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ELŐSZÓ
Posztumuszként indul útjára Budó Ágoston Kísérleti Fizika című tankönyvének utolsó kötete. Életének delelőjén hullott ki tolla a kezéből (1914.
március 4. – 1969. december 23.).

Ebben a kötetben az elhunytnak a korábbiakban már jól bevált tartalmi, szakdidaktikai és szerkezeti elveit beavatott szerzőtársa kegyelettel próbálta
folytatni. Valóraváltásuk azonban törés nélkül azért sem sikerült, mert Budó Ágoston haláláig csak a geometriai optika, az atomfizika klasszikus
alapjai és az atomhéjfizika című fejezet készülhetett el.

Az eredetileg tervezett terjedelemben e kötet csak az optikát, a relativitás elvet, a klasszikus atomfizikát és az atomhéjfizikát tartalmazza, míg a
mag- és molekulafizika alapismereteit már csak vázlatosan, az elhunytnak korábban már megjelent és használt egyetemi tanulmányi jegyzetének
szinte változatlan anyagaként. E kényszerű rövidítést igazolja egyrészt az időközben végrehajtott tananyagcsökkentés, másrészt az is, hogy a
rohamosan fejlődő és ezért oktatási hagyományokkal sem rendelkező mag- és szilárdtest-fizikából a hasonló terjedelmű és színvonalú idegen nyelvű
kísérleti fizikai tankönyvek is csak annyit szoktak nyújtani, amennyire egy korszerű fizikai világkép kialakításához és a fizika fejlődésének távlataihoz
elengedhetetlenül szükség van. De indokolja e rövidítést a könyv szabott terjedelmén kívül az is, hogy az inkább alkalmazott, mint alapozó fizikába
kívánkozó mag-, plazma- és szilárdtest-fizikai ismeretek átadására az egyetemeken amúgy is különleges előadások hivatottak.

E kötet életrehívása nemcsak a szerzők érdeme. Az elhunyt iránti megbecsülés a könyv felkért bírálóit fokozottan lelkiismeretes, odaadó
tevékenységre ösztönözte. Köszönet illeti ezért dr. Ketskeméty István és dr. Nagy Elemér tanszékvezető egyetemi tanárokat gondos ellenőrző
munkájukért, értékes kiegészítő es módosító javaslataikért. A szerzők háláját érdemelték ki nem kevésbé dr. Makay Lajos egyetemi docens (elhunyt
1975-ben) és dr. Csoma Zsigmond egyetemi adjunktus is igen értékes észrevételeikért, javaslataikért, de hálára kötelezte a szerzőket e kötet felelős
szerkesztőjének Moldoványi Gyula fizikus-tanárnak, fáradságot nem kímélő, kitűnő munkája és folyamatos lektori szaktanácsadása is, továbbá
Hornyák László egyetemi adjunktusnak, az előző kötetekhez hasonló, magas színvonalú ábratervezési és kivitelezési tevékenysége is.

Eger–Szeged, 1974. március 4.

Mátrai Tibor
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1. fejezet - VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA
243. §. Az optika tárgya, rövid történeti áttekintése és felosztása

1. Az optika (fénytan) szűkebb értelemben a fizikának a fényjelenségekkel foglalkozó része. A fény szó jelentése (miként a hang szóé is,
100. §) többféle: fiziológiai, ill. pszichológiai szempontból fényérzet, a fizika szempontjából pedig az ezt kiváltó, az észlelő tudatától független
fénysugárzás, amely nemcsak szemünkkel, hanem a fény különböző hatásain alapuló sugárzásmérő eszközökkel, pl. termoelemekkel, fotográfiai
úton és fotocellákkal is tanulmányozható. Ilyen eszközökkel kimutatták, hogy a látható fény mellett vannak olyan, fizikailag teljesen hasonló
természetű láthatatlan sugárzások is – elsősorban az infravörös (Herschel, 1800), az ultraibolya (Ritter, 1801) és a röntgensugárzás (Röntgen, 1895)
–, amelyeket ma szintén fénynek nevezünk, és vizsgálatukat ugyancsak az optika feladatának tekintjük. Az optikának a természet megismerése
és a gyakorlati alkalmazások terén betöltött alapvető szerepét aligha kell részleteznünk, elegendő csak az optikai eszközökre, pl. a mikroszkópra,
távcsőre, fényképezőgépre, filmvetítőre és a spektroszkópra gondolnunk.

2. Rövid történeti áttekintés. Euklides 1 (i. e. 300 körül) és mások műveiből megállapíthatóan a fénysugár fogalma, a fény egyenes vonalú terjedése,
a visszaverődés törvénye, valamint a tükrök és lencsék képalkotása már az ókorban ismeretes volt. Sokkal később, a mikroszkóp [Jansen, 1590] és
a távcső [Lipperhey (1608), Galilei (1609), Kepler (1611)] felfedezését követően állapította meg Snellius (1621) kísérleti úton, Descartes (1629) pedig
a fényre vonatkozó korpuszkuláris elképzelésekből kiindulva, a fénytörés törvényének pontos alakját, amelyet később az egyenes vonalú terjedés és
a visszaverődés törvényével együtt a ,,legrövidebb fényút” Fermat-féle elvéből (1665) is levezették. A további kiemelkedő kísérleti eredmények közé
tartoznak: a fényelhajlás első pontosabb leírása (Grimaldi, 1650 körül), a színszóródás (diszperzió), ill. az optikai színkép (spektrum) felfedezése
(Newton, 1666), a kettős törés megfigyelése a mészpát kristályon (Bartholinus, 1669), a fény sebességének megmérése asztronómiai úton (Römer,
1675), majd földi fényforrás alkalmazásával (először Fizeau, 1849) a fényinterferencia kimutatása (Young, 1802; Fresnel, 1816) és ennek alapján
az első fényhullámhossz-meghatározás, valamint a visszaverődésnél létrejövő fénypolarizáció felfedezése (Malus, 1808). Ezek és a sok-sok többi,
ill. újabb kísérleti, elméleti és gyakorlati eredmény nagyrészt az optikai eszközök tökéletesítésére és a fény természetének felderítésére irányuló
kutatásoknak köszönhetők.

A fény természetére vonatkozólag a 17. század második felétől kezdve kétféle felfogás állt szemben egymással. A Newton-féle korpuszkuláris elmélet
(1669) szerint a fény a fényforrásból kilövellt parányi részecskékből áll, amelyek homogén közegben állandó sebességgel mozognak, és így az
egyenes vonalú terjedés egyszerűen a tehetetlenség törvényére, a visszaverődés törvénye pedig a rugalmas ferde ütközésre (42. § 4.) vezethető
vissza. A fénytörést ez az elmélet azzal magyarázza, hogy pl. a levegőből a vízbe ferdén beeső fény részecskéire a határfelületnek egy igen vékony
rétegében a víz belseje felé irányuló erő hat; e feltevésből valóban megkapható a fénytörés törvénye, de azzal a következménnyel, hogy a fény
sebessége a vízben nagyobb, mint a levegőben (sin α /sin β = cvíz/clev ≈ 4/3). A Huygens-féle hullámelmélet (1678) a fényt longitudinális hullámnak
képzelve, a 97. §-ban megismert Huygens-elv alkalmazásával értelmezte az egyenes vonalú terjedés, a visszaverődés és a törés törvényét (a levegő
– víz esetére a sin α /sin β = clev/cvíz ≈ 4/3 alakban), valamint a kettős törést is. A hullámelmélet győzelme a 19. század első évtizedeiben következett
be, amikor Young és Fresnel a hullámtan jelentős továbbfejlesztésével meggyőzően értelmezték az interferencia- és elhajlásjelenségeket, és a
polarizáció felfedezése nyomán felismerték, hogy a fény transzverzális hullám (1817). Egyértelműen a hullámelmélet mellett döntött az is, hogy

1 A görög nevek írásmódjában eltértünk az érvényben levő helyesírási szabályzat előírásaitól.
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Foucault (1850) közvetlen mérésekkel a vízben terjedő fény sebességét a levegőben terjedőénél kisebbnek találta, ami a korpuszkuláris elmélet
fent említett következtetésével ellentétben áll.

Így alakult ki a fény éterhullám-elmélete (rugalmassági fényelmélet, Fresnel, 1821), amely szerint a fény a világmindenséget kitöltő rugalmas szilárd
közegben, az ún. éterben (fényéter vagy világéter) terjedő transzverzális hullám. Az éternek mint valamely anyagi közegnek a feltételezése az
akkori mechanikai világképben – minden jelenségnek a mechanikára való visszavezetése – természetesnek látszott; szilárdnak pedig azért kellett
tekinteni az étert, mert rugalmas transzverzális hullámok folyékony vagy légnemű közegben nem keletkezhetnek (98. §). Az éterhipotézis okozta az
egyébként nagy sikereket felmutató rugalmassági fényelmélet súlyos nehézségeit: nem, ill. csak nagyon mesterkélten lehetett megmagyarázni pl.
azt, hogy az éterben miért nem jönnek létre longitudinális hullámok is, vagy hogy az égitestek csaknem akadálytalan mozgása miképpen lehetséges
a szilárd éterben. A nehézségekből a kivezető utat az elektromosságtan keretében felállított Maxwell-féle elektromágneses fényelmélet (1865)
jelentette; ennek az először Hertz kísérleteivel (1888) igazolt elméletnek értelmében a fény elektromágneses hullám, nevezetesen a látható fény az
„elektromágneses színképnek” a kereken 0,4 μm és 0,8 μm hullámhosszak közötti része (237. §). Maxwell elmélete tökéletesen értelmezi a fény
vákuumban való terjedésekor lejátszódó jelenségeket, a továbbfejlesztését jelentő Lorentz-féle elektronelmélet (1895; 241. §) figyelembevételével
pedig számot ad az anyagok optikai tulajdonságairól, így a diszperzióról, azaz a törésmutatónak a hullámhossztól való függéséről is.

Az optikát az elektrodinamikával egységbe foglaló elektromágneses fényelmélet a legnagyobb tudományos teljesítmények egyike, de századunk
eleje óta mindinkább bebizonyosodott, hogy érvényességi köre a fénykibocsátásra, fényelnyelésre és általában a fény és anyag közötti finomabb
kölcsönhatásokra nem terjed ki. A fényelektromos hatás (198. §) értelmezésével kapcsolatban – a Planck-féle kvantumelméletnek (1900) a fényre
való kiterjesztésével – született meg a fény kvantum- vagy fotonelmélete (Einstein, 1905), amely szerint a fény az említett jelenségekben nem
hullámként viselkedik, hanem mint fénysebességgel haladó, hv energiájú „fényrészecskék”, fénykvantumok vagy fotonok sokasága; h = 6,63 ∙ 10–27

erg s a Planck-állandó, v a fény frekvenciája. Arra a körülményre, hogy a fény (a szemléletünk számára nélkülözhetetlen hullám- és részecskemodell
alkalmazása esetén) a terjedésben hullámtulajdonságokat, az anyaggal való kölcsönhatásban pedig részecsketulajdonságokat mutat – ebben áll
a fény ,,kettős természete” –, mai ismereteink szerint a kvantumelektrodinamika (Dirac, 1927) ad matematikailag ellentmondásmentes, de nem
szemléletes magyarázatot.

3. Az optika felosztása. Az optikának a fény terjedését vizsgáló, időrendben először kialakult része a klasszikus vagy makrooptika, amely a
tárgyaláshoz alkalmazott módszernek megfelelően geometriai vagy sugároptikára és fizikai vagy hullámoptikára osztható. A fény keletkezésével és
átalakulásával kapcsolatos jelenségeket a modern vagy mikrooptika (kvantumoptika) tanulmányozza. Ezt a részt azonban az anyag szerkezetével
való nagyon szoros összefüggése miatt ma inkább az atomfizika körébe sorolják, a mozgó testek optikáját pedig az ebből a fizika egyik külön
fejezetévé fejlődött relativitáselmélet körébe. A szemmel, a látással, a színekkel és részben a fényméréssel vagy fotometriával a nem a fizikába
tartozó, de sok vonatkozásban a fizika szempontjából is fontos fiziológiai optika foglalkozik.

Könyvünk céljának és lényegileg induktív felépítésének megfelelően tárgyalásunkban először, ebben a VIII. részben, az egyszerű megfigyeléseken
nyugvó geometriai optika kerül sorra, amely a fénysugarakat mint a hullámfelületekre merőleges geometriai vonalakat (94. §) használja fel
segédeszközként, és a hullámoptika végtelen kis hullámhosszakra idealizált határesetének tekinthető (285. §). A geometriai optika (részben
közelítő érvényű) alaptörvényei, ill. alapfeltevései: a fénynek homogén közegben egyenes vonalú terjedése, a visszaverődés és a törés törvénye,
a fénysugarak menetének megfordíthatósága, valamint a fénysugarak függetlensége; ez utóbbi annyit jelent, hogy a sugarak egymást még
kereszteződések esetén sem befolyásolják.
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Bár a geometriai optika sugarakkal dolgozik, tárgyalásunkban olykor már ismert hullámfogalmakra is hivatkozunk – a pontosabb kifejezésmód és a
hullámoptikában a felesleges ismétlések elkerülése céljából, így pl. az „egyszínű fényt” már itt a hullámhosszal jellemezzük –, továbbá a geometriai
optika keretében kerül sor néhány, tulajdonképpen a fiziológiai optikába tartozó téma (szem, látás, színek) ismertetésére is.

A) A GEOMETRIAI OPTIKA ALAPJELENSÉGEI
244. §. Fénytani alapfogalmak: fényforrás, fénynyaláb, fénysugár; sugárzási és fotometriai mennyiségek

1. Fényforrásoknak, közelebbről valódi vagy elsődleges fényforrásoknak nevezzük az önállóan világító, azaz fényt kibocsátó testeket, mint pl. a Nap,
izzólámpa, fénycső stb. Az olyan testek, amelyek csak a rájuk eső fény hatására láthatók, és ezáltal szerepelhetnek fényforrásként, másodlagos
fényforrások; ilyenek a Hold, a megvilágított vetítővászon, fal stb.

Ha a fényforrás térbeli kiterjedése elhanyagolható a vizsgált jelenségnél számításba jövő egyéb távolságokhoz képest, pontszerű fényforrásról
(„fénypont”) beszélünk. Gyakran pontszerű fényforrásnak tekinthető pl. egy kis izzólámpa, az ívlámpa pozitív krátere, kiváltképpen pedig
a ,,pontfénylámpa”, amelyben két közeli volfrám vagy cirkon-oxid csúcs között jön létre ívkisülés. Optikai kísérletekben sokszor alkalmazunk
pontszerű fényforrásul átlátszatlan2 papírlapba vagy fémlemezbe fúrt, erősen (rendszerint gyűjtőlencse közbeiktatásával) megvilágított kis kerek
nyílást, vonalszerű fényforrásként pedig megvilágított keskeny rést.

2. Fénynyaláb és fénysugár; térszög. Ha sötét helyiségbe szűk nyíláson át napfény hatol be, akkor a levegőbe fújt dohányfüstben oldalról kéveszerű
fényjelenség, fénynyaláb – ebben az esetben közelítőleg párhuzamos fénynyaláb – látható. Kúp alakú fény nyalábot a 244,1. ábra szerinti kísérlettel
állíthatunk elő: az ívlámpa F pozitív kráterének mint pontszerű fényforrásnak a fénye a lámpaház átlátszatlan falának kör alakú nyílásán (a D
fényrekeszen vagy diafragmán) lép ki, és megvilágítja az odafújt füst részecskéit, amelyek a fényt szétszórják, és így a „fénykúpot” láthatóvá teszik.
A kerek nyílást más alakú nyílással helyettesítve, tetszőleges keresztmetszetű fénynyalábot kaphatunk.

A fenti kísérletben a D nyílást egyre kisebb átmérőjűre véve – célszerűen a folytonosan változtatható környílású iriszdiafragma (244,2. ábra)3

alkalmazásával –, a fénykúp 2φ nyílásszöge folytonosan csökken, és a határeset elképzelésével eljutunk a geometriai vonallal ábrázolható fénysugár
idealizált fogalmához. Így azt mondhatjuk, hogy a fénynyaláb fénysugarakból tevődik össze.

2 Az átlátszó, áttetsző, átlátszatlan szavakkal rendre olyan testeket (rétegeket) jelölünk meg, amelyek a rájuk eső fényt gyakorlatilag teljesen áteresztik, vagy csak részben, ill. egyáltalán nem engedik át.
E tekintetben a rétegvastagságnak lényeges szerepe van: pl. a nagyon vastag vízrétegek átlátszatlanok, a rendkívül vékony fémrétegek átlátszók. Az áttetsző testeken (pl. selyempapíron, tejüvegen)
az átengedett fény egyúttal erősen szétszóródik.
3 Ez egymáshoz illesztett vékony, körív profilú lemezekből áll, amelyeknek élei körbe írt sokszöget alkotnak, és e kör sugara a külső körgyűrűfoglalat (koszorú) elforgatásával változtatható.
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244,1. ábra -

244,2. ábra -
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A pontszerű fényforrásból kiinduló fénynyalábot, ill. általánosan az olyan nyalábot, amelynek összes sugarai egy O pontban metszik egymást,
homocentrikus fénynyalábnak nevezzük, és „kiterjedését” a térszög máshol is előforduló fogalmával jellemezzük. A közönséges szög ívmértékének
(körív/sugár, 2. §) analógiájára a fénynyalábhoz tartozó térszög az

 ((1). egyenlet)

hányadossal értelmezhető, ahol f az O pontot körülvevő r sugarú gömbfelületen a nyaláb által kimetszett rész felülete (244,3. ábra). Az ω nyilvánvalóan
a sugártól független, dimenzió nélküli mennyiség. Egységnyi vagy 1 szteradián (sterad, sr) térszögű az a fénynyaláb, amely az O pont körüli 1 m
sugarú gömbön 1 m2 felületet világít meg. A teljes térszög nyilván 4π sr vagy 4π (mert az sr jel – ha tudjuk, hogy térszögről van szó – a rad-hoz
hasonlóan elhagyható).

3. A fény mint energia; sugárzási és fotometriai mennyiségek. A fénynyaláb útjába helyezett test, főleg ha fekete felületű, felmelegszik: pl. a napfény
melegét már tenyerünkkel is érzékelhetjük, a hóra szórt korom pedig a napsütés hatására lassanként fagyban is a hóba süpped, mert a korom
alatt a benne keletkező hőtől a hó megolvad. Ezek a tények sok más tapasztalat mellett arra utalnak, hogy a fénynyalábban energia áramlik, és az
energiaáramlás irányát a fénysugarak iránya adja meg. Megjegyzendő azonban, hogy a fényforrások általában a látható fény mellett kibocsátanak
láthatatlan sugárzást is (243. § 1.), és így a teljes sugárzási energiának csak egy része (a Nap esetében kb. 40%-a) a látható fény által szállított,
szűkebb értelemben vett fényenergia.

244,3. ábra -

Ha valamely fénynyaláb adott metszetén, azaz egy felületen kis dt idő alatt dWe sugárzási energia, ill. dW fényenergia áramlik át, akkor a teljesítmény
jellegű

 ((2a–b). egyenlet)
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mennyiség a tekintetbe vett felületen átmenő energiaáram (sugárzási teljesítmény), ill. fényáram (fényteljesítmény). Az előbbi szokásos egysége a
watt, az utóbbié pedig a lumen (l. alább).

244,4. ábra -

Az energiaáramnak és az ezzel összefüggő mennyiségeknek a mérése és vizsgálata a fizikai mérőeszközöket (termoelem, fotocella stb.)
felhasználó sugárzásmérés feladata, a fénymérés vagy fotometria viszont a fényáram, „fényerősség”, ,,fénysűrűség”, „megvilágítás” mérésével és
összefüggéseivel foglalkozik oly módon, hogy e mennyiségek értelmezésében és mérésekor a „láthatóságot”, a fénynek a normális emberi szemre
gyakorolt hatását (fényérzetet) veszi alapul; speciálisan pl. egy nem világító fűtőtest fényárama zérus, akárhány watt is a test sugárzási teljesítménye.
A fotometria részletesebb ismertetésére csak később kerülhet sor (D fejezet), de a fényerősséget, fénysűrűséget és a megvilágítást – mivel e
fogalmakat addig is használnunk kell – már most definiáljuk.

Legyen az igen kis df felületű fényforrástól (244,4. ábra) a dfʹ felületű felfogó ernyő elég nagy  távolságban, a PP' egyenesnek a df és a df'
normálisával alkotott szöge ϑ, ill. ϑʹ, dω pedig a P-ből és egyúttal (df és df' infinitezimális volta miatt) a df-nek bármely más pontjából is a dfʹ-re eső
fénynyaláb térszöge. Ekkor az előbb említett fotometriai mennyiségek a következőképpen definiálhatók.

a) A fényerősség – a fényforrás fényerőssége az adott  irányban – a df által a dω térszögbe kisugárzott dΦ fényáramnak és dω-nak a hányadosa:

 ((3). egyenlet)

A fényerősség egysége az 1 candela (cd), a fénytechnika alapegysége, amely az 1948.-i megállapodás szerint a platina dermedési hőmérsékletén
(2042 K) levő fekete test 1/60 cm2 nagyságú felületének fényerőssége a felületre merőleges irányban (a „fekete testre” vonatkozólag l. a 305. §-
t). Kereken 1 cd egy közönséges gyertya fényerőssége a vízszintes irányban. Ideálisan pontszerű vagy iránytól független fényerősségű fényforrás
esetén (3) helyett I = Φ/ω is írható, ahol Φ a tetszőleges ω térszögbe kibocsátott fényáram.

b) A (3) definíció alapján a fényáram egysége: 1 cd ∙ sr = l lumen (lm). 1 lm az a fényáram, amelyet egy minden irányban 1 cd fényerősségű fényforrás
az egységnyi térszögbe kibocsát (mert Φ = Iω-ból I = 1 cd és ω = 1 sr esetére Φ = 1 lm).
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c) A fénysűrűség – a fényforrás „felületi fényessége” vagy „felületi világossága” az adott  irányban – az I fényerősségnek és a df felületelem
„látszólagos nagyságának”, a df cos ϑ vetületnek a hányadosa:

 ((4). egyenlet)

Így a fénysűrűség egysége az 1 cd/m2 ≡ l nit ill. az 1 cd/cm2 ≡ l stilb (sb), de használatos több más egység is. A candela definíciójául szolgáló fekete
test fénysűrűsége pontosan 60 sb, a közönséges gyertyáé kb. 1 sb, a Napé kb. 105sb.

d) A megvilágítás – a fényt felfogó df' felület megvilágítás-erőssége – a df'-re eső dΦ fényáram és dfʹ hányadosa:

 ((5a–b). egyenlet)

mert (3) és az ábra alapján dΦ = I dω = I dfʹ cos ϑʹ/r2. Eszerint a megvilágítás (egyik) egysége az 1 lm/m2 (vagy 1 cd/m2) ≡ l lux (lx); ekkora a
megvilágítása annak a felületnek, amelyet 1 cd erősségű fényforrás 1 m távolságból merőlegesen világít meg.

A fenti Φ, I, B, E fotometriai vagy fénytechnikai mennyiségekhez teljesen hasonlóan értelmezzük az „e” indexszel megkülönböztetett Φe, Ie, Be,
Ee energia- vagy sugárzásmennyiségeket, amelyeknek az előbbiekkel való megfeleléseit (~), elnevezéseit és egységeit a következő összeállítás
tartalmazza:

 ((2'). egyenlet)

 ((3'). egyenlet)

 ((4'). egyenlet)

 ((5'). egyenlet)

A (3')-nek dΦe = Iedω alakjából láthatóan energiát csak véges térszögű (dω ≠ 0) fénynyaláb szállíthat, egy geometriai vonalnak tekintett fénysugár
(dω = 0) nem; ezzel függ össze az a tapasztalat is, hogy szigorúan párhuzamos fénynyaláb (dω = 0) nem állítható elő. Mindazonáltal a „fénysugár”
és a „párhuzamos fénynyaláb” mint ideális határesetekre absztrahált fogalmak számos optikai jelenség leírására felhasználható, igen hasznos
modelleknek bizonyulnak.
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245. §. A fény egyenes vonalú terjedése; árnyékjelenségek

Mindennapos tapasztalatok szerint homogén közegben a fény egyenes vonalban terjed: pl. pontszerű fényforrás és szemünk közé kis nyílással
ellátott átlátszatlan ernyőt helyezve, a fényforrást akkor látjuk, ha ez a nyílás és a szem egy egyenesben van. Az egyenes vonalú terjedéssel függ
össze, hogy a teljes sugár irányára a sugárnak közvetlenül a szemünkbe jutó része alapján következtetünk, vagyis a „fénypontot” mindig a szemünkbe
jutó sugárszakasz egyenes vonalú meghosszabbításában látjuk. Ez a fénypont helyének megítélésében csalódásokhoz vezethet, ha a sugár iránya
bárminő okból, pl. fénytörés miatt megváltozik (248. §).

Az egyenes vonalú terjedés következményei az árnyékjelenségek. Ha az F pontszerű fényforrás és az E ernyő közé egy átlátszatlan T testet
helyezünk (245,1. ábra), akkor E-nek az F által meg nem világított részét, a testnek az ernyőre vetett árnyékát (a) a tapasztalat szerint E-nek azok
a pontjai határolják, amelyekben az F-ből kiinduló és a testet érintő egyenesek metszik az ernyőt. Kiterjedt fényforrás esetén a 245,2. ábrán vázolt
szerkesztés szerint az ernyő a részére az F F fényforrás egyik pontjából sem jut fény; ez a felületrész a teljes árnyék (árnyékmag). Az ernyő v részét
F F minden pontja megvilágítja – mintha a T test ott sem lenne –, az a és v közötti f felületre viszont F F-nek nem minden pontjából jut fény, hanem
annál több pontból, minél közelebb haladunk a-tól v felé. Így az f rész mint félárnyék átmenet a teljes árnyékból a teljes megvilágítású részbe, azaz
kiterjedt fényforrás esetében a testek árnyéka elmosódott.

245,1. ábra -
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245,2. ábra -

Árnyékjelenségek a nap- és holdfogyatkozások is. Ha a 245,3a ábrán N a Napot, H a Holdat és F a Földet jelenti; a Föld megfelelő részén akkor van
teljes. ill. részleges napfogyatkozás, ha a kérdéses rész az a teljes árnyék, ill. az f félárnyék zónájába esik. Ha pedig a Hold egészen vagy részben
az a teljes, ill. f félárnyék zónájában van (b ábra), akkor teljes, ill. részleges holdfogyatkozás észlelhető.

245,3. ábra -
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245,4. ábra -

Ha a PQ tárgyból kiinduló fénysugarak az ún. sötétkamra (camera obscura, lyukkamera, 245,4. ábra) egyik falán levő kis N nyíláson mennek át, akkor a
T tárgy pontjainak a doboz szemközti, homályos üvegből készült falán kis fényfoltok felelnek meg, amelyek együttesen a tárgy K fordított ,,képét” (PʹQʹ)

adják. A kép és a tárgy lineáris méretének viszonya: A jelenség az egyenes vonalú terjedésen kívül azt is bizonyítja, hogy a nyíláson
átmenő fénysugarak egymást nem befolyásolják, ti. ellenkező esetben nem lenne a kép a tárgy hű mása.

A kép élessége a nyílás átmérőjének bizonyos határig való csökkentésével növelhető, további csökkentés esetén azonban a halványuló kép már
veszít élességéből is: a fénynek irányeltérése (fényelhajlás) észlelhető. Ez és hasonló jelenségek arra utalnak, hogy az egyenes vonalú terjedés
csak megközelítőleg érvényes (l. a 96. és a későbbi 250. és 281. §-t).

246. §. A fény terjedési sebessége

1. A fény sebessége vákuumban. Hogy a fény, pontosabban egy fényjel véges, meghatározott sebességgel terjed, azt először Olaf Römer csillagász
mutatta ki 1675-ben, asztronómiai úton. Később a fénysebesség mérésére számos más módszert is kidolgoztak.

a) A fénysebesség mérése asztronómiai módszerekkel, α) Römer módszere abban állt, hogy a Jupiter legbelső holdjának egymást követő
elsötétedései közötti időtartamok változásait a fény terjedési sebességével értelmezte. A Jupiter-hold minden keringéskor egyszer a Jupiter
árnyékába kerülve, eltűnik a megfigyelő elől (246,1. ábra). Ha a Föld a Nappal és a Jupiterrel éppen egy egyenesben, az A helyzetben van, akkor
az egymás utáni két eltűnés közti idő (42 óra 28,6 perc) megegyezik a hold valódi keringési idejével, mert az A helyzetben a két eltűnés között a
Föld és a Jupiter távolsága állandónak vehető, és így a két eltűnésről hírt hozó két fényjel egyenlő idő alatt ér a Földre. A Földnek a Jupitertől való

távolodásakor azonban, az pályaszakasznak megfelelő fél év alatt,4 az elsötétedések az említett 42 óra 28,6 perc időköznél mindig később (a 
közeledési szakaszon pedig mindig előbb) jelentkeznek, és e késések fél év alatt összesen kb. 1000 s-ot tesznek ki. Ebből arra lehet következtetni,

hogy a fény a földpálya átmérőjének megfelelő  utat – lényegileg vákuumban – kereken 1000 s alatt teszi meg, tehát a fény
terjedési sebessége vákuumban jó megközelítéssel: c ≈ 300 000 km/s = 3∙1010cm/s (Römer az akkori adatokból 30%-kal kisebb értéket kapott).

4 Ezalatt a Jupiter, keringési ideje kb. 12 év lévén, az I. helyzetből a viszonylag nem nagyon különböző II. helyzetbe jut.
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246,1. ábra -

β) Bradley módszere (1728) az állócsillagok látszólagos mozgásán, az aberráción alapszik, amely a Földnek a Nap körüli keringésével és azzal függ
össze, hogy a fény a megfigyelésre szolgáló távcső hosszát véges idő alatt futja be.

Pontosabban, az aberráció jelensége abban nyilvánul meg, hogy egy-egy állócsillag a látszólagos évi mozgása közben általában oly ellipszist ír
le, amelynek nagy tengelye párhuzamos a földpálya síkjával, és 2α = 41,2" szög alatt látszik. Az ellipszis a földpálya síkjában levő állócsillagok
esetében egyenessé fajul el, viszont körré válik azoknál az állócsillagoknál, amelyeknek fénye a földpálya síkját merőlegesen éri. Egy ilyen állócsillag
látszólagos körpályájának igen egyszerű a magyarázata. Az alatt a kis t idő alatt, amíg a C csillagról jövő fény a nyugvónak képzelt Földön beállított

távcső l = ct hosszúságát befutná, a valóságban v sebességgel mozgó Föld és ezzel együtt a távcső az  szakasszal elmozdul (246,2a ábra), s

így a csillag az OC irány helyett az ezzel α szöget bezáró OʹCʹ irányban látszik. Nyilván tg  de az α egy megfigyelés alapján nem mérhető
meg, mert a „nyugvó Földnek” megfelelő OC irány nem ismeretes (a távcső tengelyét közvetlenül az O'C' irányba állítják be, hogy a csillag képe
a látómező közepén legyen). Fél évvel későbbi megfigyeléskor azonban, amikor a Föld Nap körüli keringésének sebessége az előző v-vel éppen
ellentétes irányú, a csillag a b ábra szerint az O"C" irányban, az O'C'-höz képest a lemérhető 2α szöggel eltolódva látszik. A tg α = v/c egyenletből
az α = 20,6" és v ≈ 30 km/s értékekkel c ≈ 3∙1010 cm/s (Bradley 3,03∙1010 cm/s-t kapott).
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246,2. ábra -
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246,3. ábra -

b) A fénysebesség mérése földi fényforrások alkalmazásával. E téren az időrendben első módszer:

α) Fizeau módszere (fogaskerék-módszer, 1849; 246,3. ábra). Az N (= 720) számú foggal ellátott K fogaskerék n fordulatszámát úgy állítják be, hogy
az F fényforrásból kiinduló és a T1 félig áteresztő síktükörről való visszaverődés után a fogak között áthaladó fénynyaláb az l (= 8633 m) távolságban
levő T tükörről visszaverődve, a 2l utat éppen annyi idő alatt tegye meg, mint amennyi idő alatt a fogaskerék fogköze helyett a legközelebbi fog
kerül a fény útjába. Ebben az esetben nem jut fény az észlelő szemébe. Mivel a fogaskerék említett elfordulásának t = 1/2nN idő felel meg, a fény
terjedési sebessége a levegőben c = 2l/t = 4lnN (n = 12,6 s–1, Fizeau eredménye: 3,14∙1010 cm/s). A mérésben a legfőbb nehézség, ill. hibaforrás
a fogaskerék n fordulatszámának állandó értéken tartása, ill. n meghatározásának pontatlansága volt. Tökéletesebb segédeszközök és 46 km-es
levegő – fényút alkalmazásával Perrotin (1901) e módszerrel – az eredményt a levegő törésmutatójával, 1,000 28-del való osztás útján vákuumra
átszámítva, lásd 248. § – a vákuumbeli fénysebességre a c = 2,998∙1010 cm/s értéket kapta.

β) A Fizeau-módszer tökéletesítésének tekinthető Karolus és Mittelstädt módszere (1928), amelyben a fény periodikus megszakítására fogaskerék
helyett Kerr-cellát (291. §) alkalmaztak: a Kerr-cella a rákapcsolt v frekvenciájú elektromos váltófeszültség hatására 2v frekvenciájú fénylüktetést hoz
létre a cellán áthaladó lineárisan poláros fénysugáron. Minthogy a v ≈ 107 Hz frekvenciát ± 2∙102 Hz pontossággal állandó értéken lehetett tartani, a
kb. 100 m-re csökkentett fényút felhasználásával nyert eredmény öt számjegynyire megbízhatónak volt minősíthető (c = 2,9978∙1010cm/s). Az eljárás
további tökéletesítésével (Bergstrand módszere, 1950) még nagyobb pontosságot sikerült elérni: c = (299 792,7 ± 0,25) km/s.



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

14

246,4. ábra -

γ) Foucault módszere (forgótükrös módszer, 1862; 246,4. ábra). Az F fényforrás a C kondenzorlencse segítségével megvilágítja az R keskeny rést.
Az R-ből kiinduló fénysugarakat az O tengely körül forgásba hozható, de egyelőre nyugvó helyzetű (T1) kis síktükörről való visszaverődés után az
L lencse a H homorú tükörre egyesíti, és egyszersmind az erről, majd T1-ről visszavert sugarakat magában az R résben gyűjti össze, más szóval
az R optikai képét éppen az R-ben állítja elő (autokollimáció). Az OR fénysugár irányával 45°-ot képező, az a lapján félig áteresztőén beezüstözött
P planparalel üveglemez (fényosztó) révén az R1 pontban is megjelenik R képe, amely egy M mikroszkóp mérőbeosztással ellátott látóterében
figyelhető meg. A H homorú tükör az O-tól a tükör r görbületi sugarával egyenlő távolságban van, és emiatt az R1 kép a síktükör lassú forgatásakor is
a helyén marad. Ha viszont a síktükör igen gyorsan forog – Foucault légturbinával n = 800 s–1 fordulatszámot állított elő, és ezt hangvilla segítségével

mérte meg –, akkor a rés képe R1-ből a lemérhető  távolsággal R2-be tolódik el, mert a T1  helyzetű síktükörről a H-ba és H-ból a síktükörre

jutó fény az  távolság megtételére szükséges t = 2r/c idő után a síktükröt már egy másik, a T1-gyel δ szöget bezáró T2 helyzetben találja.

Ekkor azonban a síktükörről visszavert két, az R1-be és R2-be jutó sugár 2δ szöget zár be egymással, és így . Mivel δ = 2πnt =
2πn∙2r/c, a d = 2lδ = 8πnlr/c egyenletből a fénysebesség: c = 8πnlr/d. Foucault első kísérleteiben (l ≈ 1 m, r ≈ 4 m, d ≈ 0,27 mm) c-re a kb. 0,5%
pontosságúra becsülhető 2,98∙1010 cm/s értéket kapta.

δ) Michelson módszere (1926) a forgótükrös eljárásnak a fogaskerék-módszer előnyeit is felhasználó tökéletesítése. Lényege: egy 8 oldalú, szabályos
hasábot képező forgótükör fordulatszámát úgy szabályozzák, hogy a fény az utat a forgótükörtől a homorú tükörig és vissza éppen annyi idő alatt teszi
meg, mint amennyi idő alatt a forgótükör következő tükröző lapja lép pontosan az előző helyébe; ebben az esetben a megvilágított rés képe változatlan
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helyzetben marad. Michelson és munkatársai első méréseiknél fényútként két hegycsúcs 35,4 km-es távolságát használták fel (mindkét csúcson
egy-egy homorú tükörrel), később pedig légritkított térben is végeztek igen szabatos méréseket, 1,6 km hosszú, 0,5 torr-ig evakuált csőrendszerben
8 – 10-szer reflektáltatva a fénysugarakat. Eredményük: c = (299 774 ± 4) km/s.

c) A fénysebesség meghatározása elektromos módszerekkel. Az egyik ilyen módszer azon alapszik, hogy (181,11) szerint az elektrosztatikai CGS
és az elektromágneses CGS rendszerben mért áramerősség hányadosa a c vákuumbeli fénysebességgel egyenlő. Más eljárások a vezetékek
mentén terjedő vagy a szabad elektromágneses hullámokra, ill. állóhullámokra vonatkozó c = νλ összefüggést (233. és 236. §) használták fel.
Legújabban (Essen és mások, 1950-től) mikrohullámú üregrezonátorok (239. §) v sajátfrekvenciájának és a megfelelő λ hullámhossznak rendkívül
pontos meghatározása útján a c = (299 792,5 ± 3) km/s értéket kapták (l. még 354. § 5.)]

A legmodernebb eszközökkel végzett precíziós mérések eredményeinek alapján a vákuumbeli fénysebesség jelenleg elfogadott értéke:

 ((1). egyenlet)

c az egyik legfontosabb univerzális állandó.

A tapasztalat szerint a vákuumbeli fénysebesség független a fény színétől (hullámhosszától). Az általános hullámtan fogalmait a fényre alkalmazva,
ez a tény a 99. § szerint azt jelenti, hogy vákuumban a fénynél nincsen diszperzió, tehát az optikai módszerekkel közvetlenül mért fényjelsebesség
vagy csoportsebesség vákuumban azonos a fázissebességgel.

2. A fény sebessége anyagi közegekben kisebb, mint vákuumban; pl. Foucaultnak, majd Michelsonnak a forgótükrös módszerrel és sárga fénnyel (λ =
589 nm) végzett mérései szerint a vízben 2,25∙1010 cm/s = c/1,33, a szénkénegben c/1,76. Az eredmény a víz esetében megfelel annak a hullámtani

törvénynek (96. és 248. §), hogy a vákuumbeli és a közegbeli sebesség hányadosa egyenlő a közeg n törésmutatójával  a szénkéneg

 esetében viszont jelentős eltérés van. A magyarázat abban rejlik, hogy n a vákuumbeli c és a közegbeli c' fázissebesség hányadosa, a
fénysebesség mérésnek optikai módszerei pedig – az aberráció módszerének kivételével – közvetlenül a c'* csoportsebességet szolgáltatják. Ugyanis
a fény λ hullámhosszúságú végtelen színuszhullámát a megszakítások voltaképpen négyszög alakú fényimpulzusokra szabdalják, amelyeknek
Fourier-integrál előállításában éppen ezért eltérő λ-jú hullámösszetevők is fellépnek, és ezek interferencia útján lebegésszerűen hullámcsoportokat
hoznak létre a közegben.

A csoportsebesség az anyagi közegekben általában fellépő diszperzió (251. §) miatt a c'-től különbözik, nevezetesen fennáll a (99,1)-ben megismert
Rayleigh-féle egyenlet:

 ((2a–b). egyenlet)

A víz esetében mármost a törésmutató hullámhosszfüggésére jellemző dn/dλ olyan kicsiny (251. §), hogy (2b)-ből következik, a szénkéneg
dn/dλ-ja viszont aránylag olyan nagy negatív érték, hogy (2b) jobb oldalán a második tagot a c' = c/1,63-hoz adva, éppen a mért c'* = c/1,76
csoportsebességet kapjuk.
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247. §. A fény visszaverődése

Ha fény esik valamely test vagy közeg határfelületére, erről a fény, ill. egy része visszaverődik – másik része behatol a közegbe (248. §) –, és e
visszaverődés vagy reflexió folytán általában intenzitása (fényárama) is megváltozik.

1. Igen sima felületek, pl. jól csiszolt üveg- vagy fémfelületek a rájuk eső fénysugarakat túlnyomó részben csak meghatározott irányban verik vissza.
Ez a szabályos visszaverődés (tükrözés) úgy vizsgálható, hogy a sík felületre keskeny fénynyalábot bocsátunk, amelynek útját pl. dohányfüsttel
láthatóvá tettük, vagy az ún. optikai korongot (Hartl-korongot, 247,1. ábra) használjuk: fokbeosztással ellátott fehér korong közepére különböző T
tükröző felületek erősíthetők, az egy vagy több keskeny réssel ellátott E ernyő pedig a rábocsátott párhuzamos fénynyalábból keskeny, a korongon
jól látható sugárnyalábokat választ ki.

247,1. ábra -
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247,2. ábra -

247,3. ábra -

Megmérve a sík tükröző felület O pontjába beeső s sugárnak (247,2. ábra) és a visszavert s' sugárnak a felületre O-ban emelt n beesési merőlegessel
bezárt α, ill. α' szögét, és az (s, n) síkot beesési síknak nevezve, könnyen megállapítható a fényvisszaverődés törvénye (Euklides, i.e. 300 körül):
a visszavert sugár a beesési síkban van, és az α' visszaverődési szög egyenlő az α beesési szöggel, α' = α. Ennek a törvénynek – amelyet az
általános hullámtanban a Huygens-elvből levezettünk (97. §) – speciális esete: a merőlegesen beeső sugár ,,önmagába verődik vissza” (α' = 0-ra α
= 0), továbbá az s' sugár mentén beeső fény a visszaverődés után az s sugár mentén halad, azaz a fénysugarak menete megfordítható.
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A szabályos visszaverődésen alapuló tükrökkel és alkalmazásaikkal a 253–254. §-ban foglalkozunk.

2. A megvilágított papírlap, fal és sok más tárgy – még ha csak egy irányból, párhuzamos fénynyalábbal világítjuk is meg – minden irányból
látható, mert a fényt minden irányban többé-kevésbé egyenletesen visszaveri, szétszórja. Ilyen szórt vagy diffúz visszaverődés (remisszió) jön létre
általában az érdes felületeken (amelyeknek egyenetlenségei nem sokkal kisebbek a fény hullámhosszánál), de kismértékű ,,fényszóródás” még
a legtökéletesebben tükröző felületeken is keletkezik a felületen levő kis hibák és porszemek miatt. Ezért vehetjük észre a bizonyos szög alatt
megvilágított tükörüveget is minden irányból.

Általános esetben tehát egy kis felületdarab az α szög alatt beeső keskeny fénynyaláb (a 247,3a ábrán az s fénysugár) fényáramából minden
irányban, bármely  szög alatt visszaver egy törtrészt, amely a felület minőségén és ϑ-n kívül rendszerint α-tól és a fény színétől is függ.

Mindegyik ϑ szögű irányban a megfelelő törtrésszel arányos  távolságot felmérve, a P végpontok összekötésével kapott polárdiagram a visszavert
fény irány szerinti fényárameloszlását jellemzi. A 247,3. ábrán a, ill. b a tökéletesen diffúz, ill. a tökéletesen szabályos visszaverődést mint ideális
határeseteket, c pedig a vegyes visszaverődésnek azt a gyakori esetét tünteti fel, amelynél a szabályos visszaverődésnek megfelelő ϑ = α' = α
irányban a fényáramnak maximuma van; ebből az irányból nézve a felületre, csillogás látszik.

3. Merőleges beesés mellett az összes (szabályosan és szórtan) visszavert fény és a beeső fény fényáramának hányadosa a visszaverő- vagy
reflexióképesség (reflexiós tényező, ϱ). Például sárga fény esetén a gyakorlatilag szabályosan visszaverő ezüsttükörre vonatkozólag ϱ = 95%,
alumínium tükörre 90%, sima üveglapra kb. 4%. Diffúz visszaverődésnél ϱ-t albedónak is nevezik; pl. a fehér gipsz és a friss hótakaró albedója
80–90%, a vetítővászoné 80%, a Venus bolygóé 61%, a Holdé 7%, a minden fényt visszaverő abszolút fehér testé 100%, a minden fényt elnyelő
abszolút fekete testé 0.

A visszaverődéskor bekövetkező fényáramgyengülésre később még visszatérünk.

248 §. A fény törése; fénytörés planparalel lemezben és prizmában

Ha fény jut egyik közegből a másikba, a határfelületen a fénysugarak iránya általában megváltozik; ez a jelenség a fénytörés (refrakció). Vizsgálata
során a következőkben átlátszó, homogén és izotrop közegeket tételezünk fel, továbbá – az érdes határfelületeken létrejövő diffúz fénytörésrészleteit
mellőzve – csak a sima határfelületeken fellépő szabályos fénytöréssel foglalkozunk.

1. A fénytörés törvénye; törésmutató. A fénytörést pl. úgy vizsgálhatjuk, hogy dohányfüstös levegőből párhuzamos sugárnyalábot bocsátunk
flueoreszceinnel megfestett vízbe, amelyben a sugarak láthatók (248,1. ábra), vagy pedig az optikai korongot használjuk, amelyre célszerűen üvegből
készült lapos félhengert erősítünk (248,2. ábra). A különböző beesési szögek mellett végzett kísérletek alapján a fénytörés törvénye (Snellius –
Descartes-törvény,1621, ill. 1629): a megtört sugár a beesési síkban van, és az α beesési és a β törési szög színuszának hányadosa a beesési
szögtől független, a két közeg (1 és 2) minőségére jellemző állandó,

 ((1). egyenlet)
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az n21 állandót a 2 közeg 1-re vonatkozó törésmutatójának hívjuk. Ha pl. a levegőből üvegbe való átmenetnél α = 30°, ill. 60° mellett β-t 19,5°-nak,
ill. 35,5°-nak találjuk, sin 30°/sin 19,5° = sin 60°/sin 35,5° = n21 = 1,5. A merőlegesen beeső fénysugár iránya változatlan marad: α = 0-ra β = 0.

248,1. ábra -
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248,2. ábra -

Ha az 1 közegből a 2-be jutó fénysugár a beesési merőleges felé törik meg (β < α, a 2 közeg „optikailag sűrűbb” az 1-nél), akkor a 2-ből 1-be bocsátott
fénysugár ellentétes értelemben, a beesési merőlegestől törik (a törési szög nagyobb a beesésinél5), speciálisan a β beesési szöghöz az α törési
szög tartozik: a fénysugarak menete a törésnél is megfordítható. A fénytörés törvénye szerint most sin β/sin α = n12, tehát (1) figyelembevételével
az 1 közeg 2-re vonatkozó törésmutatója:

 ((2). egyenlet)

Valamely közegnek, pl. 1-nek a vákuumra vonatkozó törésmutatóját abszolút törésmutatónak hívjuk, és n1-gyel vagy csak n-nel jelöljük. Ha röviden
törésmutatóról beszélünk, ezen rendszerint az abszolút törésmutatót értjük (vagy esetleg a levegőre vonatkozót, mert ez az előbbitől alig különbözik).
A törésmutató az anyagok igen fontos jellemzője. Értéke, amely a látható fény esetében 1-nél mindig nagyobb, az anyagi minőségen kívül függ a fény
színétől, ill. hullámhosszától (251. §). Pl. sárga fényre, pontosabban a „nátrium D-vonalára” (λ = 589 nm) vonatkozólag néhány anyag törésmutatója
szobahőmérsékleten: üveg 1,5–1,9; víz 1,33; alkohol 1,36; normális levegő 1,0003, l. még az 1. táblázatot [http://1_tablazat] (a könyv végén). Ha n1
> n2 az 1-et a 2-nél optikailag sűrűbb közegnek hívjuk; pl. az alkohol optikailag sűrűbb a víznél, bár anyagsűrűsége kisebb.

5 Ebben az esetben bizonyos határszögnél nagyobb beesési szögek mellett teljes visszaverődés következik be (249. §).

http://1_tablazat
http://1_tablazat
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A törés törvényét az általános hullámtanban a Huygens-elvből levezettük, és az ott nyert (96,1) eredménynek a fényre való alkalmazásával
mondhatjuk, hogy a 2 közeg 1-re vonatkozó törésmutatója a c1 és c2 fénysebességek (fázissebességek) hányadosa:

 ((3a–c). egyenlet)

ahol c a vákuumbeli fénysebesség. A fenti egyenletekből adódik az a közvetlen mérésekkel is kimutatható tétel, hogy az n21 relatív törésmutató az
n2 és az n1 abszolút törésmutatók viszonya:

 ((4). egyenlet)

Pl. az üvegnek a vízre vonatkozó törésmutatója: nü,v = 1,5/1,33 = 1,125.

Az (1) törvény (4) miatt így írható: sin α/sin β = n2/n1, vagy

 ((5). egyenlet)

ha α és β helyett az α 1 és α 2 jelölést alkalmazzuk. Az ni sin αi szorzatot (i= 1,2,3,…) – akár beesési, akár törési szöget jelent is az αi – a fénysugár
numerikus apertúrájának nevezzük a beesési merőlegesre vonatkozólag. A törés törvénye tehát úgy is kifejezhető, hogy a fénysugár numerikus
apertúrája a törésnél állandó (invariáns).

Az n12(= 1/n21 = n1/n2) törésmutató ismeretében – a később sorra kerülő Fresnel-formulák alapján – kiszámítható, hogy az átlátszó 1 és 2 közegek
határfelületére merőlegesen beeső fényáramnak hányad része verődik vissza, és hányad része hatol be a másik közegbe. Az előbbi törtrész a már
a 247. §-ban is említett visszaverő- vagy reflexióképesség:

 ((6). egyenlet)

az utóbbi törtrész pedig az áteresztő- vagy transzmisszióképesség:

 ((7). egyenlet)

ϱ + τ = 1, az energiatételnek megfelelően. Például a levegőből üvegbe (nü,l ≈ 3/2) vagy üvegből levegőbe (nü,l ≈ 2/3) való merőleges beesésnél ϱ =
1/25 = 4%, τ = 96%; a levegő – víz esetén (nv,l ≈ 4/3) ϱ ≈ 1/49 ≈ 2%, τ = 98%; a víz – üveg esetben (nü,v ≈ 9/8) ϱ ≈ 1/289 ≈ 35%, τ = 99,65%.
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2. Fénytörésen alapuló jelenségek. A ferdén vízbe helyezett T pálca töröttnek látszik (248,3. ábra), mert pl. a pálca P pontját a P-ből a fénytörés
után szemünkbe jutó 1' és 2' sugarak meghosszabbításában, a P' pontban látjuk. Ugyanilyen okból pl. a vízzel telt kád fenekén levő tárgy magasabb
helyzetűnek, tavak és folyók valódi mélységüknél sekélyebbeknek tűnnek. (Pontosabban l. a 255. § 2.-ban.)

Az állócsillagok és a távoli hegyoldalakon levő villanylámpák „pislogása” – fényük látszólagos „reszketése” – onnan ered, hogy a mozgásban
levő levegőnek térben és időben rendszertelen hőmérséklet- és sűrűségingadozásai folytán a törésmutató is ingadozik, s ezért a szemünkbe
jutó fénysugarak iránya is rendszertelenül változik. Hasonlóan magyarázható pl. a tűzhely felett felszálló (és hidegebb levegővel keveredő) meleg
levegőnek az ezen át megvilágított falon megfigyelhető, szabálytalanul változó „árnyékképe”, továbbá több fényjelenség is (296. §). Az említett
törésmutató-ingadozásokon alapuló árnyékképeljárás („Schlieren-módszer” Töpler, 1864) segítségével pl. lövedékek fejhulláma (104. § 6.) és
ultrahanghullámok (110. §) láthatóvá tehetők, és lefényképezhetők (264. § 3.).

Ha átlátszó testet a saját magáéval egyenlő törésmutatójú közegbe teszünk, a fény törés nélkül, gyengítetlenül átmegy a testen, visszaverődés
nincs, és így a testet nem látjuk. Pl. a glicerinbe vagy cédrusfaolajba tett tömör üvegpálca vagy az üveglencsék összeragasztására
alkalmazott kanadabalzsam-réteg (az üvegfelületek között) nem, ill. alig látható. Ez a körülmény felhasználható porszerű anyagok (kristályporok)
törésmutatójának meghatározására: a port olyan színtelen folyadékba szórjuk, amely azt nem oldja, és amelynek törésmutatója a porénál kisebb,
majd e folyadékhoz addig elegyítünk oly más, a benne szintén oldhatatlan porénál nagyobb törésmutatójú folyadékot, amíg csak a por az oldatban
észrevehetetlenné nem válik. Ekkor az oldat törésmutatója a poréval megegyezik, és refraktométerben (268. §) könnyen megmérhető.

248,3. ábra -

3. Fénytörés planparalel lemezben. A két párhuzamos síkkal határolt átlátszó, ún. planparalel lemezre ferdén beeső fénysugár a belépésnél is és
a kilépésnél is megtörik, éspedig – ha a lemez két oldalán ugyanaz a közeg van – a 248,4. ábráról könnyen beláthatóan úgy, hogy a lemezből
kilépő fénysugár a belépőhöz képest párhuzamosan eltolódik. A Δ eltolódás az α beesési szögtől, a lemez d vastagságától és a környező közegre
vonatkozó n törésmutatójától függ.
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248,4. ábra -

A környezeténél optikailag sűrűbb lemez (n > 1, α > β) esetében az ábra szerint]

és innen a fénytörés törvényén alapuló sin β = sin α/n és cos  helyettesítéssel a sugáreltolódás:

 ((8). egyenlet)

Planparalel lemezen át nézve a lemez mögötti tárgyakat, azok a sugáreltolódás miatt a lemezhez x távolsággal közelebb levőknek látszanak. Az
ábráról leolvashatóan]

 ((9). egyenlet)

Speciális esetben, ha merőlegesen vagy kis szög alatt (α ≈ 0) nézünk a planparalel lemezen át, a látszólagos távolságrövidülés:

 ((10). egyenlet)
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Ezen alapszik a törésmutató meghatározásának egyik módszere: mikrométercsavarral megmérjük a kérdéses anyagból készült lemez vastagságát
(d), majd mikroszkóppal azt a távolságot, amellyel a mikroszkóp tubusát a tengely irányában el kell tolni ahhoz, hogy a lemez felső lapján levő jel (pl.
karcolás) helyett az alsó lapon levőt lássuk élesen. Az így megmért b távolság nyilván nem más, mint d – x0, és így (10)-ből n = d/(d – x0) = d/b.

A sugáreltolódáson alapszik az oftalmométer is, amely nehezen hozzáférhető távolságok, pl. a szem pupillája átmérőjének és a szemlencse, ill. a
szaruhártya görbületi sugarának mérésére alkalmas.

4. Fénytörés prizmában. Optikai értelemben prizma – fénytani hasáb – minden olyan átlátszó test, amelynek legalább két, egymással szöget bezáró,
igen jól csiszolt sík felülete van. Ezeknek (esetleg csak képzelt) metszésvonala a prizma törőéle (E), hajlásszögük a törőszög (φ), egy, a prizmán a
törőélre merőlegesen átmenő sík főmetszet vagy fősík. Csak azt az esetet vizsgáljuk, amelyben a fénysugarak beesési síkja egyúttal főmetszet (a
248,5. ábra síkja). A kísérletekben – később érthető okokból (251. §) – egyszínű, pl. zöld szűrőn átbocsátott fényt alkalmazunk.

248,5. ábra -

A beeső fénysugár kétszeri törés után a prizmából kilépve, eredeti irányához képest δ szögű eltérítést (deviációt) szenved. Ha a prizma, miként a
gyakorlatban legtöbbször, optikailag sűrűbb a környezeténél, a sugár az ábra szerint a prizma vastagabb része felé törik meg. A δ eltérítés az α1
beesési szögtől, a prizma φ törőszögétől és a prizma anyagának a környezetre vonatkozó n törésmutatójától függ. Mivel δ az ABC -nek és φ az
ABD -nek a külső szöge, fennáll:

 ((11a–c). egyenlet)

A δ adott α1, φ, n esetén úgy számítható ki, hogy először a sin α1/sin β1 = n, β2 = φ – β1 , sin α2/ sin β2 = n egyenletek felhasználásával meghatározzuk
α2-t, majd (11c)-ből a δ-t.
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Ha a prizmát (pl. az optikai korongra erősítve) a főmetszetre merőleges tengely körül forgatjuk, azt találjuk, hogy az eltérítésnek van egy legkisebb
értéke. Ez a legkisebb eltérítés (δmin) a kísérlet és a számítás – egy szélsőérték-feladat megoldása – szerint is szimmetrikus sugármenet esetén
következik be, amikor ti. a prizmában a sugarak a törőszög felezőjére merőlegesek (α2 = α1, β2= β1, 248,6. ábra).

248,6. ábra -

Ekkor (11c és b)-ből.

 ((12). egyenlet)

tehát n = sin α1/sin β1 miatt a törésmutató:

 ((13). egyenlet)

Ezen alapszik egy gyakori módszer a törésmutató meghatározására (Fraunhofer, 1817): a kérdéses anyagból készült prizmánál φ-t és δmin-ot
kell megmérni (nagy pontosságot lehetővé tevő spektrométerrel, 269. §). A módszer folyadékokra és gázokra is alkalmazható, ha azokkal olyan
üvegprizmát töltünk meg, amelynek falai planparalel lemezek, tehát külön eltérítést nem létesítenek.

Kis törőszögű prizma és kis beesési szög esetén a δ eltérítésre igen egyszerű kifejezés érvényes, mert az α1-gyel együtt β1, α2, β2 is kicsinyek lévén,

a törés törvényében színuszok a szögekkel helyettesíthetők:  és így a (11a–b)-ből
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 ((14). egyenlet)

249. §. Teljes visszaverődés

1. A teljes visszaverődés. Bocsássunk keskeny fénynyalábot optikailag sűrűbb [1] közegből ritkább [2] közegbe, pl. fluoreszceinnal megfestett vízből,
vagy pedig az optikai korongra szerelt üveg félhengerből levegőbe, egymás után különböző beesési szögek alatt (249,1. ábra). Az α szöggel beeső
a sugár részben visszaverődik (a'), részben megtörik (a"), a törés törvénye szerint úgy, hogy β > α, sin α/sin β = n21 < 1. Az α-t növelve, bizonyos
α0 értéknél (b sugár) β = 90° lesz, tehát ehhez a

 ((1). egyenlet)

egyenlettel meghatározott α0 beesési szöghöz tartozó megtört sugár (b") a felületet éppen „súrolja”. Ha a sugarat a α0-nál nagyobb beesési szöggel
ejtjük be, megtört sugarat nem észlelünk, a beeső sugár teljes egészében visszaverődik6 (lásd pl. a c és c' sugarat), amikor is a beesési és a
visszaverődési szög egyenlő. Ez a jelenség a teljes visszaverődés (totális reflexió, Kepler, 1611), az (1) meghatározta α0 beesési szög a teljes
visszaverődés határszöge. Pl. víz és levegő esetében (nv,l = 4/3) α0 = arc sin (3/4) = 48,5°, közönséges üveg és levegő esetében nü,l = 3/2) a α0 = 42°.

249,1. ábra -

6 A fénynek csak elenyészően kis része és ez is csak hullámhossz nagyságrendű mélységig hatol be a ritkább közegbe (289. §).
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2. Teljes visszaverődésen alapuló jelenségek és alkalmazások. Mivel az üveg és a levegő határfelületére 45°-kal beeső fénysugár teljes
visszaverődést szenved, egyenlő szárú derékszögű üvegprizmával a 249,2a–b ábra szerint a fénysugarak 90°-kal, ill. 180°-kal eltéríthetők. Az ilyen
teljesen visszaverő prizmákat gyakran alkalmazzák tükrök helyett (pl. a prizmás távcsövekben, 267. §). A Dove- vagy Amici-féle képfordító prizma
(249,3. ábra) a sugarak sorrendjének és így optikai képeknek megfordítására alkalmas, pl. vetítésnél.

249,2. ábra -

249,3. ábra -

Levegőbuborékokkal bevont tárgyak vízben ezüstösen csillognak a víz és a légbuborékok határán létrejövő teljes visszaverődés miatt. Hasonló
jelenség: a részben higannyal töltött és vízbe tett kémcső üres része erősebben tükröz (249,4. ábra), mert az üveg és a levegő határán fellépő teljes
visszaverődés tökéletesebb, mint a higanyról való fémes visszaverődés.
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249,4. ábra -

Ha víz felszínére felülről szórt fény (közönséges, diffúz nappali fény) esik, tehát ha a felszín egyik pontjába minden irányból érkeznek fénysugarak,
akkor szemünkbe a 249,5. ábrán vázolt helyzetben a felülről jövő szórt fényből semmi sem juthat, de pl. a vízben levő P tárgypontból kiinduló 1
fénysugár teljes visszaverődés után szemünkhöz ér. Ezért pl. akváriumba oldalról felfelé nézve, nem látjuk, mi van a víz felszíne felett, de látjuk a
felszínről visszatükröződni az akváriumban levő (megfelelő helyzetű) tárgyakat.

249,5. ábra -

A hó és az üvegpor átlátszatlan – noha az egyes szemcsék átlátszók –, mert a szemcsehalmazba behatoló fény azon a sok teljes visszaverődés
miatt nem juthat át.

Ha üvegpálcába fedőlapján át fényt bocsátunk, a pálca tág határok közt hajlítható anélkül, hogy oldalfalán a fény kilépne (249,6. ábra). Ugyanez áll
a világító szökőkutak vízsugaraira és az ún. fényvezető szálakra is.
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249,6. ábra -

A fényvezető szál nagy törésmutatójú átlátszó anyagból készült, 20–30 μm átmérőjű, hajlítható huzal, amelynek az egyik véglapján belépő fénysugár
sorozatos teljes visszaverődések után a huzal meghajlított állapotában is csak a másik véglapon lép ki. A szál egyik értékmérője a szál apertúrája:
annak a legnagyobb α beesési szögnek a színusza, amely szöggel a véglapra beeső fénysugár az egyenes szálban teljes visszaverődések útján még
átmegy. Ha a 2 anyagból készült szál fedőlapja az 1, palástja pedig a 3 közeggel érintkezik (249,7. ábra), akkor a teljes visszaverődés β0 határszögére

fennáll:  de  és ezért  Innen a keresett apertúra:  amely,
mint látható, kedvezően akkor nagy értékű, ha n2 nagy mind az n1-hez mind az n3-hoz képest.

Az ún. száloptikát párhuzamos fényvezető szálak hajlítható kötege alkotja, amelynek mindkét végére optikai szabatosságú síkfelületet csiszolnak.
Az ilyen, gyakran 1–2 cm2 keresztmetszetű és akár 50 000 szálat is tartalmazó köteg meghajlítva is képes az egyik véglapjára vetített optikai képet
a másik véglapig továbbítani, ahol az mozaikszerűen jelentkezik. A száloptika sok fontos technikai és orvosi alkalmazást tesz lehetővé.

249,7. ábra -

250. §. Fermat elve

A fény terjedésének sugároptikai törvényeit magában foglalja Fermat elve (1665), amely így fogalmazható meg: az az idő, amely alatt a fény egy A
pontból a B pontba megadott feltételek – pl. visszaverődések és törések – mellett eljut, szélső érték (többnyire minimum; ezért az elvet ,,a legrövidebb
idő élvének” is hívják).
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A Fermat-elvből azonnal következik a fénynek homogén közegben egyenes vonalú terjedése (245. §): mellékfeltételek hiányában a fény az A pontból
a B-be a legrövidebb idő alatt nyilván az AB egyenes mentén jut el.

Egyszerűen levezethető az elvből a fény sík felületen való visszaverődésének törvénye (247. §) is. Ha a homogén és izotrop 1 közegben c1
sebességgel terjedő fénynek úgy kell az adott A (xa ,ya) pontból (250,1. ábra) a B (xb, yb) pontba jutnia, hogy közben a 2 közeg f felületéről, tegyük
fel, ennek P(x, 0) pontjából visszaverődik, akkor az  út befutásához szükséges idő:

 ((1). egyenlet)

A t-nek szélső értéke – a jelen esetben minimuma – annál az x-nél van, amelyre]

 ((2). egyenlet)

A zárójelben álló kifejezés az ábra szerint nem más, mint sin α – sin α', és így (2)-ből sin α = sin α', azaz α =α', a beesés szöge egyenlő a visszaverődés
szögével. Utólag azt is könnyen beláthatjuk, hogy a visszavert sugárnak a beesési síkban kell lennie: ha a P pontot nem az A, B pontokon átmenő
és az f felületre merőleges síkban vettük volna fel, akkor ez az APB út s így a megtételére szükséges idő is nyilván nagyobb lenne a minimálisnál.

Teljesen hasonlóan adódik a fény sík felületen való törésének a törvénye (248. §). A 250,2. ábra jelöléseit alkalmazva, a fény az 1 közegben az

 utat , a 2 közegben a  utat  idő alatt teszi meg, tehát most  szélső értékét kell keresnünk. Az (1)-nek (2)-vel való
összehasonlításából rögtön látható, hogy a szélső értéknek – amely ismét minimum – feltétele:  , vagy sin , ez pedig
éppen a törés törvénye.

Az  és  jelölésekkel az s1 + s2 út megtételére szükséges idő:

 ((3). egyenlet)
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250,1. ábra -

250,2. ábra -

Egy homogén közeg n törésmutatójának és az s geometriai úthosszúságnak a szorzata (ns), több közeg esetén pedig a  mennyiség az ún.
optikai út (hosszúság) vagy fényút; ez (3)-ból láthatóan annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény ugyanakkora idő alatt vákuumban tenne meg.
E fogalommal Fermat elve így is kifejezhető: két adott pont között a fény úgy terjed, hogy a fényút szélső érték (többnyire minimum; ezért az elvet ,,a
legrövidebb fényút elvének” is hívják).
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Inhomogén közegben – pl. a hellyel folytonosan változó sűrűségű levegőben – a törésmutató a hely függvénye: n = n (x, y, z). A közeget olyan kis 1,
2, … tartományokra osztva, amelyeken belül az n1, n2, … törésmutatók állandóknak vehetők, a 250,3. ábra alapján az A és B pontok közötti fényút:

 ((4). egyenlet)

250,3. ábra -

Így a Fermat-elv általános matematikai alakja:

 ((5a–b). egyenlet)

az utóbbi alak, amely szerint a fényút „variációja” zérus, a varációszámítás módszereinek felhasználásával lehetőséget nyújt a fénysugár menetének
kiszámítására.

251. §. A fény diszperziója; spektrum

1. Diszperzió. Elsötétített szobában a Nap vagy izzólámpa fényét kis környíláson át a falra vagy fehér ernyőre bocsátva, ezen kis fehér folt látható.
Ha a keskeny fénynyaláb útjába üvegprizmát teszünk (251,1. ábra), az E ernyőn az előbbi f fehér folt helyett színes sáv (v-i), ún. színkép vagy
spektrum jelenik meg (Newton, 1666). A kisebb eltérítésű v végtől számítva, az egymásra következő főbb spektrumszínek: vörös, narancs, sárga,
zöld, kék, ibolya.
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251,1. ábra -

Tisztábban és élesebben állíthatjuk elő a jelenséget úgy, hogy a napfénnyel, ill. izzólámpa vagy ívlámpa fényével erősen megvilágított R keskeny
rést (251,2. ábra) az L gyűjtőlencsével az E ernyőre „leképezzük”, majd a lencse és az ernyő közé tesszük a P prizmát a réssel párhuzamos törőéllel
– célszerűen a minimális elterítésnek megfelelő helyzetben –, és az E ernyőt az E' helyre visszük. Még tökéletesebb a színkép, ha a prizma előtt is
és után is megfelelően beállított gyűjtőlencsét alkalmazunk (251,3. ábra).

251,2. ábra -
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251,3. ábra -

251,4. ábra -

A színképből arra kell következtetnünk, hogy a Nap vagy az izzólámpa fénye, a „fehér fény” különböző színű fényekből áll, ezeket a prizma különböző
mértékben töri meg, és így a fehér fényt „színeire bontja”. Ez a színszóródás vagy diszperzió tehát más szóval azt jelenti, hogy a törésmutató a
színtől függ. Az utóbbi tényt közvetlenül is igazolhatjuk: színszűrőkkel egymás után különböző színű fényt bocsátva az üvegprizmára, látjuk, hogy
legkevésbé törik a vörös, legjobban az ibolya színű fény. Ebből az is következik, hogy az előző kísérletben előállított színkép nem más, mint a rés
sok – tulajdonképpen végtelen sok – különböző színű képének egymás melletti folytonos felsorakozása.

Egyszerű kísérlettel kimutathatjuk, hogy a spektrumszínek tovább már nem bonthatók: ha az E' ernyőn (251,2. vagy 3. ábra) keskeny rést vágunk
úgy, hogy ezen pl. csak a zöld fény menjen át, és ezt a fényt egy újabb prizmán keresztül másik ernyőre bocsátjuk, itt ugyanolyan zöld színű sáv
jelenik meg, újabb színek nem észlelhetők. A spektrumszínek ismét fehérré egyesíthetők, pl. a vázlatos 251,4. ábrán feltüntetett módon: a P prizmán
áthaladt, széttartó sugarakat a spektrum helyére tett L gyűjtőlencsével egyesítve, az E ernyő A helyén fehér folt mutatkozik.

Ha az ábrán szaggatott vonallal jelzett kis P1 prizmát pl. a vörös sugarak útjába tesszük, akkor a V helyen vörös foltot, az összes egyéb színű
sugarak A egyesülési helyén pedig kékeszöld foltot látunk. Ez a kékeszöld szín tehát (a hasonlóan előállítható más színekkel együtt) keverékszínnek
tekinthető, a színkép vörös, narancs, …, ibolya színei viszont, közöttük az előbbitől szemünkkel meg nem különböztethető kékeszöld szín is, tiszta
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spektrumszínek. A P1 prizmát elvéve, az A helyen észlelt folt ismét fehér, azaz a vörös és a kékeszöld színeknek a fenti módon való ,,keverése”
fehér színt eredményez. A vörösön és a kékeszöldön kívül további ilyen kiegészítő (komplementer) színek pl. a sárga és a kék, valamint a sárgászöld
és az ibolya.

A spektrumokkal és a színekkel később részletesebben foglalkozunk, de már itt előrebocsátjuk, hogy interferencia- és elhajláskísérletek alapján
a spektrum egy-egy színének megfelelő fény fizikailag a λ hullámhosszal jellemezhető, amelyet többnyire nanométer (nm = millimikron, mμ) vagy
angström (Å) egységben fejezünk ki; tudvalevően

 ((1). egyenlet)

A látható színkép hullámhossza kereken 380 nm-től (szélső ibolya) 780 nm-ig (szélső vörös) terjed, határaihoz az ultraibolya és az infravörös
színképtartomány csatlakozik. Egy meghatározott λ hullámhosszú fényt monokromatikus (egyszínű vagy homogén) fénynek nevezünk, bár meg kell
jegyeznünk, hogy szigorúan monokromatikus fény éppúgy nem állítható elő, mint szigorúan párhuzamos fénynyaláb. A fény monokromatikus voltát
a „monokromázia” (egyszínűség) szóval fejezzük ki.

A spektrumban való pontos tájékozódásra igen alkalmasak a Nap színképében felfedezett finom sötét vonalak (Wollaston, 1802; Fraunhofer, 1814),
a Fraunhofer-féle vonalak. Egy-egy ilyen vonal azt jelenti, hogy a Napból hozzánk érkező fényben a vonalnak megfelelő hullámhosszú fény hiányzik
(ennek okáról később). A főbb vonalak jelölését (A, B,…) a hullámhosszakkal és színtartományokkal együtt a 251,5a; 251,5b ábra tünteti fel. A pontos
törésmutató-méréseket – különösen az optikai üvegek esetében – többnyire egyes Fraunhofer vonalaknak megfelelő hullámhosszúságú fénnyel
végzik; pl. nC a kérdéses anyagnak λ = 656,3 nm-nél mért törésmutatóját jelenti.

251,5a. ábra -



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

36

251,5b. ábra -

Ha egyenlő törőszögű, de különböző anyagú (törésmutatójú) prizmákon bocsátunk át fényt, nemcsak az eltérítés mértéke, hanem a színkép
hosszúsága is igen különböző lesz, pl. különösen hosszú színképet ad a szénkéneg prizma. Egyszerűség kedvéért kis φ törőszögű prizmát véve, ez
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a szélső ibolya, ill. szélső vörös, azaz a H, ill. A vonalaknak megfelelő sugarakat  ill.  szöggel téríti el. A színkép hossza -
val, vagyis (nH – nA)-val arányos, amiért is ez a különbség az anyagok diszperziójának mértékéül szolgálhat.

A gyakorlatban az optikai üvegeknél (két fő fajtájuk a koronaüveg és az ólom- vagy flintüveg) inkább a következő mértékek használatosak: az nH –
nC fajlagos diszperzió, a színkép legfényerősebb részére vonatkozó nF – nC közepes diszperzió, továbbá az (nF – nC)/(nD – 1) relatív diszperzió, ill.
ez utóbbi reciproka, az Abbe-féle szám (v); lásd a mellékelt táblázatot.

nA nc nD nF nH nF – nc

Víz 1,329 1,331 1,333 1,337 1,343 0,006
Koronaüveg (BK 1) 1,505 1,508 1,510 1,516 1,527 0,008
Flintüveg 1,603 1,608 1,613 1,625 1,645 0,017
Szénkéneg 1,609 1,618 1,628 1,652 1,699 0,334

2. Akromatikus és egyenes látású prizmák. A táblázatból láthatóan a flintüveg közepes diszperziója (nF – nC = 0,017) kereken kétszerese a
koronaüvegenek (0,008). Ha tehát egy koronaüveg prizmát és egy közelítőleg fele akkora törőszögű flintüveg prizmát ellentétes helyzetű törőélekkel
összeteszünk (251,6. ábra), ez a kombináció ad eltérítést, de a K-üveg diszperzióját az F-üvegé csaknem kompenzálja, és így gyakorlatilag
színképet nem kapunk; ezért az ilyen prizmát akromatikus prizmának hívjuk. (Az ábra szerint az egy sugárból keletkezett vörös és kék sugarak végül
párhuzamosan lépnek ki, tehát sugárnyaláb esetében a nyaláb közepén a különböző színek fehérré egyesülnek, és csak a nyaláb két szélén levő
keskeny részek színesek, ezek viszont diafragmával visszatarthatok.)

Két koronaüveg és egy flintüveg prizmának a 251,7. ábra szerinti összetevésével (még inkább három K-üveg és két F-üveg prizmával) elérhető, hogy
pl. a spektrum sárga részének megfelelő sugarak iránya a kilépés után ne változzék meg, a vörös és az ibolya részé viszont igen. Az ilyen egyenes
látású prizma (Amici-prizma, 1860) tehát ad színképet anélkül, hogy a felbontott sugárnyaláb középső részét eltérítené.

A gyakorlati optika céljaira sok más prizmakombinációt is szerkesztettek (pl. a spektrométerekben alkalmazott állandó eltérítésű prizmákat, 269. § 2.).

251,6. ábra -
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251,7. ábra -

3. Ha alapkísérletünkben nem izzólámpát, hanem pl. konyhasóval vagy más fémsóval megfestett Bunsen-lángot vagy pedig gázkisülési csövet
használunk fényforrásként, akkor a fenti folytonos spektrum helyett több-kevesebb vonalból álló, ún. vonalas spektrum észlelhető. Bunsen és
Kirchhoff 1859-ben felismerték azt a rendkívüli jelentőségű tényt, hogy minden kémiai elem meghatározott körülmények között a kérdéses elemre
jellemző színképet ad, és így általában egy fényforrás színképéből a fényforrásban levő anyagokra lehet következtetni. Ez a színképelemzés, ill.
általánosabban spektroszkópia – mint később kiderül – igen fontos felvilágosításokat nyújt az atomok és a molekulák szerkezetéről is. A színkép
vizsgálat céljait szolgáló készülékekre, a spektroszkópokra még az optikában visszatérünk, a színképek törvényszerűségeivel pedig az atomfizikában
foglalkozunk.

B) OPTIKAI LEKÉPEZÉS TÜKRÖKKEL ÉS LENCSÉKKEL
252. §. Az optikai kép fogalma

Valamely pontszerű tárgyat – egy P „tárgy pontot” – közvetlenül látunk, ha a P-ből kiinduló fénysugarak irányuk változtatása nélkül szemünkbe jutnak
(252,1a ábra). A közvetlen látás érzetét tehát a P pontból (kiterjedt tárgy esetén a tárgy különböző pontjaiból) kiinduló és a szembe jutó divergens
sugárnyaláb váltja ki, amelynek térszögét a tárgy távolsága és a szem pupillája szabja meg.

Gyakran a tárgypontból szintén divergens sugárnyaláb jut a szemünkbe, de nem közvetlenül, hanem fénytörő vagy visszaverő felületeken, ill.
valamilyen optikai eszközön való áthaladás után. A látásérzet szempontjából azonban a sugárnyalábnak csak a szembe való belépés helyén levő
része a lényeges, és ezért P-t abban a P' pontban látjuk, ahonnan a sugarak a szemtől számítva legelőször divergálnák vagy divergálni látszanak,
azaz ahol a sugarak vagy meghosszabbításaik találkoznak; ez a P' pont – ideális esetben pont – a P képe, a P tárgyponthoz tartozó „képpont”.
Az első esetben, amikor P'-ben maguk a sugarak találkoznak, a kép valódi (reális) kép, mint pl. a b ábrán P'; az ilyen kép ernyőn felfogható. Ha
viszont, mint pl. a c ábrán, csak a fénysugarak meghosszabbításai mennek át a P' ponton, P'-t látszólagos (virtuális) képnek hívjuk; amely ernyőn
nyilvánvalóan nem fogható fel.
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252,1. ábra -

Kiterjedt (nem pontszerű) tárgy képe a geometriai optika szerint úgy tekinthető, mint a különböző tárgypontokhoz tartozó képpontok összessége.
Egy ilyen – akár valódi, akár virtuális – kép lehet a tárgynál nagyobb vagy kisebb is, a tárgyhoz képest el lehet forgatva, speciális esetekben lehet
tehát egyenes vagy fordított állású. Mivel továbbá az optikai leképezés vagy képalkotás általában nem tökéletes, a kép gyakran nem eléggé éles,
és a tárgyhoz geometriailag nem hasonló, hanem életlen, ill. torzított.

Több tükörből, ill. lencséből álló rendszerben gyakran az egyik tükör vagy lencse által létrehozott kép jelenti egy másik tükör vagy lencse számára a
tárgyat. Előfordulhat, hogy pl. az L1 lencséből kilépő konvergens fénynyaláb (252,2. ábra), mielőtt a P pontban egyesülhetne, egy tükörre vagy másik
lencsére (T, ill. L2) esik. Ekkor a P pontot – az eddig feltételezett valódi tárgy fogalmának általánosításaként – úgy tekintjük, mint amely virtuális tárgy
(pont) a T tükör vagy az L2 lencse számára.
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252,2. ábra -

253. §. A síktükör és főbb alkalmazásai

1. A síktükör szabályosan visszaverő, sík felület, rendszerint fém- vagy üveglap, amelyet fémréteggel (foncsorral – ónamalgámmal, ónos higannyal
–, újabban inkább ezüsttel vagy alumíniummal) vonnak be.

A T tükör előtt levő P tárgypontból a tükörre eső fénysugarak – a 253,1. ábrán pl. 1, 2, 3 – a visszaverődés törvénye szerint reflektálódnak (1', 2', 3').

A P-ből a tükörre bocsátott PM merőlegesnek (a merőlegesen beeső 1 sugárnak) meghosszabbítását messe a tükör tetszőleges N pontjából reflektált
sugár (2') visszafelé való meghosszabbítása a P' pontban. A PMN és P'MN háromszögek egybevágók, tehát . Ugyanez érvényes az összes
többi sugárra is: minden visszavert sugár meghosszabbítása P'-ben metszi egymást. Ezek és a 252. § szerint a visszavert sugarak útjában levő szem
P'-ben a P-nek virtuális képét látja, amely ugyanolyan távolságban van a tükör mögött, mint a tárgy pont a tükör előtt. Ezt igazolhatjuk pl. úgy is, hogy
foncsorozatlan üveglap elé tett égő gyertya képét az üveglap mögött megjelöljük (pl. másik gyertyával), majd a tárgy- és képtávolságot megmérjük.
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253,1. ábra -

A fentieknek egy nem pontszerű PQ tárgy minden pontjára való alkalmazásával kapjuk (253,2. ábra), hogy a síktükör a (valódi) tárgyról a tükör mögött
virtuális, egyenes állású és a tárggyal egyenlő nagyságú képet ad, amelyen a tárgy jobb és bal oldala felcserélve látszik (,,tükörkép”), pl. a jobb kéz
bal kéznek tűnik – a bal kézzel hozható fedésbe –, a jobbsodrású koordinátarendszer pedig balsodrásúnak (253,3. ábra).7

253,2. ábra -

7 Virtuális tárgyról a síktükör valódi képet állít elő; ez belátható a 252,2. ábráról, vagy pedig a 253,2. ábráról a sugarak menetének megfordításával, amikor is P'Q' a virtuális tárgy, PQ pedig a valódi képe.
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253,3. ábra -

A hibátlan síktükör az egyetlen olyan optikai eszköz, amely tökéletes vagy abszolút leképezést ad: egy minden irányban kiterjedt tárgy – pl. téglatest
– bármely pontját egy és csakis egy ponttá képezi le úgy, hogy a tükörkép a tárgy teljesen hű mása (a jobb és bal oldal felcserélésétől eltekintve).

2. A síktükör főbb alkalmazásai. a) A fénysugarak meghatározott irányba való térítésére szolgál pl. a heliosztát („napállító”, cölosztát) és a periszkóp
(,,kilátócső”). Az előbbi a napsugarakat vetíti egy vagy két elforgatható tükör segítségével a kívánt irányba, az utóbbi pedig a 253,4. ábrán vázolt elv
alapján – a modern periszkóp gyakorlati kivitele sokkal bonyolultabb – lehetővé teszi pl. a lemerült tengeralattjáróból a víz felszínén mozgó hajók
megfigyelését.

253,4. ábra -
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b) A már a 2. § 2.-ben említett parallaxishiba elkerülésére a mérőműszerekben gyakran alkalmaznak mutatóként a skálára és a közvetlenül mellette
levő skálatükörre merőleges vékony lemezt, ún. késélmutatót. A leolvasás akkor mentes a parallaxishibától, ha a késél a tükörképét éppen eltakarja.

c) A szögek mérésének egyik módja azon alapszik, hogy ha a síktükröt a beesési síkra merőleges tengely körül φ szöggel elfordítjuk – a 253,5. ábrán
a T1 helyzetből T2-be –, a visszavert sugár 2φ szöggel fordul el (s1-ből s2-be), mert a beesési szög is és a visszaverődési szög is φ-vel nagyobb lesz.
E tétel felhasználásával az ún. tükörleolvasás útján, a fénysugár mint „fénymutató” segítségével, érzékeny műszerek (torziós ingák, lengőtekercses
galvanométerek) tükrének igen kis elfordulásai is pontosan megmérhetők.

253,5. ábra -

Az objektív tükörleolvasás esetében az F fényforrásból (pl. izzószálból) a T tükörre bocsátott, majd erről visszavert sugarak az r sugarú körívben
meghajlított S skálára esnek (253,6. ábra). Az F és T közé tett L gyűjtőlencsével – vagy T helyett homorú tükörrel – elérhető, hogy S-en az F éles képét

kapjuk. A skálán leolvasott  skálarésznek (skr), ha r-et is skr-ben fejezzük ki, a tükör φ = x/2r szögelfordulása felel meg. E módszer hátránya,
hogy csak alkalmasan elsötétített helyiségben valósítható meg. A szubjektív tükörleolvasásnál (253,7. ábra) egy távcsövet úgy állítunk be, hogy
tengelye az alapállásban levő T tükör normálisával egybeessék. A távcsőre merőlegesen, rendszerint közvetlenül alatta vagy fölötte, megvilágított
egyenes skálát (S) helyezünk el. A tükör alapállásánál a távcsőben (a fonálkereszt közepén) a skálának O osztályzatát, a tükör elfordulása után pedig

valamely A osztályzatát látjuk. Ha az  távolság a skr, és a skála távolsága a tükörtől l skr, a tükör φ elfordulása a tg 2φ = a/l egyenletből számítható
ki; igen kis szögeknél φ ≈ a/2l. A módszer hátránya, hogy az észlelőnek az okulárral óhatatlanul érintkező szeme a távcsövet elmozdíthatja, és
ezzel az eredményt meghamisíthatja. (Poggendorf javaslatára a φ szög helyett – főleg lengőtekercses tükrös galvanométerek esetében – az l = 1 m
skálatávolságnál leolvasott és mm-ekben kifejezett a kitérést szokták megadni, mm/m jelzésű egységekben.)
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253,6. ábra -

253,7. ábra -

d) A reflexiós goniométer két tükröző felület által bezárt szögnek, pl. kristály- vagy prizmalapok szögeinek meghatározására való műszer. Működési
elvét és gyakorlati kivitelét a 253,8a–b ábra mutatja. A szögfokokra beosztott K körlemez közepén függőleges tengely körül kis asztalka (a) forgatható,
ezen van a kérdéses test, pl. üvegprizma. Ha ennek a C-nél levő p törőszögét kívánjuk megmérni, akkor a CB lapra az 1 irányból fénysugarat, ill. a
gyakorlatban a keskeny réssel és gyűjtőlencsével ellátott kollimátorcsövön át párhuzamos sugárnyalábot bocsátunk, és az elfordítható távcsövet úgy
állítjuk be, hogy a visszavert 1' sugár (ill. a rés képe) a távcső fonálkeresztjére essék. Ezután elforgatjuk az asztalkát oly α szöggel, hogy az 1 sugár
a CA lapról verődjék vissza az előbbi 1' irányban. Az α szög az asztalkához rögzített k kar segítségével a fokbeosztáson mérhető, a keresett φ szög
pedig nyilván 180° – α. A műszert, mivel bizonyos szerkezeti módosításokkal spektrumokkal kapcsolatos mérésekre is alkalmas, spektrométernek
is hívják (269. §).
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253,8. a) b). ábra -

e) Párhuzamos tükrökre egyszerű példa a közönséges – hátsó lapján foncsorozott – üvegtükör. A tükörre a P tárgypontból ferdén beeső s fénysugár
(253,9. ábra) részben az üveg a felületén visszaverődik, részben az üvegben a foncsorozott b felületig halad, itt visszaverődik, egy része a-n át
kilép az üvegből, de másik része a-ról ismét visszaverődik az üvegbe, és így tovább. Eszerint a tükör ugyanarról a P tárgyról több, egymás mögött
levő képet ad (P1, P2, P3, …). Merőlegesen nézve a tükörre, a képek fedik egymást, ferde irányú megfigyelésnél azonban a képsor előtűnik. A
legfényerősebb a P2 kép, mert ez felel meg az első fémes visszaverődésnek.
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253,9. ábra -

f) Szögtükrök. Az egymással φ szöget bezáró T1 és T2 síktükrök metszésvonalára merőleges síkban – a 253,10. ábra síkjában – beeső s fénysugárból
a két tükörről való visszaverődéssel olyan s' sugár keletkezik, amely s-sel δ = 2φ szöget képez.8 Röviden: a φ hajlásszögű szögtükörről visszavert
fénysugár 2φ szöggel térül el eredeti irányától. Ezen a tételen alapszik pl. a geodéziában a merőleges irányok kitűzésére használt derékszögelő
(45°-os szögtükör, 253,11. ábra), továbbá a szextáns, amely távoli tárgyak, pl. az A és B csillagok α „szögtávolságának” meghatározására szolgál
(253,12. ábra).

81 Az ábráról láthatóan ugyanis 
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253,10. ábra -

253,11. ábra -
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253,12. ábra -

A szextáns fő részei: a fonálkereszttel ellátott távcső, a rögzített helyzetű és csak az alsó felén beezüstözött T1 planparalel üveglemez mint állótükör,
továbbá a szögbeosztású S körskála előtt elfordítható K kar forgástengelyére erősített T2 tükör. Mindkét tükör merőleges az ábra síkjára, és a műszer
alaphelyzetében a K-kar 0 értékű szögállásánál egymással párhuzamos. Méréskor az alaphelyzetbe állított műszer T1 tükrének nem ezüstözött
részén keresztül nézve, a távcső fonalkeresztjét az egyik tárgyra, pl. az A csillagra állítjuk be, amikor is az A és ennek a T2 és T1 tükrök által létrehozott
képe közvetlenül egymás alatt látszik. Ezután a K karral addig fordítjuk el a T2 tükröt, amíg az A képe helyén a B tárgy képe meg nem jelenik. A két
tárgy keresett szögtávolsága a skálán leolvasható β elforgatási szög kétszerese: α = 2β. A műszer elnevezése arra utal, hogy a szögskála terjedelme
a teljes szög hatodrésze (60°); a műszer így 120°-ig terjedő szögtávolságok mérésére alkalmas.

A 90°-os szögtükör a 253,13. ábra szerint a P tárgyról három képet ad (P1, P2, P3). Ezek közül a P3 másodlagos kép úgy tekinthető, mint akár a P1-
nek a 2 tükör, akár a P2-nek az 1 tükör által létrehozott képe, tehát a kétszeres tükrözés eredményeként P3 a P tárggyal kongruens, a jobb és a bal
oldal nem látszik felcseréltnek. – Általánosan, α°-os szögtükör esetében, ha 360 osztható α-val, a tárggyal együtt 360/α = n számú képet kapunk
(egyébként pedig végtelen sok képet, ha a két tükör, végtelen nagy kiterjedésű). Pl. a kaleidoszkóp nevű játékszer 60°-os szögtükre az eszközbe
tett kis tárgyakról (színes üvegdarabokból) szabályos hatszögnek megfelelő szimmetriájú képeket hoz létre.

A három, páronként egymásra merőleges síktükörből álló hármastükör a tetszőleges irányból ráeső fénysugarakat háromszoros visszaverődés után
– mint kimutatható – éppen 180°-kal téríti el (253,14. ábra). A járművek hátsó részén levő, vörös üvegből csiszolt visszasugárzó („macskaszem”)
lényegében mozaikszerűen összerakott hármastükrök összessége.



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

49

253,13. ábra -

253,14. ábra -

254. §. Gömbtükrök
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A görbe felületű tükrök közül a legfontosabbak a gömbtükrök, amelyeknek tükröző felülete gömbsüveg. Aszerint, amint a tükröző felület a homorú
vagy a domború oldal, a tükör homorú (konkáv), ill. domború (konvex). A gömbsüveg C tetőpontja a tükör optikai középpontja (254,1. ábra), az ezen
és az O görbületi középponton átmenő egyenes a tükör főtengelye (optikai tengelye), a gömb r sugara a görbületi sugár. A főtengely és az O-ból a
tükör széléhez vont sugár által bezárt szög a tükör φ nyílásszöge. A visszaverődés törvénye a gömbtükörre (és más görbe tükrökre) is alkalmazható,
mert a tükör a ráeső bármely fénysugár beesési pontjának elég kis környezetében síknak tekinthető, ill. az érintősíkkal helyettesíthető.

254,1. ábra -

Az alapprobléma most is, miként a síktükörnél: milyen tulajdonságú egy P tárgypontból kiinduló, azaz homocentrikus sugárnyaláb a gömbtükrön való
visszaverődés után? Előrebocsátjuk, hogy a visszavert nyaláb sugarai vagy meghosszabbításaik általában nem mennek át mind egy ponton, mint a
síktükörnél, más szóval a nyaláb nem marad szigorúan homocentrikus (kivéve, ha a P tárgypont éppen a gömbtükör O optikai középpontjában van).
Látni fogjuk azonban, hogy a visszavert nyaláb jó közelítéssel mégis egy ponton megy át, és így gyakorlatilag jó optikai képeket kaphatunk abban az

esetben, ha a tükör kis nyílásszögű  és ha a képalkotásban csak a főtengelyhez közel levő és ezzel kis szöget bezáró, ún. paraxiális sugarak
vesznek részt. Az utóbbi feltétel tulajdonképpen az előbbit is magában foglalja.

1. A homorú gömbtükör. a) Gyújtótávolság. Először a főtengellyel párhuzamos fénysugarak visszaverődését vizsgáljuk (254,2. ábra). E sugarak
egyike érje a tükröt A-ban, az OA beesési merőleges és az α beesési szög felhasználásával szerkesztett visszavert sugár pedig messe a főtengelyt

F-ben. Az OFA  egyenlő szárú, és ezért, ha B az F-ből az OA-ra húzott merőlegesnek a talppontja,  Kis φ nyílásszögű tükör esetében,

mivel és így  Ez a főtengellyel párhuzamos valamennyi sugárra fennáll, tehát a kis nyílásszögű homorú gömbtükörre a
főtengellyel párhuzamosan beeső sugarak a visszaverődés után mind egy pontban, a tükör F „gyújtópontjában” vagy fókuszában egyesülnek, és a

,,gyújtótávolság” a tükör r görbületi sugarának a fele:

 ((1). egyenlet)
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254,2. ábra -

Ezek szerint a gyújtópont a főtengely végtelen távoli pontjának a képe. A sugarak menetének megfordíthatósága alapján a gyújtópontból a tükörre
eső sugarak a főtengellyel párhuzamosan verődnek vissza.

b) Főtengelyen levő pont képe. A P tárgypontból kiinduló egyik sugár a visszaverődés után messe a főtengelyt P'-ben. A 254,3. ábra szerint β = α +
ε, és γ = β + ε, vagyis α + γ = 2β. Ha feltesszük, hogy α, β és γ elegendő kicsinyek, akkor az ilyen, a főtengellyel kis szöget bezáró paraxiális sugarak

esetében jó közelítéssel írhatjuk: ,  Ezeket az α + γ = 2β egyenletbe helyettesítve, kapjuk: 1/t +1/k = 2/r [(1 miatt)] 1/f. Ez az
összefüggés a P-ből kiinduló mindegyik paraxiális sugárra érvényes lévén, az összes ilyen sugarak a visszaverődés után P'-ben metszik egymást,
vagyis a P' pont a P képe. Megfordítva: ha a világító pont P'-ben van, képe P-be esik. A P-t és P'-t – általában az 1/t + 1/k = 1/f egyenletnek eleget
tevő minden pontpárt – konjugált pontpárnak is hívják. A 254,3. ábra szerint P' valódi kép, ha P a fókuszon kívül van (t > f); ha P a fókuszon belül van(t
< f), akkor a P' kép virtuális, mert az erre az esetre vonatkozó 254,4. ábra szerint a visszavert sugárnak csak meghosszabbítása metszi a tengelyt.

Ekkor α = β + ε és 2ε = α + γ, ahonnan 2(α – β )= α + γ vagy α – γ = 2β. Ezért, ha a pozitív  távolságot (–k)-val jelöljük, vagyis a k képtávolságot
negatívnak vesszük, akkor ugyanúgy, mint előbb, az 1/t + 1/k = 1/f egyenletet kapjuk. Összefoglalva, a kis nyílásszögű homorú gömbtükörre a t
tárgytávolság, a k képtávolság és az f fókusztávolság között fennáll – paraxiális sugarak esetén – a következő „tüköregyenlet”:

 ((2). egyenlet)
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254,3. ábra -

254,4. ábra -

amelyben k negatív, ha a tárgy a fókuszon belül van, azaz ha a kép a tükör mögé eső, virtuális kép. (Megjegyzendő, hogy más előjel-megállapodások
is használatosak.)

c) Nem pontszerű tárgy képe. A nem a főtengelyen fekvő P1 valódi tárgypont esetében az előbbi képmeghatározási eljárást az O és P1 pontokon

átfektetett melléktengelyen valósítjuk meg (254,5. ábra). Ennek alapján P1 képe legyen a melléktengelyen fekvő  és a fókusz F1. Így a  „világító

körív” képe a  körív lesz. A körívek, ha elegendő kicsinyek, a főtengelyre húzott megfelelő merőlegesekkel helyettesíthetők, tehát a főtengelyre
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merőleges síkban és a főtengelyhez közel levő tárgy képe jó megközelítéssel szintén a főtengelyre merőleges síkban van, és érvényes a (2)
tüköregyenlet. A kép az ábrázolt esetben valós és fordított kép. A főtengelyre az F-ben emelt merőleges síkot gyújtósíknak hívjuk.

254,5. ábra -

d) Képszerkesztés. Miután kimutattuk, hogy az említett feltételek mellett az egy pontból kiinduló sugarak visszaverődés után jól közelítéssel egy
ponton mennek át, valamely pont képének megszerkesztéséhez elegendő két sugár. Négy speciális sugár is van, amelyek könnyen megrajzolhatók:
1. főtengellyel párhuzamos sugár visszaverődés után az F fókuszon megy át. 2. Az F-en át beeső sugár a főtengellyel párhuzamosan verődik vissza.
3. Az O görbületi középponton át beeső sugár önmagába verődik vissza. 4. A tükör C optikai középpontjára eső sugár a visszaverődés után a
főtengellyel ugyanazt a szöget zárja be. A képszerkesztéshez leginkább az 1. és a 2. sugarat használjuk. A 254,6a–b ábrán a fókuszon kívül, ill.
belül levő Q tárgypont Q' képének megszerkesztéséhez mind a négy sugarat megrajzoltuk; a PQ tárgy képe P'Q'.

e) A kép helyzete és nagysága. A kép helyzetét – a k képtávolság és a t tárgytávolság összefüggését – megadja a (2) tüköregyenlet, a kép és a
tárgy lineáris méreteinek viszonya pedig, az N oldalnagyítás (laterális vagy lineáris nagyítás) a legegyszerűbben a 254,6a és b ábráról állapítható

meg. Mindkét esetben a PQC   és a P'Q'C  hasonlósága miatt N abszolút értéke: . Megállapodva abban, hogy pozitív N egyenes,
negatív N fordított állású képet jelentsen, az a ábra esetén N = –k/t, mert a kép fordított, a b ábránál szintén N = –k/t, mert a kép egyenes állású, de
most k negatív. A (2) tüköregyenletből k és t közül az egyiket kifejezhetjük a másikkal és f-fel, így kapjuk, hogy az oldalnagyítás minden esetben:

 ((3). egyenlet)
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254,6. ábra -
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A (2) és (3) összefüggéseket még más alakban is kifejezhetjük. A 254,6a–b ábra alapján ugyanis könnyen kimutatható,9 hogy a fókusztól számított
x tárgy – és ezeknek a (2)-be és (3)-ba való helyettesítésével adódnak a (2') és (3') egyenletek.

és x' képtávolság között fennáll a Newton-féle tüköregyenlet:

 ((2')–(3'). egyenlet)

ahol x, ill. x' pozitív, ha a tárgy, ill. a kép a fókuszon kívül van; egyébként x, ill. x' negatív.

A (2) és (3) egyenletek, ill. a képszerkesztések és a kísérletek alapján is a (valódi) tárgy és a kép helyzetéről összefoglalásként a következőket
mondhatjuk. Ha a tárgy a végtelenben (igen messze) van, képe a gyújtósíkban jelenik meg, valódi, fordított, és igen kicsiny. Amikor a tárgy a
végtelenből a fókuszig közeledik, a valódi és fordított kép a fókusztól a végtelenig távolodik, és kisebb, egyenlő, ill. nagyobb a tárgynál aszerint, amint
a tárgy a végtelen és a 2f = r kétszeres fókusztávolság között, ebben, ill. e távolság és a fókusz között van. Amint a tárgy a tükörhöz való közelítéskor
a gyújtósíkot átlépi, a kép   (a tükör mögé) kerül, virtuális egyenes állású, és igen nagy. A tárgynak további, a fókusztól a tetőpontig való
közelítésével a virtuális és egyenes állású kép a tükör mögött közeledik a tetőponthoz, folytonosan kisebbedik, de egészen a tetőpontig nagyobb
marad a tárgynál. Mint látható, a tárgy tengely menti mozgatásakor a kép mindig ellentétes irányban mozog.10

f) Alkalmazások. A homorú gömbtükröt leginkább csillagászati távcsövekben (267. §) és fényszórókban alkalmazzák11. Az orvosi gyakorlatban
használt szemtükör elve (254,7. ábra): a T homorú tükör az F fényforrás fényét a vizsgálandó S szembe (vagy pl. a torokba) vetíti, s így azt jól
megvilágítja, az S-ből visszavert sugarak pedig a tükrön levő kis N nyíláson át jutnak a megfigyelő M szemébe. A homorú gömbtükröt felhasználják
még nagyítótükörként (pl. borotválkozáshoz), továbbá a mikroszkóp és a vetítőkészülék kondenzorlencséjének jobb megvilágítására is.

9 Az ábra szerint az a esetben t = f + x, k = f + x', a b-ben t = f – (–x), –k = –x' – f, tehát mindegyik esetben

 ((4). egyenlet)

és ezeknek a (2)-be és (3)-ba való helyettesítésével adódnak a (2') és (3') egyenletek.
10 Virtuális tárgyra a tüköregyenletek, ha a t távolságot negatívnak vesszük, szintén érvényesek. Példaként a 254,6a – b és a 254,9 ábrák szolgálhatnak, amelyekből a sugármenet megfordításával
s a t és k felcserélésével adódik, hogy a P'Q' virtuális tárgy képe a PQ valódi kép. Ezek alapján könnyen belátható, hogy virtuális tárgyról a homorú gömbtükör mindig valódi képet ad, a domború
gömbtükör pedig csak akkor, ha a virtuális tárgy az F fókuszon „belül van” (|t|<|f|; |t|>|f|-re a kép virtuális).
11 A fényszórókban jobb a forgási paraboloid alakú parabolikus tükör, mert ez a gyújtópontjában elhelyezett fényforrásnak ráeső sugarait akkor is pontosan párhuzamosan veri vissza, ha azok nagy
nyílású nyalábot alkotnak. Az elliptikus tükör az egyik fókuszában elhelyezett fényforrásból kiinduló sugarakat a másik fókuszba tett tárgyra összpontosítja, és ezáltal lehetővé teszi a tárgy igen erős
megvilágítását. (pl a Raman-spektroszkópiában (369. §) és a lézerek (354. §) aktív közegének gerjesztése esetében).
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254,7. ábra -

254,8. ábra -

2. A domború gömbtükör. A 254,2. ábrához analóg 254,8. ábra alapján könnyen bebizonyítható, hogy kis nyílásszögű domború gömbtükörre a

főtengellyel párhuzamosan beeső sugarak úgy verődnek vissza, mintha a tükör mögött  távolságra levő F pontból indultak volna ki; ezért F-
et virtuális gyújtópontnak hívjuk, és az f gyújtótávolságot negatívnak vesszük (f = – r/2).

A továbbiakban teljesen hasonló megfontolások alkalmazhatók, minta homorú tükör esetében, és ezért csak az eredményeket foglaljuk össze. A
képszerkesztésre vonatkozó 254,9. ábra feltünteti a Q tárgypontból kiinduló mind a négy speciális sugarat (a PQ tárgy képe P'Q'), továbbá a C
tetőponttól mért t és k, valamint az F fókusztól mért x és x' tárgy-, ill. képtávolságokat. A (2) – (2') tüköregyenletek és az N oldalnagyítás (3) – (3')
kifejezései változatlan alakúak, de most (valódi tárgy esetén) k és f mindig negatív, x és x' mindig pozitív. Ezek alapján, ill. képszerkesztéssel és
kísérletekkel is könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a domború gömbtükör valódi tárgyról mindig virtuálist egyenes állású és kicsinyített képet ad.
A tárgyat a főtengely mentén a végtelenből a tükör C tetőpontjáig közelítve, a kép a tükör mögött az F fókusztól a tetőpontig közeledik.
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Mivel a domború tükörben nagyobb kiterjedésű tárgyakat, területeket lehet egyszerre látni, e tükröket pl. járműveken visszapillantó tükörként,
fényképezőgépeken keresőként és utcakereszteződéseknél a forgalom áttekintésére alkalmazzák.

254,9. ábra -

3. A gömbtükrök főbb leképezési hibái. Ha az előzőkben alkalmazott feltevések nem teljesülnek kielégítően – vagyis nagyobb nyílásszögű
gömbtükrök, ill. nem paraxiális sugarak esetén –, a megismert ideális képalkotástól eltérések mutatkoznak, más szóval leképezési hibák (képhibák)
lépnek fel.

Nagyobb nyílásszögű tükröknél a főtengelyhez közeli tárgypontok leképezésekor is fellépő hiba a gömbi eltérés (szférikus aberráció, nyíláshiba). Ez a
legegyszerűbb esetben abban áll, hogy a főtengellyel párhuzamosan beeső sugarak közül csak a legbelsők egyesülnek a gyújtópontban (l. a homorú
tükörre vonatkozó 254,10a ábrát), a szélsőbb sugarak a főtengelyt a tetőponthoz közelebbi pontokban metszik; röviden: a gyújtótávolság a szélsőbb
sugarakra kisebb, mint a középsőkre.12 A visszavert sugarakat egy gyújtófelület (katakausztika) burkolja be, amelynek a főtengelyen átfektetett síkkal
való metszete az ábrán vastagabb vonallal rajzolt epiciklois. Ezt figyelhetjük meg pl. akkor, amikor napfény esik egy papirosra fektetett gyűrű belső
felületére (254,10b ábra). Kis nyílásszögű tükörnél a gyújtófelület az F gyújtóponttá zsugorodik össze. Hogy nagyobb nyílásszögű tükrök nem adnak
éles képet, azt egyszerűen beláthatjuk, ha a tükröt koncentrikus körökkel zónákra osztjuk (254,11. ábra): az 1, 2, 3, … zónák, mivel gyújtótávolságuk

12 Ez már a 254,2 ábránál mondottakból következik: , tehát f annál kisebb, minél nagyobb az  szög, azaz minél távolabb van a sugár a főtengelytől.
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a fentiek szerint egyre kisebb, a tárgyat más-más helyre és más-más nagyítással képezik le. A gömbi eltérés úgy csökkenthető, hogy a tükör szélső
zónáira eső sugarakat diafragmával visszatartjuk; ekkor viszont a kép megvilágítása is csökken.

254,10. ábra -

254,11. ábra -
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A főtengelytől távolabbi tárgypontok, nagyobb tárgyak leképezésekor – amikor is a sugarak a főtengellyel nagyobb szöget zárnak be – több hiba is
mutatkozik. Ha a tárgypontból kiinduló nyaláb keskeny, egyetlen képpont helyett két rövid, egymásra merőleges síkokban levő ,,képvonal” keletkezik
a tükörtől különböző távolságban (asztigmatizmus, „nem pontszerűség”), ha pedig a nyaláb széles, akkor a képpont helyett üstököscsóvához hasonló
folt észlelhető (kóma vagy üstököshiba); mindkét esetben egy sík tárgy viszonylag éles képe nem síkban, hanem görbe felületen van (képgörbület).
Részletesebben mindezekkel a hibákkal, amelyek az optikai lencséknél is fellépnek, és ott fontosabbak, majd a lencsék tárgyalása során foglalkozunk
(259. §).

255. §. Optikai leképezés gömb- és síkfelületen való törés útján

1. Fénytörés gömbfelületen. Két átlátszó, n és n' abszolút törésmutatójú közeg érintkezzék egymással az r sugarú g gömbsüveg mentén, amelynek
görbületi középpontja O, tetőpontja C (255,1. ábra). Az OC optikai vagy főtengelyen levő P tárgypontból a gömbsüveg A pontjába beeső sugár a
törés után messe a főtengelyt P'-ben. Az ábráról leolvashatóan α = ε + φ, φ = α' + ε', tehát α/α' = (ε + φ)/(φ – ε'). Másrészt a törés törvénye szerint n'/
n = sin α/sin α' ≈ α/α', ha tengelyhez közeli vagy paraxiális sugarakra szorítkozunk, amikor is az ábrán megjelölt összes szögek elegendő kicsinyek
(sin α ≈ tg α ≈ α, cos α ≈ 1 stb.; a továbbiakban az ≈ jel helyett = jelet írunk). A fentiekből következő

egyenletből az ábra alapján megengedhető ε = h/t, ε' = h/k, φ=h/r helyettesítésekkel kapjuk, hogy

 ((1). egyenlet)

Mivel itt a beeső sugár helyzetét jellemző h nem szerepel, a P-ből kiinduló összes paraxiális sugarak a törés után P'-ben találkoznak, azaz P' a P
pont képe, és a tárgy- és képtávolság összefüggését (1) fejezi ki. Ez az eredmény nemcsak az ábrán felvett, hanem a többi esetre is vonatkozik,
ha megállapodunk a következő előjelválasztásban: az r sugár pozitív vagy negatív aszerint, amint a gömbsüveg a valódi tárgy oldaláról (ill. virtuális
tárgypontnál az ellentétes oldalról) nézve domború vagy homorú, a C tetőponttól számított t tárgy-, ill. k képtávolság pedig pozitív vagy negatív
aszerint, amint a tárgy, ill. a kép valódi vagy virtuális. A valódi P tárgypont feltételezésekor lehetséges négy esetet a 255,2a–d ábra tünteti fel; ha az
ábrán egy (mindig pozitív) hosszúság jelölése (–r) vagy (–k), akkor r vagy k negatív. Pl. a d ábrán P' a P valódi tárgypont virtuális képe, a sugármenet
megfordítása esetén pedig P a P' virtuális tárgypont valódi képe13. P-t és P'-t konjugált pontoknak hívjuk.

13 A fenti előjelválasztásnak megfelelő „szemléletes módszerrel” ellentétben a „racionális módszer az  és a későbbi  irányított távolságokat aszerint választja pozitívoknak
vagy negatívoknak, amint azok a fény terjedésével megegyező vagy ellentétes irányúak. E rendszerben tehát pl. az a ábrán a t negatív, r és k  pozitív, és így az (1)-nek megfelelő egyenlet (minden
esetben):

 ((1a). egyenlet)
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255,1. ábra -
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255,2. ábra -

A  képtávolsághoz tartozó F tárgypont a tárgyoldali vagy elülső, a tárgytávolsághoz tartozó F’ képpont a képoldali vagy hátsó gyújtópont

(255,3. ábra). A megfelelő, (1)-ből  ill. -re közvetlenül adódó  ill.  távolság a tárgyoldali, ill. a képoldali gyújtó- vagy
fókusztávolság:

 ((2a–b). egyenlet)

(tehát f' – f = r, és f'/f = n'/n). Mint látható, f és f' mindig azonos előjelűek, és akkor pozitívok, ha n' – n és r előjele megegyezik (a 255,2. ábrán az a
és c eset), egyébként negatívok (b és d eset). A fókusztávolságok bevezetésével adódik (1)-ből a leképezési egyenlet másik alakja:
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 ((3). egyenlet)

Nem pontszerű tárgy képéről a 255,4. ábra alapján mondhatjuk (miként a gömbtükörnél, 254,1c), hogy az  sugarú  körív képe az  sugarú

 körív, továbbá: a főtengelyre merőleges síkban és a főtengelyhez közel levő tárgynak paraxiális sugarak létrehozta képe jó megközelítéssel
szintén a főtengelyre merőleges síkban van, és fennáll az (1) vagy a (3) egyenlet. A képszerkesztésre a 255,3. ábra nyújt példát, három speciális
sugár felhasználásával.

255,3. ábra -
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255,4. ábra -

A 255,3. ábra és (3) alapján könnyen kimutatható, hogy egyrészt az F-től mért x = t – f tárgytávolság és az F’-től mért x' = k – f' képtávolság között
fennáll a Newton-féle leképezési egyenlet:

 ((4). egyenlet)

másrészt az (egyenes állású kép esetén pozitívnak vett)  lineáris vagy oldalnagyítás:

 ((5). egyenlet)

Megjegyezzük még, hogy az (1) jobb oldalán álló

 ((6). egyenlet)

mennyiséget a két közeget határoló gömbfelület törőerősségének hívják. Szokásos egysége a m–1 vagy dioptria (dptr; pl. n = 1, f = 50 cm esetén
D = 2 dptr).

A Weierstrass-féle szerkesztés alapján könnyen meg lehet rajzolni az OA = r sugarú g gömbfelületre eső PA sugárhoz a megtört sugarat (255,5. ábra,
az n' > n esetre). A PA meghosszabbítása messe az O középpont köré r1 = (n'/n)r sugárral írt g1 segédgömböt B-ben, a BO egyenes pedig az r2 =
(n/n')r sugarú g2 gömböt D-ben; kimutatjuk, hogy a megtört sugár AD. Az AOB és DOA háromszögek hasonlók, mert az O-nál levő szögük közös, és

a szerkesztés szerint  ; ezért a  és így az OAB háromszögre alkalmazott színusztételből vagyis
a szerkesztéssel kapott β törési szög valóban megfelel a fénytörés törvényének.
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255,5. ábra -

A fenti módon megszerkesztve a P pontból különböző u nyílásszögek alatt kilépő sugarakhoz a megtört sugarakat, látható (255,6. ábra), hogy ezek
nem metszik egymást egy pontban, hanem burkoló felületük van, az ún. gyújtófelület (diakausztika), amelynek az ábra síkjával való metszete a d
görbe. E görbe P' csúcspontja a P-nek csak a kis nyílásszögű vagy paraxiális sugarak által létrehozott képe, nagyobb nyílásszögek esetén nyíláshiba
lép fel, miként a gömbtükröknél is (254. § 3.).



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

65

255,6. ábra -

A Weierstrass-féle szerkesztésből következik azonban, hogy ha bármilyen nagy nyílásszögű nyaláb valamennyi sugara a B pont felé tart (255,7.
ábra), akkor a megtört sugarak mind a D ponton mennek át, tehát a B és D pontok tökéletes képei egymásnak (D a B virtuális tárgypont valódi képe,
ill. a sugármenet megfordításakor B a valódi D tárgypont virtuális képe). Az így kitüntetett B és D, valamint pl. B1 és D1 pontpárok „eltérés nélküli”
vagy aplanatikus pontpárok. Könnyen beláthatjuk, hogy a g gömbi törőfelület az egész g1 és g2 aplanatikus gömbfelületeket tetszőleges nyílásszögű
nyalábok esetén is tökéletes (pontszerű vagy sztigmatikus) leképezéssel viszi át egymásba.



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

66

255,7. ábra -

2. Sík törőfelület esetére az  határátmenettel a paraxiális sugarakra vonatkozó (1) egyenletből (n/t) + (n'/k) = 0, tehát a kép- és a tárgytávolság
összefüggése:

 ((7). egyenlet)

Ennek megfelelően, ha pl. a víz (n = 4/3) szintje alatt t mélységben levő P tárgypontot a levegőből (n' ≈ 1) szemléljük a felszínre merőleges irányban
(255,8. ábra, 1 és 2 sugarak), a P' virtuális képpontot a P fölött, a felszíntől 3t/4 távolságban látjuk.
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255,8. ábra -

Ha viszont ferdén pillantunk a vízszintre, akkor P képe a megtört 3 és 4 „szomszédos sugarak” P" metszéspontjában – a d diakausztika P" pontjában –,
azaz P'-nél magasabban és oldalirányban eltolva látszik (és elmosódottabb is a nyíláshiba és az asztigmatizmus miatt, l. alább). Ily módon érthetővé
válik, hogy pl. a ferdén vízbe helyezett egyenes pálca a vízszintnél töröttnek és ezenkívül a vízben levő része kissé görbének tűnik.

Egy akár sík-, akár gömbfelületre eléggé ferdén beeső keskeny homocentrikus nyaláb a törés után már közelítőleg sem marad homocentrikus, ti.
sehol sem húzódik össze egy ponttá, hanem két helyen közelítőleg egy-egy „képvonallá”, amelyek egymásra merőleges síkokban vannak. Ez a
leképezési hiba az asztigmiás hiba vagy asztigmatizmus (részletesebben l. a 259. és 260. §-ban).

A fentiekből következik, hogy pl. prizma fénytörésénél asztigmiás nyaláb keletkezése csak úgy kerülhető el, hogy párhuzamossá tett, ún. kollimált
fénynyaláb hatol a prizmába.

A sík törőfelület említett nyílás- és asztigmiás hibája zavart okozhat a mikroszkópos megfigyeléskor is. Itt a vizsgálandó kis P tárgyat általában
planparalel üveglemez, a fedőlemez (fl) alá helyezzük, és alulról megvilágítva, a tárgylencse-rendszer L „homloklencséjén” át szemléljük, amelyet a
fedőlemeztől többnyire csak levegőréteg (l) választ el (ún. száraz rendszer, 255,9a ábra). A nyíláshiba most abban áll, hogy a fedőlemezből kis szög
alatt kilépő 1, 1' paraxiális sugarak mélyebb képpontban találkoznak, mint a nagy nyílásszögű 2, 2' és 3, 3' sugarak; az utóbbiak képalkotása még
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asztigmiás hibával is jár. Ezek a képpont élességét rontó hibák azáltal csökkenthetők, hogy vékony fedőlemezt használunk, továbbá a fedőlemez
és a homloklencse közé olyan folyadékot – pl. cédrusolajat (σ) – cseppentünk, amelynek törésmutatója az üvegével lehetőleg egyezik (immerziós
rendszer, b ábra). Ebben az esetben az fl és az L közötti rétegben gyakorlatilag nincsen fénytörés, tehát sem nyílás-, sem asztigmiás hiba nem lép
fel (l. még 259. § 2b, továbbá 286. §).

255,9. ábra -

3. Több gömbi törőfelület abban az esetben, ha a különböző törésmutatójú közegeket elválasztó gömbfelületek O1, O2, … görbületi középpontjai egy
egyenesen fekszenek, centrált optikai rendszert képez; az említett egyenes a rendszer optikai vagy főtengelye. A centrált rendszerek (pl. lencsék)
leképezési viszonyaira vonatkozólag az előzőkben vázolt eljárás többszöri alkalmazásával számos általános tétel állítható fel, ezekkel azonban most
nem foglalkozunk, hanem a legfontosabbakat majd – speciálisabb alakban – a lencsék és a lencserendszerek tárgyalása során ismerjük meg.

Itt csak példaként a 255,10. ábrán feltüntetett rendszert tekintjük : az r1 és r2 sugarú, O1 és O2 középpontú g1 és g2 gömbsüvegeknek a főtengellyel
való C1 és C2 metszéspontjai legyenek egymástól d távolságban, a három közeg abszolút törésmutatói n1, n0, n2. A főtengelyen a C1-től t távolságra
levő P tárgypontnak a g1 létrehozta P1 képéről mint tárgyról g2 a C2-től k távolságban a P' képpontot állítja elő; mi az összefüggés t és k között? Az
(1) egyenletnek kétszeri, az ábra jelöléseit figyelembe vevő alkalmazásával:

 ((8a–b). egyenlet)
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255,10. ábra -

A második egyenlet  alakjába behelyettesítve az első egyenletből kifejezett k1/n0-t, megkapjuk a keresett összefüggést:

 ((9). egyenlet)

256. §. Vékony lencsék

Az optikai lencsék legfontosabb típusát képező gömbi lencsék olyan átlátszó, többnyire üvegből készült testek, amelyeket két gömb-, ill. egy gömb-
és egy síkfelület határol. Az ilyen lencse a 255. § 3. értelmében egyszerű centrált optikai rendszernek fogható fel. A gömbfelületek középpontjain
átmenő egyenes a lencse optikai vagy főtengelye. A domború, vagy konvex lencsék a közepükön vastagabbak, mint a szélükön (256,1. ábra); közülük
a bikonvex, b plankonvex, c konkávkonvex vagy meniszkuszlencse. A homorú vagy konkáv lencsék közül, amelyek a középen vékonyabbak, d
bikonkáv, e plankovkáv, f konvexkonkáv (vagy negatív meniszkusz-) lencse. A domború lencsét gyűjtő-, a homorút szórólencsének is hívják (akkor,
ha a lencse anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb, mint általában), mert a párhuzamos fénynyalábot az a–c lencsék konvergenssé, a d–f lencsék
pedig divergenssé teszik.
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256,1. ábra -

A gömbtükrökhöz hasonlóan, a lencsék képalkotásának a törvényszerűségei akkor a legegyszerűbbek, ha a lencse vastagsága nagyon kicsiny a
határfelületek görbületi sugaraihoz, ill. a lencse átmérőjéhez képest, vagyis a lencse igen vékony lencse, továbbá ha a leképezést csak a főtengelyhez
közeli és ezzel kis szöget bezáró paraxiális sugarak hozzák létre. (A rajzoknál természetesen ezek a feltételek nem tarthatók be.)

a) Főtengelyen levő pont képe. A P tárgypontból a lencse A pontjába beeső, a tengellyel α1 szöget alkotó fénysugár (256,2. ábra) kétszeres törés

után a lencsei B pontján kilépve, a tengelyt P'-ben, α2 szög alatt metszi. A bal és a jobb oldali gömbfelület  ill.  sugara a főtengellyel β1
ill. β2 szöget zár be. Feltesszük, hogy a lencse két oldalán ugyanaz a közeg van, és a lencse anyagának erre vonatkoztatott törésmutatója n.

Az ábrán megjelölt  távolságok és a lencse adatai közti összefüggés a két gömbi törőfelületre levezetett (255,9) egyenletből nyerhető
(l. alább), de ennek ismerete nélkül is egyszerűen célhoz jutunk, ha a lencsét olyan prizmának tekintjük, amelynek φ törőszögét a tekintetbe vett
fénysugár A, B be- és kilépési pontjához tartozó érintősíkok határozzák meg. Ha a lencse vékony, a φ törőszög kicsiny, és ekkor a prizmára vonatkozó
(248,14) egyenlet szerint δ = (n – 1)φ = (n – 1)(β1 + β2), másrészt az ábráról láthatóan δ = α1+ α2, tehát
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256,2. ábra -

A lencse vékonysága miatt az A és B pontoknak a tengelytől való távolságai egyenlőknek vehetők: h1 = h2 = h, továbbá a feltételezett paraxiális
sugaraknál az α és β szögek is igen kicsinyek. Ekkor viszont α1 ≈ h/t, α2 ≈ h/k, β1 ≈ h/r1, β1 ≈ h/r2, és ezeket az előbbi egyenletbe helyettesítve:

 ((1). egyenlet)

Mivel itt az α1 szög nem fordul elő, a P-ből kiinduló összes paraxiális sugarak P'-ben egyesülnek, azaz P' a P pont képe, és a tárgy- és képtávolság
kapcsolatát (1) adja meg. Az (1) egyenlet nemcsak az ábrán felvett bikonvex lencsére, hanem mindenfajta lencsére is érvényes, ha megállapodunk a
következő előjelválasztásban: a kívülről nézve domború, ill. homorú, felület görbületi sugara pozitív, ill. negatív14, t és k aszerint pozitív vagy negatív,
amint a tárgy, ill. a kép valódi vagy virtuális.

b) Gyújtótávolság. A képtávolsághoz tartozó F tárgypont a tárgyoldali vagy elülső, a  tárgytávolsághoz tartozó F' képpont a képoldali vagy

hátsó gyújtópont (l. a későbbi ábrákat). Az (1)-ből a adódó  tárgyoldali és a  adódó képoldali gyújtótávolság az alapul vett
esetben – a lencse két oldalán ugyanaz a közeg van – ugyanaz, nevezetesen a vékony lencse f gyújtó- vagy fókusztávolságára fennáll:

14 A 256,1 ábrán a vázolt a–f) lencsetípusoknál tehát a bal, ill. a jobb oldali felületek r1 ill. r2 görbületi sugarára fennáll: a) r1 > 0, r2 > 0; b) r2 = ∞ , r2 > 0; c) r1 < 0, r2 > 0, r2 < |r1|; d) r1 < 0, r2 < 0;
e) r1 = ∞ , r2 < 0; f) r1 > 0, r2 < 0, r1 > |r2|.
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 ((2). egyenlet)

Az r-ek előjelének fenti megválasztása mellett f mind a három fajta domború (homorú) lencsénél pozitív (negatív) a szokásos n > 1 esetben, azaz
ha a lencse anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb (256,3a ábra). Ellenkező esetben a (2)-ben szereplő n – 1 faktor miatt fordított a helyzet: a
domború lencse szór, a homorú gyűjt, amint azt két óraüveglapból készíthető ,,levegőlencsének” vízbe helyezésével kimutathatjuk (b ábra).

D = 1/f a lencse törőerőssége; szokásos egysége a m–1 vagy dioptria (dptr), pl. f  = 20 cm-es gyűjtőlencse 5, f = –50 cm-es szórólencse –2 dioptriás.

256,3. ábra -

A gyújtotávolság mérése a lencsére bocsátott párhuzamos sugarak törés utáni F' metszéspontjának (256,3. ábra) meghatározása útján, vagy f-nek
az 1/t + 1/k = 1/f egyenletből (t és k mérése után) való kiszámításával, továbbá más, pontosabb módszerekkel is lehetséges (258. §). A szemüvegek
D = 1/f „erősségének” gyors megállapítására a szferométerhez hasonló dioptriamérő alkalmas.

Nem lecsiszolt peremű (a 256,1. ábrán az a–c típusú) lencsék esetében f a lencse méreteiből is meghatározható. A 256,4. ábra alapján ugyanis a

2ϱ átmérőjű és d = d1 + d2 vastagságú lencsénél  tehát  és így (2)-ből
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 ((3). egyenlet)

Plankonvex vagy plankonkáv lencse esetén  (2)-ből f = r/(n – 1), az r1 = r2 = r típusú bikonvex vagy bikonkáv lencsénél pedig f = r/2(n – 1),
tehát pl. a levegőben levő üveglencse (n ≈ 3/2) fókusztávolsága az előbbi esetben ≈ 2r, az utóbbiban ≈ r.

256,4. ábra -

Üveglencse fókusztávolsága vízben kb. 4-szer akkora, mint levegőben, mert az üveg–levegő rendszerre n ≈ 3/2, n – 1 ≈ 1/2, az üveg–víz rendszerre
viszont n ≈ (3/2)/(4/3) = 9/8, n – 1 ≈ 1/8.

Az (1)–(2)-nek megfelelő összefüggés közvetlenül nyerhető a két gömbi törőfelületre levezetett (255,9) egyenletből a  helyettesítéssel, arra
az általánosabb esetre vonatkozólag is, amikor a lencse két oldalán különböző közeg van (most a lencse abszolút törésmutatója n0, a tárgyoldali
közegé n1, a másiké n2):

 ((4). egyenlet)
15 A lencséknél az r-ekre vonatkozó előjelválasztás azért tér el a 255. §-belitől, mert (1)-ben az n relatív törésmutató áll, s így a tárgy és a kép felcserélésével (1)-ben a bal oldal és (n – 1) nem váltván
jelet, 1/r1 + 1/r2 előjele sem változhatik meg; (4)-ben viszont t és k felcserélésekor értelemszerűen n1 és n2 is felcserélődnek, az r-ek pedig jelet váltanak.
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Ez az egyenlet az n1 = n2 esetben n0/n1 = n miatt valóban (1)-be megy át, ha figyelembe vesszük, hogy pl. a 255,1. ábrán r2 az ottani előjelválasztás
miatt pozitív, a lencsénél mondottak szerint viszont negatív (mert a 2. gömbfelület kívülről nézve konkáv).15 A (4)-ből a  adódó t ≡ f tárgyoldali
és a kapott k ≡ f' képoldali fókusztávolságra fennáll:]

 ((5). egyenlet)

és ezzel a (4) alatti általánosabb lencseegyenlet az]

 ((6). egyenlet)

egyszerű alakban fejezhető ki.

c) Nem pontszerű tárgy képe. A nem a főtengelyen, de ehhez közel levő Ρ1 tárgypontból az igen vékony lencse O középpontján át egyenest húzunk,
az m melléktengelyt (256,5. ábra). A Ρ1-ből O felé tartó fénysugár gyakorlatilag a törés után is egybeesik m-mel, mert a lencse közepe planparalel
lemeznek tekinthető, amely irányváltozást és – vékonysága miatt – említésre méltó eltolódást nem létesít. A P1-ből kis α1 szög alatt kilépő tetszőleges

s sugárról viszont kimutatható (teljesen hasonlóan, mint a 256,2. ábránál), hogy ez a sugár a törés után az m-et olyan pontban metszi, amelyre –

az  és  jelölésekkel – szintén fennáll az (1) egyenlet. Eszerint a  körív képe a  körív, s így a főtengelyhez közeli és erre merőleges
sík tárgynak paraxiális sugarak létrehozta képe jó megközelítéssel szintén a főtengelyre merőleges síkban van. A főtengelyre az F-ben, ill. az F'-
ben emelt merőleges sík a lencse tárgy-, ill. képoldali gyújtósíkja.

256,5. ábra -

d) Képszerkesztés. Mivel a fenti feltételek mellett – vékony lencsék és paraxiális sugarak – az egy pontból kiinduló fénysugarak a törés után jó
közelítéssel egy ponton mennek át, valamely Q pont Q' képének megszerkesztéséhez elegendő két sugár. A következő három speciális sugár közül
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választhatunk (256,6a–c ábra). 1. A Q-ból a főtengellyel párhuzamosan beeső sugár törés után az F' fókuszon megy át (szórólencse esetében F'-ből
látszik kiindulni). 2. Az F fókuszon át beeső (szórólencsénél az F felé tartó) sugár a törés után a főtengellyel párhuzamos. 3. A lencse O középpontján
átmenő sugár nem szenved irányváltozást. Az ábrákon a vékony lencsében való kétszeres törést nem rajzoljuk fel, hanem a sugarakat (a valósággal
ellentétben) a lencsében törjük meg, vagy pedig a lencsét csak egy egyenes vonallal ábrázoljuk.

256,6. ábra -

A 256,6. ábrán a PQ valódi tárgynak P'Q' képe az a esetben valódi, a b és c esetben pedig virtuális kép. A b és c ábrán a sugarak irányának
megfordításával kapjuk, hogy PQ a P'Q' virtuális tárgynak a valódi képe.
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e) A kép helyzete és nagysága. Az előzők alapján vékony lencsék és paraxiális sugarak esetében nem pontszerű tárgyakra is fennáll az (1)-et és
(2)-t egyesítő, formailag a (254,2) tüköregyenlettel azonos „lencseegyenlet”:

 ((7). egyenlet)

itt f gyűjtőlencsénél pozitív, szórólencsénél negatív, t és k pedig aszerint pozitív vagy negatív, amint a tárgy, ill. a kép valódi vagy virtuális (l. az
ábrákat is).16

A 256,6a–c ábrákon az OPQ és OP'Q' háromszögek hasonlóságából az  lineáris vagy oldalnagyítás:

 ((8). egyenlet)

ha a gömbtükrökhöz hasonlóan most is megállapodunk abban, hogy egyenes állású kép esetén N pozitív legyen.

Az ábrák és (7) alapján könnyen kimutathatjuk, hogy az F-től számított x = t – f tárgytávolság és az F'-től számított x' = k – f képtávolság között
fennáll a Newton-féle lencseegyenlet:

 ((7'). egyenlet)

és az oldalnagyítás:

 ((8'). egyenlet)

Végül a 256,7. ábra azt illusztrálja, hogy egy végtelen távoli, u látószög alatt látszó tárgyról (PQ) a gyűjtőlencse hátsó gyújtósíkjában keletkező kép
(P'Q') nagysága:

 ((9). egyenlet)

Pl. a Napról, amelynek átmérője 2u = 32' látszólagos nagyságú, egy f = 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencse 2y' = 2ftg 16' = 1,8 mm átmérőjű képet ad.

16 A (255,1a) előtt említett másik előjelválasztás mellett (7) alakja:  (ahol f' = –f ). A (6) alatti általánosabb egyenlet mindkét előjelválasztás esetén: f/t + f'/k = 1.
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256,7. ábra -

A fenti összefüggések, ill. a képszerkesztések és a kísérletek alapján is egy valódi tárgy képének helyzetéről és nagyságáról összefoglalásként a
következőket mondhatjuk. A gyűjtőlencsétől igen messze, a „végtelenben” levő tárgy képe a hátsó gyújtósíkban van, valódi, fordított, és igen kicsiny.
Ha a tárgy a végtelenből az elülső F  fókuszig közeledik, a valódi és fordított kép a hátsó F' fókusztól a végtelenig távolodik, és kisebb, egyenlő, ill.
nagyobb a tárgynál aszerint, amint a tárgy a végtelen és a 2f kétszeres fókusztávolság között, ebben, ill. e távolság és az F fókusz között van. Amint
a tárgy további közelítéskor az elülső gyújtósíkot átlépi, a kép +∞-ből –∞-be, a lencse elé kerül, virtuális, egyenes állású, és igen nagy. A tárgynak
az F fókusztól a lencséig való közelítésével ez a lencse előtti virtuális és egyenes állású kép is közeledik a lencse felé, folytonosan kisebbedik, de
egészen a lencséig nagyobb marad a tárgynál. A szórólencsétől végtelen távol levő tárgynak a lencséig való közelítésekor a mindig virtuális, egyenes
állású és kicsinyített kép a most a tárgy oldalán levő F' gyújtóponttól a lencséig közeledik, miközben folytonosan nagyobb lesz, de egészen a lencséig
kisebb marad a tárgynál. Mint látható, a lencsék alkotta kép a tárgy tengely menti elmozdulásával azonos irányban mozog.

257. §. Vastag lencsék

A vastag lencsék képalkotása is egyszerűen áttekinthető a lencse két fősíkjának segítségével (Gauss, 1840), ha ismét paraxiális sugarakra
szorítkozunk, amelyek pontot jó megközelítéssel ponttá képeznek le a vastag lencsék, sőt bármely más centrált optikai rendszer esetében is.

a) A két fősík értelmezése a következő szerkesztés alapján lehetséges (257,1. ábra). A lencse főtengelyével párhuzamosan beeső sugárnyalábnak
egy tetszőleges XA sugara az A pontban megtörik, majd a lencséből a B' ponton át kilépve, a főtengelyt az F' képoldali gyújtópontban metszi; a belépő
XA és a kilépő B'F' sugár meghosszabbításainak metszéspontja D'. Hasonlóan, ha a lencse másik oldaláról ejtjük be a főtengelytől ugyanabban a
távolságban az X'A' sugarat, az F tárgyoldali gyújtópontot és a D metszéspontot kapjuk. A sugárirány megfordíthatósága miatt azt mondhatjuk, hogy
a D pont felé tartó XA és FB sugarak (a D felé tartó összes többi paraxiális sugarakkal együtt) a lencsét úgy hagyják el (B'F' és A'X'), mintha a D'
pontból indultak volna ki, ilyen értelemben tehát D' a D pont képe, és megfordítva. A D, ill. D' ponton át a főtengelyre merőlegesen fektetett h, ill.
h' sík – amelyek helyzete, mint majd kimutatjuk, független a szerkesztésnél felvett XA sugárnak a főtengelytől való távolságától – a tárgyoldali, ill.
képoldali fősík, a főtengelyekkel alkotott H és H' metszéspontjuk a megfelelő két főpont. Helyzetüket különböző lencsefajták esetében kvalitatíve
a 257,2. ábra tünteti fel.
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257,1. ábra -

257,2. ábra -

b) A képszerkesztés és a lencseegyenletek. Az előző alapján az F, F' gyújtópontok és a Η, H' főpontok ismeretében a kép könnyen megszerkeszthető
– anélkül, hogy a sugaraknak a lencsén belüli menetével törődnünk kellene –, és egyszerűen belátható, hogy ha a tárgyoldali f, ill. a képoldali f'
fókusztávolságot, valamint a t tárgy-, ill. a k képtávolságot a H, ill. H' főponttól számítjuk, fennállnak a vékony lencséknél megismert összefüggések.

A képszerkesztést gyűjtőlencse esetén a 257,3. ábra mutatja arra az általánosabb esetre, ha a lencse két oldalán különböző közeg van (f ≠ f' , a
törésmutatót pedig [1] és [n'] jelöli). A Q tárgypontból a főtengellyel párhuzamos 1 sugarat a h' fősíkig húzzuk, és itt törjük meg úgy, hogy a sugár az
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F' fókuszon menjen át; a 2 sugarat pedig az F fókuszon át a h fősíkig húzzuk, majd itt úgy törjük meg, hogy a főtengellyel párhuzamos legyen. Az
ábrán látható a két csomópont (K, K') is, amelyeknek az a tulajdonságuk, hogy a K felé tartó QK sugár – a 3 sugár – a lencsét a törés után eredeti
irányával párhuzamosan úgy hagyja el, mintha K'-ből indulna ki (K'Q'). Ha ismerjük a csomópontok helyzetét, a képszerkesztésre ez a 3 sugár is
felhasználható. A gyújtó-, a fő- és a csomópontok a lencse alap- vagy kardinális pontjai. Az ábráról közvetlenül leolvasható, hogy a (fordított kép
esetén negatívnak vett) oldalnagyítás: N ≡ y'/y = –f/x = –x'/f', és ebből következik a lencseegyenlet általánosabb alakja:

 ((1a–b). egyenlet)

(a b alakot az a-ból kapjuk az x = t – f és x' = k – f' helyettesítéssel).

257,3. ábra -

A továbbiakban feltesszük, hogy a lencse két oldalán levő közeg ugyanaz; ekkor f' = f, és így akár (1a–b)-ből, akár a gyűjtő-, ill. szórólencsére
vonatkozó képszerkesztésből (257,4a–b ábra) adódnak a 256. §-ból jól ismert lencseegyenletek:

 ((2a–b). egyenlet)

Az ábrákon a 3 sugár QH és H'Q' szakaszai párhuzamosak (mert a HPQ és H'P'Q' háromszögek hasonlóak a (2c)-ből következő y/t = –y'/k miatt),
tehát most a csomópontok egybeesnek a főpontokkal. Természetesen a lencsén belül a fény nem szerkesztett sugarak mentén halad, hanem pl. a
3 sugárnak megfelelő fénysugár egy egyenes mentén; ennek a főtengellyel való metszéspontja a vastag lencse optikai középpontja.
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257,4. ábra -

c) A gyújtótávolság és a főpontok kísérleti meghatározása pl. a következőképpen lehetséges. A lencsére az egyik, majd a másik oldalról a főtengellyel
párhuzamos sugárnyalábot bocsátva, megállapítjuk az F és az F' gyújtópont helyzetét, ezután megkeressük az F-től x távolságban elhelyezett

tárgynak az F'-től x' távolságban megjelenő képét. Az xx' = f2 egyenletből . Az f-et a főtengelyen az F-től is és az F'-től is a lencse felé felmérve,
megkapjuk a H és H' főpontokat (lásd pl. a 257,4b ábrát). Egy másik, a nagyítás mérésén alapuló módszerről a 258. § 3.-ban szólunk.
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d) A gyújtótávolság és a főpontoknak a helyzete (a C1 ill. C2 tetőponttól mért  és távolság, 257,1. ábra) kiszámítható a lencse anyagának

a környezetre vonatkozó n törésmutatójából, a lencse  vastagságából és a két gömbi határfelület r1, r2 görbületi sugarából. Nevezetesen]

 ((3). egyenlet)

 ((4). egyenlet)

ahol r1, r2 pozitív vagy negatív aszerint, amint a megfelelő felület kívülről nézve domború vagy homorú (256. §).

E formulák vázlatos levezetésénél a 257,5. ábra jelölésére utalunk, és a paraxiális sugaraknál megengedhető közelítéseket (255. § 1.) alkalmazzuk.
Az ábráról leolvasható összefüggéseknek és a törés törvényének (α1 ≈ nβ1, α2 ≈ nβ2)felhasználásával

 ((5a–b). egyenlet)

Itt 

Fennáll továbbá:  de  és így]

 ((6a–b). egyenlet)

Az (5a–b)-ből következő  egyenletből (6b)-vel valóban (3) adódik. A  távolság (6a) és (5b) miatt:

 ((7). egyenlet)

ez pedig (6b) behelyettesítésével éppen a (4b) kifejezés. Mivel (3)-ban és (4a–b)-ben az a1 nem fordul elő, a fókusztávolság és a fősíkoknak a
helyzete független a szerkesztésnél alapul vett XA1 sugárnak a főtengelytől való távolságától.
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257,5. ábra -

Példák (3) és (4) alkalmazására. A szokásos n > 1 esetet véve, egy nagyon vastag bikonvex lencse (r1 > 0, r2 > 0) fókusztávolsága – (3) jobb oldalának
második, negatív tagja miatt – negatív is lehet, azaz a lencse ekkor „szórólencseként” hat. Konkávkonvex lencse (r1 < 0, r2 > 0, r2 < |r1|) viszont mindig
pozitív gyújtótávolságú, vagyis gyűjtőlencse, ugyanúgy az r2 = –r1 = r speciális esetnek megfelelő „zérus görbületű lencse” is [257.6. ábra; b = –b' =
r/(n – 1), f = nr2/(n – 1)2d.] Konkrétabb példa: levegőben levő, r1 = r2 = r típusú bikonvex üveglencsénél (n = 3/2)]

 ((8a–b). egyenlet)

és ennek alapján pl. a d = 2r, 4r, 8r esetekben rendre a 257,7a–c ábrákon feltüntetett alappontokat kapjuk.

257,6. ábra -
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257,7. ábra -

A nem nagyon vastag lencséknél (257,2. ábra) a (4) nevezőjében (n – l)d rendszerint elhanyagolható n(r1 + r2) mellett; ekkor a két fősík egymástól
való távolsága:

 ((9). egyenlet)

tehát n = 3/2-re a lencse vastagságának harmadrésze.

258. §. Lencserendszerek

A lencserendszerek közös főtengelyű lencsékből álló, azaz centrált rendszerek, amelyeknek igen fontos szerepük van a lencsehibák korrigálásában
(259. §) és a legtöbb optikai eszközben. Az alábbi tárgyalásban, miként eddig is, paraxiális sugarakra szorítkozunk.
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1. A legegyszerűbb lencserendszer két, szorosan egymás mellé tett vékony lencséből áll (258,1. ábra). Legyen az L1 lencse gyújtótávolsága f1, L2-é

f2. A főtengellyel párhuzamosan beeső sugár L2 nélkül  metszené a főtengelyt, L2 jelenléte miatt azonban azt a vékony rendszertől f távolságban

levő F'-ben metszi.  a 256. § szerint az L2-re vonatkozólag virtuális tárgynak tekinthető, –f1 tárgytávolsággal, tehát az f képtávolság a –1/f1 + 1/f =
1/f2 lencseegyenletből adódik. Ily módon f-re, a vékony rendszer eredő gyújtótávolságára vonatkozólag

 ((1). egyenlet)

az egyes lencsék törőerősségei összegeződnek (kettőnél több tagból álló rendszernél is).

Az (1) alapján kényelmesen meghatározhatjuk pl. egy szórólencse gyújtótávolságát: a (negatív) f1-ű szórólencséhez olyan f2-jű gyűjtőlencsét
illesztünk, hogy az egész rendszer gyűjtőlencseként hasson, és a könnyen mérhető f és f2 ismeretében (1)-ből kiszámítjuk f1-et.

258,1. ábra -

2. Az általános kétlencsés rendszer lencséinek gyújtópontjai legyenek Fl, Fl' és F2, F2' fősíkjai hl, h1' és h2, h2' főpontjai, Hl, Hl' és H2, H2' (258,2.

ábra). A két lencse távolságán a  , a rendszer optikai intervallumán a

 ((2). egyenlet)
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távolságot értjük (az ábra esetében d és Δ pozitívok). Az ábrán látható képszerkesztés alapján kimutatjuk, hogy – egy vastag lencséhez hasonlóan

– a rendszernek van két gyújtópontja (F, F') és két fősíkja (h, h'); a fősíkok, ill. a H, H' főpontok helyzetét ( ) és a rendszer két eredő

gyújtótávolságát (  és ) az alábbi egyenletek határozzák meg:

 ((3a–d). egyenlet)

Ha a lencsék egynemű közegben vannak (f1 = f1', f2 = f2'), akkor

 ((4a–b). egyenlet)

 ((5a–b). egyenlet)

258,2. ábra -
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Az ábrán az ismert módon megszerkesztettük a PQ tárgynak az 1. lencse alkotta P1Q1 képét az 1 és 2 sugarakkal, majd e ,,közbülső képnek”
mint a 2. lencse számára tárgynak a 2. lencse és egyúttal az egész rendszer által előállított P'Q' képét a Q1-ből kiinduló 2 és 3 sugarakkal. P1Q1

és P'Q' birtokában már megrajzolhatjuk az 1 sugár  szakaszának folytatásaként a  sugarat; ennek a főtengellyel való metszéspontja
a rendszer képoldali gyújtópontja (F'), a  sugár főtengellyel párhuzamos meghosszabbításával alkotott D' metszéspontja pedig meghatározza
a rendszer képoldali fősíkját (h'). Teljesen hasonlóan, a 3 sugár visszafelé való  folytatásával és a  sugár főtengellyel párhuzamos
meghosszabbításával adódik a rendszer tárgyoldali gyújtópontja (F) és fősíkja (h). Egyrészt a PQF és HCF, másrészt a H'D'F' és P'Q'F' háromszögek

hasonlóságából  tehát a rendszerre nézve is fennáll a (257,1a–b) alatti xx' = ff', ill. f/t + f'/k = 1 egyenlet. A t, k, f, f' távolságok
pozitívok vagy negatívok aszerint, amint a h, h' fősíkokon kívül vagy belül fekszenek.

Az ábra alapján belátható, hogy F az F2-nek az 1. lencse által, F' pedig az  a 2. lencse által létrehozott képe. Ezért értelemszerűen az 1., majd
a 2. lencsére alkalmazva az  folyó  egyenletet (i = 1, 2), az ábra figyelembevételével kapjuk:

 ((5a–b). egyenlet)

A HCF és H1B1F, majd H2B2F2 a és   háromszögek hasonlóságából

 ((6a–b). egyenlet)

Az (5a) és (6a), ill. az (5b) és (6b) megfelelő oldalainak összeszorzásából azonnal adódik f és f' (3c–d) alatti kifejezése, ezzel pedig (5a–b)-ből z
és z' (3a–b) alatti értéke.

A 258,2. ábrán alapul vett, két gyűjtőlencséből álló rendszer eredő fókusztávolsága negatív (F és F' a h, h' fősíkok között van), a beeső párhuzamos
sugárnyaláb végül is széttartóvá válik. E tekintetben tehát a rendszer megfelel egy vékony szórólencsének, másrészt azonban a rendszer valódi
tárgyról (PQ) valódi képet (P'Q') ad, ami a szórólencsénél nem fordulhat elő. Hogy lencserendszer esetében egészen más képalkotási viszonyok is
lehetségesek, mint egy vékony lencsénél – a megfelelő egyenletek formai azonossága ellenére –, annak nyilván az az oka, hogy lencserendszernél
a tárgy és a kép a (gyakran egymástól távoli) h és h' fősíkok között is helyet foglalhat, a gyakorlatilag egybeeső fősíkokkal bíró vékony lencsénél
viszont nem.

A kétlencsés rendszerek számos speciális fajtáját és alkalmazását itt nem részletezhetjük, hanem csak példaként említjük meg az egy gyűjtő- és egy
szórólencséből álló rendszerre a 258,3. ábrán vázolt teleobjektívet, amely nagy fókusztávolsága és viszonylag kis „építési hossza” folytán előnyösen
használható távoli tárgyak fényképezésére (263. §). Azon a tényen, hogy a lencsék d távolságának változtatásával – (5a–b) értelmében – a rendszer
f fókusztávolsága s ezzel a nagyítás is folytonosan változtatható, alapszanak a film- és televíziós felvevőgépekben alkalmazott „gumiobjektívek”.
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258,3. ábra -

Ha Δ = 0, azaz ha az  és F2 gyújtópontok egybeesnek, akkor (3a–d) szerint a rendszer főpontjai és gyújtópontjai, a végtelenben vannak; ilyen
teleszkopikus (telecentrikus, afokális) rendszer pl. a „végtelenre beállított” Kepler-féle és Galilei-féle távcső (267. §).

3. Bármely lencserendszernek – akárhány vastag vagy vékony centrált lencséből áll is az – van két gyújtópontja (F, F') és két fősíkja (h, h'),
amelyeknek értelmezése és kísérleti meghatározása a 258,4 ábrán vázolt módon lehetséges. A g1, g2 gömbfelületekkel határolt rendszerre a D
diafragma kicsiny 0 és 1, 1 nyílásán át a főtengellyel párhuzamos fénynyalábot bocsátva – az ábra csak a felső 1 sugarat tűnteti fel –, megállapítjuk
(és mérhető rajzon megjelöljük) a rendszerből kilépő 1' sugarának főtengellyel való metszéspontjaként adódó F' gyújtópontot, az 1 és 1' sugarak
egyenes meghosszabbításainak metszéspontja pedig meghatározza a h' fősíkot. A kísérletnek a másik oldalról való megközelítésével, a szaggatva
rajzolt 2, 2' sugarak felhasználásával kapjuk az F gyújtópontot és a h fősíkot.
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258,4. ábra -

A gyakorlatban szokásos eljárások egyike Abbe módszere, amely két nagyítás mérésén alapszik. A lencserendszerre is érvényes N = f/(f – t)-ből
kifejezett t = f – f/N tárgytávolságot a H fősík helyzetének ismeretlen volta folytán nem mérhetjük meg közvetlenül, hanem t helyett csak egy, a
lencserendszer foglalatán tetszőlegesen kijelölt A merőleges mutatótól számított t' távolság mérhető (258,5. ábra), amelyre t' = t + b. Ha azonban két
különböző  mellett megmérjük a rendszer alkotta éles kép N1 és N2 nagyítását, akkor az ismeretlen b a t1 = f – f/N1 és t2 = f – f/N2 egyenletek
kivonásával, t1 – t2 = t1' – t2' miatt kiejthető, és így a keresett fókusztávolság:

 ((7). egyenlet)

f ismeretében pedig a h fősík helyzetét  adja meg. Hasonlóan, de a t' – k helyett a megfelelő k' képtávolságok mérésével, a másik
fősík helyzetét is megállapíthatjuk.
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258,5. ábra -

259. §. A lencsék főbb leképezési hibái

Az előzőkben feltételezett paraxiális sugarakkal való képalkotás inkább csak ideális határeset, mert a gyakorlat sokszor a lencse főtengelyétől távoli
tárgyak éles leképezését kívánja meg (pl. a fényképezéskor), a kellő „fényerő” biztosítására pedig nagy nyílású, széles sugárnyalábok alkalmazását.
Ekkor viszont az egyszerű lencse esetén az eddig megismert törvényszerűségektől eltérések, leképezési hibák (képhibák) mutatkoznak, amelyek
nagyrészt a törőfelületek és a fénysugarak szimmetriatulajdonságaival összefüggő geometriai okokból származnak – a teljesen hibátlanul készített
lencsénél is –, továbbá abból, hogy a fehér fény különböző színű komponenseit a lencse másképpen töri. Az utóbbi hatás kikapcsolására célszerű
az előbbi, ún. monokromatikus képhibákat egyszínű fénnyel vizsgálni.

1. A főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák. a) Gömbi eltérés (szférikus aberráció, nyíláshiba). Ha a lencsére a 259,1a–b ábrán
feltüntetett diafragmán át a főtengellyel párhuzamos, egyszínű sugarakat bocsátunk, látjuk, hogy a törés után a szélsőbb sugarak a lencséhez
közelebb metszik a főtengelyt, mint a középsők, más szóval a lencse külső zónáinak gyújtótávolsága (nagyságra nézve) kisebb, mint a belsőké. E
gömbi eltérés miatt egy főtengelyen levő pontnak nagy nyílásszögű sugárnyalábbal létrehozott képe nem pontszerű, hanem – miként a gömbtükörnél
is, 254. § egész gyújtófelület, diakausztika keletkezik; az ábrán speciálisan a végtelen távoli tengelyponthoz tartozó d diakausztika síkmetszete
látható. A különböző lencsetípusok közül a domború – homorú lencsék nyíláshibája a legnagyobb. A síkdomború lencse nyíláshibája a párhuzamos
sugarakra kisebb akkor, ha a domború oldal néz a beeső fény felé. Általánosan, a lencsét célszerű úgy állítani, hogy a törés a két határfelületen
lehetőleg egyenlő mértékű legyen, azaz a fény a prizmánál megismert ,,minimális eltéréssel” haladjon át.
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259,1. ábra -

A gömbi eltérés a szélső sugarak fényveszteséggel járó ,,rekeszelésén” – diafragmával való visszatartásán – kívül több lencse összetevésével
is javítható. Pl. két, domború oldalukkal egymás felé fordított síkdomború lencsénél, mint amilyen a vetítőgépek kondenzorlencséje, az eltérés
kisebb. A gyűjtő- és a szórólencsék nyíláshibája ellentétes értelmű lévén, az eltérés csökkenthető megfelelően választott konvex és konkáv lencsék
kombinálásával is, de csak két keskeny zónára és egy meghatározott tárgytávolságra vonatkozóan szüntethető meg (pl. a távcsőobjektíveket
a végtelen távoli pontra, a mikroszkópobjektíveket lényegében a tárgyoldali fókuszpontra korrigálják); a többi zóna még kis eltéréseket mutat
(zónahibák).

Ha a gömbi eltérést a főtengely egy P pontjára vonatkozólag (259,2. ábra) meg is szüntettük, ezzel a főtengelyre merőleges kis PQ síkfelület nagy
nyílású sugárnyalábbal való éles leképezését – az ún. aplanatikus leképezést – még nem biztosítottuk, mert a Q pontnak a lencse középső és szélső
zónái által alkotott képei, pl. az ábrán Q1' és Q2', nem fedik egymást. Ez a hiba, amely nagy nyílású sugárnyalábok alkalmazását gyakorlati célokra
lehetetlenné tenné, Abbe (1873) szerint akkor nem jelentkezik, ha a leképező sugárnyaláb tárgy- és képoldali u és u' nyílásszögére nézve (a 259,3.
ábra jelöléseivel) teljesül a színuszfeltétel:

 ((1a–b). egyenlet)
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259,2. ábra -

259,3. ábra -

Ez a fontos feltétel (levezetése a 260. §-ban) szemléletesen úgy fogható fel, hogy az oldalnagyításra vonatkozó y'/y = k/t összefüggésnek akkor is
érvényben kell maradnia, ha a tárgy- és képtávolságot nem a főtengelyen, hanem a szélső sugarak mentén mérjük; ekkor ugyanis az ábra szerint
y'/y = p'/p = (a/p)/(a/p') = sin u\sin u'. Az említett aplanatikus leképezés a színuszfeltételnek eleget tevő, ún. aplanát lencserendszerrel valósítható
meg, de általában csak a korrigálásnál alapul vett tárgy- és kép távolságra vonatkozólag.

b) A színi eltérés (kromatikus aberráció) abból származik, hogy a lencsék anyagának n törésmutatója a fény színétől, ill. hullámhosszától függ,
éspedig a szokásos lencseanyagoknál a vöröstől az ibolyáig csökken (251. §). Így a lencse f gyújtótávolsága, amely (n – 1)-gyel fordítva arányos
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(256. §), nagyságát tekintve az ibolya színű fényre kisebb, mint a vörösre. Ez a magyarázata annak a közönséges tapasztalatnak, hogy a párhuzamos
fehér fénynyalábot megtörő gyűjtőlencse mögött (259,4. ábra) az A ernyőn felfogott fénykör széle vörös, B-n pedig ibolya. A gyújtótávolság nemcsak
a kép helyét, hanem a nagyítást is befolyásolja, és ezért a színi eltérés egyrészt a képhely, másrészt a képnagyság színi hibájában nyilvánul meg.
Mindkettő egyszerűen kimutatható úgy, hogy ugyanazt a tárgyat először pl. kék, majd piros fénnyel képezzük le.

259,4. ábra -

A színi eltérést csökkentő akromatikus lencse vagy akromát pl. koronaüvegből készült gyűjtő- és flintüvegből készült szórólencse kombinációja
(259,5. ábra); hatásának elve ugyanaz, mint a 251. §-ban megismert akromatikus prizmáé. Egy korona- és egy flintüveglencsével pontosan csak
két színre vagy két Fraunhofer-féle vonalra lehet akromatizálni (pl. a távcsőobjektíveket rendszerint a D és E vonalnak megfelelő sárga és zöld, a
fényképezőlencséket az F és H vonalnak megfelelő kék és ibolya színre korrigálják), a többi szín keveredése a képet kis mértékben színessé teszi.
Ez a színeződés („másodlagos színkép”) is csökkenthető a különleges optikai üvegből készült lencsékből álló, három színre korrigált apokromát
lencserendszerekkel; ilyenek pl. a mikroszkópok tárgylencséi. A 259,6. ábra egy akromát és egy apokromát fókusztávolságának hullámhosszfüggését
mutatja.
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259,5. ábra -

259,6. ábra -

Az akromátokra vonatkozólag példaként megállapítjuk annak feltételét, hogy a szorosan egymás mellé helyezendő Ll és L2 vékony lencsékből álló
rendszer f eredő gyújtótávolsága pl. a C és F Fraunhofer-vonalakra ugyanaz legyen. Tudvalevően

 ((2). egyenlet)
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és ezért az fC = fF követelmény így fejezhető ki:

 ((3). egyenlet)

Bevezetve az Li (i = l, 2) lencséknek a D-vonalhoz tartozó fDi gyújtótávolságát és az anyaguk diszperziójának mértékéül választható vi Abbe-féle
számot (251. §) az

 ((4a–b). egyenlet)

összefüggésekkel, a (3)-ból így kapott  egyenletből az akromázia feltétele:

 ((5). egyenlet)

Ha tehát adott lencseanyagok (ismert v1, v2) mellett előírjuk a rendszer fD gyújtótávolságát, akkor  és (5)-ből  és kiszámíthatók.
Ily módon a négy görbületi sugárra a (4a) alatti két egyenlet adódik; a két lencse összeragasztása esetén kell, hogy r'1 = –r2 legyen, tehát csak egy
görbületi sugár választható meg tetszőlegesen.

Vastag akromát vagy, apokromát esetében pl. λC és λF hullámhosszakhoz tartozó FC és FF gyújtópontok egybeesése ellenére az fC és fF
fókusztávolságok kissé különbözők, mert f a megfelelő H főponttól számítandó, a H helyzete pedig függ az n-től s így a λ-tól is (257–258. §). Ezért
pl. az apokromát mikroszkópobjektív alkotta különböző színű képek egy síkban vannak ugyan, de különböző nagyságúak, azaz a képhelynek nincs
színi hibája, de a képnagyságnak van; ezt a hibát különleges „kompenzációs okulárokkal” küszöbölik ki.

2. A főtengelytől távolabbi pontok leképezésénél fellépő hibák. a) A kóma (üstököshiba) abban nyilvánul meg, hogy ha a főtengelytől távoli P
tárgypontból kiinduló, azaz erősen ferde és nagy nyílású sugárnyaláb esik az L lencsére (259,7. ábra, a), akkor az E felfogó ernyőn pontszerű kép
helyett üstököscsóvához hasonló fényfolt mutatkozik (b). Ha pedig a D diafragma közbeiktatásával csak a szélső sugarakból álló, kúppalástszerű
nyalábot bocsátjuk a lencsére (259,8a ábra), még közelítőleg jól definiált képet sem kapunk, hanem az ernyő helyzetétől függően a b ábrán látható
görbéket, amelyek az a rajz síkjára nézve szimmetrikusak. A kómahiba a szélső sugarak rekeszelésével és – nem nagyon ferde nyaláboknál az (1)
színuszfeltételnek eleget tevő lencserendszerekkel csökkenthető.
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259,7. ábra -
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259,8. ábra -

b) Az asztigmatizmus szintén ferdén beeső, de bármilyen keskeny nyaláb esetén is mutatkozik. Az előzőkhöz hasonló kísérlettel egy keskeny és
pl. kör keresztmetszetű nyalábot ejtve a lencse közepére, ernyővel vagy a fénysugarak dohányfüsttel való láthatóvá tételével kimutathatjuk, hogy
a megtört nyaláb sehol sem húzódik össze ponttá, hanem egy helyen aránylag éles, rövid vonallá (a 259,9. ábrán MM), távolabb pedig egy másik
vonallá (SS). E két képvonal (fókuszvonal) közül MM a nyaláb középső vagy fősugarának beesési síkjában, az m meridiánsíkban, SS pedig az erre
merőleges és a fősugáron átmenő s szagittális síkban van. A képvonalak értelmezésének megkönnyítésére az ábra a fénynyalábnak csak a fenti két
kitüntetett síkban levő részét mutatja. Mivel a lencse s síkkal való metszetét nagyobb görbületű vonalak határolják, mint az m síkkal való metszetet,
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az s síkban levő sugarak a lencséhez közelebbi pontban egyesülnek, mint az m síkban levők, és így előbb az MM, hátrább az SS kép vonal jön
létre; egymástól való távolságuk az asztigmiás különbség.

259,9. ábra -

Itt említjük meg, hogy egy hengerlencse a távoli tárgypontról rá eső (párhuzamos) sugarakat pont helyett kép vonallá egyesíti (259,10. ábra), és ezért
két különböző görbületű, keresztezett állásban összetett hengerlencse a 259,11. ábra szerint már a főtengellyel párhuzamos nyalábon is hasonló
asztigmatizmust hoz létre, mint a gömbi lencse egy ferde nyalábon.

259,10. ábra -
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259,11. ábra -

c) A képgörbület (képmezőhajlás) az asztigmatizmussal szorosan összefüggő hiba, amely abban áll, hogy a lencse főtengelyére merőleges, nagyobb
sík tárgy viszonylag éles képe nem sík, hanem görbe felület mentén keletkezik. Pl. gyűjtőlencse esetében (259,12. ábra) a P1, P2, … tárgypontoknak
az asztigmatizmusnál említett P'1m, P'2m, … meridionális képvonalai a gm (közelítőleg gömb-) felületen a P'1s, P'2s, … szagittális képvonalak pedig
a gs felületen fekszenek. Minél messzebb van a P tárgypont a főtengelytől, annál távolabb van a képe az ideális Gauss-féle képsíktól (s0), és annál

nagyobb a  asztigmiás különbség is.

259,12. ábra -

A képgörbület és az asztigmatizmus egyszerre vizsgálható pl. úgy, hogy homályos üvegre karcolt koncentrikus körökből és sugarakból álló ábrát
alkalmazunk T tárgyként, és a képet felfogó E ernyő helyét változtatjuk (259,13a–b ábra), a 259,12 ábrán megjelölt s1, s2 síkoknak megfelelő helyzetek
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között. Az s1 helyzetben a képnek csak a közepe éles, az s2 helyzetben viszont csak a széle látszik világosan a képgörbület folytán, és egyúttal e
két helyzet egyikében a körök, másikában a sugarak az élesek az asztigmatizmus miatt.

259,13. ábra -

Az asztigmatizmust és a képmezőhajlást gyakorlatilag kiküszöbölő, ma már sok lencséből összetett anasztigmát lencserendszerek – pl. fényképező
objektívek – a kómától és a színi hibától is eléggé mentesek. Tervezésüknél alapvetően fontos a Petzval Józseftől (1807–91) származó Petzval-
feltétel, amely vékony lencsékből álló rendszer esetében: Σ( 1/nifi) = 0; itt ni és fi az i-edik lencse törésmutatója, ill. gyújtótávolsága.

3. A torzítás az előző hibákkal ellentétben nem a kép élességére, hanem a tárgy tárgyhoz való geometriai hasonlóságára vonatkozó hiba, amely akkor
jön létre, ha az oldalnagyítás a kép nem minden részén ugyanakkora. Aszerint, amint egy négyzetes hálózat (259,14a ábra) képe a b vagy c ábrának
felel meg, hordó, ill. párna alakú torzításról beszélünk; az első esetben az oldalnagyítás a széleken kisebb, a másodikban nagyobb, mint középen.
A torzítás függ a lencse alakjától és különösen a (kép élességét általában javító) diafragmák helyétől: ha a kis nyílású D diafragmát a négyzetes
hálózatot leképező lencse elé, ill. mögé tesszük (259,15a–b ábra), akkor – alább említendő okból – hordó, ill. párna alakú torzítást figyelhetünk meg.
Nem mutatkozik torzítás pl. a két meniszkuszlencséből és a közöttük elhelyezett diafragmából álló ,,ortoszkopikus objektív” esetében (259,16. ábra).
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259,14. ábra -
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259,15. ábra -



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

102

259,16. ábra -

A hordó alakú torzítás (259,15a ábra) a következőképpen értelmezhető. A D diafragma hiányában a PQ tárgy szélső Q pontjából kiinduló sugarak –
a képgörbületi hiba folytán – a P tengelyponthoz tartozó képsíkban elhelyezett E ernyő előtt, közelítőleg a Q' pontban találkoznának. Így az ernyőn
az AB fény folt keletkeznék, amelynek „optikai súlypontját” a lencse közepén átmenő sugárnak az E-vel való K metszéspontja jelölné ki; a P'K kép
torzításmentes lenne. A diafragma miatt valóban létrejövő (az AB-nél jóval kisebb) fényfolt optikai súlypontja azonban a diafragmanyílás közepén
áthaladó „fősugárnak” az E-vel alkotott K1 metszéspontja, amely a K-nál beljebb van, ez a körülmény pedig a szélső képrészek összehúzódásának
felel meg. Hasonlóan magyarázható a párna alakú torzítás (b ábra), és az is könnyen belátható, hogy a 259,16. ábrán vázolt szimmetrikus rendszer
nem hoz létre torzítást.

Tegyük fel, hogy a tárgyról az L lencsére vagy lencserendszerre eső fénynyaláb nyílását a Dbe, a rendszerből kilépő nyaláb nyílását pedig a Dki
diafragma szabja meg (259,17. ábra; a Dbe és Dki be- és kilépési pupilla gyakran nem valódi diafragmák, hanem egy ilyennek a képei, 262. §). A
tárgy P1 és P2 pontjából a diafragmák O, ill. O' középpontján át a P'1 és P'2 képpontba vezető 1 és 2 fősugarak zárják be a főtengellyel az O pontban
a σ 1, σ 2, az O'-ben pedig a σ'1, σ'2 szögeket. A képnyilvánvalóan akkor torzításmentes, ha a tárgy tetszőleges a P1, P2 pontjaira és a megfelelő P'1,

P'2 képpontokra fennáll a  aránypár, azaz ha teljesül az ún. tangensfeltétel:

 ((6). egyenlet)

A diafragmák okozta torzítástól megkülönböztetendő a perspektívatorzítás, amely akkor keletkezik, ha a tárgy síkja nem merőleges a lencse(rendszer)
főtengelyére, ill. általában akkor, ha a térbeli tárgy különböző részei a lencsétől lényegesen különböző távolságra vannak (262. § 4.).
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259,17. ábra -

Az optikai technika a leképezési hibák korrigálásában rendkívüli eredményeket ért el, de minden korrigált lencse vagy tükör általában csak annak
a célnak felel meg teljesen kielégítően, amelyre tervezték.

260. §. Az optikai leképezés geometriai elméletéről

1. A kollineáris leképezés tulajdonságai. Az előzőkben konkrét optikai rendszerek (tükrök, lencsék) képalkotását vizsgáltuk, most viszont azt a
kérdést vetjük fel – egyelőre a megvalósítás lehetőségére való tekintet nélkül –, hogy melyek az „abszolút” vagy tökéletes leképezés geometriai
tulajdonságai. Az ilyen leképezéstől azt kívánjuk, hogy egy térbeli tartománynak, a tárgytérnek minden pontjáról nagy nyílású sugárnyalábbal is
szigorúan pontszerű vagy sztigmatikus leképezés jöjjön létre a képtérben. A tárgyteret is és a képteret is homogénnek és izotropnak feltételezve,
amikor tehát a fénysugarak mindkét térben egyenes vonalak, a sztigmatikus leképezésnek szükségképpen egyenestartónak, más néven kollineáris
leképezésnek (kollineációnak) kell lennie. A gyakorlatban fontos centrált optikai rendszerek (255. §) esetében ez a leképezés tengelyszimmetrikus
(centrált) kollineáció, és így elegendő azt a szimmetriatengelyen, az optikai vagy főtengelyen átmenő síkban vizsgálni, pl. a 260,1. ábra szerint felvett
két koordináta-rendszer alapulvételével (a ξ, ξ' tengelyek egybeesnek a főtengellyel). Ekkor a Ρ(ξ, η) tárgy- és a Pʹ ( ) képpontok – a P és Pʹ
konjugált pontok – koordinátái közötti kapcsolatot általánosan az alábbi (a projektív geometriából ismert) lineáris tört-transzformáció fejezi ki:

 ((1a–b). egyenlet)
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260,1. ábra -

Könnyen belátható ugyanis, hogy (1a–b) valóban kölcsönösen egyértelmű és egyenestartó leképezést közvetít: a P ponton átmenő 1, 2, …
egyeneseknek a P'-n átmenő 1', 2', … egyenesek felelnek meg. A tengelyszimmetriából következik, hogy ha ξ helyébe –η-t írunk, ξ' nem változhatik,
η'-nek pedig –η'-be kell átmennie. E két követelményből b0 = b1 = a2 = c2 = 0, s így

 ((2a–b). egyenlet)

az inverz transzformáció pedig:

 ((3a–b). egyenlet)

A fenti formulákból láthatóan a végtelen távoli képsíkhoz  a tárgytérben az a0ξ + c0 = 0 sík, a tárgyoldali gyújtósík tartozik, a végtelen távoli
tárgysíkhoz pedig az a0ξ' + α1 = 0 képoldali gyújtósík. E síkok főtengellyel való metszéspontjainak, a megfelelő két gyújtó- vagy fókuszpontnak
(F és F') koordinátái: .17 A koordináta-rendszerek kezdőpontjait a megfelelő gyújtópontokba helyezve, és az új koordinátákat (x,
y)-nal és (x', y')-vel jelölve, az új és a régi koordináták összefüggései:

 ((4). egyenlet)

17 Az a0 = 0 esetet, amelyben a gyújtópontok a végtelenben vannak (teleszkopikus leképezés), a következőkben kizárjuk.
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Az ezekből kifejezett régi koordinátáknak (2a–b)-ba való helyettesítésével, egyszerű számítás után:

 ((5a–b). egyenlet)

Ha most bevezetjük – egyelőre rövidebb jelölésként – a b2/a0 = –f és  kifejezésekkel értelmezett f és f' gyújtó- vagy fókusztávolságokat,
akkor (5a–b)-ből kapjuk az alábbi, igen egyszerű alakú leképezési egyenleteket:

 ((6a–b). egyenlet)

A (6b) által megadott N lineáris vagy oldalnagyítás az x =  –f síkban képzelt tárgynak az x = –f' síkban levő képére vonatkozólag éppen 1. Ezt a
két síkot tárgy-, ill. képoldali fősíknak (h, h') nevezzük, a főtengellyel való H és H' metszéspontjuk a megfelelő két főpont (260,2. ábra), és így a

két fókusztávolság szemléletes jelentése:  Mint látjuk, a két gyújtópont és a két főpont segítségével bármely centrált optikai rendszer
sematizálható, és a képszerkesztés a jól ismert módon elvégezhető (lásd pl. a 257,3. ábrát).

A két fősík értelmezéséből kifolyólag a főtengely egy P0 pontján átmenő P0A sugárra és  konjugáltjára nézve . Ezért, ha a két sugár a
főtengellyel u, ill. u' szöget zár be, a 260,2. ábra alapján az Nsz= tg u' / tg u-val definiált szögnagyítás (szögviszony):

 ((7). egyenlet)
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260,2. ábra -

Speciálisan Νsz= 1, ha u' = u, amikor is x = –f', x' = –f. Az eme koordinátákkal meghatározott két csomópont (K és K') tehát azzal a tulajdonsággal bír,
hogy egy, a K felé haladó sugár és konjugáltja (pl. BK és K'B') párhuzamosak. Az f = f' speciális esetben a csomópontok egybeesnek a főpontokkal.
Megjegyezzük még, hogy az xx' = ff' egyenlet differenciálásából Δx·x' + x·Δx' = 0, és ennek alapján az ún. mélységnagyítás (mélységviszony):

 ((8). egyenlet)

Ha a két koordináta-rendszer kezdőpontját a H és H' főpontokba helyezzük, vagyis ha a tárgy- és képtávolságot (t és k) a h, ill. h' fősíktól számítjuk,
akkor az ábráról leolvasható

 ((9). egyenlet)

felhasználásával a leképezésre és a nagyításokra vonatkozó egyenletek:

 ((10a–b). egyenlet)

 ((11a–b). egyenlet)
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Az NNsz szorzat képzéséből: y' tg u'/y tg u = f/f', de f/f' = n/n' = a tárgyoldali és a képoldali közeg törésmutatójának hányadosa [l. (255,2) és (256,5)].
Eszerint

 ((12). egyenlet)

vagyis az ny tg u mennyiség a kollineáris leképezésnél változatlan marad (Lagrange–Helmholtz-féle optikai invariáns).

2. Az optikai rendszerek képalkotása csak első közelítésben kollineáris leképezés, mert a 254–258. § szerint a gömbtükrök, gömbi törőfelületek,
lencsék és az ezekből álló centrált rendszerek esetében csak akkor jutunk a fenti eredményekre, ha paraxiális sugarakra, más szóval a térnek a
főtengely közelében húzódó, fonálszerű tartományára az ún. paraxiális vagy Gauss-féle tartományra szorítkozunk. Általánosan is ki lehet mutatni,
hogy szigorúan kollineáris vagy tökéletes leképezés, azaz egy térbeli tartománynak nagy nyílású sugárnyalábokkal való pontszerű leképezése, a sík
tükörtől vagy síktükrök rendszerétől mint triviális esettől eltekintve, nem valósítható meg. Lehetséges azonban bizonyos pontok és felületek tökéletes
leképezése (aplanatikus leképezés), amint azt a Weierstrass-szerkesztéssel (255. §) és a színuszfeltétellel (259. §) kapcsolatban említettük.

Az optikai leképezés és a képhibák mélyebb elméletében nagy szerepet játszik a (250,4)-ben megismert optikai út vagy fényút: a valamely fénysugár

mentén a P ponttól a P'-ig vett  vonalintegrál, amely a P és P' pontok koordinátáinak függvényeként fogható fel; ez az ún. karakterisztikus
függvény vagy eikonál (Hamilton, 1828). Ha P' a P pontnak pl. egy lencse alkotta éles képe (260,3. ábra), akkor az a hullámelmélet alapján kézenfekvő
állítás, hogy P-ből a fényhullám mindegyik sugár (a hullámfelületekre merőleges 1, 2, … sugarak) mentén ugyanazon idő alatt jut P'-be, egyértelmű
azzal a pontosan kimutatható tétellel, hogy a P tárgypont és P' képpont közötti fényutak minden sugár mentén egyenlők (és így L valóban csak a
P és P' pontok helyzetétől függ, az integrálási úttól nem).

260,3. ábra -
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A leképezésnek az eikonálra alapozott elméletét itt nem részletezhetjük, de példaként a fenti tételt felhasználhatjuk a (259,1) alatti színuszfeltétel
levezetésére. Ha a főtengelyre merőleges kis PQ síkfelületről (260,4. ábra) a lencse nagy u nyílásszögű nyalábbal az éles P'Q' képet alkotja, akkor
tételünk szerint a P-ből P'-be vezető 1 és 2 sugarak mentén a fényutak (L1, L2) egyenlők, és szintén egyenlők a fényutak a Q-ból az előbbi két sugárral
párhuzamosan a Q'-be jutó 3 és 4 sugarak mentén (az 1 és 3 sugarak az F' gyújtópontban, 2 és 4 a gyújtósík G' pontjában találkoznak) :

 ((13). egyenlet)

260,4. ábra -
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Az 1 és 3 sugár mentén F'-ig a két fényút ugyanaz – mert F' a végtelen távoli tengelypont képe –, továbbá kicsiny esetén az F'P' és F'Q' fényutak
is egyenlőknek vehetők; ezért L1 = L3 s így (13) miatt L2 = L4. Képzeljük el mármost, hogy a G' pontból kiindulva, balra is és jobbra is egy-egy
fényhullám halad a 2 és 4 sugarak határolta térrészben, és legyen a Q-ból a 2-re. ill. P'-ből a 4-re emelt merőleges talppontja A, ill. B. Ekkor a 2

sugár menti G'P fényút a 4 menti G'Q-nál -val nagyobb, a 2 menti G'P' fényút pedig a 4 menti G'Q'-nél n'BQ' = n' y' sin u'-vel kisebb,
tehát L2 = L4-ből valóban az

 ((14). egyenlet)

színuszfeltétel következik. Ez a (12) alatti n y tg u = n' y' tg u' egyenlettel ellentétben áll (kivéve a sin u ≈ tg u ≈ u-nak eleget tevő kis szögeket és
a tükrözésnek megfelelő u' = ± u esetet), ami azt a már említett tényt bizonyítja, hogy nagy u nyílásszögű fénynyalábokkal szigorúan kollineáris
leképezés –– amelynél (12)-nek kellene teljesülnie (14) helyett – nem valósítható meg.

3. A fénynyalábokat alkotó sugarak 18 homogén és izotrop közegben nem tetszőleges egyenesek, hanem – amint az a fényre mint hullámra
való hivatkozás alapján nyilvánvaló – egy felületseregre (a hullámfelületekre) merőleges egyenesekből álló, ún. ortotom sugárrendszert képeznek.
Visszaverődések és törések ezen nem változtatnak, mert hiszen a sugarak mindig merőlegesek a megfelelő hullámfelületekre. Ez az eredetileg a
hullámfogalom felhasználása nélkül bebizonyított tétel Malus tétele (1807): ortotom sugárrendszer akárhány törés és visszaverődés után is ortotom
marad.

260,5. ábra -

Speciálisan azonban az egy pontból kiinduló vagy egy pont felé tartó sugarakból alkotott homocentrikus nyaláb – amelynek hullámfelületei
gömbfelületek –, görbe felületeken való visszaverődés és sík vagy gömbfelületeken való törés után általában nem marad homocentrikus, még akkor

18 Az (egyenes) sugarak alkotta sugárrendszerek (másként sugárseregek vagy nyalábok) között elképzelhető olyan különleges sugárrendszer is, amelyhez megvonható a térben legalább egy oly
folytonos felület, hogy ennek bármely pontjához tartozik egy és csakis egy érintősík, és e síkra az ezen a ponton áthaladó sugár éppen merőleges. Ilyen különleges sugárrendszert ortotomnak nevezünk.
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sem, ha a nyaláb egymástól csak igen kevéssé különböző sugarakból álló (nagyon kis nyílásszögű) elemi nyaláb; erre a tényre a ferdén beeső
nyalábokkal kapcsolatban már többször felhívtuk a figyelmet (254 – 259. §). Mármost egy nem homocentrikus elemi sugárnyaláb szükségképpen
asztigmatikus, két „gyújtóvonallal” rendelkező nyaláb. A nem homocentrikus elemi nyaláb sugarai ugyanis a fentiek szerint mind merőlegesek egy
kis görbe felületre (260,5. ábra), amely azonban nem gömbfelület, s ezért pl. az O középponthoz tartozó, egymásra merőleges 1 és 2 fő görbületi

körök  sugarai különbözők (69. § 2.). A kis felületet határoló íveket 1-gyel, ill. 2-vel párhuzamosan felvéve, az ábra alapján

könnyen belátható, hogy az OClC2 fősugáron és 2-n átmenő síkban az gyújtóvonal, a fősíkon az előbbi síkra merőlegesen átfektetett síkban

pedig a  gyújtóvonal jön létre.

C) A SZEM ÉS A FONTOSABB OPTIKAI ESZKÖZÖK
261. §. A szem és a látás

1. Az emberi szem szerkezete fő vonásaiban a jobb szem vízszintes síkmetszetét feltüntető 261,1. ábrán látható. A közelítőleg gömb alakú, kb.
24 mm átmérőjű szemgolyó fénytörő részei: a szaruhártya (cornea), az első csarnokot kitöltő csarnokvíz (humor aquaeus), a kétszer domború,
hagymaszerűen rétegezett szerkezetű, kb. 10 mm átmérőjű és 4 mm vastag szemlencse (kristálylencse, lens crystallina), továbbá a hátsó csarnokot
kitöltő, kocsonyás anyagú üvegtest (corpus vitreum). A szemgolyó falát alkotó három réteg közül a külső a kemény ínhártya (sclerotica) – ennek
elöl kidomborodó és átlátszó része a szaruhártya –, a középső réteg hátsó kétharmada a szemet tápláló erekben és sötét színű festékanyagokban
bővelkedő érhártya (choriodea), elülső harmadának vastagabb részében van a szemlencse görbületét szabályozó sugárizom (musculus ciliaris), az
ismét elvékonyodó elülső rész pedig a szem színét adó szivárványhártya (irisz). Az utóbbi közepén levő kerek nyílás a pupilla, átmérője a mindenkori
megvilágításhoz önműködően alkalmazkodik (átlagosan 4 mm, maximálisan 8 mm). A legbelső, az üvegtesttel érintkező vékony réteg a bonyolult
felépítésű ideg vagy recehártya (retina), szemünk „képernyője”, amelyben a látóideg végződései és az ezekkel összeköttetésben álló fényérzékeny
elemek a 35–60 μm hosszú és 2–5 μm vastag csapok (coni) és pálcikák (bacilli) helyezkednek el; hosszúságuk kb. 30, ill. 60, vastagságuk 5, ill. 2 μm,
számuk kb. 7, ill. 130 millióra becsülhető. A retinának a fényre legérzékenyebb része a pupillával szemközti, kb. 1,5 mm átmérőjű sárga folt (macula
lutea), közepén van a kb. 0,3 mm átmérőjű látógödör (fovea centrális), ahol a csapok a legsűrűbbek; pálcák itt nincsenek. A látógödörtől az orr felé kb.
4 mm-re, a látóideg kilépési helyén (látóidegfő, papilla nervi optici) sem csapok, sem pálcikák nincsenek, ez a hely a fényre érzéketlen vakfolt (macula
coeca). Jelenlétéről meggyőződhetünk, ha bal szemünket behunyva, jobb szemünkkel erősen nézzük a 261,2. ábrán látható keresztet (amelynek
képe így a látógödörben keletkezik); kb. 18 cm távolság mellett nem látjuk a kört, mert képe a vakfoltra esik.
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261,1. ábra -

261,2. ábra -

2. A szem mint optikai rendszer olyan centrált rendszernek tekinthető, amelyben a fény lényegében négy gömbi határfelületen törik meg:
a szaruhártya és a szemlencse két-két határfelületén (nem számítva a szemlencse közbülső rétegei között, valamint az üvegtest és az igen
vékony retina között fellépő fénytörést). E négy határfelület törőerősségére a (255,6) alatti D = (n' – n)/r formula alapján a megfelelő görbületi
sugarakból és törésmutatókból19 rendre 48, –5, 7,12 dioptria adódik. A fénytörésben tehát a szemlencse a szaruhártyánál jóval kisebb mértékben

19 A szaruhártya mindkét felületének görbületi sugara kb. 7,8 mm, a szemlencse elülső, ill. hátsó felületéé kb. 10, ill. 6 mm. A szaruhártya törésmutatója 1,376, a csarnokvízé és az üvegtesté 1,336;
a szemlencséé rétegről rétegre változik, átlagértéknek 1,409 vehető.
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vesz részt, azáltal viszont, hogy görbülete s ezzel törőerősséggel, ill. két fókusztávolsága a sugárizmokkal változtatható, lehetővé válik, hogy az
anatómiailag meghatározott állandó képtávolság mellett a legkülönbözőbb távolságú tárgyakat is élesen láthassuk; ez a távolsági alkalmazkodás
(akkomodáció)20.Az előbbi átlagos adatok a „végtelenbe néző”, nem akkomodált szemre vonatkoznak (l. a 9. pontot is).

Mint minden centrált optikai rendszer, a szem is a főtengelyén levő gyújtópontokkal (F, F'), főpontokkal (H, H') és csomópontokkal (K, K') jellemezhető
[257–260. §; a csomópontok nem esnek egybe a főpontokkal, mert a törésmutató a tárgytérben (levegőben) és a képtérben (üvegtestben) különböző].
A normális szem e hat alappontjának helyzetét és speciálisan az FH = f, H'F' = f' fókusztávolságokat is a 261,3. ábra tünteti fel. A két csomópontot
közelségük miatt gyakran egyesítettnek tekinthetjük. A látógödrön és az (egyesített) K csomóponton átmenő egyenes, a legélesebb látásnak
megfelelő látóvonal a főtengellyel néhány fokos szöget zár be (kisebbet, mint a 261,1. ábrán).

261,3. ábra -

A szem optikai szempontból közelítőleg helyettesíthető az ún. redukált szemmel (Listing, 1845; 261,4. ábra), amely csak egy törőfelülettel rendelkezik;
ennek görbületi sugara 5,12 mm, tetőpontja 2,3 mm-re a szaruhártyáé (S) mögött van. E felület K görbületi középpontja a redukált szem csomópontja:
a K felé tartó összes sugarak K-n irányváltozás nélkül mennek át.

20 Az akkomodáció során főleg a szemlencse elülső felületének görbületi sugara változik meg (kb. 10 mm-ről 6 mm-ig), egyúttal a szemlencse középső, nagyobb törésmutatójú rétegeinek viszonylag
nagyobb megvastagodása folytán a lencse átlagos törésmutatója is nő (1,409-ről maximálisan 1,426-ig), s így végeredményben a szem törőképessége lényegesen növekszik, kereken 60-ról 70
dioptriáig.
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261,4. ábra -

A retinán keletkező valódi kép kicsinyített és fordított. A tárgyakat ennek ellenére egyenes állásúaknak látjuk, mert agyunk látásközpontja számos
előzetes tapasztalat alapján a külvilág tárgyait valóságos térbeli helyzetüknek megfelelően hozza tudomásunkra.

3. A szem felbontóképessége (látásélesség). Egy tárgy P1 és P2 pontjait – pl. skála két beosztását – csak akkor látjuk különállóknak, ha a két pontból
kiinduló és a szem (egyesített) K csomópontján átmenő sugarak alkotta φ látószög nagyobb egy minimális φmin értéknél. Ez az φmin, a látásélesség
határszöge, a tapasztalat szerint kb. 1 ívperc (1ʹ), tehát pl. 1 m távolságból a szemmel ,,felbontható” két pontnak egymástól legalább 0,3 mm-re kell
lennie. Minél kisebb az φmin, annál nagyobb a szem felbontóképessége vagy a látásélesség, amelyen rendszerint 1/ φmin-ot értik. Az 1ʹ határszög
mellett a két pont képe a retinán egymástól mintegy 5μm távolságban van, és mivel kb. ugyanakkora egy csap átmérője is, feltételezhető, hogy két
tárgypontot csak akkor lehet megkülönböztetni, ha képpontjaik két különböző csapra esnek. Így érthető, hogy a felbontóképesség a látógödörben
keletkező kép esetén a legnagyobb, a pálcikák ottani maximális sűrűsége folytán. Ezért, ha egy tárgyat lehető élesen kívánunk látni, szemünket e
,,közvetlen látáskor” öntudatlanul, a szemgolyó megfelelő forgatásával úgy állítjuk, hogy a tárgy képe a látógödörben jöjjön létre. A látásélességet
korlátozza még a fényelhajlás is a pupillán (l. 286. §).

A látásélesség függ egyebek között a pupilla átmérőjétől, a fény intenzitásától és színétől; ebből a szempontból a sárga fény (nátriumlámpa),
ill. gyenge megvilágítás esetén a kék fény a legelőnyösebb. Kedvező körülmények között annak megítélése, hogy két vonal – pl. a nóniusz fő-
és segédskáláján – fedésben van-e egymással, 1ʹ-nél jóval kisebb határszög (10ʹʹ) erejéig is lehetséges. Az orvosok a látásélességet különböző
próbatáblákkal határozzák meg, és pl. 2ʹ határszög esetén azt mondják, hogy a látásélesség 0,5 visus.

4. A szem érzékenysége; a színérzékenységi görbe. A tapasztalat szerint az igen gyenge fényre nem maga a látógödör, hanem a retina környező
részei a legérzékenyebbek. Mivel ezeken a részeken a pálcikák sűrűsége sokkal nagyobb a csapokénál, és mert a látógödörben pálcikák nincsenek,
a pálcikák a fényérzékenyebb elemek. Lényegileg a csapok közvetítik a finomabb részletek és a színek megkülönböztetését is lehetővé tevő nappali
vagy ,,világosban látást”, a pálcikák az igen gyenge fénynek megfelelő, de a részletek és a színek felismerésére nem alkalmas ,,sötétben látást”, a
csapok és pálcikák együttesen a szürkületi látást. A világosban látásról a sötétben látásra való áttérés folyamata, a „sötétséghez való alkalmazkodás”
az adaptáció; a teljes adaptáláshoz általában 30–40 perc szükséges.
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A szem a különböző színekre különböző érzékenységű, ami azt jelenti, hogy a szem két azonos sugárzási teljesítményű, de különböző
hullámhosszúságú (színű) fénynyaláb által ugyanazon a fehér ernyőn előidézett megvilágítást különbözőnek ítéli. Alkalmas mérési módszerekkel
(sugárzás- és fényméréssel, 271. és 274. §) meghatározható az „átlagos szem” színérzékenységi görbéje, más szóval a láthatósági függvény. A
261,5. ábrán feltüntetett két színérzékenységi görbe közül a kihúzott vonalú (Vλ) a normális, a szaggatott vonalú (V'λ)pedig a gyenge megvilágításhoz
tartozik. Eszerint a szem normális megvilágítás esetén a sárgászöld, pontosabban a λ = 555 nm hullámhosszú fényre, gyenge megvilágításnál pedig
a kékeszöld színre (λ ≈ 510 nm) a legérzékenyebb.

261,5. ábra -

A mérések alapján az a legkisebb fényteljesítmény, amelyet a sötétre teljesen adaptált szem még érzékelni képes, kb. 2·10–17 watt (amely zöld fény
esetén másodpercenként kereken 50 fotonnak felel meg, l. később).

5. A térbeli látás (sztereolátás), azaz a tárgyak ,,mélységdimenziójának” felismerése, elsősorban a két szemmel való nézésnek tulajdonítható. A
térbeli tárgyról mindkét szem retináján egy-egy sík kép jön létre, de ezek a két szem távolsága (≈ 65 mm) miatt – nem nagyon távoli tárgyak esetén –
kissé különbözők (más perspektívájúak), és a két képet az agy a látásközpontban olyan képpé egyesíti, amely bennünk a térbeliség benyomását kelti.
A két szem ,,hatásos távolságának” növelése, pl. prizmás távcsővel (267. §), elősegíti a térbeli látást, másrészt viszont az egyszemű (magyarosan:
félszemű) emberek a távolságokat nehezen becsülik.

Ha ugyanarról a tárgyról két különböző perspektívájú fényképfelvételt készítünk olyan fényképezőgéppel, amelyben egymástól megfelelő (pl. 65
mm távolságban két objektív van (sztereokamera), e képekről térbeli benyomást szerezhetünk a sztereoszkóp segítségével. Pl. a Brewster-féle
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sztereoszkópban (1849; 261,6. ábra) a Ρ1 és P2 prizmák vagy féllencsék a B bal és a J jobb oldali képnek egymást fedő B' és J' virtuális képeit adják;
bal szemünk csak B'-t, jobb szemünk csak J'-t látja, és a kissé különböző két kép az említett módon térhatású képpé olvad egybe.

261,6. ábra -

Sztereoszkópikus módszereket számos területen alkalmaznak. Így pl. a sztereomikroszkóp (266. §) a preparátumok térbeli viszonyairól való
tájékozódást, a sztereokomparátor pedig geodéziai távolságméréseket tesz lehetővé, továbbá fontos csillagászati vizsgálatokat az égboltról
különböző időközökben készített fényképeken.

Térhatású képet látunk akkor is, ha a sztereoszkópikusan felvett két kép közül pl. a bal oldalit vörös, a jobb oldalit kék színben egymásra helyezzük
vagy vetítjük, és – hogy mindegyik szem csak a megfelelő képet lássa – bal szemünkkel vörös, jobb szemünkkel kék színszűrőn át nézünk (anaglif
eljárás). Hasonló hatást érnek el a plasztikus film esetén úgy, hogy a bal és a jobb oldali képet egymásra merőlegesen poláros fénnyel (288. §)
vetítik fémes ernyőre, és ezt a bal és a jobb szem egy-egy olyan polarizációs szűrőn keresztül szemléli, amely csak a számára megfelelő képet
engedi érvényre jutni.

6. A fényérzet keletkezése részleteiben igen bonyolult és még csak hiányosan ismert folyamatok eredménye. Itt csupán azt jegyezzük meg, hogy
a vizsgálatok szerint a pálcikák és a csapok fényérzékeny „látóanyagokat” tartalmaznak, amelyekben az elnyelt fény fotokémiai folyamatokat hoz
létre. A pálcikák látóanyaga a látóbíbor (szembíbor vagy rodopszin, az opszin nevű fehérjéből és retininből, az A-vitamin aldehidjéből áll), amely a
fény hatására – legérzékenyebben a λ ≈ 500 nm hullámhosszra – felbomlik és elszíntelenedik, sötétben pedig regenerálódik. Hasonlóan viselkedik
a csapokban levő háromféle látóanyag is; ezek rendre a kék, zöld és vörös fényre (λ ≈ 470, 560, 650 nm) a legérzékenyebbek.
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Az erős fény érte pálcikák a retinabíbor átalakulása miatt a regenerálódásig átmenetileg érzéketlenekké válnak. Ez az oka annak, hogy a sötétséghez
való alkalmazkodás, az említett adaptáció, időbe telik. Az adaptáció hiánya vagy tökéletlensége, amelyet A-vitamin-hiány is okozhat, az ún. szürkületi
vakság (farkasvakság).

A „látóanyagokban” végbemenő fotokémiai változásokkal magyarázhatók az utóképek is. Ha hosszabb ideig nézünk egy jól megvilágított tárgyat,
majd gyenge és egyenletes megvilágítású lapra tekintünk, azon negatív utókép gyanánt oly képet látunk, amelyen az előzőleg világosabb részek
sötétebbek, mert a retinának a korábbi erős fény által ért helyei érzéketlenebbek lettek. Másrészt a fényérzet a fényinger megszűnte után rövid ideig
(≈ 0,1 s) még megmarad, és az ekkor mutatkozó kép a pozitív utókép. A pozitív utóképek miatt látjuk pl. egy gyorsan mozgatott pontszerű fényforrás
pályáját folytonos vonalnak, továbbá a filmvetítéskor (264. §) és a televízióban (240. §) a képeket teljesen folytonos mozgóképeknek.

7. A színek látására vagy színlátásra vonatkozólag egyik nevezetes elmélet a látás háromszín-elmélete (felállítói, ill. továbbfejlesztői: Young,
1807, Helmholtz, 1867 és később mások). Eszerint a színérzeteket közvetítő csapoknak három fajtája, ill. – egy másik feltevés alapján – a
csapokban három fajta „látóanyag” van, amelyeknek színérzékenységi görbéje különböző (261,7. ábra): az egyes fajták rendre a vörös, zöld és
kék színre a legérzékenyebbek. Ha a retinára akár homogén, akár összetett fény jut, ez általában mind a háromféle látóanyagban ingert vált ki, de
különböző erősségben, és az ingerek erősségének eloszlása szabja meg a keletkező színérzetet. Mind a három fajta látóanyagnak egyenlő mértékű
gerjesztésekor a „fehér” szín érzete jön létre. Az elmélet a színtévesztéseket azzal magyarázza, hogy a háromféle látóanyag közül az egyik hiányzik.
A leggyakoribb a vörös-zöld színtévesztés; a teljes színvakság ritka.

261,7. ábra -

8. Az optikai csalódások közül az ún. kontraszthatásokra jól ismert példa, hogy ugyanazt a szürke tárgyat fekete környezetben világosabbnak
látjuk, mint fehér környezetben. Gyakran színes árnyékok figyelhetők meg, pl. egy pálcának piros fénnyel fehér lapra vetett árnyéka zöldes. A tárgyak
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nagyságára és távolságára vonatkozó csalódásokra példák: a 261,8. ábrán feltüntetett két egybevágó körgyűrűszektor közül a bal oldali nagyobbnak
tűnik; a villanylámpa fehéren izzó szála jóval vastagabbnak mutatkozik, mint amilyen a valóságban; párás levegőben a tó túlsó partja távolabbnak
látszik, mint tiszta időben. Mindezek és más hasonló optikai csalódások nem fizikai, hanem fiziológiai és pszichológiai okokra vezethetők vissza.

261,8. ábra -

9. A szem hibái; szemüvegek. A normális vagy helyes látású (emmetrop) szem akkomodáció nélkül a főtengellyel párhuzamos sugarakat pontosan
a retina sárga foltjára eső hátsó gyújtópontban egyesíti, tehát a legtávolabbi élesen látható pont, a távolpont a végtelenben van. Az a legközelebbi
pont, amely a legnagyobb mértékű – már megerőltető – alkalmazkodás mellett élesen látható, a közelpont, 10 éves korban kb. 7 cm-re, 30 éves
korban kb. 15 cm-re esik a szem H főpontjától (amely a szaruhártya tetőpontja mögött kb. 1,3–1,7 mm-re fekszik, 261,3. ábra). Megerőltetés nélkül
a normális szem hosszabb ideig az írásnál és olvasásnál választott kb. 25 cm-es távolsághoz képes alkalmazkodni; ez a megállapodás szerint a H
főponttól számítva pontosan 25 cm-es távolság a tiszta látás távolsága.

A hibás látású (ametrop) szem rendellenességei többnyire a szem normálistól eltérő fénytörőképességére vagy a szemgolyó túlságosan nagy, ill.
kicsiny mélységére vezethetők vissza. A rövidlátó (miop) szem F' gyújtópontja a retina előtt, a Pt távolpont pedig a végtelen helyett a végesben fekszik
(261,9a ábra), úgyhogy az ilyen szem a Pt-nél távolabbi tárgyakat nem látja élesen. A hibát korrigáló szemüveg nyilvánvalóan olyan szórólencse,
amelynek virtuális gyújtópontja Pt-be esik (261,9b ábra). A rövidlátó szem közelpontja a normálisnál közelebb van, s ezért a rövidlátók szemüveg
nélkül élesen láthatnak olyan közeli kis tárgyakat, amelyekhez a helyes látásúaknak már nagyítót kell használniuk.
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261,9. ábra -

A távollátó (hipermetrop) szem F' gyújtópontja a retina mögött van, és így a szem alkalmazkodás nélkül csak konvergensen beeső sugárnyalábot
egyesíthet a retinán (261,10a ábra); a Pt távolpont mint virtuális tárgypont a retina mögé esik, a közelpont a normálisnál távolabb fekszik. A távollátás
olyan gyűjtőlencsével korrigálható, amelynek képoldali gyújtópontja Pt-ben van, ti. az ilyen gyűjtőlencse a beeső párhuzamos sugarakat épp olyan
mértékben teszi összetartókká, hogy azok a retinán egyesülnek (261,10b ábra). A távollátók számára a szemüveg a közeli tárgyak éles látásának
lehetővé tételén kívül megkíméli a szemet az állandó erős alkalmazkodás okozta igénybevételtől.

261,10. ábra -

Az életkorral az alkalmazkodóképesség csökken: a közelpont mindinkább távolodik, úgyhogy az öregkori látás (presbiopia) korrigálásához az
egyébként normális szemnek is gyűjtőlencsére van szüksége (amelynek törőerőssége általában 45-től 60 éves korig kb. 0,5-ről 4 dioptriára
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növekszik). A távolpontnak az idősebb korban bekövetkező közeledésekor a távoli tárgyak nézéséhez szórólencsét, végeredményben tehát kétféle
szemüveget (ill. a kettőt egyesítő, kétfókuszú vagy bifokális szemüveget) kell használni. A bifokális szemüveg mindkét lencséje lehet gyűjtőlencse
is, csak eltérő fókuszú.

Eléggé gyakori hiba a szem asztigmatizmusa is, amely abban áll, hogy a szem az ugyanabban a távolságban levő, egymásra merőleges vonalakat
nem látja egyidejűleg élesen. Az ilyen szem ugyanis nem tengelyszimmetrikus, hanem két egymásra merőleges síkban különböző gyújtótávolságú
(259,11. ábrához hasonlóan). Ez a hiba hengerlencsés szemüveggel, a rövid- vagy távollátással párosult asztigmatizmus pedig egyik oldalán
hengeres, a másikon gömbi felületű szemüveggel korrigálható. A kancsalság az egyik vagy mindkét szemgolyó hibás állása, amelynek következtében
a két szem látóvonala nem a megfigyelt P tárgypontban metszi egymást – miként a normális esetben –, hanem a különböző P és Q pontok felé
irányul, vagyis az egyik szem P-t, a másik Q-t látja élesen (261,11. ábra).

261,11. ábra -

262. §. A fénynyalábok határolása; diafragmák

A tükrök és lencsék alkotta képek az előzők alapján alkalmas sugarakkal könnyen megszerkeszthetők, valójában azonban a leképezést nem
egyes sugarak, hanem mindig kisebb-nagyobb nyílásszögű vagy keresztmetszetű fénynyalábok létesítik, és ezek határolása több szempontból
igen fontos. A fényhatárolók vagy diafragmák (fényrekeszek) legegyszerűbb esetben a lencsék foglalatai, szemünk pupillája, olykor egy tükör
(pl. galvanométertükör) hatásos felülete, de a legtöbb optikai készülékben még más diafragmák is vannak. A diafragmák tudvalévően egyrészt
a leképezési hibákat csökkenthetik (259. §), ezenkívül azonban – miként azt alább egyszerű példákon kimutatjuk – megszabják a kép további
tulajdonságait is, nevezetesen a kép megvilágítását, a látótér nagyságát, a kép mélységélességét és perspektíváját (sőt a későbbiek szerint az
optikai eszközök feloldóképességét is).

1. A kép megvilágítása; apertúrahatároló, be- és kilépési pupilla. Tekintsük először azt az egyszerű esetet, amelyben a vékony L gyűjtőlencse

előtt, a fokúszon kívül a kör alakú  diafragma van szimmetrikus helyzetben (262,1. ábra). A diafragma előtti P1P2 tárgy képe legyen  a



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

120

diafragmáé  A tárgy bármely pontját, pl. a főtengelyen levő P pontot vagy a szélső P1 pontot nyilván csak az a 2u, ill. 2u1 nyílásszögű sugárnyaláb
képezi le, amelyet a diafragma átenged. Ezért – és mivel az u fél nyílásszöget apertúraszögnek is hívják – a diafragma az apertúrahatároló és a
mostani esetben egyúttal a rendszerbe belépő nyaláb nyílását meghatározó belépési pupilla, a -nek a képe pedig a rendszerből kilépő nyaláb
nyílásszögét (2u', ill. 2u'1) megszabó kilépési pupilla.21 Minél nagyobb a belépési pupillán bejutó sugárnyaláb nyílása, annál nagyobb a fényáram
(244. §) és ennek a kép felületegységére eső része is, tehát a belépési pupilla a kép megvilágítását határozza meg. A tárgynak tetszőleges, ill.
rendszerint a szélső pontjaiból kiinduló ama sugarakat (az ábrán 1 és 2), amelyek átmennek a belépési pupilla középpontján s így a kilépési pupilláén
is, fősugaraknak, ezeket együttesen pedig az optikai rendszer sugármenetének nevezzük.

262,1. ábra -

21 A  diafragma hiányában – vagy ha átmérője bizonyos értéknél nagyobb –, az  lencsefoglalat az apertúrahatároló s egyszersmind a be- és kilépési pupilla.
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A lencse s a be- és kilépési pupilla helyzetének ismeretében a tárgy képe könnyen megszerkeszthető: pl. a P1 pont képét úgy kaphatjuk meg, hogy

meghúzzuk a belépési pupilla szélein át a P1D és sugarakat a lencséig, innen pedig a kilépési pupilla D' és D' szélein átmenő folytatásukat; az
utóbbiak metszéspontja a  képpont. Az említett két sugár egyike helyett az 1 fősugár is vehető.

Ha a 262,1. ábrán  lenne a valódi – anyagból való – diafragma és ennek e képe, a leképezés szempontjából hatásos sugárnyaláb határolásán
ez semmit sem változtatna. Következésképpen a gyűjtőlencse mögött, a fókuszon kívül levő diafragma esetében a diafragma képe a belépési, maga
a diafragma pedig a kilépési pupilla.

Abban a két esetben, amikor a diafragma a gyűjtőlencse előtt, ill. mögött, az F, ill. F' fókuszon belül van, a 262,2. és 3. ábrák alapján könnyen

meggyőződhetünk arról, hogy az első esetben a belépési, ez előtt levő virtuális képe a kilépési pupilla, a második esetben viszont a mögötti
virtuális diafragmakép a belépési és a kilépési pupilla. Az utóbbi eset fordul elő pl. valamely tárgynak nagyítóval (265. §) való nézésénél, amikor
is a szem pupillája.

262,2. ábra -
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262,3. ábra -

Több lencséből és több diafragmából álló rendszer belépési pupillájának megállapítása céljából megszerkesztjük a diafragmáknak az előttük és a
mögöttük levő lencsék alkotta képeit. Az előbbi képek közül az a kép, amely a tárgy főtengelyen levő P pontjából a legkisebb 2u szög alatt látszik, a
rendszer belépési pupillája (P-re vonatkozólag), az utóbbi képek közül pedig a P' képpontból a legkisebb 2u' „vetítési szög” alatt látszó kép a rendszer
kilépési pupillája. Az a valódi diafragma, amelynek ezek képei, a rendszer hatásos apertúrahatárolója (irisze vagy nyílásrekesze). Vizuális optikai
eszközöknél a diafragmák között a szem pupillája is figyelembe veendő.

2. A látótér nagysága; be- és kilépési ablak. A 262,4. ábrán vázolt egyszerű példában a nagy kiterjedésű sík tárgy ( , pl. fal) előtt két diafragma
van: (pl. kerek ablaknyílás) és az L gyűjtőlencse  foglalata (amelynek helyébe szemünk pupilláját is képzelhetjük). Az előzők értelmében az
apertúrahatároló és most egyúttal a be- és kilépési pupilla, mert -nek nincsen semmi befolyása a főtengelyen levő P tárgypontot leképező nyaláb

2u nyílásszögére, sőt még a P1,  tárgypontokat leképező nyaláb 2u1 nyílásszögére sem. A P1, -nél szélsőbb részekről azonban jelenléte miatt

már egyre kisebb nyílású nyalábok jutnak a lencsére, pl. a P2, pontokból kiinduló nyalábok a BP belépési pupillának csak a felét töltik ki, a P3, és
a szélsőbb pontokról pedig már egyáltalában nem jut be fény. A diafragma tehát látótér-határoló és a mostani esetben egyúttal az ún. belépési

ablak (BA), az L lencse alkotta képe pedig a kilépési ablak (KA). A látótér határa az ábra esetében nem éles: a P1-től P3-ig és a   terjedő
részek folytonosan sötétebbeknek tűnnek, mert a megfelelő pontokból kiinduló nyalábok egyre nagyobb részét „levágja” (vignettálás). A látótér
éles határolásához az szükséges, hogy a belépési ablak a tárgy síkjába essék; ekkor a kilépő ablak a kép síkjában van. Könnyen belátható, hogy a
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262,4. ábrán a látótér határolásán nem változtat az, ha jelenti a valódi diafragmát és ennek a képét; ez esetben a kép a belépési és 
a kilépési ablak.

262,4. ábra -

Több lencséből és több diafragmából álló rendszer látótér-határolóját általában úgy állapíthatjuk meg, hogy megszerkesztjük a diafragmáknak az
előttük és a mögöttük levő lencsék alkotta képeit; az előbbi, ill. az utóbbi képek közül az, amely a belépési, ill. a kilépési pupilla középpontjából a
legkisebb 2v, ill. 2v' szög alatt látszik, a rendszer belépési, ill. kilépési ablaka, a rendszer látótér-határolója pedig az a valódi diafragma, amelynek
ezek képei. A v, ill. v' szög a tárgyoldali, ill. képoldali látótérszög (az utóbbit képszögnek is hívják; a 262,4. ábra egyszerű esetében v' = v a be- és
kilépési pupilla egybeesése miatt).

3. Mélységélesség. Egy gyűjtőlencse, pl. fényképezőgép objektívje az E ernyőre (lemezre, filmre) pontokká csak az ernyő síkjával konjugált S
síkban levő P tárgypontokat képezheti le (262,5. ábra), a P-nél távolabbi P1 és közelebbi P2 tárgypontokból kiinduló sugarak az ernyőn pont helyett
kis fényfoltot, 2r átmérőjű ,,szóródási kört” adnak. Szemünk azonban véges felbontóképessége miatt nem képes különbséget tenni egy pont és egy
kb. 0,1 mm-nél kisebb átmérőjű szóródási kör között (ti. ennek, a tiszta látás távolságából nézve, kb. 1'-nél kisebb látószög és a retinán kb. 5 μm-
nél kisebb átmérőjű kép felel meg, 261. § 3.), és ezért térbeli, mélységben mérsékelten különböző tárgyakról egyetlen síkban is gyakorlatilag éles
képeket kaphatunk. Az ábrákról láthatóan mármost a szóródási kör átmérője szűkébb diafragma esetén kisebb, tehát az egyidejűleg elfogadható
élességgel leképezhető térbeli tartomány mélysége, a mélységélesség a diafragma szűkítésével nő.
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262,5. ábra -

A fentiek és a 262,5. ábra értelmében a mélységélesség kvantitatív mértékéül választható az a távolság, amely mellett a P1 és P2
pontokhoz tartozó szóródási kör sugara a még megengedhető, r ≈ 0,05 mm érték. Ha a lencse fókusztávolsága f, a diafragma sugara R, a P, P1, P2

tárgypontok távolsága a lencsétől t, t1, t2, a  képpontoké k, k1 k2, akkor az ábra és az 1/t + 1/k = 1/ f lencseegyenlet alapján

 ((1a–b). egyenlet)

Az ábráról leolvasható

 ((2a–b). egyenlet)

aránylatokból k1-et kifejezve, majd ezeket és k = tf (t – f )-et (1a–b)-be behelyettesítve, egyszerű számítás után kapjuk:



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

125

 ((3a–b). egyenlet)

E két távolság összege a keresett mélységélesség:

 ((4). egyenlet)

tehát annál nagyobb, minél nagyobb a tárgy távolság, és minél kisebb a lencse fókusztávolsága és a diafragma sugara.

262,6. ábra -

4. A perspektíva. A térbeli tárgyak síkon megjelenő képeinek perspektívája (távlata) bizonyos kapcsolatot jelent az egymás mögötti tárgyak távolsága
és képeik nagysága között. A 262,6a–b ábrán vázolt egyszerű kísérletek mutatják, hogy a diafragmáknak a perspektívára is döntő befolyásuk van.
Két egyenlő nagyságú tárgyat az L gyűjtőlencsétől különböző távolságra helyezünk el, pl. a homályos üvegre karcolt E betűt előbbre, a H betűt
hátrább (és a főtengelytől kissé balra, ill. jobbra, hogy egymást ne takarják el). A kis átmérőjű D diafragma alkalmazásával a mélységélességről
mondottak szerint elérhetjük, hogy mindkét betűnek az ernyőn felfogott képe eléggé éles legyen. Ha mármost D közvetlenül a lencsénél van, a
lencséhez közelebb levő E betű képe nagyobb a H-énál (a ábra), ha viszont D-t a kép oldali gyújtósíkba tesszük, akkor a két kép egyenlő nagyságú
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(b ábra). Az utóbbi módon helyezik el diafragmát pl. a mérő mikroszkópban – amelynek L objektívje a tárgyat az ernyőn helyén levő, üvegre karcolt
skálára képezi le, és ezt okulárlencsén át nézzük –, mert itt lényeges, hogy a tárgy távolságának megváltozása a kép nagyságát ne befolyásolja.

A perspektíva az a ábra esetében centrális vetítéssel áll elő, a vetítési vagy perspektívacentrum gyakorlatilag a diafragma középpontja. (Általános
esetben két vetítési centrum van: a tárgyoldali centrum a belépési, a képoldali pedig a kilépési pupilla középpontja; az a ábrán e két pont közelítőleg
egybeesik D középpontjával, a b ábrán az előbbi pont a végtelenben van.) Hasonlóan, a fényképezőgépben a perspektívacentrum közelítőleg
az objektív középpontja, a lemez vagy film pedig (távolabbi tárgyak felvételénél) gyakorlatilag az objektív gyújtósíkjában van. Minthogy a térbeli
szemléletünkre mérvadó perspektívacentrum a szemgolyó forgáspontja, a fényképekről helyes térbeli benyomást akkor kapunk, ha a fényképet
csak egyik szemünkkel és a felvevő objektív f gyújtótávolságával megegyező távolságból nézzük. Ha f csak néhány centiméter, megfelelő –f
gyújtótávolságú – nagyítót alkalmazunk (265. §), ill. a képről kellő arányú nagyítást készítünk.

263. §. A fényképezőgép, fotográfia

1. A fényképezőgép a sötétkamrából (245. §) alakult ki úgy, hogy annak kis nyílását gyűjtőlencsével, az objektívvel – tárgylencsével – helyettesítették.
Az objektív az általában a kétszeres gyújtótávolságnál távolabb levő tárgyról valódi, fordított állású és kicsinyített képet ad, amely fényérzékeny
lemezen vagy filmen rögzíthető. Az első fényképeket Niepce (1826), ill. Daguerre (1838) készítette, aszfaltrétegre, ill. jódgőzzel kezelt ezüstlemezre.

A fényképezőgép legfontosabb részei a házon vagy kamerán és az objektíven kívül a megfelelő megvilágítási időket biztosító zár, a képkereső,
a lemeztartó, ill. filmtovábbító szerkezet; ezeket számos más különálló vagy beépített tartozék egészítheti ki, pl. távolságmérő, megvilágításmérő,
színszűrők stb.

A különböző távolságban levő tárgyak éles leképezhetősége céljából az objektív és a fényérzékeny lemez vagy film közti távolság (az egyszerű
„boxgépek” kivételével) változtatható. A kép nagyságára, ill. a kép és a tárgy lineáris méreteinek viszonyára fennáll a jól ismert |y'/y| ≈ k\t összefüggés;
távolabbi tárgyak esetében k ≈ f miatt, |y'/y| ≈ f/t, azaz nagyobb képek előállításához nagyobb gyújtótávolságú objektív szükséges.

A fényképező-objektív a számos követelmény miatt a korszerű, jó gépekben bizonyos mértékig csaknem valamennyi képalkotási hibára korrigált
lencserendszer (259. §). Hatásos átmérője (d) a foglalatban elhelyezett, az apertúrahatárolót képező iriszrekesszel (244. §) változtatható. A d
átmérő és az f gyújtótávolság hányadosa, d/f az objektív relatív nyílása, nyílásviszonya vagy „fényereje”, amelyet a gyakorlatban 1 : x, pl. 1 : 2,8
alakban adnak meg (x a „rekeszszám”). Ez az érték az objektívnek fontos adata, mert a kép megvilágítása (d/f)2-tel arányos. Egy kis q képfelület
megvilágítása ugyanis a felületegységre eső fényáram (244. §), Φ/q; Φ nyilván arányos az objektív nyílásának területével, azaz d2-tel, a q terület
pedig a lineáris nagyítás négyzetével, azaz a fentiek szerint (távolabbi tárgyak esetén) f2-tel, és így a megvilágítás (d/f)2-tel. Ebből következik, hogy a
helyes megvilágítási vagy expozíciós idő hozzávetőlegesen fordítva arányos (d/f)2-tel, tehát pl. feleakkora relatív nyílás mellett négyszer nagyobb. A
mélységélesség a 262. § értelmében nő a d csökkentésével, vagyis a rekesz szűkítésével, és emellett annál nagyobb, minél nagyobb a tárgytávolság
és minél kisebb a fókusztávolság.

Az első elég nagy fényerejű (1 : 3,4), különösen portréfelvételekre alkalmas objektívet Petzval József szerkesztette 1841-ben; ez az egy ragasztott és
egy légközű akromátból, tehát 4 lencséből álló Petzval-objektív (263,1. ábra) csekély módosítással, főleg vetítőobjektívként ma is használatos. Igen
jó és elterjedt anasztigmát-objektívek pl. a Zeiss gyártmányú „Tessar” (263,2. ábra) és változatai. Az objektívek gyújtótávolsága kb. 0,8 cm-től 80 cm-
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ig terjed, a relatív nyílás elért felső határa mintegy 1 : 0,8. Az alkalmazás célja szerint megkülönböztethetők egyetemes, kino-, portré-, reprodukciós
objektívek, továbbá a már említett táv- vagy teleobjektívek (258,3. ábra), amelyek távoli tárgyakról aránylag kis kamerahosszúság mellett nagy képet
adnak, a nagy képszögű (látószögű) objektívek pedig elfogadható élességgel leképezhetnek a normális 40°–60°-nál jóval nagyobb látószögnek
megfelelő tárgyakat is (140°-ig, sőt különleges esetekben 220°-ig).

Az expozíciós idő az objektív lencsetagjai között vagy az objektív mögött levő, rugós szerkezetű központi (pillanat) zárakkal kb. 1/500 s-ig,
a redőnyzárakkal – amelyekben szabályozható szélességű rés fut végig a film előtt –1/1000 s-ig csökkenthető, villanófénylámpák (201. §), ill.
elektronikus módszerek alkalmazásával pedig még 10–5–10–7 s-ig is.

263,1. ábra -
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263,2. ábra -

A képkeresők közül gyakori a távcsöves kereső – kis nagyítású távcső –, különösen pedig az ún. Newton-kereső, amely megfordított, azaz
szórólencséjével a tárgy felé néző kis színházi távcső (267. §; a megfordítás révén a kép kisebb, a látótér arányosan nagyobb lesz). Szintén elterjedt
az egyúttal képélesség-beállítóként is alkalmazott tükörreflexes kereső: legegyszerűbb fajtájában (263,3. ábra) az Ob objektív és a film között van
a főtengellyel 45° szöget bezáró T síktükör, a filmkockának T-re vonatkozó tükörképe helyén pedig a filmkockával pontosan egyenlő méretű Hü
homályos üveglap, úgyhogy az ezen felülről szemlélhető kép ugyanolyan, mint amely a tükörnek az exponálás előtt a fényútból való kiiktatásakor a
filmen létrejön. Az élesség az objektív tengely menti eltolásával állítható be. A Hü felett elhelyezett, az ábrán szaggatott vonallal rajzolt pentaprizmával
– amely egy 45°-os szögtükör szerepét tölti be – a kereső vízszintes betekintésre is alkalmassá tehető.

A távolság- vagy távmérőnek a 263,4. ábrán vázolt, a szextánshoz (253. §) hasonló típusában a rögzített T1 félig áteresztő síktükör a b (= 3–5 cm)
hosszúságú AB alapvonallal 45° szöget, az elfordítható T2 közönséges tükör pedig alapállásában szintén ekkora szöget zár be. Így a T1-en át nézve,
a t távolságban levő P tárgypont kettősnek látszik, de ha – az ábráról könnyen belátható módon – a T2-t az S skálán megmérhető φ/2 szöggel
elfordítjuk, a két kép egybeesik, és ekkor . A gyakorlatban a skálán közvetlenül a t távolságértékek olvashatók le. Beépített távmérő esetén
egy alkalmas szerkezet az objektívet automatikusan az éles leképezésnek megfelelő állásba hozza. – A korszerű megvilágításmérők általában a
fényelektromos hatáson alapszanak (311. §).
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263,3. ábra -

263,4. ábra -
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A különféle fényképezőgépek közül a képet fotográfiai üveglemezen vagy síkfilmen előállító lemezes (kazettás) gépek ma már csak műszaki és
reprodukciós felvételekre használatosak, közepes vagy nagy képméretek mellett (általában 6×9 cm-től 24×30 cm-ig). A többi gép a tekercsfilmes
gépek csoportjába tartozik (4×4 cm-től 9×12 cm-ig terjedő képmérettel), és élességbeállítás céljából vagy „harmonikakihuzatos”, vagy az objektív
elülső, ún. frontlencséje, ill. az egész objektív eltolható. A külön élességbeállítás nélküli, egyszerű dobozos vagy „boxgépek” kis fényerejű s így nagy
mélységélességű objektívjei néhány méternél távolabbi tárgyakról eléggé éles képet adnak. A tükörreflexes képkeresővel ellátott tükörreflexes gépek
közül az egyaknás gépek fényképező objektívje egyúttal keresőobjektív is (mint a 263,3. ábrán), a kétaknás gépekben viszont a fényképező objektív
fölött egy ugyanolyan gyújtótávolságú keresőobjektív is van, és a tükröt e mögött rögzítik; a tükröt tehát nem kell az exponálás előtt a fényútból
kiiktatni, s így a beállított képet a felvétel alatt is láthatjuk. Legelterjedtebbek a több száz típusban forgalomban levő kisfilmes gépek, 18×24 mm-
től 24×36 mm-ig terjedő képmérettel, általában 5 cm gyújtótávolságú „normálobjektívvel” (vagy cserélhető objektívekkel), rendszerint vagy Newton-
féle, vagy tükörreflexes keresővel. Számos típusban beépített táv- és fénymérő van, és a fényképezéshez szükséges műveletek messzemenően
automatizáltak.

A mozgást megörökítő filmfelvevő gépben a filmszalagot (a 35 mm szélességű normálfilmet, ill. a 8 mm, 9,5 mm vagy 16 mm szélességű
keskenyfilmet) a két szélén vagy a közepén levő lyuksor segítségével egy alkalmas szerkezet, a „villa” szakaszosan továbbítja, a filmkockák
cserélődésekor pedig az objektív és a film között forgó zár vagy „pilla” a fénytől elzárja úgy, hogy a gép 1 s alatt rendszerint 16 vagy 24
filmkockára készít pillanatfelvételt. Speciális gépekkel nagyon gyors mozgásokról – tudományos célokra vagy különleges filmhatások elérésére
– másodpercenként több ezer felvételt is készítenek; az ilyen filmek normális sebességű (24 kép/s) kivetítésével a mozgások erősen lassítva
tanulmányozhatók.

2. A fotográfiai lemezek és filmek fényérzékeny rétege zselatinba ágyazott, kb. 1 μm átmérőjű ezüst-bromid kristályszemcsékből áll (ún.
fotoemulziós réteg). Kellő megvilágítás hatására a szemcsékben – bonyolult, a szilárdtest-fizikában tanulmányozott folyamatok révén – ezüstatomok
keletkeznek az elnyelt fénnyel arányos, de viszonylag oly kis mennyiségben, hogy így még csak láthatatlan, ún. rejtett vagy latens kép jön létre.
Alkalmas vegyszerek oldatában meghatározott ideig tartó fürösztés, az előhívás során az ezüstkristálygócokat tartalmazó szemcsék az eredeti
megvilágítástól függő mértékben fémes ezüstté redukálódnak – a bróm az előhívóba távozik –, úgyhogy a lemez vagy film fény érte helyein finom
eloszlású, fekete ezüst válik ki. A változatlanul maradt ezüstbromid eltávolítását, azaz kémiai kioldását biztosító rögzítés (fixálás, pl. nátrium-tioszulfát
vizes oldatában való fürösztés), majd szárítás után kapjuk a negatív képet. Ezt másolás céljából fényérzékeny fotopapírra (diapozitív készítésénél
„diafilmre”) tesszük –, ill. nagyítás esetén nagyítógéppel (264. §) vetítjük a fotopapírra –, amelyen megvilágítás, előhívás és rögzítés után adódik
a pozitív kép.

A csak ezüstbromidot tartalmazó zselatinos rétegek csupán az ibolya és a kék színű fényre (ill. az ultraibolya résszel együtt a λ ≈ 200–480
nm tartományban) érzékenyek, s ezért az ilyen fotorétegeken kapott negatív kép tónusa nem megfelelő. Alkalmas festékanyagokkal azonban a
fotorétegek hosszabb hullámú fényre is érzékenyíthetők (szenzibilizálás;Vogel, 1873). A sárga fényre is (kb. 560 nm-ig) érzékeny rétegek az ún.
ortokromatikus, a vörös fényre is (kb. 700 nm-ig) érzékenyek a pankromatikus rétegek, és készíthetők infravörös sugarakra (kb. 1300 nm-ig) érzékeny
rétegek is. A másolásra használt fotopapírok és diafilmek emulzióját általában nem szenzibilizálják.

A fotorétegeknek a fényképezés szempontjából legfontosabb tulajdonságai kvantitatíve a feketedési görbével jellemezhetők; erről és a színes
fényképezésről majd a D fejezetben szólunk.

264. §. Vetítőkészülékek
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A vetítőkészülék (első alakja a „laterna magica”, 1650 körül) egy megvilágított tárgyról gyűjtőlencse (rendszer), a vetítőobjektív segítségével valódi
és általában nagyított képet állít elő a megfelelő távolságban levő ernyőn.

1. Átlátszó tárgyak (diapozitív képek, filmek) vetítésekor, amelyre a diaszkóp vagy diavetítő szolgál, a D diapozitívot egyenletesen átvilágítjuk, és
az Ob objektívlencsével az E ernyőre leképezzük (264,1. ábra). Hogy a kép minél világosabb legyen, a tárgyat átvilágító összes sugaraknak a
leképezésben is részt kell venniük. E célból az erős L fényforrásból (ívlámpa pozitív krátere vagy megfelelő izzólámpa) kiinduló sugarakat a többnyire
két nagy plankonvex lencséből álló K kondenzorlencsén át juttatjuk a diapozitívra úgy, hogy a kondenzor a fényforrás képét az objektív helyén
adja, az objektív pedig a közvetlenül K után elhelyezett diapozitív képét az ernyőre vetíti. (A fordított kép miatt a diapozitívot fordított állásban kell a
tartójába tenni!) Eszerint egyszerre két leképezési feltételnek kell teljesülnie: az ábra alapján 1/t + 1/k = 1/f  és 1/tL + 1/kL = 1/fK,  ahol f az objektív,
fK a kondenzor gyújtótávolsága. Az f-et az ernyő távolsága (k) és a kívánt képnagyság szabja meg: |y'| = yk/t; nagyobb k ernyőtávolság esetén t
≈ f, és így |y'| ≈ yk/f, azaz adott ernyőtávolság mellett nagyobb kép előállítására kisebb gyújtótávolságú objektív szükséges. Más gyújtótávolságú
objektívhez azonban az előzők értelmében más, megfelelően illesztett kondenzort kell alkalmazni!

264,1. ábra -

A fénynyalábok határolásáról (262. §) érdemes megjegyezni, hogy a diapozitívnak mint tárgynak a középpontjából az objektívbe jutó nyaláb 2u
nyílásszögét az ábra esetében, amikor az L fényforrásnak a kondenzor által az Ob objektív közepén létrehozott L' képe kisebb az Ob felületénél, az
L' kép szabja meg, tehát most ez az apertúrahatároló s egyúttal a be- és kilépési pupilla. A 2v tárgyoldali látótérszöget viszont a diapozitív kerete
határozza meg, úgyhogy a keret a látótér-határoló és egyszersmind a belépési ablak; ennek az Ob által alkotott képe, a kilépési ablak az ernyőre
esik, s így a látótér (a kép) élesen határolt.
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Ún. írásvetítőt is szerkesztettek. Ennek segítségével az előadó a terem félhomályában, alkalmas íróeszközzel átlátszó vízszintes filmszalagra
továbbítható, tárolható, ill. le is törölhető rajzokat és szöveget írhat. Írás közben a filmet erős Fresnel-kondenzor világítja át anélkül, hogy ez az előadó
szemét kápráztatná, és egy fényerős vetítőobjektív a diaképet síktükör segítségével nagyítva függőleges vászonra vetíti.

Lényegében diavetítő a fotográfiai negatívokról pozitív nagyított képek előállítására használatos nagyítógép, valamint a filmvetítő gép (kinematográf,
„mozigép”) is. Ez a filmfelvevőnek (263. §) megfelelő szerkezetű gép a filmszalagot szakaszosan továbbító mechanizmus segítségével
másodpercenként rendszerint 16 vagy 24 képet – filmkockát – vetít ki úgy, hogy cserélődésük pillanataiban a forgózár (,,pilla”) a fényutat elzárja. Az
ernyőn megjelenő képsorozat folytonos mozgás benyomását kelti a pozitív utóképek miatt (261. § 6.).

2. Átlátszatlan tárgyak vetítésére – pl. könyv ábráinak kivetítésére – az episzkóp, ill. napjainkban az ezt és a diaszkópot egyesítő epidiaszkóp
(264,2. ábra) használatos. Episzkopikus vetítéskor a T tárgyat az L izzólámpa a H1 és H2 homorú tükrök segítségével erősen megvilágítja, és az
S síktükör közvetítésével az Oe objektív leképezi az ernyőre. A kép viszonylag sokkal fényszegényebb, mint a diavetítésnél, mert a megvilágító
sugaraknak az a jelentékeny része, amelyet a tárgy elnyel, és oldalirányban szétszór, a képalkotás szempontjából elvész. A készülék diavetítőként
való használatakor a H2 tükröt le kell hajtani, miáltal az L lámpa fénye a K kondenzoron, a D diapozitívon és az Od objektíven halad át.

264,2. ábra -

3. A diavetítéshez hasonló a Töpler-féle árnyékképeljárás (,,Schlieren-módszer”), amellyel – mint arra már a 248. §-ban utaltunk – törésmutató-,
ill. sűrűségingadozásokat lehet láthatóvá tenni és lefényképezni. A 264,3. ábrán vázolt berendezésben a fényforrás a hátulról erősen megvilágított
kis N környílás, amelynek képét az L1 és L2 gyűjtőlencsék (jó objektívek) az N helyen állítják elő. Ezt a képet a pontosan ugyanakkora, átlátszatlan
Kl körlappal eltakarjuk, úgyhogy a sugármenet eddig feltételezett szabályossága esetén az E vetítőernyő sötét marad. Ha azonban az E-vel L2-re
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vonatkozólag konjugált S sík környezetében a közeg sűrűsége ingadozik – pl. gázsugár turbulens áramlása, vagy pedig valamely anyagnak az S
helyre tett vékony küvetta folyadékjában való oldódása miatt –, akkor az eme ingadozások folytán eltérült, az ábrán szaggatva rajzolt sugarak az
ernyőre jutnak, és így ott sötét alapon világos struktúrák láthatók (sötét látóterű megvilágítás).

264,3. ábra -

265. §. A vizuális optikai eszközök nagyításáról. Az egyszerű nagyító

1. A vizuális optikai eszközök, a nagyító, mikroszkóp és a távcső feladata a tárgynak vagy részleteinek a felismerhetővé tétele akkor is, amikor azok
szabad szemmel nem elég nagy látószög alatt, nevezetesen a szem látásélességének kb. 1 ívperces határszögénél kisebb szög alatt látszanak (261.
§ 3.). Ha a tárgy olyan kicsiny, hogy a tiszta látás távolságába vagy még a szem közelpontjába (261. § 9.) való helyezéskor sem éri el a látószög a kellő
értéket, akkor nagyítót vagy mikroszkópot alkalmazunk, ha pedig egy nagyobb tárgy nem közelíthető meg annyira hogy a látószög elég nagy legyen,
távcsövet használunk. Mindegyik optikai eszköz a látószöget teszi nagyobbá, az eszköz létrehozta kép a nagyító és a mikroszkóp esetében nagyobb,
a távcső esetében kisebb a tárgynál. Ezért, ha a tárgy szabad szemmel α, az eszköz által adott képe pedig β látószög alatt látszik, a vizuális optikai
eszköz nagyításán a β/α hányadost, vagy – ami a rendszerint kis szögek esetében gyakorlatilag ugyanaz, de a számításoknál kényelmesebb – az

 ((1). egyenlet)

hányadost értjük. (Ez az előzőkben megismert oldal-, szög- és mélységnagyítástól megkülönböztetendő, gyakran látószög- vagy szubjektív
nagyításnak is nevezett hányados a szem retináján keletkező két kép lineáris méreteinek a viszonya amint az a 265,1 ábráról közvetlenül látható.)
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265,1. ábra -

2. Az egyszerű nagyító (lupe) kis fókusztávolságú gyűjtőlencse, esetleg korrigált lencserendszer. Lupe nélkül a szemtől, pontosabban a „redukált
szem” (261. §) K csomópontjától s + d távolságban elhelyezett PQ tárgyat (265,1. ábra, szaggatott vonallal rajzolt PQ nyíl) α látószög alatt látnánk.
Ha most a tárgyat az L lupe F fókuszpontján belül, L-től t távolságban helyezzük el, nagyított, egyenes állású, virtuális kép keletkezik az L-től –

k távolságban (ti. virtuális kép esetén k negatív); ez a P'Q' kép β szög alatt látszik. Az ábra alapján  , és így a lupe
szokásos használatakor, amikor szemünk közvetlenül a lupe mögött van (d ≈ 0),

 ((2). egyenlet)

A tárgyat általában vagy úgy helyezzük el, hogy a) a kép, miként lupe nélkül a tárgy is, a tiszta látás távolságában legyen: –k = s ≈ 25 cm; vagy
pedig b) a tárgyat a gyújtósíkba tesszük, amikor is a végtelenben megjelenő képet a normális szem akkomodáció nélkül szemlélheti: –k = ∞. A (2)
egyenletből a lupe nagyítása e két esetben:

 ((3a–b). egyenlet)

Pl. egy 5 cm gyújtótávolságú lupe, s-et 25 cm-nek véve, 6-szoros, ill. 5-szörös nagyítású. 20–30 szorosnál nagyobb nagyításra lupét nemigen
készítenek, hanem mikroszkópot használnak.
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Ugyanaz a lupe erősebben nagyít egy távollátó, mint egy közellátó személy számára. Ha mindketten a tárgyat (lupe nélkül) és a képet a legnagyobb
akkomodációval, szemük közelpontjának s távolságából nézik, és a két esetben pl. s = 30 cm, ill. 10 cm, akkor az f = 5 cm-es lupe nagyítása 7-
szerese, ill. 3-szoros; ez indokolja a „szubjektív” elnevezést.

Ha szemünk pupillája kisebb a lupe foglalatánál – mint pl. az ábrán –, akkor az előbbi az apertúra-, az utóbbi a látótérhatároló, ellenkező esetben
pedig megfordítva (262. §).

266. §. A mikroszkóp

A mikroszkóp vagy összetett nagyító [Jansen, 1590; Leeuwenhoek, 17. sz.] leképező rendszere két korrigált gyűjtőlencse-rendszerből, az objektívből
és az okulárból áll, a kis tárgy erős megvilágítását pedig a gyűjtőlencsékből összeállított kondenzor biztosítja. Az objektív a gyújtópontján valamivel
kívül eső tárgyról valódi, nagyított és fordított képet ad, amelyet az okulár mint lupe szintén megnagyít, úgyhogy végeredményben a tárgyról erősen
nagyított, virtuális és fordított állású kép keletkezik.

1. A mikroszkóp nagyítása és sugármenete. Egyelőre az objektívet és az okulárt egyszerű vékony lencsének véve, a képszerkesztést (a lencsék
hátsó gyújtópontjain és a középpontjain átmenő sugarakkal) a 266,1. ábra mutatja arra az esetre, amelyben az objektív adta P'Q' kép az okulár elülső
gyújtósíkjában van, tehát amikor a P"Q" végső képet akkomodáció nélkül, a végtelenben látjuk (265. §). Ha viszont a végső képet a tiszta látás s
távolságában kívánjuk szemlélni, az okulárt annyival beljebb toljuk, hogy az 1 és 2 sugarak egymást az okulártól s ≈ 25 cm-re levő Q" pontban messék.

266,1. ábra -

A mikroszkóp nagyítását illetően, az ábráról a kép β látószögére vonatkozólag tg β = , szabad szemmel pedig a PQ tárgyat a tiszta látás s

távolságában α szög alatt látnánk, tg α = . Így (265,1.) alapján
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 azonban az objektív oldalnagyítása, amely (256,8.) és az ábra szerint, az előjeltől most eltekintve:  itt Δ az objektív
képoldali és az okulár tárgyoldali fókuszpontja közti távolság, az ún. optikai tubushosszúság. Következésképpen a mikroszkóp nagyítása:

 ((1). egyenlet)

az objektív oldalnagyításának (Δ/f1) és a lupeként szereplő okulár nagyításának (s/f2) szorzata, l. (265,3b).22 A cserélhető objektívek 10–100-szoros
és okulárok 5–25-szörös nagyításának megfelelőm a teljes nagyítás kereken 50 és 2500 között változhatik, de azt kb. 1500-szorosnál nagyobbra
nem érdemes növelni a mikroszkóp véges feloldóképessége miatt (l. a hullámoptikában, 286. §).

A sugármenetet a 266,2. ábra mutatja. Egyszerűség kedvéért egy lencsés objektívet véve, ennek foglalata az apertúrahatároló (AH) és egyúttal
belépési pupilla (BP; 262. §). A tárgy P és Q szélső pontjairól a belépési pupilla középpontján átmenő fősugarakon kívül az ábra a Q-ból kiinduló egész
leképező nyalábot feltünteti. Az ábrán alapul vett okulár a plankonvex Sz szemlencséből és a szintén plankonvex K kollektív lencséből álló Huygens-
okulár. A két lencsével egyrészt a leképezési hibák csökkenthetők, másrészt a látótér lényegesen növelhető. Az Sz szemlencsének ugyanis elég
nagy nagyításúnak s ezért kis átmérőjűnek kell lennie, de ekkor a K kollektívlencse nélkül a PQ tárgyról, ill. az objektív adta P'Q' képről a szélsőbb
sugarak az ábráról láthatóan nem jutnának az Sz lencsébe; K közbeiktatása viszont a P"Q" kép létrehozásával segít ezen a nehézségen. A P"Q"-
ről a szemlencse a virtuális és nagyított P'''Q''' végső képet adja, a szem akkomodálásától függően a tiszta látás távolságában vagy a végtelenben.
A P"Q" valódi kép síkjában fonálkereszt vagy mérési célokra szolgáló átlátszó skála, okulármikrométer (2. §) alkalmazható. A szintén a P"Q" síkban
elhelyezett diafragma a látótérhatároló (LH), amely egyenletes megvilágítású és élesen határolt látóteret biztosít. (Az LH-nak a K és Ob lencsék által
a PQ tárgy síkjában létrehozott valódi képe a belépési ablak, az Sz szemlencse által P'''Q''' síkban előállított virtuális képe pedig a kilépési ablak.)
Az apertúrahatároló objektívfoglalatnak az okulárrendszer létesítette képe a kilépési pupilla (KP), erre a helyre kerül a szem pupillája.

22 A mikroszkópnak mint lencserendszernek eredő gyújtótávolsága (258,3c) értelmében (nagyságra nézve) f = f1f2/Δ lévén, a mikroszkóp f fókusztávolságú, N = s/f nagyítású lupénak fogható fel.
Egyetlen lencsével azonban technikai okokból nem lehet ilyen kis f-et és nagy nagyítást megvalósítani, és egyébként is a nagyításnak két lencsére való eloszlása több szempontból jóval előnyösebb.
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266,2. ábra -

A belépési pupilla, azaz a 266,3a–b ábrán az objektív legalsó, front- vagy homloklencséjének (Hl) foglalata szabja meg a tárgy – rendszerint a
tárgylemez (Tl) és vékony fedőlemez (Fl) között levő preparátum – P főtengelypontját leképező sugárnyaláb u apertúraszögét. A fedőlemez és a
homloklencse közötti közeg törésmutatóját n-nel jelölve, A = n sin u a numerikus apertúra. Ezt kívánatos minél nagyobbra növelni, mert – mint a 286.
§ 4.-ben kimutatjuk – a kép megvilágítás A2-tel, a mikroszkóp feloldóképessége pedig A-val arányos. Ha az Fl fedőüveg (n = 1,515) és a Hl lencse
között levegő van (a ábra), az ilyen ,,szárazrendszer” esetén u a teljes visszaverődés határszögéig (≈ 42°), A kereken 1-ig növelhető. Ha azonban
Fl és Hl közé alkalmas folyadékot cseppentünk, akkor az ennek megfelelően szerkesztett immerziós objektívrendszer alkalmazásával nagyobb A-
érték is elérhető: cédrusolajjal – amelynek n' = 1,51 törésmutatója kb. megegyezik az Fl és Hl törésmutatójával (homogén immerzió, b ábra) – A ≈
1,4, monobromnaftalinnal (n' = 1,66) pedig A ≈ 1,6 is.
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266,3. ábra -

2. A mikroszkópobjektívek, -okulárok és kondenzorok közül különösen az objektívvel szemben nagyok a követelmények a sugárnyaláb nagy
nyílása miatt. A leképezési hibák, főleg a színi hibák javításának mértéke szerint megkülönböztethetők akromát és apokromát objektívek (266,4a ábra,
l. 259. §), a képgörbületet ezeknél jobban csökkentő, nem ritkán 10–12 lencséből álló planakromát és planapokromát objektívek, a színi hibákra még
gondosabban korrigált monokromát a főleg az ultraibolya-mikrofényképezésre tervezett fluorit-, továbbá a gömbtükrökből összetett tükörobjektívek.
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266,4. ábra -

Az okulár szintén sokféle lehet (b ábra): a már említett Huygens-okuláron kívül használatosak pl. az objektívek egyes leképezési hibáit kiegyenlítő
kompenzációs, valamint a főleg a torzítások kiküszöbölésére való ortoszkopikus okulárok.

A preparátumnak a nagy nagyításoknál szükséges igen erős megvilágítását biztosítja a kondenzor a sok típus közül pl. a kétlencsés Abbe-kondenzor
(Ko a 266,5. ábrán). Az ábra egyúttal az előnyös Köhler-féle megvilágítást is vázolja. A lámpa izzószáláról (ii) a Kl „kollektor-lencserendszer” (a
csupán a fényforrás kényelmesebb elhelyezését célzó T síktükör közbeiktatásával) a kondenzor DD iriszdiafragmájának síkjában alkot képet (i'i')
a lámpa dd iriszrekeszének a kondenzor létrehozta képe (d'd') pedig a Pr preparátum síkjába esik. Így, az ábráról érthető módon, a DD nyílás
változtatásával szabályozhatjuk a preparátum egyenletes megvilágításának az erősségét, a dd nyílás változtatásával pedig a tárgy megvilágított
részének, az élesen határolt látótérnek a nagyságát.

A 266,6. ábrán szokásos kivitelű mikroszkópok sugármenete és fényképe látható; az objektívek a „revolverfej” elfordításával cserélhetők.
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266,5. ábra -
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266,6. a). ábra -
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266,6. b) c) ábra (folytatás)

3. Különféle rendeltetésű mikroszkópok: a kis nagyítású leolvasó vagy mérőmikroszkóp (2. §); a két okulárt tartalmazó binokuláris mikroszkóp,
amely az objektíven áthaladt sugárnyalábnak alkalmas prizmarendszerrel való eltérítése révén lehetővé teszi az egyidejűleg mindkét szemmel való
betekintést; a preparátum térbeli viszonyainak felismerésére (261. § 5.) azonban nem ez alkalmas, hanem – legfeljebb 300-szoros nagyításig –
a sztereomikroszkóp, amelyben két objektív (vagy egy objektív és különleges fényosztó berendezés) és természetesen szintén két okulár van;
fémek, nem átlátszó tárgyak felületének vizsgálatára a fém- vagy ércmikroszkóp szolgálhat, amelyben a képet a felülről megvilágított tárgyról
visszaverődő fénysugarak hozzák létre. Működésük és feladatuk jobb megértése végett a hullámoptikában kerülnek majd sorra: az ultraibolya- és
az infravörösmikroszkóp, az ultramikroszkóp, az interferenciás, a fáziskontraszt-, a, polarizációs és a lumineszcencia-mikroszkóp. A felsoroltak mind
fénymikroszkópok, az elektronmikroszkóppal már a 199. §-ban foglalkoztunk.

Mikroszkopikus tárgyak, ill. képek lefényképezése (mikrofotográfia) vagy kivetítése (mikroprojekció) céljából többnyire úgy járnak el, hogy a
mikroszkóp tubusához a vizuális megfigyelésre használt okulár helyett alkalmas „feltétet”, lényegében fényképező, ill. vetítőokulárt csatlakoztatnak,
amely a mikroszkópobjektív létrehozta képről valódi és nagyított képet vetít a fényérzékeny filmre, ill. az ernyőre. Használatosak beépített fényképező
berendezéssel ellátott mikroszkópok, ún. fotomikroszkópok is.

267. §. A távcsövek
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A távcsövek (teleszkópok) feladata távoli tárgyak látószögének megnövelése (265. § 1.). Aszerint, amint leképező rendszerük csak lencséket vagy
pedig tükröt is tartalmaz, lencsés távcsövek (refraktorok, l. alább, 1–3. pont) és tükrös távcsövek (reflektorok, 4. pont) különböztethetők meg.

1. A csillagászati vagy Kepler-féle távcső (1611) lényegében két gyűjtőlencséből, ill. lencserendszerből áll. A nagy gyújtótávolságú, főleg a színi és
gömbi hibákra korrigált objektív a távoli tárgyról valódi, fordított és kicsinyített képet ad, amelyet az okulárral (pl. a Huygens-okulárral, 266. §) mint
lupéval szemlélünk, úgyhogy a végső kép is fordított. Az objektívet és az okulárt vékony lencséknek tekintve, a sugármenet a 267,1. ábrán látható.
A gyakorlatilag végtelen távoli PQ tárgynak – pl. a Hold egyik átmérőjének – P pontjából jövő párhuzamos sugárnyalábot az objektív a gyújtósík P'
pontjában, a Q-ról jövő nyalábot (amelyből csak a fősugarat tüntettük fel) a Q'-ben egyesíti. Ha az így létrejött P'Q' képet az okuláron át „végtelenre
akkomodált” szemmel nézzük – miként szabad szemmel a távoli tárgyat is –, az okulár tárgyoldali gyújtósíkjának a P'Q' síkba kell esnie (más szóval

az objektív  képoldali és az okulár F2 tárgyoldali gyújtópontja egybeesik: „teleszkopikus lencserendszer”, 258. § 2.). Ebből következik, hogy a távcső

hosszúsága f1 + f2, az objektív és az okulár gyújtótávolságának összege. Az ábra szerint a tárgy  mérete az objektív helyére képzelhető szabad

szemmel α, a távcsővel pedig β szög alatt látszik, és tg α = , tg β = . Így a távcső (látószög-) nagyítása:

 ((1). egyenlet)

az objektív és az okulár fókusztávolságának a hányadosa (ill. N = –f1/f2, ha a kép fordított állását is ki akarjuk fejezni).
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267,1. ábra -

Rendszerint az objektív foglalata az apertúrahatároló (AH) és egyúttal belépési pupilla (BP); ennek az okulár alkotta képe a kilépési pupilla (KP), amely
egybeeshetik a szem pupillájával. Ha KP nagyobb, mint a szem pupillája, akkor az utóbbi a távcsőből és a szemből álló rendszer apertúrahatárolója.
A látótérhatároló (LH) általában az objektív és az okulár közös gyújtósíkjában elhelyezett, ϱ sugarú diafragma, amelyet úgy méreteznek, hogy a
hibás leképezést adó szélső sugarakat visszatartsa. Ez az LH élesen határolt látóteret biztosít; az objektív, ill. az okulár által adott képe, a be-, ill.
a kilépési ablak a tárgy, ill. a kép oldalán a végtelenben van. Az α tárgyoldali látótérszög: α ≈ ϱ/f1 azaz a látótér annál kisebb, minél nagyobb az
objektív fókusztávolsága. A képoldali látótérszög: β = ϱ/f2.

Az észlelt kép „világosságán”, pontosabban szubjektív vagy vizuális világosságon (fényességen) értjük a szem retinájának egy fényérzékeny elemére
– egy csapra vagy pálcikára – eső fényáramot, ti. a „világosság” érzetére ez a mérvadó. A távcső nélkül és a távcsővel észlelt kép világossága
közötti kapcsolat megállapítása céljából tekintsük egyelőre azt a 267,2. ábrán vázolt ,,normális esetet”, amelyben az adott d1 átmérőjű objektív
foglalatának mint belépési pupillának az okulár alkotta képe, a d2 átmérőjű kilépési pupilla egybeesik a szem pupillájával (az utóbbi átmérője, sötétre
adaptált szemnél: dsz ≈ 6 mm). Ilyen okulár alkalmazásakor az ábráról leolvasható f1/f2 = dl/d2 = d1/dsz összefüggés és (1) miatt a nagyítás, a távcső
„normálnagyítása” így is kifejezhető:

 ((2). egyenlet)
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267,2. ábra -

Ha mármost egy távoli felületszerű tárgyat (nem pontszerű tárgyat, pl. a Holdat) nézünk a távcsővel, akkor az ábra szerint a szemünkbe jutó

párhuzamos nyalábok keresztmetszete s ezzel a fényáram (d1/dsz)
2 =  nagyobb, mint távcső nélkül. Ugyancsak  nagyobb azonban

a retinán keletkező PrQr kép területe is (265. § 1.), úgyhogy a retina egy fényérzékeny elemére eső fényáram ugyanaz, ill. a lencséken létrejövő
reflexiós veszteségek miatt kisebb: felületszerű tárgy képének vizuális világossága távcső használatakor sem lehet nagyobb a szabad szemmel
érzékelt világosságnál.23 Ezzel szemben egy pontszerű tárgy (a távcsőben is pontszerűnek látszó csillag) képének vizuális fényességét egy Nn-

szeres nagyítású távcső  növeli, mert most az  fényáram egyetlen csapra vagy pálcikára esik. Éppen e fényességnövelésben rejlik
a távcső fő előnye a pontszerű tárgyak megfigyelésekor (ti. nagyítás most nem észlelhető, mert a megnövelt látószög sem éri el a látásélesség
kb. 1 ívperces határszögét; 261. § 3.). Ha pl. egy meghatározott abszolút fényességű csillagot bizonyos távolságról szabad szemmel éppen csak

látunk, ugyanazt a típusú csillagot Nn-szeres nagyítású távcsővel Nn-szer nagyobb távolságból is észrevesszük, mert a távolsággal való 

fényáramgyengülést az  fényességnövelés éppen kiegyenlíti. Egy Nn-szeres nagyítású távcső tehát a megfigyelhető térfogatot s ezzel a

23 A szóban forgó d2 = dsz esetben tehát a távcsővel és a távcső nélkül mutatkozó világosság hányadosa (a reflexiós veszteségek elhanyagolásával) H/H0 = 1. A d2 < dsz esetben, amikor is az N =

f1/f2 = d1/d2 nagyítás nagyobb az Nn = d1/dsz normálnagyításnál, a távcső a szemünkbe jutó fényáramot -szeresre, a retinán a kép területét pedig N2-szeresre növeli, tehát most H/H0 =

(N/Nn)2 = (d2/dsz)
2 < 1. Végül a d2 > dsz esetben, amelyben N < Nn, a „távcső+szem” rendszer kilépési pupillája a szem pupillája, ennek az objektív síkjába eső és átmérőjű képe a belépési

pupilla, s így a távcső létrehozta fényáram- és képterület-növekedés is  lévén. Η/H0 = 1.
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megfigyelhető égitestek számát  pl. százszoros nagyítás mellett milliószorosra növeli! Erős nagyítású távcsővel igen sok csillag világos
nappal is látható, mert a távcső a csillag vizuális fényességét megsokszorozza, a környező felületszerű háttérét viszont nem.

A nagy objektívátmérő nemcsak a vizuális távcsövek, hanem a fotografikus távcsövek (asztrográfok) esetében is előnyös – az asztrográfban a
lemez az objektív gyújtósíkjába kerül, az okulárnak nincs semmi szerepe –, éspedig a nagyításon és a fényerőn kívül a távcső feloldóképessége
szempontjából is (l. a hullámoptikában, 286. §).

Az egyik legnagyobb vizuális refraktorban (Chicago, USA) d1 = 1,02 m, f1 = 19 m. Így (2) alapján, dsz ≈ 6 mm-t véve, a normálnagyítás: Nn ≈ 1020/6
= 170-szeres, és pl. egy f2 = 0,8 cm gyújtótávolságú okulárral N = f1/f2 ≈ 2400-szoros nagyítás is elérhető, de 1000-szeresnél nagyobbat ritkán
alkalmaznak a feloldóképesség korlátozott volta, a leképezési hibák és a légköri turbulenciák miatt. Általában egy távcső ,,hasznos nagyításának”
felső határa kb. akkora, mint amekkora az objektív milliméterekben kifejezett átmérője.

Az eddig feltételezett végtelen távoli tárgyak helyett közelebbi tárgyak megfigyelésekor a távcsőobjektív alkotta valódi kép az objektív gyújtósíkján
kívül esik, úgyhogy az okulár tubusát annál jobban ki kell húzni, minél közelebb van a tárgy; közeli tárgyak esetén a nagyítás f1/f2 kifejezése lényegesen
módosul. A számos optikai műszer alkotórészét képező mérő vagy leolvasó távcsövekben a tárgy valódi képének síkjában fonálkeresztet vagy
okulármikrométert helyeznek el (2. §).

2. a) A földi (vagy terresztrikus) távcsőben (Kepler, 1611) az objektív adta képet az L3 „képvisszaállító lencse” – a gyakorlatban rendszerint
többtagú lencserendszer – megfordítja, s ezért az okulárban mutatkozó kép egyenes állású (267,3. ábra). A távcső meglehetősen hosszú – az ábra
esetében l = f1 + 4f3 + f2 –, ez azonban bizonyos alkalmazásoknál nem hátrányos (periszkóptávcsövek, célzótávcsövek és az orvosi gyakorlatban
a test belső üregeinek vizsgálatára használt endoszkópok). Vannak olyan (ún. pankratikus) távcsövek is, amelyeknek a nagyítása a képvisszaállító
lencserendszer eltolásával folytonosan változtatható.



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

147

267,3. ábra -

b) A prizmás távcsőben (Porro, 1850; Abbe, 1893) az objektív létrehozta képet egy prizmarendszer, pl. a 267,4. ábra esetében két, egymásra
merőlegesen álló derékszögű prizma megfordítja négyszeri teljes visszaverődés útján úgy, hogy a végső kép egyenes állású, s a bal és a jobb oldal
sincs felcserélve. A prizmákkal a távcső hossza lényegesen csökkenthető; a nagyítás rendszerint 6–20-szoros. Az egyidejűleg mindkét szemmel
való nézésre alkalmas binokuláris távcsőben a fénysugaraknak a prizmák okozta oldalirányú eltolódása miatt a két objektív egymástól való távolsága
– a bázistávolság – jóval nagyobbra választható, mint az okulároké, s ezzel a térbeli látás hatásossága fokozódik (261. § 5.).

267,4. ábra -
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A sztereoszkópikus távolságmérés alkalmas telemeter nagy bázisú binokuláris távcső. Mindkét objektívjének gyújtósíkjában – az
okulármikrométerhez hasonlóan – egy-egy átlátszó skála van, amelyek a legegyszerűbb esetben egy távolodó oszlopsor sztereoszkópikus
képösszetevői. E távolsági skála vonalai méterértékre számozottak, és a mérés egyszerűen annak megállapításában áll, hogy a mérendő távolságú
tárgy hányadik oszlop képével látszik egybeesőnek.

3. A hollandi vagy Galilei-féle távcső (Lipperhey, 1608; Galilei, 1609) objektívje gyűjtő-, okulárja szórólencse. Végtelen távoli tárgy (PQ) és
végtelenre akkomodált szem eseten az objektív   képoldali és az okulár F2 tárgyoldali – a 267,5. ábrán a jobb oldalon levő, virtuális – gyújtópontja
egybeesik (teleszkpikus rendszer). Mielőtt tehát pl. a P tárgypontból az objektíven áthaladt sugarak a P' valódi képponttá egyesülnének, az okulár
e sugarakat párhuzamosakká teszi (P' az okulár számára virtuális tárgypontként szerepel). Az ábrán vázolt sugármenetből láthatóan a végső kép

(P"Q") egyenes állású, továbbá a távcső hosszúsága f1 – |f2| (= f1 + f2, mivel tudvalévőén f2 negatív). A  és összefüggésekből

a távcső (látószög)nagyítása:  miként a Kepler-távcsőnél.

267,5. ábra -

A fénynyalábok határolásáról a részletek mellőzésével csupán azt említjük meg, hogy az általában csak 2–5-szörös nagyítás esetében a távcsőből
és a szemből álló rendszer apertúrahatárolója és egyúttal kilépési pupillája a szem pupillája, látótér-határolója és egyúttal belépési ablaka pedig az
objektív foglalata. Mivel a belépési ablak nem a tárgysíkban van, a látótér a szélek felé sötétedőnek látszik (252. § 2.), emellett a nagyítással erősen
csökken; ez korlátozza a nagyítást a fenti értékre. A hollandi távcsövek további hátránya, hogy mérési célokra alkalmatlanok, mert a tárgyról nem
keletkezik valódi kép, amelynek síkjában fonálkeresztet vagy skálát lehetne elhelyezni. Fő előnyük viszont, hogy a kevés lencsefelület folytán – az
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objektív rendszerint csak kéttagú, ragasztott akromát, az okulár pedig egyszerű bikonkáv lencse – a reflexiós fényveszteség csekély, ami különösen
a kis fénysűrűségű tárgyak megfigyelésénél lényeges. A színházi távcsövek általában ilyen típusúak, binokuláris kivitelben.

4. A tükrös távcsövek vagy reflektorok a csillagászatban használatosak. Objektívjük homorú tükör, az okulár gyűjtőlencse (a vizuális távcsövekben; a
fotografikus távcsövekben az okulárnak nincs szerepe). A sokféle elrendezés vagy ,,szerelés” közül a Newton-féle elrendezésben (1671; 267,6. ábra)
a Tob parabolikus tükörről visszavert fénysugarakat a főtengellyel 45° szöget bezáró kis T síktükör oldalra téríti, és az így keletkező P' képet nézzük
az Ok okulárral mint lupéval. A Cassegrain-féle elrendezésben (1671; 267,7. ábra) a középen átfúrt Tob parabolikus tükörről reflektált sugarak a Td
domború hiperbolikus segédtükörre esnek, és erről visszaverődve hozzák létre az Ok okulárral szemlélhető P' képet. Így aránylag kis csőhosszúság
mellett nagy ,,effektív gyújtótávolság” érhető el, mert a domború segédtükör a róla visszavert sugarak konvergenciáját csökkenti (,,fókusznyújtás”).

267,6. ábra -

267,7. ábra -
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Mivel megfelelő minőségű lencsét kb. 1 m-nél nagyobb átmérőjűre nemigen lehet készíteni, tükrök viszont alumíniumnak üvegfelületre való
párologtatásával jóval nagyobb méretben is előállíthatok, az 1 m-nél nagyobb objektívátmérőjű távcsövek mind tükrös távcsövek. Az egyik legnagyobb
a kaliforniai Palomar-hegyi reflektor (1949); tükrének átmérője, fókusztávolsága és „fényereje”: d = 5,08 m, f = 16,7 m, d/f = 1 : 3,3. A szabadság-
hegyi csillagvizsgáló reflektorának adatai: d = 60 cm, f = 360 cm, d/f = 1 : 6.

Az objektívként szolgáló parabolikus tükör mentes a színi és a gömbi eltéréstől, de a ferdén beérkező sugárnyalábok nagy kómahibát okoznak,
úgyhogy a fényképezéskor csak kis térszögbe eső égitestekről kaphatunk kifogástalan képet. Ezt a hátrányt kiküszöböli az asztrofotográfiában
újabban igen elterjedt Schmidt-távcső (Schmidt-tükör, 1931; 267,8. ábra): a Tob homorú gömbtükör azáltal, hogy az O görbületi középponton
átmenő AP apertúrahatároló síkjában egy vékony, megfelelő (igen bonyolult) görbületű L ,,korrekciós lemezt” helyeznek el, szinte tökéletes, kómától,
asztigmatizmustól és gömbi eltéréstől mentes képet ad a Tob-val koncentrikus G gömbfelületen, ill. az e mentén meggörbített fotolemezen. A Schmidt-
kamerával vagy válfajaival – pl. Maksutov távcsövében a bonyolult görbületű korrekciós lemez szerepét gömbi meniszkuszlencse tölti be – a nagy
látótér mellett 1 : 1-nél is nagyobb relatív nyílás, tehát igen nagy fényerő érhető el. Az 1962-ben létesült piszkéstetői obszervatóriumban működő
Schmidt-távcső tükrének átmérője 90 cm, a korrekciós lemezé 60 cm.

267,8. ábra -

268. §. Refraktométerek

A refraktométerek a törésmutató meghatározására szolgáló készülékek, szűkebb értelemben pedig az olyan műszerek, amelyek a teljes
visszaverődés határszögét használják fel a törésmutatónak, elsősorban folyadékok törésmutatójának mérésére. Itt csak két típus rövid ismertetésére
szorítkozunk.

A Pulfrich-féle refraktométer (268,1. ábra) fő része a négyzet alapú P üvegprizma és a ráragasztott H üveghenger, ebben van a vizsgálandó, az
üvegénél kisebb törésmutatójú folyadék. A folyadék és a prizma határfelületét oldalról egyszínű fénnyel megvilágítva, a súrlódóan beeső 1 sugár a
törés után a prizmában a beesési merőlegessel az α0 határszöget zárja be, és a prizmából a szöggel lép ki, az összes többi, pl. a 2 sugár viszont α-nál
nagyobb szöggel hagyja el a prizmát. Így az 1' sugár irányába beállított T távcső látóterének az egyik fele sötét, a másik világos. Erre a határvonalra
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a távcső fonálkeresztje pontosan beállítható, az α szög az S skálán leolvasható, α-nak és az üvegprizma nü törésmutatójának ismeretében pedig
a folyadék nf törésmutatója kiszámítható.

268,1. ábra -

Az 1 sugár két törésére fennáll, a levegő törésmutatóját n1-lel jelölve: sin α0 = nf/nü,  E két egyenletből egyszerű
számítással a keresett törésmutató:

 ((2). egyenlet)

Az Abbe-féle refraktométer (268,2. ábra) legfontosabb alkatrésze a nagy törésmutatójú flintüvegből csiszolt P1, P2 prizmapár, amely a prizmák átlós
felületén érintkező téglatestté csukható össze. Az átlós felületre cseppentett, az üvegénél kisebb törésmutatójú (nf < nü) folyadék az összecsukáskor
vékony planparalel réteg (f) alakjában szétterül. A P1 prizmát a H homorú tükör közvetítésével gyengén konvergens „nátriumfény” (λ = 589 nm)
világítja meg. E fénynyalábban bizonyos határok között mindenféle irányú sugarak előfordulnak, így olyanok is, amelyek az f-re éppen a teljes
visszaverődés α 0 határszögével (sin α0 = nf/nü) esnek. Az f folyadékrétegen keresztül csak az α0-nál kisebb szöggel beeső sugarak juthatnak át
P1-ből P2-be, amely P1-gyel együtt szintén planparalel lemezt alkot, és így a belőle kilépő sugarak eredeti irányuk megváltoztatása nélkül jutnak
a T távcsőbe. Ennek fonálkeresztes okulárjában a fentiek miatt egymástól élesen elhatárolt világos és sötét mező látható, miként a Pulfrich-féle
refraktométernél is; a határvonal az α0 határszögnek felel meg. Ezért a mérésnél a rögzített távcsőhöz képest az összecsukott prizmapárt a rajz
síkjára merőleges A tengely körül úgy kell elfordítani a K karral, hogy a fonálkereszt szálainak metszéspontja pontosan az említett határvonalra
essék. A tengely körüli S körosztáson szögek helyett közvetlenül a nátrium D-vonalára vonatkozó törésmutatóértékek (nD) olvashatók le. A csak
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néhány folyadékcseppet igénylő refraktométer 1,3 és 1,7 közötti törésmutatóknak ± 0,0002 hibával való mérésére alkalmas (0 °C és 100 °C között;
a hőmérséklet állandóságát a prizmapár foglalatának köpenyében áramoltatott termosztátfolyadék biztosítja). A távcsőbe beépített, több prizmából
álló „kompenzátor” itt nem részletezett módon lehetővé teszi, hogy a mérést nátriumfény helyett „fehér fénnyel” (pl. izzólámpával) való megvilágítás
útján végezzük, és a folyadék diszperzióját is meghatározzuk.

268,2. ábra -

269. § A prizmás spektroszkóp és spektrográf

A fényforrások spektrumát prizma felhasználásával előállító és vizsgáló készülékek – a tágabb értelemben vett prizmás spektroszkópok – négy fő
csoportra oszthatók: a spektroszkópok, spektrométerek, spektrográfok és monokromátorok csoportjára.

1. A prizmás spektroszkóp (Babinet nyomán Kirchhoff és Bunsen, 1859) a spektrumok vizuális tanulmányozására szolgál. Működésének lényegét
már a színkép bemutatásánál a 251. §-ban megismertük. Fő részei (269,1. ábra): a P prizma, a K kollimátorcső, amely a mérőcsavarral szabályozható
szélességű R rést és az L1 akromatikus gyűjtőlencsét tartalmazza (R az L1 elülső gyújtósíkjában van), az L2 objektívből és az okulárból álló T távcső,
továbbá az S skálacső. A vizsgálandó F fényforrásból a résre jutó és az L1 lencse által párhuzamossá tett („kollimált”) nyalábot a prizma felbontja úgy,
hogy minden színnek, ill. hullámhossznak más irányú párhuzamos nyaláb felel meg. Ily módon az L2 objektív gyújtósíkjában létrejön a rés különböző
hullámhosszakhoz tartozó képeinek sorozata, azaz a fényforrás spektruma, amelyet a távcső okulárjával mint lupéval szemlélünk. (A színképvonal
voltaképpen a spektroszkóp résének monokromatikus képe!) Ha a skálacső végén, az L3 lencse elülső gyújtósíkjában levő átlátszó skálát (Sk)
megvilágítjuk, az ebből kiinduló sugarakat a prizma szemközti lapja a távcsőbe tükrözi, és így a skálának a spektrummal együtt megjelenő képén
a spektrumvonalak helyzetét leolvashatjuk. A skálát ismert hullámhosszú spektrumvonalak segítségével hullámhosszakra hitelesítve, a készülékkel
gyors, tájékozódó jellegű hullámhossz-meghatározás végezhető. Prizmaként kis diszperziójú üvegprizmát alkalmaznak, hogy a távcső látómezejében
az egész látható spektrumtartomány megfigyelhető legyen. Egyenes látású prizma (251. § 2.) alkalmazása esetén a kollimátor, a prizma és a távcső
egyetlen csőben helyezhető el (egyenes látású „zsebspektroszkóp”).
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269,1. ábra -

2. A spektrométerek a pontosabb vizsgálatok és hullámhosszmérések lehetővé tétele céljából nagyobb diszperziójú prizmát vagy több prizmát
tartalmaznak. Skálacsövük nincsen, hanem a távcsövükben levő fonálkereszt egyik szálát hozhatjuk fedésbe egymás után a látótérben mutatkozó
spektrumvonalakkal. Ez a forgatható távcsövű spektrométereknél a távcsőnek pontos körbeosztás menti elfordításával valósítható meg; az ilyen
spektrométer lényegében azonos az ismert reflexiós goniométerrel (253,8. ábra). A másik fő típust képező állandó eltérítésű spektrométerek
kollimátorcsöve és távcsöve rögzített, azaz egymással konstans szöget, rendszerint 90°-ot zárnak be, és az alkalmasan szerkesztett „állandó
(90°-os) eltérítésű prizmát” tartó asztalka mérőcsavarral való elforgatásával érjük el a spektrumvonalak és a fonálkereszt-szál egybeesését. A
spektrométereket hullámhosszmérésre úgy tesszük alkalmassá, hogy az előbbi típusban a forgatható távcsőhöz tartozó körbeosztást, az utóbbiban
pedig a prizmát elforgató mérőcsavar dobját ismert hullámhosszú színképvonalak segítségével hitelesítjük.

Az Abbe szerkesztette 90°-os eltérítésű diszperziós prizma főmetszete és egyúttal az Abbe-spektrométer vázlata a 269,2. ábrán látható. A prizma
szerepét a következőképpen foghatjuk fel: a beeső 1 „fehér fénysugarat” először a 30°-os törőszögű ABE prizma színeire bontja úgy, hogy pl. az i
ibolyasugár BE-re merőleges; ekkor ez a sugár a BC lapon teljesen visszaverődik, majd az AD lapon való törés után az 1 sugárra merőlegesen lép



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

154

ki, mintha végeredményben egy 60°-os prizmán és egy tükrön szenvedett volna pontosan 90°-os eltérítést. Így az i sugár a távcső fonálkeresztjére
esik, ahhoz pedig, hogy a v vörös sugár essék oda, a prizmát megfelelően el kell fordítani. A Wadsworth-spektrométerben (269,3. ábra) az O tengely
körül elfordítható P prizma a hozzá rögzített S síktükörrel együtt látja el az Abbe-prizma szerepét.

269,2. ábra -
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269,3. ábra -

3. A spektrográfok a spektrum lefényképezésére valók, és így a távcsövet fényképező kamera helyettesíti. A vázlatos 269,4. ábrán L2 a fényképező-
objektív (kameralencse), Fl a fotolemez, amely – hogy az egész spektrum éles legyen – általában ferdén és kissé meghajlítva helyezendő el. A
hullámhossz-meghatározás céljából a lemezre a vizsgálandó spektrumon kívül egy ismert „összehasonlító spektrumot” is felvesznek, pl. nemesgázok
vagy a vas színképét.

269,4. ábra -

Az „üvegoptikával” – üvegprizmával és -lencsékkel – ellátott prizmás spektrográfok a látható és a közeli infravörös tartományban (λ ≈ 3600–13 000 Å)
használhatók, a közeli ultraibolyában (3600–2000 Å) rendszerint kvarcoptikát alkalmaznak. A spektrum távolabbi infravörös és ultraibolya részének
vizsgálatáról később szólunk.
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269,5 a) b). ábra -

A spektrográfok teljesítőképességének fő jellemzői és ezekre példaként az elterjedt ,,Zeiss Q 24” kvarcspektrográf (269,5. ábra megfelelő adatai
a következők: a vizsgálható spektrum-tartomány (λ ≈ 2000–5800 Å); a reciprok lineáris diszperzió, azaz a fotolemez 1 mm-es szakaszára eső
hullámhossz-sáv (2000 Å-nél 3,9 Å/mm, 5800 Å-nél 85 Å/mm); a fényerő, amelyet a készülékben létrejövő reflexiós és abszorpciós veszteségektől
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eltekintve a fényképező-objektív d/f relatív nyílása szab meg (d = 50 mm, 500 mm, d/f ≈ 1 : 10); a felbontóképesség (a „Q 24” spektrográf 2500 Å-
nél, ill. 5800 Å-nél még két, egymástól kb. 0,07 Å-mel, ill. 2,6 Å-mel különböző hullámhosszú színképvonalat képes felbontani; l. még 282. §).

A speciális konstrukciójú spektrográfok közül megemlítjük a Littrov-féle autokollimációs spektrográfot (269,6. ábra), amelyben a Kl kollimátorlencse
igen előnyösen egyúttal a kameralencse szerepét is betölti: az Ff fényforrásból az R résen bejutó és a kis T síktükör közvetítésével a 30°-os P
prizmán balról jobbra áthaladó fény a prizma fémréteggel bevont H hátsó lapjáról visszaverődve, ismét átmegy a prizmán és a Kl lencsén, úgyhogy
Kl létrehozza az Fl fotolemezen a rés különböző színű képeit. A prizma a diszperzió szempontjából 60°-os prizmával egyenértékű.

269,6. ábra -

4. A monokromátorok valamely fényforrás fényéből közel egyszínű vagy monokromatikus fényt különítenek el (azaz pl. egy izzólámpa fényéből
olyan fényt, amelynek hullámhossza a λ – Δλ/2 és λ + Δλ/2 közti keskeny, pl. Δλ = 10 Å-ös sávot tölti be). Monokromátorként alkalmas a 2. pontban
megismert állandó eltérítésű spektrométer (269,2. ábra) azzal a változtatással, hogy a T távcső okulárja helyett keskeny rés van az objektív hátsó
gyújtósíkjában; így a forgatható prizma megfelelő beállításakor e ,,kimenőrésből” a kívánt hullámhosszúságú fény lép ki. Az ehhez hozzákeveredő
más hullámhosszúságú fény általában viszonylag erős,ezt a nem elhanyagolható intenzitású szórt fényt gyakran egy másik monokromátorral szűrik
ki, amelynek „belépőrése” egybeesik az elsőnek a kilépőrésével (kettős monokromátor).

További optikai műszerekkel a következő fejezetekben ismerkedünk meg.

D) FOTOMETRIA ÉS SPEKTROFOTOMETRIA: A SZÍNEKRŐL
270. §. Fotometriai alapmennyiségek és törvények: vizuális (szubjektív) fotometria

A fotometria vagy fénymérés feladata – miként azt már a 244. § 3.-ban említettük – a különböző fotometriai mennyiségek, főleg a fényerősség,
fényáram, megvilágítás és fénysűrűség mérése a fénynek a normális emberi szemre gyakorolt hatása alapján. Aszerint, amint a méréseket
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szemünkkel vagy valamilyen fényérzékeny eszközzel (pl. fotocellával) végezzük, megkülönböztetünk vizuális (szubjektív) és fizikai (objektív)
fotometriát, aszerint pedig, amint az összehasonlítandó fények megegyező vagy különböző színűek, izokromatikus és heterokromatikus fotometriát.
A fotometria a szemmel és a látással való közvetlen kapcsolata miatt nem, ill. nem csupán a fizika körébe tartozik ugyan, de a fizika számára is igen
jelentős, a fénytechnikának és különösen a világítástechnikának pedig az alapját képezi.

A következőkben először röviden összefoglaljuk a már értelmezett fotometriai alapmennyiségeket, és ezekhez több kiegészítést fűzünk (utalva a
244. § 3.-ra és a 244,4., ill. az ezzel lényegében megegyező 270,1a ábrára).
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270,1. ábra -
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1. Fotometriai alapmennyiségek és törvények. A fényáram vagy fényteljesítmény (Φ) a rendszerint wattban kifejezett Φe sugárzási teljesítménynek
megfelelő, de a „láthatósági” szempontjából értékelt mennyiség; egysége a fényerősség candela egységéből leszármaztatok lumen (lm); 1 lm = 1
cd·sr. A Φ és a Φe közötti kapcsolatról a 271. §-ban szólunk.

A fényerősség (I = dΦ/dω, az „egységnyi térszögben kibocsátott fényáram”, a ábra) felületi sugárzó esetén (b ábra) általában az iránytól, azaz a ϑ
kisugárzási szögtől függ; egysége a candela (cd). Az ezt realizáló izzó fekete test csak speciális laboratóriumokban áll rendelkezésre, úgyhogy a
gyakorlatban mérési célokra – az említett fekete testtel hitelesített – alkalmas izzólámpákat, normállámpákat használnak (l. 310. §). Kisebb igényeket
kielégít a régebben fényerősségegységül szolgáló Hefner-gyertya is: egy 8 mm átmérőjű, amilacetáttal átitatott bél 40 mm magas lángja, amelynek
fényerőssége vízszintes irányban ≈ 0,9 cd. Durva tájékozódásként néhány fényforrás fényerőssége: 40 wattos izzólámpáé ≈ 30 cd, 250 wattos
vetítőlámpáé ≈ 700 cd, 500 wattos igen nagy nyomású xenonlámpáé ≈ 1500 cd; a különlegesen nagy fényszórókban alkalmazott Beck-lámpáé (201.
§) a 109 cd-t is meghaladhatja.

A fénysűrűség [B = I/(dfcos ϑ), a fényt kibocsátó felületelem fényerősségének és látszólagos nagyságának hányadosa, c # ] általában szintén függ
az iránytól; használatosabb egységei az 1 cd/cm2 = 1 stilb (sb), az 1 cd/m2 = 10–4 sb = 1 nit továbbá az 1 apostilb (asb) = 10–4/π sb és az 1
lambert =1/π sb. Tulajdonképpen a fénysűrűség tekintendő az elsődleges fotometriai alapmennyiségnek, mert „világosság” érzetére a legtöbbször
– felületszerű fényforrások esetében – e a mérvadó (l. a 2. pontot). Tájékozódásul néhány fényforrás fénysűrűsége: candela egységet realizáló
fekete testé definíciószerűen 60 sb, a Holdé 0,3 – sb, a közönséges gyertyáé durván 1 sb, gáztöltésű izzólámpák volfrámszála ≈ 500–3500 sb,
közönséges szénívlámpáé ≈ 2 ·104 sb, a Napé és az igen nagy nyomású higanylámpáké (l. 310. §) ≈ 105 sb; az utóbbiakkal igen rövid időre 107

sb-nél nagyobb értéket is elértek.

A megvilágítás (E = dΦ/df', a felfogó felület „egységnyi részére eső” fényáram, d ábra), egysége az 1 lm/m2 = 1 lux (lx) – az 1 cd erősségű kis
fényforrástól 1 m távolságban levő és a fénysugarakra merőleges felület megvilágítása –, valamint az 1 lm/cm2 = 1 phot = 104 lx. A megvilágítás pl.
holdtöltekor a szabadban néhány tized lux, az átlagos nappali fényben néhány ezer lux, nyáron a legnagyobb napsütésben ≈ 105 lux; műhelyekben
durva munkához legalább 10 lux szükséges, huzamos olvasáshoz és íráshoz 50–100 lux kívánatos.

A megvilágítás és a térszög értelmezéséből a (244,5a–b)-ben megismert módon következik, hogy az adott irányban I fényerősségű fényforrástól
elég nagy r távolságban levő felület megvilágítása (e ábra):

 ((1a–b). egyenlet)

ez a fotometriai távolságtörvény (Lambert, 1760; tulajdonképpen E ~ 1/r2 a távolságtörvény, E ~ cos ϑ' pedig a ,,Lambert-féle első koszinusztörvény”).
A törvény pontszerű fényforrásokra szigorúan, kiterjedt fényforrásokra pedig pl. 1%-nál kisebb eltéréssel akkor érvényes, ha r meghaladja a fényforrás
legnagyobb lineáris méretének 10-szeresét.

Egy kis df felület fényerőssége és fénysűrűsége a ϑ irányban legyen Iϑ, ill. Bϑ. A mérések szerint elég jó megközelítéssel érvényes sok esetben – a
diffúz módon visszaverő, ill. áteresztő testekre, mint pl. a fehér papír, gipsz, opálüveg, tejüveg –, a ,,fekete test” sugárzására pedig pontosan teljesül
a (második) Lambert-féle koszinusztörvény: Iϑ arányos cos ϑ-val,
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 ((2a–b). egyenlet)

azaz a felület fénysűrűsége független a ϑ iránytól, minden irányban ugyanaz. Ezért pl. a Nap vagy egy opálüvegburás izzólámpa közelítőleg minden
részén egyformán világító korongnak látszik (bár ϑ a középtől a szélek felé 0-tól 90°-ig nő, 270,2. ábra).

270,2. ábra -

A Lambert-féle koszinusztörvénynek eleget tevő vagy röviden ,,lambert-sugárzó” kis df felületről a df'-re jutó dΦ fényáramra fennáll az (1) és (2)
törvényeket magában foglaló, gyakran a fotometria alaptörvényének nevezett alábbi összefüggés:

 ((3a). egyenlet)

Ez az összefüggés – amelyben dΦ helyett sokszor a d2Φ jelölést választják formai okokból – két más alakban is felírható annak figyelembevételével,
hogy a 270,1e ábra szerint df-ből a df' felület dω = df'  cos ϑ'/r2 térszög alatt, df-ből pedig df a dω' = df cos ϑ/r2 térszög alatt látszik; így

 ((3b–c). egyenlet)

Az Iϑ = dΦ/dω definícióból és (3b)-ből Iϑ = B df cos ϑ = I0 cos ϑ, azaz a (2a–b) törvény következik; az E ≡ dΦ/df definícióból és (3a)-ból E = B df cos
ϑ·cos ϑ'/r2 = Iϑ cos ϑ'/r2, ez pedig nem más, mint az (1a) távolságtörvény.

Nem nagyon kicsiny felületek vagy térszögek esetén integrálást kell alkalmazni, amelyre egyszerű példa a következő. A „lambertsugárzó” kis df ≡ q
felület a ϑ és ϑ+dϑ közti keskeny gömbzónának megfelelő dω = 2π sin ϑdϑ térszögbe (3b) alapján dΦ = Bq cos ϑdω = Bq cos ϑ·2πsinϑdϑ fényáramot
bocsát ki (270,3. ábra), tehát a B fénysűrűségű kis q felületről a 2u nyílásszögű kúpba kisugárzott fényáram:

 ((4). egyenlet)
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270,3. ábra -

ekkora fényáram esik a kúp alapját képező (bármilyen nagy) q' felületre. A (3b) és (3a) szimmetriája miatt ugyanígy adódik (270,4. ábra), hogy egy
2u' nyílásszögű kúp alapját képező, egyenletes B fénysűrűségű (bármilyen nagy) q' felület sugárzásából a kis q felületre eső fényáram:

 ((5). egyenlet)
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270,4. ábra -

A (4)-ből u = 90°-ra adódó Φteljes = πBq fényáramnak és q-nak a hányadosa a féltérbe kisugárzott fajlagos fényáram:

 ((6). egyenlet)

Legyen q – most mint másodlagos fényforrás – olyan szóró felület, amely a ráeső Φbe fényáramból összesen Φteljes = ϱΦbe fényáramot ver vissza;
itt ϱ a visszaverési tényező (pl. a fehér papíré kb. 0,9). Ekkor (6) alapján M = ϱΦbe/q = πB, de Φbe/q = E a felület megvilágítása, s így ϱE = πB-ből
kapjuk, hogy a ϱ visszaverési tényezőjű és E megvilágítású szóró felület fénysűrűsége:

 ((7). egyenlet)

Tökéletesen szóró felület esetén (ϱ = 1) pl. E = 1 lx = 1 cd/m2 mellett B = (1/π)cd/m2 = 1/π nit = 10–4/π stilb = 1 apostilb, azaz „megvilágítás luxban
= fénysűrűség apostilbben”; ezért előnyös a másodlagos sugárzók aránylag kis fénysűrűségének megadására az apostilb egység.

2. A „világosság” vagy ,,fényesség” érzetére mérvadó inger mértékéül az ún. szubjektív vagy vizuális világosság (H) választható, amelyen a szem
retinájának egy fényérzékeny elemére – csapra, ill. pálcikára – eső fényáramot értjük. Kimutatjuk, hogy a vizuális világosságot felületszerű tárgy
nézésekor a felület B fénysűrűsége, világító pont (pl. csillag) nézésekor viszont az I fényerősség és a távolság szabja meg.
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Legyen először a tárgy a B fénysűrűségű kis q felület, a szemtől – a 270,5. ábrán egyszerűség kedvéért a „redukált szem” (261. §) K csomópontjától
– r távolságban. Az rp sugarú pupillán át bejutó fényáram (4) szerint Φ = πBqsin2u. Ha az R retina egységnyi felületére eső csapok száma z[cm–
2], akkor a q' képfelületen q'z csap van, és így a vizuális világosság értelmezéséből kifolyólag H = Φ/q'z = πB(q/q'z)sin2 u. A képfelületek arányára

vonatkozó q/q' = r2/r'2 és a kis u szögre érvényes összefüggést figyelembe véve:

 ((8). egyenlet)

270,5. ábra -

Mivel itt q és r nem szerepel, a H-t a szem tulajdonságain kívül valóban csak a B határozza meg, más szóval adott B fénysűrűségű „lambertsugárzó”
felület q nagyságától, irányától és távolságától függetlenül ugyanolyan ,,világosnak” látszik (ha a közegben a fényelnyelés elhanyagolható). Ha
viszont a tárgy I fényerősségű olyan ,,fénypont”, amelynek képe a retinán kisebb egy csap felfogó felületénél, akkor H definíciószerűen egyenlő a

szemünkbe jutó, most csak egy csapot ingerlő fényárammal: Η = Φ = Lω. Az ω térszög  lévén,]

 ((9). egyenlet)

azaz a H „pontfényesség” a fényerősséggel nő, a távolsággal csökken. Távcsővel ez a pontfényesség – mint a 267. § 1.-ben láttuk –
megsokszorozható, a (8) alatti H világosság viszont nem növelhető.

Hangsúlyozzuk, hogy H értelmezése és (8) – (9) szerint az inger erőssége nő arányosan a B-vel, ill. I/r2-tel. A világosságérzet erőssége lényegesen
lassabban, nevezetesen az ismert Weber–Fechner-féle pszichofizikai törvény értelmében az ingererősség logaritmusával növekszik, úgyhogy B
fénysűrűségű felületek nézésekor [(106,13)-hoz hasonlóan

 ((10). egyenlet)

ahol a B0 a még észlelhető legkisebb fénysűrűség; nagyságrendje 10–3 apostilb.
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3. Optikai képek fénysűrűsége és megvilágítása. Tegyük fel, hogy a B fénysűrűségű kis q felületről az L lencse a 2u nyílásszögű nyalábbal a hibátlan
q'  képet hozza létre (270,6. ábra). A lencsére (4) szerint Φ = πBq sin2 u fényáram esik, a q' képfelületet pedig úgy tekinthetjük, mint amelyből a
jobb oldalra (vagy a sugármenet megfordítása esetén a bal oldalra) Φ' = πB'q' sin2 u' fényáram indul ki, ahol B' a q' kép fénysűrűsége. Az energia
megmaradása miatt a két fényáram – ha a reflexiós veszteségektől eltekintünk – egyenlő egymással:

 ((11). egyenlet)

270,6. ábra -

A nagy nyílású sugárnyalábbal való hibátlan leképezés esetén tudvalévően teljesülnie kell a (259,1a) alatti ny sin u = n'y' sin u' színuszfeltételnek. Itt

n a tárgy-, n' a képoldali közeg törésmutatója, az y és y' hosszúságok pedig  és  arányosak, úgyhogy négyzetreemeléssel:

 ((12). egyenlet)

A (11)-gyel való összehasonlításból

 ((13a–b). egyenlet)

vagyis az optikai kép fénysűrűsége legfeljebb akkora lehet, mint a tárgyé, valójában kisebb a lencsefelületeken létrejövő reflexiós veszteségek
miatt.24

Ezzel szemben a kép egységnyi felületére jutó fényáram, azaz a kép megvilágítása: E' = Φ'/q' = πB'sin2 u', sokkal nagyobb is lehet a tárgyra vonatkozó
megfelelő mennyiségnél, nevezetesen a tárgy egységnyi felületéről a 2u nyílásszögű kúpba kibocsátott M = Φ/q = πΒsin2 u „fajlagos fényáramnál”,
mert

 ((14). egyenlet)

24 Megjegyzendő, hogy a B' = B esetben (11) és (5) összehasonlítása alapján B fénysűrűségű felületnek tekinthető a q valódi világító felület helyett az L lencse felülete és pl. a DD diafragmanyílás
is; ezek ún. ekvivalens világító felületek.
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itt tudvalévőén n sin u ≡ A a numerikus apertúra, N = y'/y =  lineáris nagyítás. A (14) összefüggés szinte magától értetődő: ha a reflexiós
veszteségeket elhanyagoljuk, ugyanaz a fényáram pl. N = 1/10 esetén a q-nál 100-szor kisebb q' képfelületre koncentrálódik, s így a képfelület
egységnyi részére 100-szor akkora fényáram jut, mind amekkora a tárgy egységnyi felületű részéből kiindul.

4. Vizuális izokromatikus fotometria; fotométerek. A fotometriában az egyik leggyakoribb feladat a fényerősségmérés, vagyis annak meghatározása,
hogy valamely fényforrás I2 fényerőssége hányszor nagyobb egy hitelesített fényforrás (normállámpa) I1 fényerősségénél. Ennek megállapítására
szemünk közvetlenül nem képes, az azonban eléggé pontosan eldönthető, hogy két szomszédos felület (látómező) fénysűrűsége, ill. azonos anyagi
minőség esetén megvilágítása egyenlő-e, feltéve, hogy a két felületet legalábbis közelítőleg egyenlő színű fényforrások világítják meg (izokromatikus
fotometria). Lényegében ez a vizuális vagy szubjektív fénymérések elve.

A fenti elven alapuló fotométerek egyik legrégebbi, de a mérési eljárást jól illusztráló típusa a Ritchie-féle fotométer (1826; 270,7. ábra). A fekete
csőben elhelyezett derékszögű és szimmetrikus G gipszprizma egyik oldalát az I1 a másikat az I2 erősségű fényforrás világítja meg a lineáris
méreteikhez képest nagy távolságokból. E távolságokat addig változtatjuk – r1-re és r2-re, célszerűen a kis kocsikra szerelt fényforrásoknak a skálával
ellátott fotométerpadon való eltolásával –, amíg a két oldallapot ugyanolyan „világosnak” ítéljük. Ebben az esetben (amikor a prizma felső éle látszólag

eltűnik) a két azonos minőségű felület fénysűrűsége s így megvilágítása is egyenlő, tehát az (1a) távolságtörvény alapján , vagy
a két beesési szög egyenlősége miatt

 ((15). egyenlet)

innen pl. I1 ismeretében az I2 kiszámítható.

270,7. ábra -
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Az árnyékfotométer (Bouguer, 1729; 270,8· ábra) mindössze az E fehér ernyőből és a P pálcából áll. A két fényforrást úgy állítjuk be, hogy az
egymással érintkező a1 és a2 árnyékok egyforma sötétek legyenek. Ekkor – mivel a1-et csak az I2, a2-t csak az I1 erősségű fényforrás világítja meg –,
szintén a (15) összefüggés alkalmazható. A zsírfolt-fotométer (Bunsen, 1843; 270,9. ábra) fő része az E fehér papírernyő, közepén F zsírfolttal. Ha
az ernyőt csak egyik oldalról világítjuk meg, a zsírfolt a fényforrás felőli oldalról a papírnál sötétebbnek, a másik oldalról pedig világosabbnak látszik,
mert a folt több fényt enged át, és kevesebbet ver vissza, mint a papír többi része. Ha most két fényforrással az ernyő mindkét oldalát megvilágítjuk,
és a két oldalt egyidejűleg megfigyeljük a T1, T2 tükrök segítségével, megvilágításegyenlőség esetén a zsírfolt a két oldalon egyformán tűnik elő a
környezetéből, a „kontraszt” egyenlő.

270,8. ábra -
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270,9. ábra -

Jóval tökéletesebb a Lummer–Brodhun-féle fotométer (1889; 270,10a ábra). A G gipszlemeznek az összehasonlítandó fényforrások által
megvilágított két oldaláról a fény diffúz visszaverődés útján és a T1, T2 tükrök közvetítésével a fotométerkockába jut. Ennek az ábrán vázolt típusa
a P1 és P2 derékszögű üvegprizmákból áll, amelyek átlós felületük mentén szorosan érintkeznek, de az egyiken kör alakú bemélyedés (b) van.
Így a T1-ről a kockába érkező sugarak közül csak a b bemélyedés levegőrétegéről teljesen visszaverődő sugarak (az ábrán az 1 sugár) jutnak a
távcsőbe, a T2-ről érkezők közül pedig csak a sima aa felületrészen átmenő sugarak (2, 2'). Következésképpen a távcsőben mutatkozó látómező
vagy fotométermező (b ábra) b részét csak az I1, az aa részt csak az I2 erősségű fényforrás világítja meg, s így az ,,egyenlő világosságra” való

beállítás pl. távolságváltoztatással megvalósítható; ekkor ismét . A fotométerkocka egy másik változata – a kockában három bemélyedés
van, és a kocka fény felé néző két oldalának egy-egy részét vékony szürke üveglemezkék fedik – lehetővé teszi a szemünkkel még pontosabban
megítélhető ,,egyenlő kontrasztra” való beállítást, amelynél a c ábra szerinti fotométermező d és e részei egyenlő módon tűnnek elő a valamivel
világosabb f környezetből.
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270,10. ábra -

Az egyenlő világosságra vagy kontrasztra való beállítás során, mint láttuk, az egyik fényforrás fényáramát, ill. a megvilágítást ismert mértékben
gyengíteni kell. Ez a fotometriában fontos szerepet játszó fénygyengítés többféle módon lehetséges, a) Az említett távolságváltoztatással. b) A
forgószektorral (270,11. ábra): ha a sugármenetbe helyezett, változtatható α szögű szektornyílással ellátott átlátszatlan korong olyan gyorsan forog,
hogy az átmenő szaggatott fényben villogás nem észlelhető, akkor az átbocsatott Φ fényáram a vizuális hatás szempontjából egyenértékű a beesőnél
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α/360 arányban gyengébb fényárammal, Φ = Φ0α /360.25 c) Szürke üvegekkel, ill. az egyszerű vagy kettős szürke ékkel (270,12. ábra): a hosszabb
ék eltolásával a hatásos rétegvastagság s ezzel a Φ/Φ0 áteresztőképesség folytonosan változtatható. d) A fénypolarizáció alapján két polarizátorral
(l. a későbbi 291. §-t). e) Az ún. mérődiafragmákkal: a fénynyaláb keresztmetszetét alkalmasan elhelyezett diafragma nyílásának változtatásával
ismert arányban csökkentjük.

270,11. ábra -

270,12. ábra -

Ezeknek az eddig említett fotométereknél is alkalmazható fénygyengítési módoknak a felhasználásával sok másfajta vizuális fotométert is
szerkesztettek, egyebek között a normállámpát és a fénygyengítő berendezést beépítve tartalmazó, hordozható típusokat is, de mindezeket ma már
háttérbe szorítják a fotoeffektuson alapuló fénymérő eszközök (271. §).

25 Ez a Talbot-féle törvény (1834) egyik speciális esete. – Nem állandó erősségű fényforrások, pl. a váltakozó árammal táplált fénycsövek esetében a forgószektor zavaró stroboszkopikus hatásokat
okozhat.
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A fotométerek a fényerősségmérésen kívül fénysűrűség-, megvilágítás- és fényárammérésre is alkalmasak, sőt már a fényerősségmérésnél is – mint
láttuk – közvetlenül éppen a fénysűrűségeket, ill. a megvilágításokat hasonlítjuk össze. Fényerősségmérések útján meghatározható a fényeloszlás,
pontosabban a fényforrás I fényerősségének az iránytól való függése is. Pl. egy izzólámpa esetében az eredményt a 270,13. ábra mutatja: a
diagramról leolvasható OX hosszúságok a megfelelő irányhoz tartozó I-vel arányosak. Ilyen mérések vagy diagramok alapján kiszámítható – a teljes

4π térszögre való integrálással – a fényforrás által kibocsátott teljes fényáram:

270,13. ábra -

Ennek az egységnyi térszögre eső része a fényforrás közepes szférikus fényerőssége: I0 = Φ0/4π, pl. egy Φ0 = 40 dekalumen fényáramú lámpa
esetében I0 = 400/4π ≈ 32 cd. A fenti módon csak fáradságosan megállapítható Φ0 vagy I0 közvetlenül megmérhető az Ulbricht-féle gömb- vagy
integráló fotométer (1900 körül) segítségével.

Az Ulbricht-gömbbel való mérés azon az itt csak bizonyítás nélkül közölt tételen alapszik, hogy a vizsgált F fényforrást magában foglaló nagy, belül
„mattfehér” bevonattal ellátott G gömbnek (270,14. ábra) egy olyan q felületdarabja, amelyet F közvetlen fényétől a kis E fehér ernyő eltakar, a
fényforrás Φ0 teljes fényáramával arányos fénysűrűségű (a sokszoros diffúz visszaverődés folytán). Ha tehát az O nyílással szemközti q felület
fénysűrűségét megmérjük, akkor ebből – a gömbnek egy ismert teljes fényáramú lámpával való hitelesítése után – a keresett Φ0 fényáramot vagy
az I0 = Φ0/4π közepes fényerősséget meghatározhatjuk. Nagyobb fényerősségű fényforrás esetén az O nyílást opálüveggel fedik be, ezt takarják
el F közvetlen fényétől, és az opálüveg fénysűrűségét mérik meg.

A vizuális fénymérések pontosságát alapvetően korlátozza a következő tény: ha B és Β + ΔΒ az összehasonlítandó két szomszédos felületnek a
szemmel még éppen megkülönböztethető fénysűrűsége, akkor a ΔB/B relatív kontraszt-küszöbérték ≈ 1% a B ≈ 10–3 – 1 stilb (≈ 30–30 000 apostilb)
intervallumban; ezen kívül nagyobb, azaz kedvezőtlenebb. Kereken 1% pontosság eléréséhez tehát B-nek a fenti intervallumba kell esnie, és több
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más követelménynek is teljesülnie kell (világosra adaptált szem, kb. 2° kiterjedésű látómező stb,). Keskeny fénynyalábok alkalmazásakor hibát
okozhat az is, hogy a szem pupillájának a szélén áthaladó fénynyaláb jóval gyengébb világosságérzetet és más színérzetet vált ki, mint a pupilla
közepén áthaladó nyaláb (Stiles–Crawford-effektus, 1933).

270,14. ábra -

5. A vizuális heterokromatikus fotometriában, azaz két különböző színű fény összehasonlításakor az előbb megismert módszer kis színkülönbségek
esetén még – bár kisebb pontossággal – alkalmazható: a két fényforrást pl. távolságváltoztatással úgy állítjuk be, hogy a fotométermezőnek az
általuk megvilágított két felét a lehető leghasonlóbbnak lássuk, a határ minél jobban elmosódjék. Nagy színkülönbség a kis fokozatok módszerével
hidalható át: pl. vörös és zöld fényt nem közvetlenül egymással hasonlítunk össze, hanem a vöröset egy segédfényforrás narancsszínű fényével,
ezt sárgával, a sárgát sárgászölddel, majd az utóbbit az adott zöld fénnyel.

Vannak nagy színeltérések esetén is direkt összehasonlítást lehetővé tevő eljárások, amelyekben tulajdonképpen önkényes definíciók alapulvételével
állapítjuk meg, hogy két különböző színű felület mikor egyenlő fénysűrűségű (ti. ez közvetlenül a fényérzet alapján nem dönthető el). Ezeknek az
eljárásoknak és definícióknak a létjogosultságát az a tapasztalat igazolja, hogy valamennyi lényegében megegyező eredményekre vezet. Az egyik jól
bevált módszer, a villogás módszere, ill. az ún. villogásos fotométerek működési elve a vázlatos 270,15. ábrával illusztrálható. Az összehasonlítandó
I1 és I2 fényerősségű, különböző színű fényforrások az Sz forgószektor 180°-os szektornyílásán át felváltva világítják meg az E fehér ernyőt.
Az ernyő figyelése közben a forgószektor fordulatszámát kis értéktől kezdve fokozatosan növelve, kezdetben villogás mutatkozik, majd bizonyos
frekvenciánál (≈ 10 s–1) a ,,színvillogás” megszűnik – a két szín egyenletes keverékszínét látjuk –, de általában még észlelhető a fénysűrűség-
különbségtől származó „fényvillogás”. Ha most az egyik (a nagyobb) fényáramot pl. az É1 vagy É2 szürke ékkel ismert arányban annyira gyengítjük,
hogy ez a fényvillogás is megszűnjék, akkor a két fénysűrűség definíciószerűen egyenlő. Ily módon a keresett I1/I2 hányados is megállapítható, azaz
végeredményben bármilyen színű fényforrás fényerőssége candela egységben megadható.
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270,15. ábra -

A heterokromatikus fotometriában kívánatos, hogy a megfigyelők szemének színérzékenységi görbéje megfeleljen az ,,átlagos szemre” vonatkozó,
megállapodással lerögzített Vλ láthatósági függvénynek (l. 261. és 271. §), mert egyébként a különböző észlelők által mért értékek erősen eltérhetnek
egymástól a színérzékenység egyéni különbözőségei miatt. Ügyelni kell még egyebek között arra is, hogy a megfigyelt fotométermező fénysűrűsége
ne legyen kisebb a „világosban látás” alsó határának megfelelő kb. 10 apostilb értéknél. Ennél kisebb fénysűrűségek esetén ugyanis a kék fény
viszonylag jóval erősebb világosságérzetet vált ki, mint a vörös (Purkinje-jelenség, 1819), ti. a világosban látásról a sötétben látásra való átmenetnél

a szem színérzékenységi görbéjének maximuma a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el (a 261,5. ábrán a Vλ görbe a  görbébe megy át).

271. §· Sugárzásmérés (objektív fotometria)

A fénymérésre a szem helyett objektív mérőeszközöket alkalmazó fizikai fotometria szoros kapcsolatban áll a sugárzásméréssel, pontosabban az
elektromágneses spektrum látható, infravörös és ultraibolya részét magában foglaló optikai sugárzás mérésével, s ezért a következőkben először
erről nyújtunk rövid áttekintést.

1. Az optikai sugárzást jellemző mennyiségek és mérésük. a) A főbb „sugárzásmennyiségek” rendre a Φ, I, B, E fotometriai mennyiségeknek
az energetikai megfelelői, nevezetesen – hivatkozva (244,2'–5')-re és a 270,1. ábrákra – a következők: a sugárzási teljesítmény, Φe [W]; a
sugár(zás)erősség Ie=dΦe/dω [W/sr]; a sugár(zás)sűrűség, Be = Ie/dfcosϑ [W/sr·m2]; a besugárzott fajlagos teljesítmény, Ee = Φe/df' [W/m2].

A sugárzást hullámhosszakra bontottnak tekintve, jelöljük a Φe, Ie … mennyiségeknek a λ és λ + dλ közötti igen keskeny hullámhosszsávba eső
részét dΦe, dIe, …-vel. A
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 ((1). egyenlet)

hányadosokat a Φe, Ie, … mennyiségek spektrális sűrűségének, vagy pedig rendre spektrális sugárzási teljesítménynek, spektrális
sugárzáserősségnek stb. nevezzük. Ezek a hullámhossz függvényei: Φeλ = Φeλ(λ), Ieλ = Ieλ(λ), … megadják a sugárzási teljesítmény, sugárzáserősség
stb. spektrális eloszlását, amelyre később még visszatérünk.

Értelmezésükből kifolyólag a Φe, Ie, Be, Ee sugárzásmennyiségek között ugyanazok az összefüggések állnak fenn, mint a megfelelő fotometriai
mennyiségek között (lásd 270. § 1.).

Példa. A nap sugárzásából a Föld felszínének 1 cm2-es részére – amint azt kalorimetrikus mérésekből és a légkör elnyelőképességéből
megállapították – merőleges beesésnél és a kereken 30%-os elnyelés nélkül percenként átlagban 1,90 cal energia jutna. Az ezt kifejező S = 1,90
cal/cm2 min = 13,3 W/m2 szoláris állandóból annak figyelembevételével, hogy a Nap 2u' = 32' = 9,3·103 rad látószög miatt látszik, kiszámítható a

Nap fajlagos sugárzási teljesítménye: a (270,5–6)-nak megfelelő  egyenletből

 ((2). egyenlet)

A napfelület 1 m2-es részéről kisugárzott 60 megawatt teljesítmény meghaladja egy nagy gázturbináét.

b) A sugárzásmérések, ill. a sugárzásmérő eszközök (sugárzásdetektorok, -felfogók, -érzékelők, -indikátorok) – az emberi szemtől most eltekintve
– lényegében három fő csoportra oszthatók aszerint, amint a hő-, a fényelektromos vagy a fotográfiai hatáson alapszanak.

α) Hőhatáson alapuló sugárzásmérés. Intenzív és állandó sugárzás mérésére kalorimetrikus módszer alkalmazható, pl. a 271,1. ábra szerinti
változatban. Az F-ből kiinduló sugárzás egy részét a bekormozott Δf' felületű L fémlap fogja fel, amelybe hőmérő (termőelem, H) és árammal
izzítható drótspirális van beépítve. A fekete fémlap a rá eső sugárzást gyakorlatilag teljesen elnyeli, ezért melegszik, de bizonyos idő múlva
állandó hőmérsékletű lesz, mert időegységenként a felfogott sugárzásból éppen annyi energiát vesz fel, mint amennyit lead hővezetés, hőkonvekció
és hősugárzás miatt. Eme egyensúlyi állapot elérése után eltakarjuk a fémlapot a sugárzástól, és a bekapcsolt fűtőáramot olyan I erősségűre
szabályozzuk, hogy a lemez hőmérséklete ugyanaz maradjon. Ebben az esetben a volt- és ampermérő leolvasásával nyert P = UI  teljesítmény
nyilván egyenlő az adott Δf' felületre eső (az F által a, Δω ≈ Δ f'/r2 térszögben kibocsátott Φe sugárzási teljesítménnyel. Ily módon tehát lehetséges
a Φe sugárzási teljesítmény abszolút mérése, Φe-nek és a Δf', Δω értékeknek, továbbá az F sugárzó Δf felületnek az ismeretében pedig megadható
a többi sugárzásmennyiség is . (A definíciók szerint az ábra esetében, ha Δf, Δf' és Δω elég kicsinyek, Ie = Φe/Δω, Be = Ie/Δf, Ee = Φe/Δf'.) A fent
vázolt készülékhez elvileg hasonlók a napsugárzás abszolút mérésére szerkesztett pirheliométerek, relatív mérésekre pedig az ún. aktinométerek
használatosak.
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271,1. ábra -

A termoelemek és termooszlopok sugárzásmérésre való alkalmazását már a 180. §-ban megismertük: a vékony fém-, ill. félvezető drótokból
vagy szalagokból készült termoelemnek a sugárzást felfogó, befeketített (Δf' ≈ 1 mm2 felületű) forrasztási helye felmelegszik, és az így keletkező,
galvanométerrel vagy kompenzációval mért termofeszültség arányos a felfogott Φe sugárzási teljesítménnyel vagy az Ee = Φe/Δf' besugárzott fajlagos
teljesítménnyel. Hogy pl. Φe-t wattokban adhassuk meg, ehhez – miként az alábbi műszereknél is – megfelelő hitelesítés szükséges.26

A bolométerek és termisztorok (173. és 206. §) igen vékony, befeketített kis platina, ill. félvezető fóliák, amelyek az elnyelt sugárzás hatására
felmelegszenek, s ezért ellenállásuk megváltozik. Az egyik szokásos mérőmódszernél négy, lehetőleg egyforma és egymáshoz közel elhelyezett
fóliát kapcsolnak a Wheatstone-híd négy ágába, és a hidat kiegyenlítik; ha most pl. a bal felső és a jobb alsó ágban levő fóliát sugárzás éri, a híd
galvanométere áramot jelez, amelynek erősségéből az ellenállás-változás, ill. hitelesítés után a sugárzási teljesítmény meghatározható.

A radiométerek legegyszerűbb fajtájának fő része a kb. 0,1–0,01 torr nyomású gáztérben torziós szálon függő, az A és B fém- vagy csillámlemezkéket
tartó pálcika (271,2. ábra); az A egyik oldala bekormozott, B csupán ellensúlyként szolgál. Ha a fekete lapot sugárzás éri, a pálcika a tükörleolvasással
megmérhető és a sugárzási teljesítménnyel arányos szöggel elfordul (radiométerhatás, Fresnel, 1825; Crookes, 1874).27 Az ún. mikroradiométer nem
a radiométer-effektuson alapszik, hanem tulajdonképpen olyan forgótekercses galvanométer (185. §), amelynek tekercsét két különböző fémdrótból

26 E célra rendszerint speciális normál izzólámpák (273. és 310. §) használatosak, kisebb igényeknél esetleg a 270. § 1.-ben említett Hefner-gyertya, amelyből a vízszintes irányban 1 m távolságban
a sugarakra merőlegesen felállított 1 cm2-es felületre Φe ≈ 9,5·10–5 W sugárzási teljesítmény esik (Ee ≈ 9,5· 10–5 W cm2).
27 A radiométer őse a Crookes-féle „fénymalom”: torziós szál helyett, tű hegyére illesztett, négykarú lapátos kerék (egyik oldalukon bekormozott lapátokkal), amely pl. a napsugárzás hatására élénk
forgásba jön. A radiométer-hatás – bár általában olyan értelmű forgást hoz létre, mintha a sugárzás a fekete lapra nyomóerőt gyakorolna – nem tévesztendő össze a fénynyomással (345. §), hanem
durván így értelmezhető: a sugárzás a lemez fekete oldalát jobban felmelegíti, mint a hátsót, ezért a fekete oldal a belé ütköző molekuláknak nagyobb impulzust ad, s így nagyobb mértékű „visszalökést”
szenved, mint a másik oldal. A radiométer-hatás pontosabb elmélete nagyon bonyolult.
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összeillesztett hurok helyettesíti. Az egyik forrasztási helyre bocsátott sugárzás áramot kelt a rövidre zárt termoelemként szereplő hurokban, úgyhogy
az elfordul az erős mágnes sarkai között.

271,2. ábra -

A Golay-cellában (1946) a sugárzást felfogó vékony kis lemez melegedése átterjed az érintkező gázra, a gáz hőtágulása miatt az apró cella egyik
falát képező membrán deformálódik, és ezt a beeső sugárzási teljesítménnyel arányos deformációt mérik igen érzékeny módszerrel, a beezüstözött
membránról visszavert fény és fotocella segítségével.

Valamennyi termikus sugárzásdetektor közös vonása, hogy megfelelően fekete felfogó felület esetén az érzékenység – pl. termoelemeknél a Φe
sugárzási teljesítmény okozta ε termofeszültségnek és Φe-nek a hányadosa, legfeljebb 50 μV/μW – gyakorlatilag független a hullámhossztól, tehát az
ilyen detektorok a spektrum infravörös, látható és ultraibolya részében egyaránt használhatók. Az érzékenységen kívül fontos jellemző a τ beállási idő
(amely alatt állandó besugárzás esetén gyakorlatilag kialakul a termikus egyensúly, ill. általában a mérőműszer végkitérése), továbbá a mérhetőség
alsó határa; ennek mértéke lehet az a legkisebb Φe,min sugárzási teljesítmény, amely a műszer statisztikai jellegű „nullpont-ingadozásaitól” még jól
megkülönböztethető kitérést létesít. Durva, nagyságrendi tájékozódásul: jó vákuum-termoelemekkel Φe,min ≈ 10–9 W határ érhető el τ = 1 s beállási idő
mellett, a Golay-celláknál kb. ugyanakkora Φe,min-nál τ = 10–3 s, és ez sokkal kedvezőbb érték, mert lehetővé teszi elég gyors változások regisztrálását
is. A bolométerekre és a termisztorokra vonatkozólag Φe,min ≈ 10–8 W, τ ≈ 0,01 s; a radiométerek, bár igen érzékenyek, manapság már csak ritkán
használatosak.

β) A fényelektromos hatáson alapuló sugárzásmérés eszközei, nevezetesen a fotocellák (198. §), fényelemek és fotoellenállások – mindezekről
részletesebben a 313. §-ban – csak bizonyos spektrumtartományban érzékeny, azaz szelektív detektorok, ebben a tartományban viszont
érzékenység és ,,beállási sebesség” szempontjából is jóval felülmúlják a termikus sugárzásmérőket.

A vákuum- vagy gáztöltésű fotocellák fényérzékeny katódjából a sugárzás elektronokat vált ki, és így az ismert áramkörben (l. 311,2. ábra) áram jön
létre. Ez az i fotoáram a pontos mérésekre alkalmasabb vákuumcellák és kellő U feszültség esetében nagy intervallumban arányos a katódra eső,
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adott spektrális összetételű sugárzás Φe teljesítményével (ha a megvilágítás nélkül is folyó ,,sötétáram” az i-hez képest elhanyagolható). Igen kicsiny,
fény mutatós vagy tükrös galvanométerrel már nem mérhető fotoáramokat elektrométer feltöltődése alapján (173. §) vagy csőelektrométerrel (231.
§) lehet megmérni, vagy pedig úgy, hogy a beeső sugárzást periodikusan megszakítjuk (pl. forgó „lyukszirénával”, 100. §), és az ezáltal modulált
fotoáramot szelektív erősítővel felerősítjük. Ilyen módszerekkel – és korszerű műszerekkel – még imin ≈ 10–15A, ill. Φe,min ≈ 10–11 W nagyságrendű
fotoáramok, ill. sugárzási teljesítmények is mérhetők.

Az egyszerű fotocellák helyett egyre gyakrabban használatosak elektronsokszorozó fotocellák vagy fotoelektron-sokszorozók (fotomultiplikátorok,
271,3. ábra, l. még 13. §

3.). Ezekben a sugárzás hatására a fotokatódból kilépő elektronok mindegyike egy pozitív feszültségű D1 elektródból (,,dinódából”) átlagban 4–
5 szekunder elektront vált ki, amelyek hasonló hatást létesítenek a további D2, majd D3, … dinódákban, úgyhogy végül az akár 10–15 fokozat
után az anódra jutó elektronok száma meghaladhatja az elsődlegesen kiváltott fotoelektronok számának 105–108-szorosát. Ily módon igen gyenge
sugárzások is egyszerűen, mérsékelt érzékenységű galvanométerrel mérhetők, szükség esetén további erősítést lehet alkalmazni.

271,3. ábra -

Megfelelő sugárzás hatására a félvezető anyagokból (pl. CdS, PbS, PbSe) készült fotoellenállások vezetőképessége a ,,belső fotoeffektus” folytán
megváltozik, a fényelemek pedig minden külső áramforrás nélkül áramot adnak (l. 313,2. ábra), és ezért széles körű alkalmazást nyernek, különösen
a szelén és a szilícium fényelemek. Fotoáramuk a beeső sugárzási teljesítménnyel csak közelítőleg és csupán kis ellenállású mérőműszer
használatakor arányos; emiatt és egyéb okokból is szabatos mérésekre kevésbé alkalmasak, mint a vákuumfotocellák.

A fényelektromos eszközök hullámhossztól függő vagy spektrális érzékenysége, s(λ) = (i/Φe)λ , úgy határozható meg, hogy egy sugárforrás és
monokromátor (269. §) segítségével egymás után különböző λ hullámhosszúságú (a λ körüli keskeny dλ sávba eső) sugárzást állítunk elő, és
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mindegyik λ-nál a sugárzást egyszer a kérdéses eszközre, másszor egy hitelesített termoelemre bocsátva, megmérjük az i fotoáramot és a Φe
sugárzási teljesítményt. A pl. amper/watt-ban kifejezett s(λ) értékek helyett gyakran elegendő a (nem hitelesített termoelemmel is meghatározható)
Ι(λ) relatív spektrális érzékenységi görbét ismernünk, amelynek maximumát általában 1-nek (100%-nak) választják. Példaként ilyen görbék a 271,4a,
b, ábrán láthatók, az a ábrán rendre a Na-, K-, Cs-katódos alkálicellákra, a b ábrán pedig a Se-fényelemre vonatkozólag. A fotoellenállások közül pl.
a PbS és a PbSe érzékenységi görbéjének maximuma kereken 2 μm-nél, ill. 3 μm-nél, vagyis az infravörös tartományban van (297. §).

γ) A fotográfiai hatáson alapuló sugárzásméréssel, amely a spektrofotometriában és a csillagászati fotometriában jelentős, a 273. §-ban foglalkozunk.

271,4. ábra -

2. A fizikai vagy objektív fotometria, mint említettük, a fényáramok, fényerősségek stb. összehasonlítására a szem helyett más sugárzásdetektort
alkalmaz, de az eredményt a „láthatóság”, azaz a fénynek a szemre gyakorolt hatása alapján kell értékelnie. Ezért – és mivel az összehasonlítandó
fények spektrális összetétele általában különböző – a fotometria alapvető feladatai közé tartozik a szem spektrális érzékenységének, valamint a Φ,
I,… fotometriai és a Φe, Ie, … sugárzási mennyiségek közötti összefüggéseknek a megállapítása.

Fényforrás és monokromátor segítségével előállítva λ hullámhosszú, pontosabban a λ körüli igen keskeny dλ sávba eső sugárzást, az előzőkben
megismert vizuális fotometriai és sugárzásmérési módszerekkel megmérhető egyrészt e sugárzás fényárama (dΦ ≡ Φλdλ) lumenekben, másrészt
sugárzási teljesítménye (dΦe ≡ Φeλdλ) wattokban, s így megvizsgálható a dΦ/dΦe = Φλ/Φeλ hányadosnak a λ-tól való függése. Több száz észlelő



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

179

bevonásával végzett gondos mérések alapján nemzetközi megállapodással (1933) a következő eredményt rögzítették le. A világosra adaptált „átlagos
emberi szem” legérzékenyebb a λm = 555 nm-es sugárzásra, és ebből 1 watt teljesítménynek 680 lumen fényáram felel meg, azaz e sugárzás
„fényhatásfoka”: 28

 ((3a–b). egyenlet)

ahol a Vλ értékek az ún. relatív láthatósági tényezők. Ezek egy részét a mellékelt táblázat tartalmazza, grafikusan pedig a Vλ vagy V(λ) láthatósági
függvényt, a világosra adaptált „átlagos szem” spektrális érzékenységi görbéjét a 261,5. ábra tünteti fel.

Relatív láthatósági
tényezők

λμm Vλ

0,40 0,04
0,45 3,8
0,50 32,3
0,55 99,5
0,60 63,1
0,65 10,7
0,70 0,41
0,75 0,012

A (3a–b) értelmében a Φeλ dλ sugárzási teljesítményhez Φλdλ = KmΦeλVλdλ fényáram tartozik. Ezért egy összetett, a λ1 és λ2 közötti sávba eső és
a Φeλ spektrális eloszlási függvénnyel jellemzett sugárzás esetén a Φe teljes sugárzási teljesítmény és a Φ teljes fényáram:

 ((4a–b). egyenlet)

úgyhogy a Φeλ függvény ismeretében Φe és Φ kiszámítható.29 Az (Ie, I), (Be, B) és (Ee, E) mennyiségpárokra (4a–b)-hez teljesen analóg
összefüggések érvényesek.

28 Az 1/Km = 0,00147 watt/lumen mennyiséget a fény mechanikai egyenértékének hívják.
29 Ha a λ1 és λ2 határok a látható színképtartományon (380–780 nm) kívül esnek, akkor az ultraibolya és az infravörös sugárzás a (4a) integrálban nagyon is jelentés járulekot adhat, (4b)-ben viszont
nem jön számításba, mert a látható tartományon kívül Vλ = 0.
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A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az ,,objektív fotométerekben” alkalmazott sugárzásdetektorok (pl. termoelemek, fotocellák, fényelemek)
sλ spektrális érzékenységét a Vλ láthatósági függvényhez kell igazítani, ami számítással vagy megfelelő spektrális áteresztési tényezőjű fényszűrő
közbeiktatásával érhető el.30 A gyakorlatban legelterjedtebbek az (alkalmas szűrővel ellátott, szelén-) fényelemes fotométerek; mikroampermérőjük
skáláját többnyire luxban hitelesítik (megvilágításmérők, luxmérők; a hasonlószerkezetű fényképészeti megvilágításmérők skáláján a megfelelő
expozíciós idők és rekesznyílásértékek olvashatók le). Luxmérővel más fotometriai mennyiségek is megmérhetők: ha pl. az 1 cm2-es felfogó felületű
luxmérő az 1 m távolságban levő kis méretű fényforrás merőlegesen beeső fényének hatására 20 luxot jelez, a fényerősség 20 candela, a beeső
fényáram pedig 20·10–4 lumen.

272. §. Közegek fényelnyelése

Bizonyos közegek a rajtuk átáramló fényt (sugárzást) részben vagy egészben elnyelik, abszorbeálják.

1. Hatoljon pl. monokromatikus (pl. zöld, λ = 550 nm) paralelnyaláb egy d vastagságú elnyelő rétegbe (mondjuk KMnO4 vizes oldatába). Ekkor (272,1.
ábra) a réteg mellső (m) lapján a φ0 fényáramnak (szabatosabban szólva: sugárzásteljesítménynek) egy kis része elkerülhetetlenül reflektálódik is,
ezért a rétegbe a φ0-nak csak egy ennél kisebb Φ0 része lép be; ott fokozatosan Φd-re gyengülve, éri el a réteg hátsó (h) lapját. Ezen áthatolva,
e nyaláb újabb reflexiós veszteség miatt a Φd-nél ismét kisebb φ fényárammal folytatja útját (φ0 > Φ > Φd > φ). A közegben fokozatosan Φd-re
lecsökkent Φ0 fényteljesítménynek egy része hőt fejleszt, vagy kémiai változásokat idézhet elő; ezt a folyamatot fényabszorpciónak nevezzük. A
fényáram másik része szóródást szenved (284. §). A fény abszorpciót és fény szóródást, együttesen extinkciónak mondjuk, ezt az

 ((1). egyenlet)

viszonyszámmal, a rétegnek ún. extinkciófokával jellemezhetjük. A rétegben bekövetkező extinkció mértékét még a réteg fényáteresztő képességével
(más szóval: áteresztési tényezőjével),a

 ((2). egyenlet)

viszonyszámmal is megadhatjuk  Fennáll: α + τ = 1. Röviden a réteg (dekadikus) extinkciójának mondjuk még az

 ((3). egyenlet)

30 Legyen Φeλ dλ a szűrőre eső,  pedig az azon áthaladt, tehát a detektorra jutó spektrális sugárzási teljesítmény, amely a detektorhoz kapcsolt műszeren αλ dλ kitérést létesít. Ekkor

 és így a Φe teljes sugárzási teljesítmény okozta kitérés:  Hogy ez a kitérés a Φ fényárammal arányos (~) legyen, ahhoz – a (4b)-vel való
összehasonlításból láthatóan – olyan τλ-jú szűrőt kell választani, amelyre vonatkozólag

 ((5). egyenlet)
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mennyiséget is.

272,1. ábra -

Ha azonban a közegben a fényszóródást elhanyagolhatjuk, akkor az észlelt extinkció csakis abszorpcióból áll, ezért ekkor α-t abszorpciófoknak hívjuk.

Lambert igen vékony dx vastagságú réteg fényelnyelésére felismerte, hogy a belépő Φ0 fényteljesítménynek a dx út megtétele utáni –dΦ0 csökkenése
arányos Φ0-lal és dx-szel, tehát

 ((4). egyenlet)

ahol a pozitív K ún. extinkcióállandó csakis a réteg anyagi minőségétől és a λ hullámhosszúságtól függ. Ha a közegben a fény nem szóródik, akkor
K-t abszorpcióállandónak nevezzük.

A (4)-nek mindkét oldalát Φ0-lal osztva, 0-tól d-ig integrálva, mind az egyenletet kitevőjeként felemelve a természetes logaritmus e alapjára, Bouguer-
nek korábban kísérletileg felállított formulájához jutunk:

 ((5). egyenlet)

amelyben Φd a rétegen áthaladt nyaláb fényteljesítményét jelenti a küvetta hátsó lapja előtt. Ha az (5)-ben az e = 2,718 28… alapról célszerűbben
tízes alapra térünk át, akkor az egyenlet

 ((6). egyenlet)
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alakban írandó, ahol az md a (3)-mal értelmezett extinkciót szolgáltatja, az m tényezőt pedig extinkciómodulusnak szokás nevezni. Ekkor m a K-
ból ismeretes módon a következőképpen számítható ki:

 ((7a). egyenlet)

A K helyett olykor ennek

 ((7b). egyenlet)

reciprok értékével, a közegben elnyelt fénynek ún. közepes behatolási mélységével számolunk, mert az (5) egyenlet értelmében w éppen azt a d
rétegvastagságot jelenti, amekkorán áthatoló nyaláb fényárama az e-ed részére csökken. A w értéke szemléletesen szabja meg, mekkora mértékű
valamely közeg fényelnyelő képessége, amelyben a monokromatikus fény hullámhossza λ. Nevezetesen erősen fényelnyelőnek minősítjük a közeget,
valahányszor a behatolás mélysége

 ((8a). egyenlet)

viszont gyengén fényelnyelőnek, ha

 ((8b). egyenlet)

Oly fényre, amelynek hullámhossza vákuumban λ0, a közegben pedig λ, az elnyelő közeg törésmutatóját, amint a teljesen átlátszó optikai közegekét
is, az n = λ0/λ formula (l. 275,3.) szolgáltatja. Cauchy javaslatára a közegnek ún. abszorpciós indexét λ hullámhossznál a

 ((9). egyenlet)

kifejezés értelmezi, amely azért hasznos mennyiség, mert a segítségével bevezetett

 ((10). egyenlet)

ún. komplex törésmutató az elnyelő közegekre is kiterjesztett törési (Snellius-Descartes) törvényben, valamint a 289. §-ban tárgyalandó Fresnel-féle
formulákban ugyanazt a szerepet tölti be, mint fényáteresztő közegben az n reális törésmutató.

2. Ha a K1 extinkcióállandóval jellemzett közegben a fényelnyelés csupán egyetlen egy c1 (≡ μ1M1V) ahol μ1 a V liternyi térfogatban eloszlott M1
molekulasúlyú vegyület tömege) moláris31 koncentrációjú egységes anyagösszetevőnek (elemnek vagy vegyületnek) tulajdonítandó (ezt a tényt most
az 1 index juttatja kifejezésre), akkor a tapasztalat szerint a K1 és vele az m1 arányos c1-gyel (Lambert–Beer-féle törvény):

31 „molaritású” (146. § 1.).
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 ((11). egyenlet)

Az itt fellépő ε1(λ) arányossági tényezőt a vegyület λ hullámhosszhoz tartozó moláris extinkciókoefficiensének szokás nevezni. Valamely vegyület
extinkciókoefficiensét azonban leggyakrabban oldatban kell meghatároznunk, amely legalább két, általában fényelnyelő összetevőből: az oldószerből
és az oldott anyagból áll. A Lambert–Beer-féle törvény oldatokra mármost a (11)-nél általánosabb következő alakban fogalmazható meg: az (1 +
2) oldat extinkciómodulusa m1+2 bármely hullámhosszúságnál az (1.) oldószernek, valamint a (2.) oldott anyagnak éppen abból az m1, valamint m2
extinkciómodulusából tevődik össze, amelyet akkor mérnénk, ha az oldat terét egyszer csakis a benne levő oldószer (1.), másszor pedig, csakis a
benne levő oldott anyag (2.) töltené be:

 ((12). egyenlet)

(E törvény közvetlen kísérleti ellenőrzése csak gázelegyekre lehetséges. Oldatokra való érvényessége csak közvetve igazolható.)

Minthogy az említett feltétel mellett (11) miatt:

ahol ε1 az oldószer, ε2 az oldott anyag moláris extinkciókoefficiense, c1 az oldószernek, c2 pedig az oldott anyagnak oldatbeli moláris koncentrációja,
ezért

A (6) egyenlet tízes alapú (dekadikus) logaritmusa tehát oldat esetén így írható:

 ((13). egyenlet)

Az ún. abszorpciós spektroszkópia (273. § 2.) hivatott módszereket szolgáltatni valamely közeg spektrális extinkciójának, sőt ezen keresztül a
közeget összetevő valamely egységes anyag moláris extinkcióekoefficiensének kísérleti meghatározására. A (τ) áteresztőképességnek, ill. az ebből
(3) alapján számítható E extinkciónak hullámhosszfüggését szemléltető görbét abszorpció-, ill. extinkciógörbének nevezzük. A c koncentráció és
a d rétegvastagság ismeretének híján olykor megelégszünk az abszorpció-, ill. az extinkciógörbe ismeretével. Sokszor célszerű lg ε-t megadni λ
függvényeként. A K2CrO4 valamint a Na-pikrát32 (sárga színű) lúgos, vizes oldatára (ag) ilyen görbét mutat be a 272,2. ábra.

32 Pikrát = pikrinsav sója.
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272,2. ábra -

273. §. Spektrofotometria

A spektrofotometria a spektrálisan felbontott optikai sugárzás intenzitásának, azaz a 271. § 1-ben említett Φeλ, Ieλ,… függvények valamelyikének33

meghatározásával, mérésével foglalkozik, és ezért a fotometrián kívül a spektroszkópiának is egyik fontos része. Aszerint, amint a fényforrásokból
kibocsátott, ill. az anyagok által elnyelt vagy visszavert (látható, infravörös vagy ultraibolya) fénynek az intenzitását vizsgáljuk a hullámhossz
függvényében, meg lehet különböztetni emissziós, abszorpciós és reflexiós spektroszkópiáit, az alkalmazott sugárzásdetektoroknak megfelelően
pedig vizuális, fényelektromos, termikus és fotográfiai spektrofotometriát vagy módszereket; az elsőt szubjektív, az utóbbi hármat közösen objektív
spektrofotometriának hívjuk.

1. Az emissziós spektroszkópia fő feladata a kibocsátott sugárzás spektrális energia-, ill. intenzitáseloszlásának mérése.

a) Vizuális spektroszkópiai módszerek természetesen csakis a látható spektrumtartományban alkalmazhatók. A mérés elve a következő. Az
összehasonlítandó két fényforrás fényéből spektrális felbontás útján (monokromátorral) elkülönítjük a λ körüli keskeny dλ sávba eső Φ1λdλ és
a Φ2λdλ fényáramokat, gondoskodunk arról, hogy az előbbi egy fotométer látómezejének egyik, az utóbbi a másik felét világítsa meg, majd a
nagyobb fényáramot valamilyen fénygyengítő berendezéssel (270. § 4.) ismert arányban addig csökkentjük, amíg csak a két fél mező egyező
fénysűrűségűnek nem látszik. Ily módon a kiválasztott valamennyi λ-nál megállapítjuk a Φ2λ/Φ1λ hányadost, ebből pedig Φ1λ-nak egy normállámpa
intenzitáseloszlásának ismeretében a Φ2λ fényáramot. A vizuális készülékek (pl. a maga nemében kiváló Kőnig–Martens-féle spektrofotométer,
1903) nagy szerepet töltöttek be számos fontos vizsgálatnál, ma már azonban csak ritkán használatosak.

33 Az itt szándékosan lazább értelemben használt intenzitás szó jelentheti a Φe, Φeλ, Ie, Ieλ sugárzási mennyiségeket és adott esetben a megfelelő fotometriai mennyiségeket is. A következőkben
a jelölések egyszerűsítésére az e indexet általában elhagyjuk.
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b) Fényelektromos és termikus spektrofotometriai mérések a legegyszerűbb esetben a 273,1. ábrán vázolt összeállítással végezhetők. Itt az
F fényforrás felületének vizsgálandó részét az L lencsével leképezzük az M monokromátor (269. §) Rbe „bemenő” résére, a P Abbe-prizma
elforgatásával elkülönítjük a kívánt λ hullámhosszú (a λ körüli kis dλ sávba eső) sugárzást, és azt az Rki „kimenő” résen át a D fényelektromos
vagy termikus sugárzásdetektorra bocsátjuk. Az abszolút intentizásmérésekre célszerű a nem szelektív termikus detektorok egyikét, pl. wattokban
hitelesített termoelemet alkalmazni, amellyel az M-ből kilépő sugárzás  teljesítményét bármely λ-ra megmérhetjük. Az így kapott érték az M-
ben fellépő veszteségek miatt kisebb az M-be belépő sugárzás Φ teljesítményének a dλ sávba eső  részénél, úgy hogy még külön meg
kell keresnünk az M monokromátor λ-tól függő  áteresztési tényezőjét is. E végett egy másik monokromátorból állandó teljesítményű, de

rendre különböző λ-jú sugárzást bocsátunk M-be, és ugyanazzal a D termoelemmel megmérjük M-nek Rλ résére eső  és az Rki réséből

kilépő sugárzásteljesítményeket, amelyekből  kiszámítható. Ezen abszolút mérés szabatos kivitelénél a τλ mellett nagy körültekintéssel
figyelembe kell venni az L lencsének, a résszélességnek és több más tényezőnek a szerepét is.

273,1. ábra -

Az egyszerűbb és gyakoribb relatív spektrális intenzitásmérések egyik módszerét a 273,2. ábra vázolja. Az összehasonlítandó F1 és F2
fényforrásokból a sugárzást felváltva juttatjuk az M monokromátorba, pl. az elforgatható T tükörrel, amely az 1. helyzetben az F1 a 2. helyzetben
az F2 fényét irányítja az M monokromátorba, ahonnan a kilépő sugárzás a D detektorra esik. Detektorként az ábrázolt fotocella helyett újabban
leginkább fotoelektron-sokszorozót (312. §) alkalmazunk, ha az a vizsgált spektrumtartományban lehetséges. A monokromátor hullámhossz-beállító
dobjának forgatásával kiválasztott λ hullámhosszak mindegyikénél megmérjük az M-ből kilépő  és  sugárzási teljesítmények okozta i1λ és
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i2λ fotoáramokat. Ha ez a sugárzási teljesítménnyel arányos, akkor az  hányados megadja egyúttal a belépő teljesítmények 
viszonyát is – mert ekkor az M-nek τλ áteresztési tényezője és a D-nek spektrális érzékenysége könnyen belátható módon kiesik –, tehát pl. az F1
normállámpa Φ1λ intenzitáseloszlásának ismeretében a Φ2λ eloszlási függvény meghatározható (direkt módszer).

273,2. ábra -

Az említett arányosság fennállásától azonban függetleníthetjük magunkat, ha a nagyobb sugárzási teljesítményt, mondjuk a Φ2λdλ-t, pl. szürke ékkel
mérhető oly mértékben (αλ-szor) gyengítjük, hogy a fotoáramot jelző műszer kitérése a Φ1λdλ létesítette kitéréssel pontosan egyenlő legyen; ekkor
Φ2λ = αλΦ1λ (optikai nullmódszer). E módszernek egyebek között a következő változata is lehetséges. Az F1 és F2 fényét alkalmas nyílásokkal ellátott
forgó korong segítségével gyors egymásutánban felváltva bocsátjuk a monokromátorba. Ezáltal az esetben, ha Φ1λ ≠ Φ2λ, szabályosan váltakozó
fotoáram keletkezik, amelyet katódsugaras oszcillográfba vezetünk, majd a nagyobb sugárzási teljesítményt szürke ékkel addig csökkentjük, amíg
csak az oszcillográf ernyőjén mutatkozó váltakozó áramú görbe ki nem simul.

c) A fotografikus spektrofotometria fő előnyei: igen gyenge sugárzások is vizsgálhatók hosszas exponálással, a fotorétegen egyidejűleg sok
fénynyaláb (nagy spektrumtartomány, pl. sok színképvonal) rögzíthető, és a réteg a spektrum maradandó dokumentumaként meg is őrizhető. Ezért
a fotográfiai módszert – több hátránya ellenére – gyakran alkalmazzák a spektroszkópiában, a csillagászatban és a spektrokémiai analízisben.

A sugárzásnak kitett, majd előhívott és rögzített fotolemeznek (fotorétegnek, 263. §) valamely P helyén mutatkozó feketedése (denzitása, D) definíció
szerint úgy határozható meg, hogy izzólámpából keskeny fénynyalábot bocsátunk merőlegesen a rétegnek egy előzőleg fény nem érte P0 helyére,
azután a kérdéses P helyre, eközben megmérjük a két helyen áteresztett Φ0 és Φ fényáramot, és vesszük a Φ0/Φ hányados tízes alapú logaritmusát
[vö. (272,2–3)].
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 ((1). egyenlet)

A feketedést előidéző sugárzás E fajlagos teljesítményének és t időtartamának (ill. az E megvilágításnak és t-nek) a szorzata, H = Et az ún.
besugárzás, vagyis dózis (egysége pl. az erg/m2, ill. lux s), a D-t mint az Et függvényét logaritmikus skálában feltüntető diagram a feketedési
karakterisztika, amely általában a 273,3. ábrán vázolt típusú görbe. A görbe A pontjához tartozó küszöbérték az a dózis, amely a kis Dmin (alap-)
fátyoltól még éppen megkülönböztethető feketedést okoz. Az AB, BC, CE és EF szakasz rendre az alulexponálás, a helyes exponálás, a túlexponálás
és a szolarizáció tartománya. A közelítőleg lineáris BC szakasz – kiterjedésének mértéke a HC/HB latitúdó – iránytangense γ = tg φ a fotoréteg gamma-
értéke (kontrasztja, gradációja); a γ értékei szerint beszélünk lágy , normális és kemény fotorétegről. A rétegek érzékenységére az
ezzel foglalkozó szenzitometriában többféle mértéket állapítottak meg. Pl. az egyik, az ún. inercia az a Hi fénydózis, amely a feketedési görbe egyenes
szakaszának és a Dmin alapfátyol egyenesének a metszéspontjához tartozik; a réteg annál érzékenyebb, minél kisebb a Hi, ill. minél nagyobb az 1/Hi
rapiditás. Az érzékenység számszerű jellemzésére különböző érzékenységi fokok használatosak (pl. az amerikai, német és szovjet szabványokban
előírt ASA-, DIN- és GOSZT-félék). A fotorétegek spektrális érzékenységével kapcsolatosan az orto- és a pánkromatikus, valamint az infravörösre
érzékeny rétegekről a 263. § 2.-ben már volt szó. A réteg felbontóképességén értjük az 1 mm-re eső ama vonalak számát, amelyek kellő nagyítás
mellett még különállóknak látszanak; egyes rétegek felbontóképessége az 1000 vonal/mm-t is elérheti.

273,3. ábra -

Az ún. reciprocitási törvény (Bunsen–Roscoe-törvény, 1857), amely szerint a fotokémiai hatások egyébként egyező körülmények között csak az Et
szorzattól – a sugárzási dózistól – függnek, a fotoréteg D feketedésére nem érvényes szigorúan. A tapasztalat szerint ugyanis (Schwarzschild, 1899)
D az Et helyett Etp-től függ, ahol a p Schwarzschild-kitevő, a legtöbb fotorétegnél 0,8–1,1 közötti érték. A feketedést egyébként az E megvilágításon és
a t expozíciós időn kívül más tényezők is befolyásolják: a sugárzás spektrális összetétele, ill. hullámhossza, az emulzió fajtája, az előhívó összetétele
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és hőmérséklete, az előhívási idő, továbbá az sem közömbös, hogy a réteg ugyanazt a dózist állandó vagy pedig szaggatott, intermittens sugárzás
útján kapja meg (intermittencia-hatás).

A feketedésnek számos tényezőtől való bonyolult függése miatt a fotografikus módszer abszolút intenzitásmérésekre kevéssé alkalmas. Egy Fx
sugárzásforrás relatív spektrális intenzitáseloszlása viszont elég pontosan meghatározható a következő elv alapján: valahányszor két egyenlő
hullámhosszúságú és keresztmetszetű fénynyaláb ugyanazon a rétegen egyenlő expozíciós idők mellett egyenlő feketedést létesít, mindannyiszor
a két fénynyaláb intenzitása egyenlő; ekkor tehát a fotoréteg tulajdonképpen csak „nullaeszköz” szerepét tölti be. A módszer lényege a következő.
Spektrográffal felvesszük a fotorétegre alkalmas t expozíciós idővel az Fx spektrumát (273,4a ábra, α), majd ugyanarra a rétegre ismét t expozíciós
idővel egy ismert spektrális intenzitáseloszlású F0 sugárforrás (l. 310. §) folytonos színképét először gyengítetlenül (az ábrán a β rész, Er = 100%),
majd rendre pl. 50, 25, 12,5 %-ra gyengítve (γ, δ, ε). A β–ε spektrumokat egyszerre is lefényképezhetjük, ha a spektrográf rése elé megfelelő, az egész
spektrumot egyenletesen gyengítő, szürke üvegekből álló „lépcsős gyengítőt” teszünk (b ábra; szürke ékkel folytonos gyengítőt is alkalmazhatunk,
c ábra). A réteg előhívása és rögzítése után a kívánt λ hullámhosszhoz tartozó helyen – az ábrán a λ-val jelölt egyenes mentén – megmérjük a Dα,
Dβ, …, feketedéseket, a Dβ lg Εrβ = lg 100) …, (Dε, lg 12,5) értékpárokból megszerkesztjük a feketedési görbét (273,5. ábra), majd leolvassuk a
Dα -nak megfelelő lg Erα abszcisszaértéket; ha ez pl. lg 40-nek adódik, akkor a λ hullámhosszúságnál az Fx és az F0 gyengítetlen spektrumában
az intenzitások aránya 40%. Más λ-knál ugyanígy járunk el. A 273,4a ábrán folytonos színképeket választottunk példaként, de lényegileg hasonló
módon lehet meghatározni a spektrumvonalak relatív intenzitását is.

273,4. ábra -
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273,5. ábra -

Az említett feketedésmérő mikrofotométerek – más néven (mikro-) denzitométerek, vagyis színképvonal-fotométerek – egyik egyszerű fajtájának
működési elvét a 273,6. ábra vázolja. Az állandó fényerősségű F izzólámpa fényéből az R rés és a lencsék segítségével kiválasztott keskeny
fénynyaláb áthalad a saját síkjában eltolható Sp fotolemezen, vagyis spektrogramon, és az Fe fényelem áramkörében fotoáramot hoz létre. A G
galvanométer skáláját feketedésértékekben hitelesítik: ha a spektrogramnak egy feketedésmentes helyén, ill. egy másik helyen átmenő Φ 0 ill. Φ
fényáram α0, ill. α (<α0) kitérést okoz, akkor α0-hoz a D = 0, az α-hoz a D = lg α0/α feketedés tartozik. A spektrogram feketedésének menetét
automatikusan felrajzoló regisztráló fotométerek detektora a fényelem helyett a tehetetlenség nélkül működő (elektronsokszorozó) fotocella; a kis
beállási idejű (aperiodikus) tükrös galvanométer vagy elektrométer kitéréseit a spektrogrammal szinkron mozgó fotopapíron rögzítjük, vagy erősítés
után írószerkezettel rajzoljuk fel. A 273,7. ábrán egy spektrogram és a megfelelő „regisztrogram” (vagyis „fotométergörbe”) látható.
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273,6. ábra -

273,7. ábra -
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[A spektrumvonalak relatív intenzitásának fényelektromos és fotográfiai módszerekkel való mérése különösen fontos gyakorlati alkalmazást nyer a
ma már széles körűen elterjedt ipari emissziós színképelemzés területén.

2. Az abszorpciós spektroszkópia alapja az optikai sugárzás abszorpciójára (elnyelésére, extinkciójára) vonatkozó – a 272. §-ban már
részletesebben is kifejtett – Lambert–Beer-féle törvény (272,5 és 11). E törvény szerint oly homogén közegben, amelyben a fény csak kevéssé
szóródik (284. §) az x irányban haladó gyakorlatilag monokromatikus és párhuzamos sugárnyaláb intenzitása (sugárzási teljesítménye, fényárama)
az x úttal exponenciálisan csökken.

Az abszorpciós spektroszkópia eltérő készülékekkel és módszerekkel különösen két nagy spektrumtartományban oldja meg a 272. § 2.-ben kifejtett
feladatát: egyrészt a 230 nm-től 800 nm-ig terjedő ultraibolya és látható szakaszban [UV (ultraviola) és „látható” abszorpciós spektroszkópia],
másrészt a 800 nm-től 200μm-ig terjedő infravörös (infrared) tartományban (IR-spektroszkópia).

Az abszorpciós spektroszkópia mindkét színképterületének közös kísérleti elve az, hogy a vizsgálandó fény elnyelő közegnek egy ismert d
vastagságú planparalel rétegén merőlegesen folytonos színképű paralel fénynyalábot engedünk át, és monokromátor segítségével minden egyes
(λ) hullámhossznál mérjük a réteg τ áteresztőképességét, amelyből az E (λ) extinkció egyszerűen kiszámítható (272,3.).

A fényelnyelő közeg legtöbbször folyadék, amelynek d vastagságú rétegét éppen ezért ablakpárral határolt, henger alakú edényben (küvettában)
állítjuk elő. Itt mérési problémát jelent a csakis megfelelő vastagságúra csiszolható küvettaablakok reflexiójának és fényabszorpciójának kiejtése
(273,8a ábra). Az ábra jelöléseivel fennáll

 ((2). egyenlet)

ahol τm az (m) mellső, τh pedig a (h) hátsó ablak fényáteresztő képessége. Itt méréstechnikai okokból csakis a φ0 és a φ sugárzásteljesítményeket
tudjuk mérni. A vizsgálandó folyadék extinkcióállandója mégis meghatározható különböző a és b rétegvastagságú küvettapár segítségével a φ0
belépő, valamint a φa és φb kilépő teljesítmények mérése árán (273,8b ábra). Ugyanis (2) miatt az a, illetőleg b rétegvastagságra alkalmazott (272,5)
értelmében Φa = φa/τh = Φ0e–Ka = τmφ0 e–Ka ill. ugyanígy φa/τh = τmφ0 e–Kb. E két egyenlet hányadosaként fennáll tehát: φa/φb = e–K(a-b), ahonnan:

 ((3). egyenlet)

Ha pedig a folyadékban valamely oldott anyag moláris extinkciókoefficiensét az oldat vizsgálata alapján akarjuk megismerni, fontos az oldószer
saját abszorpciójának hatását eliminálni. E célból két olyan küvettát szokás alkalmazni, amelyek (d) rétegvastagság és minden más tekintetben is
teljesen azonosak, azonban egyikük (az ún. összehasonlító vagy referens küvetta) csupán a tiszta oldószert (1), másikuk pedig az oldatot (1 + 2)

tartalmazza. Ha mindkét küvetta zárófelületeinek τm és τh áteresztő képessége egyenlő, akkor a  a mért -gyel egyezik, így az ablakok
reflexiós hatása kiesik. Ha pedig a (272,11) Beer-féle törvény érvényes, vagyis az oldószer és az oldott anyag egymással elegyedve is és külön
is ugyanazokat az abszorpciós sajátságokat mutatja, akkor az oldószert tartalmazó küvetta segítségével meghatározzuk az (1) oldószer ε1 moláris
extinkcióállandóját, majd az oldatot tartalmazóval az oldat m1+2 extinkciómodulusát. Ennek ismeretében a (272,13) alapján az oldott anyag keresett
ε2 extinkciókoefficiensét ki tudjuk számítani.
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A Beer-féle törvény nem érvényes azokban az esetekben, amikor az oldószer és az oldott anyag közötti kölcsönhatás mindkettő abszorpciós
tulajdonságait valamiképpen módosítja. A küvettaablakok reflexiójára vonatkozó feltevésünk nem teljesülhet akkor, ha az oldószer törésmutatója
erősen különbözik az oldat törésmutatójától. A belső felületek törésmutató-különbségeiből adódó reflexiós hiba azonban rendszerint kisebb, mint
a többi kísérleti hiba, és így ezt általában elhanyagolhatjuk. Az ε2 meghatározásakor hibaforrásokat jelenthetnek még az abszorbeáló közeg
által kibocsátott fluoreszcens-sugárzás (306. §); a sugárzás szóródása folyékony közegben lebegő részecskéken (ún. Tyndall-szóródás, 284. §),
többszörös reflexió a küvetta vagy a szilárd közeg záró felületei között, a küvetta oldalfalainak vagy a szilárd közeg oldalainak reflexiós hatása nem
szigorúan párhuzamos fénynyaláb esetén. A mérési feltételeket úgy kell megválasztani, hogy az ilyen hatások lehetőleg a minimumra csökkenjenek.

273,8. ábra -

Egy oldott anyag extinkciójának mérése céljából elvileg kétféleképpen járhatunk el:

a) Stabilizált F fényforrással ugyanazon M monokromátor előtt (273,9. ábra) a Kd kondenzorok segítségével teljesen azonos optikai viselkedésű
küvettában (Kü1, Kü1+2) egyszer a tiszta oldószert (1), másszor az oldatot (1 + 2) világítjuk át, és az Fo fotométerrel megmérjük, hogy ugyanazon λ-
nál az oldatos küvetta által a Kd kondenzoron átbocsátott fényteljesítmény hányadrésze az oldószeres küvetta által átbocsátott fényteljesítménynek.
Ez a művelet csakis egymást követően (szukcesszív módon) történhetik, és csupán egy „fényutat” igényel. Ezért ezt a stabilis fényforrást és stabilis
sugárzás jelzőt feltételező mérőmódszert szukcesszív, vagy még egy-fényutas módszernek szokás nevezni.
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273,9. ábra -

b) Ha egy nem okvetlenül stabilis F fényforrás fényét pl. a H-val jelölt Hüfner-féle rombusz keresztmetszetű prizmával szimmetrikusan (273,10.
ábra) két sugárra bontjuk; az egyik sugár útjába szürkeéket és oldószeres (1), a másik útjába pedig szürkeéket és azonos méretű, oldatos
küvettát (1 + 2) állítunk, és az átbocsátott két sugarat ezután egy sztigmatikus leképezésű M monokromátorba vetítjük, akkor az ebből kilépő két
azonos λ-jú fénysugár Fo1-gyel és Fo2-vel egyszerre mért fény teljesítményének arányából az oldat extinkcióját ki tudjuk számítani. A most vázolt
szimultán, más szóval két-fényutas mérőmódszer vázlatát a 273,10. ábra szemlélteti. Eljárhatunk úgy, hogy a két szürkeékkel az Fo1 és Fo2 jelét
egyezőre állítjuk (kompenzáljuk), de szürkeékek nélkül úgy is, hogy a jelek különbségét rajzoljuk fel M hullámhosszdobjának minden állásánál.
A mérőmódszer megfelelő szervomechanizmusok segítségével teljesen automatizálható, és ezek működésének eredményeképpen egy kapcsolt
regisztráló potenciométer egyben abszorpciós görberegisztrogramot képes szolgáltatni.
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273,10. ábra -

3. Az emissziós, valamint abszorpciós spektrofotometriában használatos, folytonos színképű fényforrásokkal a 310. §-ban ismerkedünk meg.

274. §. A színekről; a színes fényképezés és a színes televízió elve

1. A szín szót többféle értelemben használják: a mindennapi életben sokszor festékanyagok megjelölésére, a fizikában gyakran a fény bizonyos
hullámhossz-tartományba eső részének jellemzésére, fiziológiai szempontból a szín a fény által a szemünkben kiváltott inger (színinger), pszichológiai
szempontból pedig az általában ennek hatására keletkező – de olykor enélkül, pl. a szem megnyomása folytán vagy álomban is létrejövő – érzet
(színérzet).

A színekkel mint fény okozta érzetekkel, a fény és a színek kapcsolatával foglalkozó tudományág a színtan, amely a „fény – szem – érzet” okozati
lánc miatt szorosan összefügg a fizikával, a fiziológiával és a pszichológiával egyaránt (ti. objektív értelemben sem a fénynek, sem a tárgyaknak nincs
színük, csak szemünkkel látjuk színeseknek azokat). A színtan fizikai és fiziológiai alapjainak egy részét az előzőkben főleg a fény diszperziójával,
a szemmel, a látással és a fotometriával kapcsolatban megismertük, a most következőkben néhány további kérdést vázolunk.

Egyelőre a színek osztályozásáról csak annyit jegyzünk meg, hogy a színérzet alapján megkülönböztetünk nemtarka vagy semleges színeket (fehér,
szürke, fekete) és tarka színeket (vörös, sárga stb.). Más szempontból pedig a valódi fényforrások (Nap, izzólámpa stb.) közvetlen nézésekor
mutatkozó színek, ún. közvetlen színek, a nem önállóan világító tárgyak nézésekor mutatkozók viszont közvetett színek („a testek színei”); az utóbbiak
lehetnek pl. felületi vagy átnézeti színek aszerint, amint a tárgyat visszavert vagy átmenő fényben szemléljük. Maguknak a színeknek mint érzeteknek
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az összehasonlíthatósága céljából a színtan a színeket az „anyaghoz kötöttségtől” (a tárgy alakjától, felületének érdekességétől stb.) elvonatkoztatva,
szabad színeknek tekinti: pl. két szabad színt észlelünk akkor, ha egy papírlapnak vagy általánosabban a látómezőnek két, egyenként struktúra
nélkülinek látszó részét kizárólag a két szín alapján tudjuk megkülönböztetni, azaz „csak a színeket” látjuk.

A következőkben mindig a nappali látást és a közvetlen látást (261. § 3–4.) vesszük alapul, az igen gyenge és a nagyon erős megvilágításoknál
fellépő hatásokra nem térünk ki.

2. Semleges (fehér, szürke és fekete) színek. A normális körülmények között fehérnek, szürkének, ill. feketének látszó, a fényt szórtan
visszaverő felületeknek (pl. papírlapoknak) a különböző λ hullámhosszúságú fényekkel végzett mérések szerint közös fizikai tulajdonsága, hogy
fénysűrűségüknek és az ugyanúgy megvilágított „tökéletesen szóró felület” (ill. a közelítőleg abszolút fehér MgO-ernyő) fénysűrűségének aránya, a
βλ spektrális fénysűrűségi vagy remissziós tényező gyakorlatilag független a λ-tól. A közönséges fehér papír β-ja kb. 90%, a fekete papíré kb. 5%. A
fehér, fekete és pl. 6 különböző szürke papírnégyszögből összeállított ,,szürkesorozat” jól szemlélteti a fehérből a feketébe való fokozatos átmenetet.

Ha sötét szobában izzólámpa és gyűjtőlencse segítségével egyedül egy fehér papírlapot (β = 90%) világítunk meg, majd egyedül egy szürkét (pl. β =
30%) és egy feketét (β = 5%), akkor külön-külön mindegyik lap fehérnek látszik – mert a β-nak a λ-tól való függetlensége miatt a szemünkbe jutó fény
relatív spektrális összetétele mind a három esetben ugyanaz –, csupán a lapok fénysűrűsége, ill. az érzet szempontjából a világosság különböző.34

Másrészt, minél erősebben világítjuk meg egy fehér körlap szegélyét a közepéhez képest, a középső rész annál szürkébbnek látszik. Ezekből és
hasonló kísérletekből következik, hogy a szürke és a fekete felületi színek a fehértől lényegileg csak a világosságban különböző, csupán világosabb
környezethez viszonyítva észlelhető, ún. vonatkoztatott színek (kontraszthatás).

3. A tarka színeknek három ismerte tő jelük van, nevezetesen – a leghasználatosabb osztályozás szerint és a feltűnőség sorrendjében – a színárnyalat
(színezetnek, színjellegnek vagy röviden színnek is nevezik), a telítettség és a világosság.

a) A színárnyalat (pl. vörös, narancs stb.) szempontjából a vörös, sárga, zöld, kék árnyalatok ún. ősszínek, a többiek közbülső színek abban
az értelemben, hogy pl. a narancs színárnyalat a vörösre és sárgára, a bíbor a kékre és a vörösre emlékeztet, ill. ezekből összetettnek tűnik.
Hasonlóságuk alapján a színárnyalatok önmagába visszatérő sorozatba, színkörbe rendezhetők, így pl. a spektrumszíneket – a főbbek sorrendje:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya – a spektrumban hiányzó, az ibolyától a vörösbe való átmenetet képező bíbor színárnyalatok zárják teljes
színkörré. A nevezetes Ostwald-féle színkör az 1. színes képen feltüntetett 4 szín mindegyikéből 3 árnyalatot, azaz összesen 12 árnyalatot tartalmaz
(l. a könyv végén). Az egymással diametrálisan szemközt levő színek ún. ellenszínek, pl. a vörös és a tengerzöld. Lehetségesek sokkal több
árnyalatot magukban foglaló színkörök is, mert pl. csupán a vörös és a sárga között kb. 40 olyan árnyalat van, amelyek az „átlagos szem” számára
megkülönböztethetők.

b) A telítettség annál nagyobb fokú, minél kisebb a tarka szín „fehértartalma”. A legtelítettebbek, „legszíndúsabbak” a spektrumszínek, viszont pl. a
ködön át megfigyelt távolabbi tárgyak színei vagy a rózsaszín és a vajszín telítetlen, fehéres színek. Az átlagos szem pl. a telített vörös és a fehér
között kb. 20 „telítettségi fokozatot” képes megkülönböztetni.

34 Az érzetekre vonatkozó Weber–Fechner-törvény (106. és 270. §) értelmében pl. a fenti 8 tagú szürkesorozatnál a világosságérzet erőssége a fehértől a feketéig akkor csökken aritmetikai sor
szerint, ha a világosságinger erősségére mérvadó β remissziós tényező geometriai sor szerint csökken, vagyis (8 tag esetén e sor hányadosa ≈ 2 3 lévén), ha a megfelelő β-értékek %-ban: 90,
60, 40, 27, 18, 12, 8, 5.
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c) A világosság a már a semleges színeknél említett ismertetőjel, amely, ha a szemünkbe jutó fény relatív spektrális energiaeloszlása változatlan
marad, a fény intenzitásától függ. A legtöbb tarka szín esetében a világosság befolyása a színérzetre aránylag kicsiny, jelentős azonban a barna és
az olajzöld színeknél. Erről pl. úgy győződhetünk meg, hogy sötét szobában ívlámpával narancsszínű szűrőn át megvilágítjuk egy fehér lap közepét:
az ekkor narancsszínű felület barnának látszik, mihelyt a környező részt fehér fénnyel erősen megvilágítjuk; másrészt a szokásos környezetben
barna felület, ha egyedül ezt világítjuk meg fehér fénnyel, narancsszínűnek tűnik. Eszerint a barna és hasonlóan az olajzöld tulajdonképpen narancs-,
ill. sárga színek, amelyek azonban világosabb környezetben barnának, ill. olajzöldnek látszanak: a barna és olajzöld a szürkével és feketével együtt
tipikusan vonatkoztatott színek (feketés vagy „beburkolt” színek Ostwald, ill. Hering szerint).

A színekről további, pontosabb felvilágosítás nyerhető az ún. színkeverés tanulmányozásával.

4. Az additív vagy optikai színkeverés – helyesebben fénykeverés – során egyidejűleg vagy elegendő gyors váltakozásban különböző színű
fényeket juttatunk a szem retinájának ugyanarra a helyére. Az e célra szolgáló színkeverő és színmérő készülékek egyik legegyszerűbb, bár általában
csak felületi színek keverésére alkalmas fajtája a 2. színes képen vázolt forgó színtárcsa (Newton, Maxwell): a különböző színű szektorokból álló
körlap gyors forgatásakor a több szín egységes keverékszínné olvad össze, és ez közvetlenül összehasonlítható a korong szélére festett vizsgálandó
színnel. A spektrumszínek keverésére igen alkalmas pl. a lényegében két spektroszkópból, megfelelő prizmákból és távcsőből álló Helmholtz–Kőnig–
Bechstein-féle színkeverő készülék, amellyel a keverendő két vagy három fény színe és intenzitásviszonya kényelmesen és pontosan változtatható,
s ez a távcső látómezejének egyik részét kitöltő keverékszín a másik részt kitöltő vizsgált színnel összehasonlítható. Úgy is eljárhatunk, hogy két
vagy több vetítőkészülék és színszűrők segítségével különböző színű mezőket vetítünk fehér ernyőre. Pl. az így kapott 3. színes képen látható, hogy
az ottani vörös, zöld és kék színek additív keverésének eredménye:

 ((1a–d). egyenlet)

Két tiszta spketrumszín keverésével, helyesebben két, λ1 és λ2 hullámhosszúságú fény megfelelő intenzitásarányban való keverésével általában
előállíthatók az összes közbülső (λ1 és λ2 közti) színárnyalatok, és e keverékszínek egymáshoz közel álló (pl. vörös és sárga) komponensek esetén
ugyanolyan telítettek, mint a megfelelő tiszta spektrumszínek, egymástól távolabbi komponensek esetében viszont rendszerint telítetlenebbek,
fehéresebbek. A vörös és az ibolya színek keverésekor jönnek létre a spektrumban hiányzó bíbor színek, a fehér szín pedig végtelen
sokféleképpen előállítható. Nevezetesen, a λ ≈ 569–494 nm (a sárgászöld és kékeszöld közti ,,levélzöld”) tartomány kivételével minden tiszta
spektrumszínárnyalathoz található egy másik tiszta spektrumszínárnyalat (a levélzöldhöz pedig a bíbor), amellyel az megfelelő arányú keveréskor
fehér színt ad. Ilyen kiegyenlítő (kompenzációs) színárnyalatok, ill. – ha az árnyalaton kívül még a két szín világosságaránya is megfelelő – kiegészítő
(komplementer) színek például:

 ((2). egyenlet)

(4. színes kép).

Az additív szín- vagy fénykeverés kísérleti eredményeit általános alakban foglalják össze a következő Grassmann-féle törvények (1853). 1. A
keverékfény színét az összetevők színe szabja meg, azok fizikai (spektrális) összetételétől függetlenül. Így pl. a 3. színes képen látható vörös és
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zöld színek keverésével adódó sárga szín nem függ attól, hogy a vörös és zöld komponensek monokromatikusak-e, vagy pedig már maguk is
keverékszínek. A szem tehát nem képes a fényt a spektrális összetétel szempontjából úgy elemezni, mint a fül a hangot (108. § 16). 2. Alkalmasan
választott három „alapszín” additív keverése útján (bizonyos megszorításokkal,) bármely szín előállítható, és így minden szín három független adattal
egyértelműen jellemezhető; ezt alább részletesebben kifejtjük. 3. Az egyik összetevő folytonos változtatásával a keverékszín is folytonosan változik.

5. Színmérés (színmetrika); színháromszög. a) A színek mérőszámokkal váló jellemzése főleg a második Grassmann-törvényen alapszik. Ha
a vizsgált színt (helyesebben az ezt a színérzetet kiváltó fényt) Sz-szel, a három alapszínt (alapszínértéket, alapfényt, pl. vörös, zöld, kék) rendre V,
Z, K-val jelöljük, akkor a fenti törvényt az egyelőre csak szimbolikus, de már pl. az (1a–d) eseteket magában foglaló

 ((3). egyenlet)

„színegyenlet” fejez ki. Pontos jelentésének lerögzítése végett legyenek – a Guild és Wright mérései nyomán 1931-ben elfogadott megállapodásnak
megfelelően – V, Z, K olyan, rendre 700, 546, 436 nm hullámhosszúságú spektrumfények, amelyeknek energiája egy meghatározott egységnek
rendre 70,2-szerese, 1,35-szorosa és 1-szerese; nevezzük ezeket az energiákat röviden 1 V, 1 Z és 1 K egységnek. Ha mármost a 4. pontban vázolt

egyik színmérő készülékkel megállapítjuk, hogy a V, Z, K fényekből a V, Z, K egységeknek rendre  kell additíve keverni ahhoz, hogy a
keverékfény színe a vizsgált Sz színnel megegyezzék – szemünk a látómezőben egymás mellett megjelenő két szín egyenlőségét elég pontosan

képes megítélni –, akkor a  számok a vizsgált Sz szín trikromatikus mérőszámai (színkoordinátái). Ezek közt előfordulhatnak negatív számok
is; pl. negatív  esetén  az Sz színt nem lehet ugyan a V, Z, K színek tulajdonképpeni keverésével előállítani,35 de a (3) színegyenlet most is
érvényes marad, ti. az „átrendezett”  alakban azt jelenti, hogy a V színt az Sz-hez kell keverni, nem  keverékszínhez. A színmérés
fenti módszerét színegyeztetési eljárásnak nevezzük.

b) A (3) alatti Sz színnek és egy színnek n : n' arányú additív keverésével kapott színre a tapasztalat szerint fennáll az

 ((4). egyenlet)

egyenlet. Ebből és (3)-ból következik, hogy bármely szín egy vektorral („színvektor”) ábrázolható, és az additív színkeverés az összetevő
„színvektorok” összeadásának felel meg. A V, Z, K alapszínek egy térbeli – akár ferdeszögű, akár derékszögű – OVZK koordinátarendszer
egységvektorainak tekinthetők (a 274,1. ábrán  stb.). Könnyen belátható, hogy az ugyanazon színárnyalatú és telítettségű, de különböző
világosságú színekhez – az azonos fajtájú színekhez – egyirányú, de különböző nagyságú (a fénysűrűséggel arányos hosszúságú) vektorok
tartoznak.

35 Ez a második Grassmann-törvénynél jelzett megszorítások egyike; a másik abban áll, hogy e törvény – a 2. és a 3c pontban foglaltakból érthetően – nem alkalmazható közvetlenül a környezet
által lényegesen befolyásolt vonatkoztatott színekre (szürke, fekete, barna, olajzöld).
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274,1. ábra -

A színek háromdimenziós sokaságának térbeli ábrázolására – annak alapján, hogy minden színnek egy vektor vagy ennek végpontja, az ún. színpont
felel meg a „színtérben” – különböző „színtesteket” szerkesztettek. Egyszerűbb és elterjedtebb azonban egy síkbeli ábrázolási mód, amelyhez az
előzőkből úgy juthatunk, hogy a színek három ismertetőjele közül a viszonylag legkevésbé lényegeset, a világosságot figyelmen kívül hagyva, bármely
Sz színt azzal az Sz ponttal jellemzőnk, amelyben az Sz színvektor pl. a 274,3. ábra szerint választott VZK „színháromszög” síkját metszi.

c) A színháromszög (színtábla) 274,2. ábrán és az 5. színes képen vázolt fajtája egyenlő oldalú, a V, Z, K csúcsok reprezentálják az említett vörös
(700 nm), zöld (546 nm) és kék (436 nm) alapfényeket, amelyeknek energiaarányát azért választották 70,2 : 1,35 : 1-nek,36 mert így a három alapfény
egyenlő arányban való additív keverése éppen fehér színt eredményez, az ezt ábrázoló F „fehérpont” a színháromszög középpontja. A színháromszög
egy-egy oldalán vannak a megfelelő két alapszín keverésével nyerhető színek pontjai, pl. a 75%-ban a V vöröset és 25%-ban a Z zöldet tartalmazó

narancsszínt az egységnyi hosszúságúnak vett VZ oldalon a V-től 1/4 egységnyire levő pont ábrázolja. Általánosan, a három alapfény  arányú

keverésével kapott színnek az az Sz színpont felel meg, amely a V, Z, K csúcsokban képzelt  tömegű pontok súlypontja.37 Az Sz pont tehát
a 33. §-ból ismert súlypontszerkesztéssel könnyen meghatározható, és megadható az ábrán értelmezett v, z, k háromszög-koordinátákkal; ezek

arányosak , és összegük 1:

36 A megfelelő fénysűrűségek aránya a szem színérzékenységi görbéje (261. § 4.) miatt lényegesen más, nevezetesen 16,0 : 73,9 : 1.
37 Ennek a VZK síkban levő súlypontnak a helyzetvektora ugyanis a (33,6) alatti kifejezés értelemszerű alkalmazásával (274.1. ábra): ; ez a vektor egy irányú

lévén a (3)-beli Sz vektorral, az utóbbinak a VZK síkkal való Sz metszéspontja valóban azonos a súlyponttal. – A fenti  vektor így is írható: , ahol v, z, k a háromszög-koordináták, l. (5).
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 ((5). egyenlet)

Pl. az Sz pontra (v, z, k) = (0,2; 0,2; 0,6), az F fehérpontra (1/3, 1/3, 1/3), az Sz* pontra (–0,2; 0,6; 0,6).

274,2. ábra -
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274,3. ábra -

A fenti színháromszögre alapozottan a spektrumszínek görbéje a 274,3. ábrán látható (szaggatott vonal), a nm-ekben kifejezett hullámhosszak
megjelölésével; a 400 és 700 nm-es pontokat a bíbor színeknek megfelelő „bíboregyenes” köti össze. Az a körülmény, hogy pl. az 500 nm-es zöld
(Z*) szín v koordinátája negatív (–|v|), a (3) után mondottak szerint a Z* + |v|V = zZ + kK egyenletnek megfelelő keverést jelenti.

A negatív színkoordinátákkal járó számítási kényelmetlenségek elkerülésére az előbbi és a méréseknél továbbra is alkalmazott V, Z, K valódi
alapfények helyett olyan X, Y, Z virtuális alap- vagy normálfényeket választottak – virtuális vörös (X), zöld (Y) és kék (Z); nem tévesztendő össze
az előző Z-vel!) –, amelyek a spektrumszíneknél lényegesen nagyobb telítettségük miatt a valóságban ugyan nem állíthatók elő, de matematikai
úton, a valódi alapfények lineáris kombinációjaként pontosan értelmezhetők. A virtuális alapfényekre vonatkoztatott színkoordináták a valódi

alapfényekre vonatkozókból  egy adott koordinátatranszformációval nyerhetők, és (valódi színek esetében)  ill. az

 ((6). egyenlet)
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háromszögkoordináták38 sohasem negatívok. Ha tehát a virtuális alapfényekből mint csúcsokból képezünk egy egyenlő oldalú háromszöget, a
spektrumszínek görbéje és a bíboregyenes e háromszögön belül fekszik. Újabban szokásos az egyenlő oldalú helyett derékszögű háromszöget
választani, és x, y, z közül csak két független mérőszámot, pl. x-et és y-t mint derékszögű koordinátákat megadni. Ilyen háromszög a nemzetközi
színháromszög egyik derékszögű alakja a 274,4. ábrán és a 6. színes képen látható a spektrumszínek görbéjével és a bíboregyenessel együtt; a
szaggatott vonallal jelzett VZK háromszög a régebbi színháromszögnek (274,3. ábra) felel meg.

274,4. ábra -

d) A spektrumszínek koordinátáit, amelyekből az ábrán leolvasható  (6) szerint adódnak, lényegében a következőképpen határozták
meg. A λ-t környező kis Δλ sávba eső, ismert ΕλΔλ energiájú39 fény Szλ színét a V, Z, K valódi alapfények keverésével előállítva, a (3) után említett
gondos mérésekkel megállapították a λ = 380, 390, …, 770, 780 nm hullámhosszakra az Szλ spektrumszíneknek a (V, Z, K) rendszerre vonatkozó

38Az normál színingerértékeknek, x, y, z-t pedig normál színingerarányoknak is hívják.
39 Pontosabban: Eλ Δλ számérték szerint az az energia, amelyet a fényforrás egységnyi felülete az időegység alatt az egységnyi térszögbe kibocsát: Eλ az ún. spektrális sugárzás i sűrűség, egysége
pl. 1 erg/(s cm2 sterad nm), l. 270. §.
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koordinátáit. Ezeket ΕλΔλ-val való osztással redukálták az ún. egyenlő energiájú spektrumra – arra a közelítőleg a nappali fényével megegyező, a
fehér szín pontos definiálására is szolgáló spektrumra, amelyben Eλ a hullámhossztól független, egységnyinek választott érték –, majd az így nyert

 mérőszámokból a fent jelzett transzformációval kapták a jelenleg használatos  koordinátákat. Az utóbbiak (  túlmenően) az egyenlő
energiájú spektrum színeit a világosság szempontjából is jellemzik, nevezetesen – a virtuális alapfények itt nem részletezett megválasztásából
kifolyólag – a felületi világosságot  adja meg, és az ezt a λ függvényeként ábrázoló görbe azonos a szemnek a normális megvilágításhoz tartozó
színérzékenységi görbéjével (261. § 4.). Az  függvények értékei táblázatokban foglaltatnak, vagy grafikonokról olvashatók le (274,5. ábra;
a görbék alatti területek egyenlők egymással). Jelentőségük egyebek között abban áll, hogy segítségükkel a szemünkbe jutó fény Jλ spektrális
intenzitáseloszlásának ismeretében a kérdéses fény  színkoordinátái számítással meghatározhatók. Ha ugyanis Jλdλ-n most azt a viszonyszámot
értjük, amely megadja, hogy a λ hullámhossz kis dλ környezetében a vizsgált fény energiája hányszor nagyobb, mint az megállapításakor alapul
vett egyenlő energiájú spektrum egységnyi hullámhossz-intervallumba eső részéé, akkor a vizsgált fény dλ sávba eső hányadának színkoordinátája
nyilván és így a vizsgált teljes fénynek mint a különböző hullámhosszúságú részek additív keverékének színkoordinátái:

 ((7). egyenlet)

ahol az integrálok az egész látható spektrumra (λ ≈ 380–760 nm) terjesztendők ki. A színmeghatározásnak ezt a módját spektrális módszernek hívjuk.
(Lásd még a 6. pontot. – Egy további eljárás az ún. világossági vagy színszűrős módszer: a vizsgált fényt időben egymás után három előírt színszűrőn
bocsátják át, és az áteresztett részek fotométerrel megmért fénysűrűségeiből állapítják meg a színkoordinátákat, itt nem részletezendő módon.)
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274,5. ábra -

e) A színháromszögnek és a spektrumszínek görbéjének segítségével egy szín (Sz) színárnyalata és telítettsége Helmholtz nyomán kvantitatív
és szemléletes módon jellemezhető. Az F fehérpontot a kérdéses Sz színponttal összekötő félegyenesnek a spektrumszínek görbéjével való

metszéspontját Sp-vel jelölve (274,4. ábra) az  szakasz pontjaihoz tartozó színek az Sp spektrumszínnek és az F fehér színnek a keverékei,
s így mind ugyanazon színárnyalatúak, csak telítettségük különböző. Ezért az Sz szín árnyalatának jellemzésére alkalmas az Sp spektrumszín

λs hullámhossza, az ún. színjellemző hullámhossz (a 274,4. ábra esetében λs = 650 nm), a telítettség jellemzésére pedig  spektrális
színtartalom, amely annál nagyobb, minél távolabb van az Sz színpont az F fehér ponttól. λs és σ – esetleg a szín világosságára vonatkozó

világosságértékkel kiegészítve – az Sz szín Helmholtz-féle mérőszámai. Megjegyzendő, hogy ha az  szakasz F-en túli meghosszabbítása a
spektrumszínek görbéjét Sp*-ban metszi, az Sp és Sp* pontokhoz tartozó színek a (2) előtt említett kiegyenlítő (kompenzációs) színek. Ezért az
olyan színek (pl. az ábrán Sz1) esetében, amelyekhez a fenti értelemben nem tartozik λs szín jellemző hullámhossz – mert az FSz1 félegyenes a
spektrumszínek görbéje helyett a ,,bíboregyenest” metszi –, a színárnyalat jellemzésére a B1 metszésponthoz tartozó bíbor szín kiegyenlítő színének

  hullámhosszát szokták megadni negatív előjellel (az ábrán – 550 nm).

f) A színek jellemzésére az  (ill. x, y, z) koordinátákon és a Helmholtz-féle mérőszámokon kívül használatosak az Ostwald-féle színmérő számok
is, amelyek a következőképpen értelmezhetők. Ha a vizsgálandó Sz színt egy alkalmas „telt szín” (az 1. színes képen látható 12 szín egyike), valamint
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az ideálisan fehér és az ideálisan fekete szín σ1, σ2, σ3 arányú (σ1 + σ2 + σ3 = 1) additív keverésével lehet előállítani – közelítőleg pl. úgy, hogy a 2.
színes képen vázolt forgó színtárcsa belső körlapját alkotó telt színű, fehér és mellette fekete szektorok területének arányát próbálgatással kellően
választjuk meg –, akkor a σ1, σ2, σ3 mérőszámok rendre az Sz szín „teltszín-, fehér-, és feketetartalmát” jelentik. (Ebben a – több ellenvetést kiváltott
– Ostwald-féle színrendszerben azok a színek, amelyek a telt színekből csak fehér, ill. csak fekete, vagy pedig fehér és fekete hozzáadásával jönnek
létre, rendre „világos, sötét és tompa színek”.)

A gyakorlatban a színek kiválasztására használatos színmintagyűjtemények (színatlaszok) közül pl. az Ostwald-féle színatlasz az 1. színes képen
látható, 12 szín mindegyikéből 72 különböző telítettségű (fehértartalmú) és világosságú (feketetartalmú) változatot – összesen 864 színmintát –
tartalmaz.

6. A fény források fényének és a testeknek a színe; szubtraktív színkeverés. a) Ha egy elsődleges fényforrás fénye, amelynek spektrális
energiaeloszlását (az 5d-ben említett egyenlő energiájú spektrumra vonatkoztatva40) az Eλ függvény adja meg, közvetlenül jut szemünkbe, akkor (7)
szerint – amelyben most Jλ = Ελ – a fényforrás fényének (a „közvetlen színnek”) színkoordinátái:

 ((8). egyenlet)

E formulákból is kitűnik, hogy adott Eλ energiaeloszlású fényforráshoz egy meghatározott  szín tartozik, viszont ugyanez a szín különböző
energiaeloszlású fényforrásoktól is származhat (mivel Eλ az integráljel alatt áll). Az egyenlő energiájú spektrumnak (Eλ = const) megfelelő fény

esetében  (mert a 274,5. ábrán a görbék alatti területek egyenlők:  tehát (6) alapján az ilyen fény által definiált fehér
szín (semleges szín) vagy F „fehérpont” koordinátái a 274,4. ábrán látható színháromszögben: x = 1/3, y = 1/3. Hasonlóan adódnak pl. a T
hőmérsékletű ,,abszolút fekete test” Eλ függvényének ismeretében (306. §) az ábrán 1000 K, 2000 K, …-kal megjelölt színpontok, valamint az alább
említendő „normál A, B, C világítások” Ελ görbéiből (274,6. ábra, önkényes egységekben) az A, B, C-vel jelölt színpontok is.

40 Legtöbbször csak a relatív spektrális eloszlási függvény a lényeges, amelynél Eλ egysége önkényesen választható meg. – A spektrális energiaeloszlásnak, valamint az alább szóba kerülő spektrális
remissziós és áteresztési tényezőknek a meghatározása a spektrofotometria körébe tartozik (273. §).
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274,6. ábra -

b) A testek színét, a „közvetett színeket” illetően az alábbi két legfontosabb esetet tekintjük. 1. Az Eλ energiaeloszlású fényt diffúz módon veri
vissza, ,,remittálja” egy olyan test, ill. felület, amelynek spektrális remissziós tényezője (a λ hullámhossznál a remittált és a beeső fényáram
hányadosa) βλ. 2. A fény a szemünkbe olyan testen, ill. rétegen, pl. színszűrőn át jut, amelynek spektrális áteresztési tényezője (transzmissziós foka
vagy transzparenciája, a λ hullámhossznál az áteresztett és a beeső fényáram hányadosa τλ. Mivel a szemünkbe jutó fény intenzitáseloszlását az 1.
esetben nyilván βλ Ελ, a 2-ben τλ Eλ adja meg, (7) alapján a remittált fény színének (a felületi színnek) koordinátái:

 ((9). egyenlet)

az áteresztett fény színének (az átnézeti színnek) koordinátái pedig:

 ((10). egyenlet)

A fenti formulák kvantitatív alakban fejezik ki azt a közismert tapasztalatot, hogy ugyanannak a testnek a színe a megvilágító fény energiaeloszlásától
(Eλ) függően a legkülönbözőbb lehet. Ezért a testek színének koordinátáit nemzetközi szabványok által rögzített ,,normálvilágítások” mellett
határozzák meg: az ún. A-világítást egy olyan izzólámpa szolgáltatja, amelynek „színhőmérséklete” Tsz = 2848 K (ez azt jelenti, hogy e lámpa
fényének színe megegyezik a 2848 K hőmérsékletű abszolút fekete test által kibocsátott fény színével, l. 306. §); a fenti izzólámpa és pontosan előírt



VIII. RÉSZ. GEOMETRIAI OPTIKA

206

színszűrők segítségével előállítható B-világítás (Tsz ≈ 4800 K) kb. a közvetlen napfénynek, a C-világítás (Tsz ≈ 6500 K) pedig kb. az átlagos nappali
fénynek felel meg; az utóbbi spektruma közelíti meg leginkább az ideális egyenlő energiájú spektrumot (274,6. ábra).

A színszűrök τλ áteresztési görbéire (vagy színes felületek βλ remissziós görbéire) a 274,7. ábra tüntet fel három példát; e görbék és (10) alapján – a
274,5. és 6. ábra görbéinek ismeretében – a különböző normálvilágítások esetére a színkoordináták kiszámíthatók. A 274,7. ábrán az a, b, c görbe
rendre egy fin. pozitív, negatív és keverő szűrő görbéje. Kvalitatíve, az a szűrő a ráeső fehér fényből csak viszonylag keskeny színképtartományt
enged át, az ábra esetében a kéket, és ezért fehér fényben kék színű (de pl. monokromatikus vörös fényben, amelyből semmit sem enged át, sötétnek
látszanék). A b szűrő a színkép legnagyobb részét átengedi, a fehér fényből csak aránylag keskeny sávot nyel el, vagy „von ki", az ábra esetében
leginkább a levélzöldet, s ezért (2) szerint az utóbbi kiegészítő színének megfelelően bíbor színű. A c szűrő csak két keskeny sávot enged át, az
ábra esetén a zöldet és a vöröset, tehát e két szín additív keverésének eredményeként sárga színű.

274,7. ábra -

A színkoordináták (9) és (10) alapján összefoglalhatók és általánosíthatók az y = …, z = … alakban, amelyben a φλ „fényfüggvény” a tárgyalt
két esetben βλ Ελ, ill. τλ Ελ, más esetekben viszont több tényezőből is állhat. Ha pl. egy színes felületet színszűrőn át nézünk, könnyen beláthatóan
φλ = βλ τλ Ελ, ha pedig az Eλ-jú fény két színszűrőn át jut szemünkbe, akkor φλ = τ1λ τ2λ Ελ.

c) A szubtraktív színkeverés egyik fontos esete a most említett módon, egymás után elhelyezett alkalmas színszűrőkkel vagy színes ékekkel
valósítható meg. Pl. a 274,8. ábra szerinti kísérletben az F fényforrás fehér fénye azáltal módosul, hogy e fényből az első negatív szűrő elnyel
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vagy ,,kivon” egy részt, a megmaradó áteresztett fényből a második negatív szűrő szintén kivon bizonyos részt stb. Ha negatív szűrők gyanánt
megfelelő vastagságú sárga, bíbor és kékeszöld szűrőt választunk, e három ,,szubtraktív alapszínnek” a (szimbolikusan most is +-szal jelzett, a
sorrendtől független) szubtraktív keverésével a 7. színes kép tanúsága szerint a következő eredményeket nyerjük:

 ((11a–d). egyenlet)

a színszűrők (színes ékek) vastagságának folytonos változtatásával pedig mindenfajta szín előállítható.

274,8. ábra -

A fenti eredmények azonban távolról sem általános érvényűek, mert a szubtraktív színkeverés eredménye – ellentétben az additív színkeverésével
– függ a ,,komponensek” spektrális összetételétől. Pl. az additív színkeverésre vonatkozó, 3. színes kép esetében teljesen közömbös az ottani
vörös, zöld és kék alapfények spektrális összetétele, a szubtraktív színkeverést szemléltető 7. színes kép esetében viszont az alapszínek spektrális
összetétele nagyon is lényeges, mert ha pl. a sárga és a kékeszöld negatív szűrők helyett pozitív szűrőket választanánk, akkor a sárga szűrőn
áthaladó közelítőleg monokromatikus sárga fényt a kékeszöld szűrő teljesen elnyelné, s így a sárga és kékeszöld keverése sötétséget eredményezne
a zöld szín helyett! A szubtraktív színkeverés esetében az eredő színnek a megvilágító fény Eλ spektrális energiaeloszlásától és a keverendő színek
spektrális összetételétől, ill. pl. három színszűrő alkalmazásánál a szűrők τ1λ τ2λ, τ3λ spektrális áteresztési tényezőitől való függősége matematikailag
abban nyilvánul meg, hogy a b) pont végén mondottak értelmében az eredő szín koordinátái:

 ((12). egyenlet)
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A festészetben használt festékek (pigmentek) keverésével általában a szubtraktív színkeverésnek megfelelő szín keletkezik, pl. sárga és kék
olajfesték keverésével rendszerint zöld, nem pedig az additív keverés alapján várható fehér. A durva magyarázat: a befestett felületre eső fehér
fényből a sárga pigmentszemcsék a vörös, sárga és zöld komponenst, a kék szemcsék pedig a zöld, kék és ibolya komponenst verik vissza, és
így a festékkeverékből csak a zöld fény juthat az észlelő szemébe (ti. a vörös és sárga fényt a kék szemcsék, a kék és az ibolya fényt pedig a
sárga szemcsék elnyelik).

7. A színtan alkalmazásainak egyik csoportjában főleg a színmérést használják fel (az esetleg időben változó színek mérőszámokkal való rögzítése
tudományos kutatásokban a festék-, textil-, vegyszer-, élelmiszer- és más iparágakban), az alkalmazások másik csoportjában (pl. a virág- és
magnemesítésben, továbbá a színes televízióban) pedig a színek reprodukálása a feladat. E csoportba tartozik pl. a háromszínnyomás is, amelynél
a képet fehér papírra nyomott apró – szabad szemmel nem kivehető –, rendszerint sárga, bíbor és kékeszöld színű „raszterpontokból” rakják össze;
a raszterpontok egy része fedi egymást. Ily módon egyelőre 8 szín jön tekintetbe: a papír fehér színe, az egymást nem fedő raszterpontok sárga,
bíbor és kékeszöld színe, továbbá az egymást fedő raszterpontokból a 7. színes képen vázolt szubtraktív színkeveréssel keletkező vörös, zöld, kék
és fekete színek. A különböző kis képrészletekben vagy „képelemekben” (240. §) különböző mértékben képviselt 8 színből additív színkeverés útján
jön létre az egyes képelemek színe. További alkalmazások: a színes fényképezés és a színes televízió (l. 10.).

8. A színeket mérőszámokkal jellemző színmetrikának az előzőkben vázolt ága, az ún. alsófokú színmetrika egy Sz szín koordinátáit (3) szerint
annak alapján állapítja meg, hogy a három alapfény milyen mennyiségben való additív keveréke látszik az Sz-szel egyenlő színűnek. Az így nyert
mérőszámok azonban közvetlenül a szín érzetét kiváltó fényre mint színingerre vonatkoznak, a színérzetet – amely a Weber–Fechner-törvény
értelmében az ingerrel nem arányosan változik – nem jellemzik kielégítően. Így például, ha a színháromszög (274,4. ábra) zöld tartományában
kiválasztott két színpont Δx, Δy, koordinátadifferenciái olyanok, hogy a két szín éppen csak megkülönböztethető, a kék tartományban az
ugyanakkora Δx, Δy koordinátadifferenciájú két ponthoz igen nagy színérzetkülönbség tartozik. Az a kérdés, hogy miképpen lehet a színérzeteket és
érzetkülönbségeket megfelelő kvantitatív alakban jellemezni, ill. az  színkoordináták és különbségeik függvényeként kifejezni, a főleg Helmholtz
és Schrödinger által megalapozott felsőfokú színmetrikának bonyolult, még nem teljesen megoldott problémája.

9. A színes fényképezés gyakorlati jelentőségű eljárásai a színkeverésen és színbontáson alapszanak – amely szerint három alapszín keverésével
minden szín előállítható –, és a színkeverés kétféle módjának megfelelően vagy additív, vagy szubtraktív eljárások.

a) Az additív eljárások közül elvileg legegyszerűbb az a módszer, amellyel először mutattak be színes vetített képeket (Maxwell, 1859). A módszer
abban áll, hogy a színes tárgyról egymás után egy vörös, zöld és kék színszűrő közbeiktatásával három közönséges diapozitívot (V, Z, K) készítünk,
majd három vetítőgéppel mindegyiket a felvételkor használt színszűrőn át kivetítjük a fehér ernyőnek ugyanarra a helyére. Könnyen belátható, hogy
így az ernyőn a tárgy színhű képét kapjuk: pl. a tárgy sárga részeiről kibocsátott fényt a vörös és a zöld szűrő bizonyos mértékben átengedi, de a
kék szűrő nem, következésképpen a tárgy sárga részeinek a V és Z diapozitívokon eléggé világos, a K-n viszont sötét helyek felnek meg, s így az
említett színszűrőkön át történő vetítéskor a V-n átmenő vörös és a Z-n átmenő zöld fény additív keveréke az ernyőn sárga színt eredményez (3.
színes kép). A fenti módszerből fejlődtek ki a gyakorlatban sokáig alkalmazott színraszteres vagy színrácsos eljárások – a filmek apró vörös, zöld
és kék szemcsékből felépített réteget tartalmaztak –, ezeket azonban újabban a viszonylag sokkal világosabb képeket adó szubtraktív módszerek
háttérbe szorították.
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b) A színes negatív – pozitív eljárásnál a felvétel színes negatív filmre készül, amelynek cellulóz hordozóanyagán egymás fölött három, egyenként kb.
5 μm vastag emulziós réteg van (az esetleges színszűrő és ,,fényudvar-mentesítő” rétegeken kívül); a felső réteg kék fényre, a középső zöld, az alsó
vörös fényre szenzibilizált. E rétegek – pl. egy ,,Agfacolor” típusú film esetében – tartalmaznak olyan színképző anyagokat is, amelyek az előhíváskor
vegyülve a különleges színes előhívónak a latens kép helyén felszabaduló oxidációs termékeivel, a fény érte helyeken színezékeket hoznak létre.
Így mindegyik réteg fény érte helyein az „ezüstképen” (a kivált ezüstön) kívül egy színes képkomponens is keletkezik, nevezetesen a kékre, a zöldre
és a vörösre érzékeny rétegben rendre a kiegészítő színt elfogadhatóan megközelítő sárga, bíbor és kékeszöld részkép. Az ,,ezüstképnek” és a
fennmaradó ezüst-bromidnak alkalmas vegyszerekkel való eltávolítása, majd mosás és szárítás után adódik a filmen a színes negatív kép, amely
– azáltal, hogy a rajta áthaladó fehér fényből a három színes rétegnek megfelelő színeket elnyeli vagy „kivonja” – a fényképezett tárgy színeinek
kiegészítő színeit tartalmazza. Ha e negatívon át fehér fényt vetítünk a filmhez hasonló szerkezetű „színespapírra” vagy „színes pozitív filmre”,
megfelelő kidolgozás után ezen színes pozitív képet (papírképet vagy diapozitívot, l. 8. színes kép) kapunk. A hosszas kutatások után kialakult
és részleteiben bonyolult eljárás előnye az alábbival szemben, hogy a színes negatívról másolással vagy nagyítással elvileg akárhány pozitív kép
készíthető, és a másoláskor a fény összetételének szűrőkkel való változtatásával a kép színárnyalatai helyesbíthetők.

c) A színes fordítós eljárás esetén a felvételt a színes negatív filmével lényegében megegyező szerkezetű színes fordítós filmre készítjük, de ezt első
lépésben színes helyett egyszerű előhívóval hívjuk elő, miáltal negatív „ezüstkép” keletkezik. Következő lépésként a filmet erős fehér fénnyel világítjuk
meg: ez a fény az egyes rétegeket csak azokon a helyeken éri, amelyeken nem vált ki ezüst, vagyis amely helyekre a felvételkor nem jutott fény. Így az
ezután alkalmazott színes előhívás (l. 9. színes kép) eredményeképpen a filmnek a felvételkor fény érte helyein pozitív ezüstképek és pozitív színes
részképek, is létrejönnek, tehát a kétféle ezüstképnek és a megmaradó ezüst-bromidnak kioldással való eltávolítása után átlátszó színes pozitív
képhez (diapozitívhoz) jutunk. Bár ez az eljárás közvetlenül pozitív képet szolgáltat, az előbbinél annyiban hátrányosabb, hogy színkorrigálásra alig
van lehetőség, és másolatok vagy nagyítások készítése sokkal körülményesebb.

10. A színes televízió elve. Az adóberendezésben fényosztókkal (I, II) és színszűrőkkel (Szx, Szy, Szz) a piros (x), zöld (y) és kék (z) alapszínűre
bontott közvetítendő képet három kamera (monitor, X, Y, Z) veszi fel, amelyek mindegyike a neki megfelelő színes képpontok fényességét a
fotoáramból kiszámítható, rendre Ix, Iy, Iz fényintenzitás jellé alakítja (274,9. ábra). Az így kapott három jel az (S1) bonyolult elektronikus berendezésbe,
az ún. színtranszformátorba jut, amelynek az a rendeltetése, hogy a három (Ix, Iy, Iz) jelből (0,299Ix, 0,587Iy, 0,114Iz keveréssel) egy fekete-fehéret,
továbbá (0,224Ix, 0,322Iy, 0,322Iz keveréssel) egy I jelűt és (0,211 Ix, 0,523Iy, 0,312 Iz keveréssel) egy Q jelűt állítson elő, és e jelek modulálják
a mikrohullámú adóberendezés három „csatornáját”. A fekete-fehér csatornának itt csakis az a feladata, hogy a színes adást a távolban egyszerű
fekete-fehér képű vevőkészülékkel is lehessen venni (l.: 240. §).
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274,9. ábra -

A vevőkészülékben is van egy (S2) színtranszfornátor, amely a fekete-fehér, I és Q jelekből az eredeti Ix piros, Iy zöld, Iz kék fényintenzitás jeleket
szétválasztva visszaállítja. Ez a három jel az ún. trikolor képcsőbe kerül, amelynek három elektronágyúja a három alapszínnek megfelelő ún.
luminofor (fénypor) felületet gerjeszti. Ez a luminofor különböző (lumineszcens) kristályporokból áll, amely éppen ezért háromféle energiájú elektronok
becsapódására háromféle (piros, zöld, kék) színben lumineszkál. A luminoforon egy képpont itt tehát három különböző színű lumineszcenciából
keletkezik, ez additív színkeverés útján válik színessé. A szín tarkaságát és szürkeségét a trikolorcső elektronágyúinak vezérlőfeszültségei szabják
meg. (Lásd még 240. § és 313. § 6.)
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2. fejezet - IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA
275. §. A fény mint hullám; alapfogalmak

A fizikai vagy hullámoptika körében azokat a fényjelenségeket vizsgáljuk – lényegében a fény interferenciáját, elhajlását és polarizációját –, amelyek
csak a fény hullámelméletével értelmezhetők. Ennek megfelelően a fényt hullámnak, általában periodikus hullámnak fogjuk fel, amelyben egy vagy
több fizikai mennyiség időben és térben periodikusan változik. Az elektromágneses fényelmélet szerint az E elektromos és a H mágneses térerősség,
ezek a változó mennyiségek, és a legegyszerűbb esetben a fényhullámot mint transzverzális és síkban poláros monokromatikus síkhullámot a
(236,12) egyenletek jellemzik. A hullámoptikába tartozó jelenségek nagy részének magyarázatához azonban – amint azt az optika története is
tanúsítja – nem feltétlenül szükséges a ,,rezgő mennyiség” fizikai jelentésének ismerete, hanem elegendő feltételeznünk, hogy egy, a fényre jellemző
Ψ mennyiségre alkalmazhatók az általános hullámtan (III. rész B) fogalmai és törvényei, amelyekre a következőkben többször hivatkozunk.

Így (91,5) és (94,1) alapján várhatjuk, hogy az elvileg legegyszerűbb fényhullám, egy homogén, izotrop és átlátszó közegben az x irányban haladó
monokromatikus síkhullám a

 ((1a–b). egyenlet)

egyenlettel írható le. Hasonló kifejezés vonatkozik (csak x helyett r-rel, a = const helyett a = const/r-rel) egy pontszerű fényforrásból kiinduló
gömbhullámra is, amely egyébként a tér megfelelően kis részében jó megközelítéssel síkhullámnak tekinthető. A fenti egyenletekben a a fényhullám
amplitúdója, c' a terjedési vagy fázissebesség, v a rezgésszám vagy frekvencia, ω = 2πv a körfrekvencia, λ' a hullámhossz, a []-ben álló kifejezés
a fázis, α a fényforrásra jellemző fázisállandó, a Ψ-t pedig optikai hullámfüggvénynek nevezhetjük. Tudjuk azt is, és (1b)-nél már fel is használtuk,
hogy a homogén és izotrop közegben

 ((2a–b). egyenlet)

ti. a v frekvencia független a közegtől. Ily módon a közeg vákuumra vonatkozó vagy abszolút törésmutatója: n = c/c' = λ/λ' (> 1), tehát az n törésmutatójú
közegben a fény terjedési sebessége (c') és hullámhossza (λ') n-szer kisebb, mint vákuumban:

 ((3a–b). egyenlet)

[Általánosabban, az 1 és 2 közegekben a fénysebességek és a hullámhosszak aránya: cl/c2  = λ1/λ2 = n2/n1 = n12, lásd (247,4).] Így az n törésmutatójú
közegben haladó (1) típusú fényhullám jellemezhető a

 ((4a–c). egyenlet)
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kifejezésekkel is, amelyekben nx – az x geometriai útnak és a törésmutatónak a szorzata – az ún. optikai út vagy fényút (250. §), a rövidség kedvéért
bevezetett k = 2 π/λ pedig a (kör)hullámszám. A színuszfüggvény helyett természetesen a koszinuszfüggvény is alkalmazható, sok számításnál
pedig igen előnyös a mindkettőt magában foglaló, a cosφ + jsin φ = eiφ relációra alapozott (és a 220. §-ban már megismert) komplex írásmód:

 ((5a–c). egyenlet)

Két vagy több fényhullám együtthaladásakor vagy találkozásakor a fényhullámok szuperpozíciójának elve szerint olyan hullám jön létre, amelynek
hullámfüggvénye az egyes hullámfüggvények összege. Az összeg az (1) típusú skaláris hullámoknál algebrai összeg: Ψ = Ψ1 + Ψ2, általánosabb
esetben vektori összeg (ti. az elektromágneses fényelmélet értelmében a két fényhullámban terjedő elektromos, ill. mágneses térerősség
összegeződik: E = E1 + E2 és H = H1 + H2, ekkor tehát a szuperpozíció elve az E és H vektorjellegéből következik).

A fény intenzitása, miként általában egy hullám intenzitása a 95. § 2. alapján, arányos az amplitúdó négyzetével:

 ((6). egyenlet)

az (1)-gyel leírt hullám esetében.

A fény intenzitása az elektromágneses fenyelmélet szerint nem más, mint az S sugárzási vagy Poynting-vektor nagyságának időbeli középértéke,

azaz (236,7) miatt . Erre a mennyiségre a (236,12–13) síkhullámnál, amint azt az olvasó könnyen kimutathatja,

adódik, azaz J az E0 térerősség-amplitúdó négyzetével arányos.

Ha az S időben állandó, akkor S érteke jelenti az 1 cm2 keresztmetszeten merőlegesen 1 s alatt áthaladó elektromágneses energiát. [A J a merőleges
áthaladás kikötése miatt nem tévesztendő össze az Ee besugárzott fajlagos teljesítménnyel (271. §). A J különben arányos a fény energia w térbeli
sűrűségének időátlagával (vö. 236. §).

A) A FÉNY INTERFERENCIÁJA
276. §. A fényinterferencia feltételei: koherencia

A fény „hullámtermészetének” feltételezésére az interferenciajelenségek adtak döntő okot. Az általános hullámtan alapján (92. és 95. §) várható,
hogy fényinterferencia lép fel két egyenlő frekvenciájú fényhullám találkozásakor, és a fényintenzitásnak maximuma, ill. minimuma van azokon a
helyeken, amelyeken a két hullám közötti δ fáziskülönbség a π-nek páros, ill. páratlan számú többszöröse:
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 ((1). egyenlet)

Valójában azonban a fényinterferencia megfigyelhetőségének, ill. (1) megvalósulásának vannak bizonyos, főleg a fénykibocsátás sajátságaival
kapcsolatos feltételei, amelyekkel célszerű még a fényinterferencia-jelenségek és -kísérletek közelebbi vizsgálata előtt foglalkoznunk.

1. A fényhullámok koherenciája. A víz-, a hang- és a rádióhullámok esetében interferencia két egyforma hullámforrással – pl. két hangvillával, ill.
rádióadóval – létrehozható, azt azonban sohasem tapasztalták, hogy két (közönséges) fényforrás1 hullámai vagy akár az ugyanazon fényforrás
két különböző helyéről kiinduló fényhullámok interferálnának egymással. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy – amint azt majd az atomfizikában
pontosabban megismerjük – a fényforrás gerjesztett atomjaiban az egyes „spontán fénykibocsátási aktusok” egymástól teljesen függetlenek, és igen
rövid időtartamúak (Δt ≈ 10–8 – 10–9 s), úgyhogy egy atom egy elemi aktus során csak véges hullámvonulatot bocsát ki, amelynek hosszúságát (l ≈
cΔt) koherenciahosszúságnak hívjuk, alább érthetővé váló okokból. Ha tehát pl. az A és B pontokból (atomokból) kiinduló a1 és b1 hullámvonulatok
a P pontban találkoznak (276,1. ábra), a fáziskülönbségtől függően erősítés vagy gyengítés létrejöhet ugyan, de ez csak kb. 10–9 s-ig tart; a további,
egymást rendszertelenül és gyorsan követő (a2, b2), (a3, b3), … hullámvonulatok között a fáziskülönbség rendszertelenül és oly gyorsan változik,
hogy a viszonylag hosszú megfigyelési idő (rendszerint > 0,1 s) alatt állandó fáziskülönbségről nem lehet szó, vagyis az A és B pontokból kiinduló
fényhullámok nem koherensek; analóg esetre már a vízhullámoknál is rámutattunk a 95. §-ban. Következésképpen a megfigyelhető interferencia
egyik feltétele: csak koherens fényhullámok interferálhatnak, azaz olyan hullámok, amelyek ugyanazon fényforrás ugyanazon pontjából indulnak ki,
tehát ugyanabból az elemi emissziós aktusból származnak. Ezt a feltételt úgy elégíthetjük ki, hogy az F „fénypontból” kiinduló sugarak közül kettőt
vagy többet valamilyen berendezéssel kiválasztunk („fényosztás”), majd egy P pontban egyesítünk, pl. a 276,2. ábra esetében a T1, T2 tükrökkel
(Fresnel-féle kettős tükör, l. alább). A visszavert 1 és 2 sugarak, mivel ugyanabból az F pontból erednek, koherensek, s így az F-nek F1 és F2 virtuális
képei – amelyekből 1 és 2 kiindulni látszanak – már koherens fényforrásoknak tekinthetők.

276,1. ábra -

1 A jelen fejezetben eltekintünk a lézer-fényforrásoktól (354. § 5.).
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276,2. ábra -

A fenti feltételnek kissé más oldalról való megvizsgálása céljából tegyük fel, hogy az egyelőre tetszőleges (nem szükségképpen koherens) F1 és F2
fénypontokból kiinduló v frekvenciájú hullámok találkoznak egy P pontban, miután az 1, ill. 2 sugár mentén sl ill s2 utat tettek meg az n1, ill. n2 abszolút
törésmutatójú közegben. Ha a két hullámot első közelítésben (275,4) típusú síkhullámnak tekintjük, a P pontban a rezgésállapotot a szuperpozíció
elve alapján a

 ((2). egyenlet)

függvény írja le. Egyszerű trigonometriai átalakítással, amelyet már az egyenlő frekvenciájú rezgések összetevésénél a 87. § 1.-ben elvégeztünk,
következik:

 ((3a–b). egyenlet)

adja meg az eredő rezgés a amplitúdóját, az α fázisállandó értékére pedig most nincs szükségünk. Mivel (275,6) szerint az  amplitúdónégyzetek
a megfelelő Jl J2, J fényintenzitásokkal arányosak, (3b) alapján a két fénysugár P találkozási pontjában a fényintenzitás:

 ((4a–b). egyenlet)

a fáziskülönbség. A fényintenzitások additívitásától való eltérésre – vagyis az interferenciára – nyilván a  „interferenciatag” a mérvadó. Ha
a pontszerű F1 és F2 fényforrások inkoherensek, akkor a kizárólag a két fényforrásra jellemző fázisállandók α1 – α2 különbsége az előzők értelmében
rendszertelenül és igen gyorsan változik, úgyhogy cos δ-nak és ezzel együtt az interferenciatagnak a megfigyelési időre vonatkozó átlagértéke zérus:
inkoherens fényforrások esetében interferencia nem figyelhető meg, azaz a fényintenzitások összegeződnek.
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Két koherens fényforrás esetén viszont – ilyenek pl. a 276,2. ábrán F1 és F2 mint ugyanazon F valódi fényforrásnak a képei – a két fázisállandó
azonossága miatt α1 – α2 = 0, és így a δ fáziskülönbség időben állandó:

 ((5). egyenlet)

itt, mint már említettük, λ a vákuumbeli hullámhossz, Δ = n1s1 – n2s2 pedig az optikai útkülönbség. A δ-t 2mπ-vel, ill. (2m – 1)π-vel egyenlővé téve,
azt az (1)-gyel egyenértékű eredményt kapjuk, hogy két koherens fénysugár interferenciája fénymaximumot, ill. -minimumot eredményez aszerint,
amint a Δ optikai útkülönbség a λ/2-nek páros, ill. páratlan számú (vagy a λ-nak egész, ill. fél számú) többszöröse:2

 ((6). egyenlet)

Az m egész szám a megfelelő interferenciamaximum vagy -minimum rendszáma. Ha a két homogén közeg azonos (n1 = n2 = n), és λ' = λ/n az
ebben a közegben fennálló hullámhossz, akkor (6) az s1 – s2 közönséges vagy geometriai útkülönbségre vonatkozó s1 – s2 = ± mλ' ill. ± (m – 1/2)λ'
feltételre egyszerűsödik.

(4a)-ból láthatóan a fényintenzitás maximuma ill. minimuma:

 , speciálisan a J1 = J2 esetben 4J1, ill. 0, és ekkora a J fényintenzitás mint a δ  fáziskülönbség függvénye:

 ((7). egyenlet)

2. A koherenciahosszúság 1. pontban említett fogalmából következik a fényinterferencia további feltétele: a Δ optikai útkülönbségnek az l
koherenciahossznál kisebbnek kell lennie. Ez a vázlatos 276,3. ábráról – amelyen F1 és F2 az előző ábrán is szereplő virtuális koherens fényforrások

– nyilvánvaló: ha  akkor azalatt, amíg az F1-ből kiinduló hullámvonulat eleje Q-ba ér, az F2-ből kiinduló vonulatnak már a vége is elhagyta
Q-t (ill. éppen Q-ban van), tehát a két hullám vonulat nem találkozik egymással.

Az F1-hez és F2-höz szimmetrikus helyzetű V0 pontban Δ = 0, ekkor tehát a két, esetünkben Νλ = 3λ hosszúságú hullámvonulat teljesen „átfedi”
egymást (276,4. ábra, a eset: az ernyő V0 helyén van a legkifejezettebb intenzitásmaximum vagy – mivel F1 és F2 rendszerint egy keskeny rés képei

– a legvilágosabb interferenciacsík. A két hullámvonulat az első sötét csík S1 helyén – amelyre  – a b esetnek megfelelően találkozik

2 Ha a fénysugarak inhomogén közegekben haladnak, a Δ kiszámításakor az optikai út (250,4) alatti általánosabb definíciója alkalmazanadó, továbbá figyelembe veendők a visszaverődéseknél esetleg
fellépő „fázisugrások” is (l. később); pl. π fázisugrás λ/2 optikai útnak felel meg. (A 271,2, ábra esetében a T1 és T2 tükörről való visszaverődéskor egyaránt létrejövő π fázisugrás a Δ útkülönbséget
nem befolyásolja.)
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egymással, az első V1 világos csík helyén pedig a c esetnek, végül például a harmadik sötét csík helyén a d esetnek megfelelően. E példából kitűnik:
l = Νλ koherenciahossz esetén legfeljebb N számú interferenciacsík figyelhető meg – N sötét és N világos csík a bal és a jobb oldalon –, és a csíkok
láthatósága (kontrasztja) a középtől a szélek felé, a csíkok m rendszámának növekedésével fokozatosan csökken a két hullámvonulat egyre kisebb
mértékű átfedése miatt.

276,3. ábra -

Kísérleti és elméleti vizsgálatok egyaránt arra vezettek, hogy az interferenciacsíkok száma és ezzel az l koherenciahossz annál nagyobb, minél
monokromatikusabb a fényforrás fénye, azaz minél kisebb a λ0 közepes hullámhossz körüli hullámsáv 2Δλ szélessége; nevezetesen

276,4. ábra -

 ((8). egyenlet)
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Megjegyezzük, hogy e közelítő jellegű összefüggésben az amúgy sem teljesen pontosan definiálható Δλ helyett általában, pl. a 276,5. ábrán vázolt
fényintenzitás-eloszlás mellett, a Δλf „félértékszélesség” is vehető. Tájékozódásul: igen éles spektrumvonalak esetében (pl. Δλ ≈ 2,5·10–3 Å, λ0 ≈
5000 Å) a koherenciahossz elérheti az l ≈ 2·106λ0 ≈ 1 m értéket, lézerfényforrásoknál több ezer métert is; izzólámpa zöld színszűrővel kiszűrt fényénél
(λ0 ≈ 5500 Å, Δλ = 500 Å) l ≈ 11 λ0 ≈ 6·10–4 cm; a ,,fehér fénynél” (durván λ0 ≈ 5500 Å, Δλ ≈ 200 Å) l = 3 λ0 ≈ 1,5· 10–4 cm.3

276,5. ábra -

A koherenciahosszal kapcsolatban emlékeztetünk arra (99. §), hogy egy véges l ≈ c · Δt hosszúságú hullámvonulat szigorúan véve nem
monokromatikus hullám, hanem végtelen sok olyan hullám szuperpozíciójaként előállítható hullámcsoport (hullámcsomag), amelynek folytonos
„spektruma” lényegileg egy közepes λ0 hullámhossz, ill. v0 frekvencia körüli 2Δλ, ill. 2Δv szélességű frekvenciasávból áll. Minél nagyobb a
hullámvonulat Δt „időbeli hossza” vagy kibocsátásának időtartama, annál kisebb a Δv frekvenciaszélesség, nevezetesen matematikai úton (a Fourier-
féle integráltétel felhasználásával) kimutatható, hogy

 ((9). egyenlet)

Ebből és a v = c/λ-ból adódó egyenletből következik a koherenciahosszra az , azaz a (8) alatti összefüggés. Kísérleti
alátámasztása céljából Rupp (1926) tallium-ívlámpa zöld fényének deciméteres hosszúságú hullámvonulatait igen gyorsan működő Kerr-cellás
pillanatzárral milliméter hosszúságú vonulatokra szaggatta szét, és azt találta, hogy az így modulált fény zöld színképvonala valóban szélesebbé
vált (modulációs vonalkiszélesedés).

3. A koherenciafeltétel. Pontszerű fényforrás helyett kiterjedt fényforrás alkalmazásakor a fent megismert feltételekhez egy további járul. Gondoljuk
el, hogy az L1L2 = D szélességű világító felület L1 pontjából kiinduló fényből valamilyen – a 276,6. ábrán csak jelképesen feltüntetett – ,,fényosztóval”

3 Hogy fehér fény esetén szemünkkel általában N = 3-nál több (színes) interferenciacsík figyelhető meg, az a színlátással függ össze; termoelemmel rendszerint csak 2 csík mutatható ki.
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kiválasztjuk, majd a P pontban egyesítjük az egymással 2u szöget bezáró 1 és 1' sugarakat, és hasonlóan járunk el a fényforrás többi pontjaiból
emittált sugarakkal is; ezek közül csak az (L1-től legtávolabb levő, azaz a legkedvezőtlenebb esetnek megfelelő) L2 pontból kiinduló oly 2 és 2'

sugarakat rajzoltuk fel, amelyek 1-gyel és 1'-vel párhuzamosak. A közös L1 pontból származó, tehát koherens 1 és 1' sugarak P-ben az  optikai
útkülönbségüktől függő fényhatást, pl. minimumot létesítenek. Az L2 pontból eredő, egymással szintén koherens sugarak csak akkor keltik P-ben

közelítőleg ugyanezt a fényhatást, ha optikai útkülönbségük  csak a λ-nál sokkal kisebb értékkel (pl. λ/10-zel) különbözik, azaz ha

 ((10a–b). egyenlet)

276,6. ábra -

Hogy  azt beláthatjuk, ha elképzelünk egy P-ből balra kiinduló, az 1' és 2' sugarak által határolt hullámot: ennek egyik hullámfelülete L2A1,

lévén, L2 és A1 egyenlő fázisú pontok, tehát az 1'-nek  és a 2'-nek  szakasza közt nincs optikai útkülönbség, s így a teljes 1' és 2' sugarak

útkülönbsége valóban  hasonló okból  Mivel az ábráról láthatóan (10b)-ből következik az alábbi egyenlőtlenség, az
ún. koherenciafeltétel:

 ((11). egyenlet)

Eszerint minél nagyobb (kisebb) a fényforrás D kiterjedése, annál kisebb (nagyobb) a még megfigyelhető interferenciát létesítő sugarak 2u
nyílásszöge; igen kis u esetén még nagy kiterjedésű fényforrás is pontszerűnek tekinthető (példák a 277. és 278. §-ban).
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A poláros fény interferenciájával a későbbi 292. §-ban foglalkozunk.

4. Az interferenciajelenségek osztályozása tekintetében a sok lehetséges szempont közül az egyik az, hogy a tér adott pontjában hány sugár interferál
egymással; aszerint, amint kettő vagy lényegesen több, két-,ill. soksugaras interferencia különböztethető meg. A következőkben először ismertetendő
kísérletek (277. §) a Young–Fresnel-féle interferenciák csoportjába sorolhatók, amelyek két divergens fénynyaláb találkozásából származnak,
kétsugarasak, és az interferenciacsíkok a tér valamely tartományának, az „interferenciatérnek” elvileg bármely helyén ernyővel felfoghatók. Ezzel
szemben a 278. §-ban sorra kerülő példák, a planparalel vagy ék alakú lemezeknél és vékony rétegeknél megfigyelhető jelenségek gyűjtőlencse
képsíkjában keletkező interferenciák, amelyek lehetnek két- és soksugarasak egyaránt. A külön kategóriának is tekinthető nagyszögű interferenciát
a 277. § keretébe foglaltuk. Annak megfelelően, hogy a fényhullámot pl. kettős tükörrel vagy pedig félig áteresztő tükörrel osztjuk részekre,
hullámfrontosztással,ill. amplitúdóosztással előállított interferenciáról is beszélhetünk.

277. §. Young–Fresnel-féle interferenciajelenségek; a Young-, Fresnel-, Pohl- és Selényi-féle kísérletek

1. A Young-féle interferenciakísérlet (1802) – az első tervszerű interferenciakísérlet – vázlata a 277,1. ábrán látható. A megvilágított keskeny R
résből mint fényforrásból kiinduló fényhullámok a kb. 1 m-re levő, szimmetrikus helyzetű R1 és R2 réseket (szélességük kb. 0,1 mm, távolságuk kb. 1
mm) egyenlő fázisban érik el. Így a két résből Huygens-elve szerint (97. és 281. §) másodlagos és egymással koherens fényhullámok indulnak ki, és
találkozásuk eredményeként az E ernyőn interferenciacsíkok figyelhetők meg: egyszínű fény esetében világos és sötét csíkok (V0, V1, …; S1, S2, …)
az r1 – r2 útkülönbségtől függően [l. (276,6.)]. A jelenségnek ezt a magyarázatát annak idején kétkedéssel fogadták a réseken fellépő fényelhajlás
szerepe miatt, amelyet az intenzitáseloszlás pontosabb értelmezésénél valóban figyelembe kell venni, egyébként azonban az interferenciajelenség
ugyanúgy tárgyalható, mint az alábbi, az R1 és R2 koherens fényforrásokat más módon előállító kísérletben.

277,1. ábra -

2. A Fresnel-féle tükörkísérlet (1816) fő része a kettős tükör: a hátsó lapjukon a reflexió elkerülése végett befeketített T1 és T2 üveglemezek (277,2.
ábra), amelyek egymáshoz igen kis ϑ szöggel (néhány ívperc) hajlanak, és a közös A él mentén pontosan illeszkednek. Fényforrásként az A éllel
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párhuzamos, ettől l ≈ néhány deciméter távolságra levő, megvilágított keskeny rés (R) szolgál. Egyszínű fény esetén a tükörtől célszerűen néhány
méternyire elhelyezett E ernyőn – ha ettől R közvetlen fényét a kis E1 ernyővel távol tartjuk – világos és sötét interferenciacsíkok mutatkoznak.
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277,2. ábra -
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Az értelmezés a 276. §-ban mondottak figyelembevételével röviden összefoglalható. Az R fényforrásnak a két tükörről visszavert hullámai úgy
tekinthetők, mintha az R1 és R2 virtuális tükörképekből, azaz két koherens fényforrásból indulnának ki, és ezért a rajz síkjában az R1 és R2
középpontú körívekkel szemléltethetők, pl. a vastagabban kihúzott ívek a hullámhegyeknek, a vékonyabbak a hullámvölgyeknek felelnek meg. A
mindkét hullámrendszer átjárta ABC tartományban interferencia alakul ki hasonlóan, mint a vízhullámoknál (95. §). Nevezetesen, fénymaximum van

az  merőlegesen felező AV0 szimmetriaegyenes és a  hiperbolaívek mentén, mert e három görbe bármely P pontjára vonatkozólag az

  útkülönbség rendre: 0, +λ, –λ; viszont fényminimum van pl. az   hiperbolaívek minden P pontjában, mert ezekre .

Így érthetővé válik az E ernyőn észlelhető világos és sötét interferenciacsíkok  keletkezése is; a V0, …, S1 jelölésekben az index
a megfelelő csík rendszáma.

A Fresnel-kísérlet lehetőséget nyújt a fény hullámhosszának mérésére. Az E ernyőnek a V0 szimmetriaponttól x távolságban levő P pontjában a
fényintenzitást a 277,3. ábra jelöléseivel az r1 – r2 útkülönbség szabja meg. A Pitagoras-tétel szerint

A tükrök kis ϑ hajlásszöge miatt  (nagyságrendben b/a ≈ 10–3), úgyhogy r1 + r2 helyett teljesen jó közelítésben 2a vehető, azaz r1 – r2 = bx/a. Ezt
az útkülönbséget a λ/2 páros, ill. páratlan számú többszörösével egyenlővé téve, kapjuk, hogy a fénymaximumok, ill. -minimumok helyei:

 ((1). egyenlet)

azaz két szomszédos világos (vagy sötét) interferenciacsík távolsága:

 ((2). egyenlet)

Mivel Δx és a közvetlenül megmérhetők, a 277,2. ábra alapján pedig b ≈ l·2ϑ, (2)-ből λ meghatározható. A b értékét ϑ ismerete nélkül is megkaphatjuk
úgy, hogy a 277,4. ábra szerint az L gyűjtőlencsével előállítjuk az R1R2 virtuális tárgynak a valódi képét az E ernyőn. Ekkor b = gt/k – ahol g, t, k
mérhető távolságok –, és így (2)-ből λ=bΔx/a = gtΔx/ak. [Pl. kísérletünkben vörös színszűrővel előállított fényre a Δx = 2,9 mm, a = 2870 mm, t =
300 mm, k = 2570 mm, g = 5,2 mm adatokkal λ ≈ 610 nm-t, kék fényre pedig (Δx=2,3 mm) λ ≈ 490 nm-t kaptunk.
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277,3. ábra -

277,4. ábra -
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Egyszínű fény helyett „fehér fény” alkalmazásakor színes interferenciacsíkok mutatkoznak, csak a középső csík fehér. Ezt a fentiek alapján úgy
magyarázhatjuk, hogy az ernyő valamely P pontjában (277,3. ábra) – kivéve az x = 0 helyet, ahol a zérus útkülönbség folytán minden hullámhosszra
maximum van – csak meghatározott λ hullámhosszúságú fényhullámok oltják ki teljesen egymást, és így a fehér fény összes más λ-jú hullámai a P-
ben együttesen valamilyen keverékszínt eredményeznek (interferenciaszínek).

A (276,11) alatti Dsin  koherenciafeltétel a Fresnel-kísérletnél a fényforrásként szereplő rés D szélességére, valamint a tükrök ϑ hajlásszögére
jelent korlátozást, ti. most a (kis) 2ϑ szög – a 277,2. ábráról beláthatóan – egyenlő az R fényforrás még interferáló sugarainak 2u nyílásszögével és

egyúttal az interferenciamező  nyílásszögével. Ha pl. ϑ = 4' = 0,001 rad, és λ ≈ 600 nm, akkor a koherenciafeltétel miatt D-nek jóval kisebbnek kell
lennie λ/2 sinϑ ≈ 0,3 nm-nél, mert különben az interferenciacsíkok elmosódnak. A résszélességnek s ezzel a fényintenzitásnak jelentős növeléséhez
a ϑ hajlásszöget kellene jelentősen csökkenteni, így viszont erősen csökkenne az interferenciamező kiterjedése és egyúttal a közel monokromatikus
fényben megfigyelhető interferenciacsíkok száma, amely (276,8) szerint optimális esetben Ν = λ0/Λλ lehetne.

A Fresnel-tükörkísérlet változatai közül az egyikben a fényosztó egy kettős prizma (Fresnel-féle biprizma, 277,5. ábra), a másikban kettévágott
bikonvex lencse (Billet-féle féllencsék, 1867), a Lloyd-kísérletben (1837; 277,6. ábra) pedig egyetlen tükör. Lényegében mindegyik esetre érvényes
az előzőkben megismert értelmezés és – az ábrák jelöléseivel – a (2) alatti kvantitatív összefüggés is.

277,5. ábra -
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277,6. ábra -

3. A Pohl-féle kísérletben (1940; 277,7. ábra) vékony planparalel lemez, pl. d ≈ 0,05 mm vastagságú C csillámlap4 elülső és hátsó felületéről verődik
vissza az F monokromatikus fényforrás (kis nyomású higany- vagy nátriumlámpa) fénye, úgyhogy az egymás mögötti F1 és F2 virtuális tükörképek
jelentik a két koherens hullámcentrumot. Ha F-et az ernyő felé és két oldalra leárnyékoljuk, a néhány méter távolságban levő E ernyőn vagy falon
messziről is jól látható, több méter átmérőjű interferenciakép jelenik meg, amely most szimmetriaokokból koncentrikus sötét és világos gyűrűkből áll;
számuk meghaladhatja a 30-at. Kvalitatíve a gyűrűk keletkezése könnyen belátható: ha pl. az α beesési szög mellett az 1 és 2 sugarak közti optikai
útkülönbség olyan, hogy a P pontban fénymaximum jön létre, egy kissé más szög alatt beeső két sugár optikai útkülönbsége az előzőtől éppen λ/2-
vel térhet el, s ekkor e két sugár találkozása Q-ban fényminimumot eredményez. Mivel a planparalel lemezeken keletkező interferenciákra a 278. §-
ban visszatérünk, itt csak a kísérletnek arra a vonására mutatunk rá, hogy a  koherenciafeltételben szereplő u fél nyílásszög most sokkal

kisebb lehet, mint a Fresnel-kísérletben az u = ϑ szög. Az ábráról leolvashatóan ugyanis  tehát pl. a d ≈ 0,05 mm, a ≈ 5 m, b = 5 cm, λ
≈ 30° értékek mellett u ≈ 10–5 rad. Így a feltétel lehetővé teszi több milliméter átmérőjű fényforrás alkalmazását és ezáltal az előzőnél
sokkal fényerősebb interferencia jelenség előállítását.

4 A csillám kettős törése (290. §) itt nem okoz lényeges zavart.
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277,7. ábra -

Lényegében hasonló jelenség állítható elő planparalel lemez helyett vékony ék alakú lemezzel is (277,8. ábra). Mind a planparalel, mind az ék
alakú lemez szerepét betöltheti olyan „levegőlemez”, ill. „levegőék” is, amely pl. két vastagabb üveglap között keletkezik, ha azokat a széleiken
sztaniolcsíkok közbeiktatásával helyezzük egymásra.
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277,8. ábra -

4. A Selényi-kísérlet (1911, 1938) fő jellegzetessége nagyszögű interferencia előállítása. Míg az előző kísérletekben az interferáló sugarak 2u
nyílásszöge legfeljebb néhány perc, Selényi Pál (1884–1954) kimutatta, hogy a fényforrás ugyanazon pontjából kiinduló sugarak még 90°-nál nagyobb
nyílásszög esetén is interferálhatnak egymással. Ilyen nagy szögű (2u > 90°) interferencia a (276,11) alatti  koherenciafeltétel miatt csak
nagyon kis kiterjedésű  fényforrás alkalmazásakor várható. Ezért a 277,9. ábrán vázolt kísérletben fényforrásként a vékony csillámlap és az
üvegprizma között levő, rendkívül vékony (d ≈ λ/10) zselatinrétegben oldott fluoreszcein-molekulák szolgáltak, amelyeket erős fény (ultraibolya fény
is lehet) fluoreszkálásra gerjeszt.5 A kísérletét formailag a 277,7. ábra szerinti kísérlet olyan határesetének foghatjuk fel, amelyben az F fénypontnak
a csillámlaptól való távolságát zérusra csökkentjük. A szabad szemmel megfigyelhető interferenciát az ábra esetében az F-ből (és a környező többi
fluoreszkáló molekulából) közvetlenül érkező 1 és a csillámlap túlsó, levegővel érintkező felületéről teljesen visszaverődő 2 sugarak létesítik; más
visszavert sugár nem jön számításba, mert a csillámlap, a fluoreszkáló réteg és az üvegprizma gyakorlatilag homogén optikai rendszert alkot. A
Selényi-kísérletnek fontos szerepe volt a fény természetére vonatkozó felfogásunk kialakulásában; erről a 346. §-ban szólunk.

5 Egy korábbi kísérletben a csillámlap és az üvegprizma közötti alkalmas kénrétegnek apró, a rájuk eső fényt szóró részecskéi töltötték be a fényforrás szerepét.
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277,9. ábra -

278. §. Két- és soksugaras interferencia planparalel és ék alakú lemezeken; az egyenlő beesés és az egyenlő vastagság görbéi; vékony lemezek
színei

A vékony rétegeken, pl. szappanhártyákon, vizet befedő olajrétegeken, fémek oxidrétegein gyakran megfigyelhető tarka színeződések a réteg
két felületéről visszavert fényhullámok interferenciájával magyarázhatók, és effajta interferencián alapszik több fontos optikai műszer működése
is. Ezek az interferenciajelenségek – amelyeket először planparalel, majd változó vastagságú lemezek vagy rétegek esetében tanulmányozunk
– az előzőktől főleg abban különböznek, hogy gyűjtőlencse képsíkjában (ill. szemünk retinájában) jönnek létre, és a fényforrás bármilyen nagy
kiterjedésű lehet. A különbözőség okát könnyen beláthatjuk, ha az ismert és a 278,1a ábrán újból felvázolt Pohl-kísérletben az E ernyőnek, ill. a P
találkozási pontnak a planparalel lemeztől való távolságát végtelen nagyra növeljük. Az így párhuzamossá váló 1 és 2 sugarak (b ábra) az L lencse

gyújtósíkjában egyesülnek, a zérussá vált nyílásszög (2u = 0) miatt pedig a (276,11) alatti  koherenciafeltétel értelmében akármilyen nagy
felületű fényforrás alkalmazható (ami az interferenciajelenség „fényerőssége” szempontjából is előnyös). Ez egyébként is nyilvánvaló: a fényforrás
tetszőleges  pontjából az előző a-val párhuzamosan kiinduló  sugár  és  részei szintén a gyújtósík Q pontjába jutnak, és ott az 1, 2 sugarakéval
azonos fényhatást hoznak létre.



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

229

278,1. ábra -

1. Kétsugaras interferenciák planparalel lemezeken; általános megállapítások. Tegyük fel, hogy az átlátszó, d vastagságú és n abszolút
törésmutatójú planparalel lemezre a kiterjedt fényforrás F pontjából a környező levegőn (n0 ≈ 1) át λ hullámhosszúságú fény esik az a sugár mentén,
α beesési szög alatt (278,2. ábra). Ez a sugár az A pontban felbomlik a visszavert 1 és a megtört AB sugárra, az utóbbi pedig a B pontban a lemez
másik oldalán kilépő 1' és a lemezbe visszaverődő BC sugárra stb., úgyhogy – röviden szólva – a visszavert fény a párhuzamos 1, 2, 3, … , az
átmenő fény a szintén párhuzamos 1', 2', 3', … sugarakból áll. Mindezek a sugarak, mivel ugyanabból az F fénypontból származnak, koherensek,
tehát az L, ill. U gyűjtőlencsével való egyesítés után interferálhatnak.
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278,2. ábra -

A minden egyes visszaverődéskor fellépő intenzitáscsökkenés miatt általában – nem nagyon ferde beesésnél – elegendő akár a visszavert, akár az
átmenő fényből az első két sugarat tekintetbe venni (kétsugaras interferencia).6 Az is belátható, hogy a visszavert 1 és 2 sugarak intenzitása csaknem
egyenlő, az átmenő 1' és 2' sugaraké azonban lényegesen különböző [(1) szerint pl. üveg – levegő esetében J1:J2 = 1 : (1 – R)2

 ≈ 1: (24/25)2, viszont
J1: J2 = 1 : R2 ≈ 1 : (1/25)2]. Ezért és a (276,4) előttiek alapján máris kijelenthetjük, hogy visszavert fényben az interferencia – bár jóval fényszegényebb
– sokkal kontrasztosabb, feltűnőbb, mint átmenő fényben, ti. a fénymaximumok és -minimumok sokkal jobban megkülönböztethetők egymástól.
Valóban, pl. a szappanhártyák színeződése rendszerint csak visszavert fényben észlelhető, átmenő fényben a hártyák többnyire színtelenek.

61 Nem nagyon ferde beesés mellett a visszavert és a beeső fény intenzitásának aránya (247,6) szerint R ≈ (n – 1)2/ (n + 1)2-nek vehető, pl. az üveg–levegő rendszerre R ≈ 1/25. A beeső a sugár
intenzitását 1-nek választva, az 1 sugár intenzitásai R, a lemezben haladó AB, BC, CD, … sugaraké (1 – R),(1 –R)R,(1 – R)R2, … így az ábrára való tekintettel könnyen adódik, hogy a visszavert
1, 2, 3, ..., ill. az átmenő 1', 2', 3'… sugarak relatív intenzitása:

 ((1). egyenlet)

azaz pl. üveg – levegő esetében a 3 és 3' sugár intenzitása a 2, ill. 2' sugárénál R2 ≈ 1/625 arányban kisebb (az amplitúdó pedig 1/25 arányban).
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Az ábra alapján az optikai útkülönbség a visszavert 2 és 1 sugár között: Δ21 = n(AB + BC) – n0CE, az átmenő 2' és 1' között szintén ekkora [Δ2'1' =
n(BC + CD) – n0BE']. Az ábráról AB = BC = d/cos β, CE = 2d tg β sin α, és így, az n0 sin α = n sin β törési törvényt is felhasználva:

 ((2). egyenlet)

Itt azonban még figyelembe kell venni azt az általános hullámtanban (92. §) megismert – és a nemsokára említendő tapasztalatok szerint a
fényhullámokra is érvényes – tételt, hogy sűrűbb, ill. most optikailag sűrűbb közeg határfelületéről való visszaverődéskor π fázisugrás lép fel, amely
λ/2 (vagy – λ/2) optikai útnak felel meg. Effajta visszaverődést az ábrán felvett n>n0 esetben csak az 1 sugár szenved (A-ban), az n0 esetben pedig –
pl. üveglapok közti levegőrétegnél, amikor is az ábrán β > α-ra módosítandó – csak a 2 sugár (B-ben; a 2' sugárnál a két ilyen visszaverődés B-ben és
C-ben, 2π fázisugrást jelent, amely nyilván nem jön tekintetbe). Így a fázisugrást is beszámítva, az optikai útkülönbség visszavert, ill. átmenő fényben:

 ((3a–b). egyenlet)

A Δ = mλ és  egyenletekből következik, hogy visszavert fényben az interferenciamaximumokra és -minimumokra fennáll:

 ((4). egyenlet)

átmenő fényben pedig megfordítva. Eszerint a két interferenciajelenség egymás komplementerje: ha pl. az 1 és 2 sugarak fénymaximumot adnak,
ugyanakkor az 1' és 2' sugarak minimumot eredményeznek. A (4)-ben λ tudvalévőén a vákuumbeli hullámhossz, az m pozitív egész szám pedig a
megfelelő interferencia (csík) rendszáma. A törésmutatók két gyakori speciális esetben: levegőben levő üveglemeznél n0 ≈ 1, n ≈ 3/2, üveglapok
közti levegőrétegnél pedig n0 ≈ 3/2, n ≈ 1.

A kísérleti megvalósítást tekintve, az alábbi esetekkel foglalkozunk.

a) Az egyenlő beesés görbéi. Egy nagy kiterjedésű monokromatikus fényforrásból, pl. nátriumlámpával megvilágított mennyezetről az l lemezre
ugyanazon α beesési szöggel különböző irányú sugarak, ill. párhuzamos sugárnyalábok jutnak, pl. a 278,3. ábrán a és b. Az a-ból származó 1 és 2
sugarakat (sugárnyalábokat) az L lencse E ernyőn a Pa-pontban, a b-ből származókat a Pb-ben egyesíti. Pa, Pb és a hasonló jelentésű pontok a lencse

gyújtósíkjában egy görbét, pl. világos görbét alkotnak, a valamilyen más α' beesési szöghöz tartozó pontok egy másik, pl. sötét görbét. Az ilyen
interferenciagörbéket, amelyeknek mindegyike egy-egy meghatározott α beesési szögnek felel meg, s így a görbe összes pontjaiban a fényhatás
ugyanaz – ez ti. adott lemeznél és hullámhossznál (4) szerint csak az α-tól függ –, az egyenlő beesés vagy hajlás görbéinek nevezzük. Ezek az
ábrán vázolt esetben, amikor a lencse tengelye merőleges a lemezre, szimmetriaokokból koncentrikus körök (Haidinger-gyűrűk,1849), eléggé ferde



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

232

irányú megfigyelésnél pedig (278,2. ábra) kúpszeletnek csaknem egyenes szakaszai. Vizuálisan végtelenre akkomodált szemmel vagy végtelenre
állított távcsővel észlelhetők; a teljes gyűrűrendszer megfigyelése pl. a 278,4. ábra szerint lehetséges.

278,3. ábra -

278,4. ábra -
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Az optikai útkülönbség(3a–b) alapján pl. d ≈ 1 mm vastagságú üveglemeznél, közelítőleg merőleges sugarak és λ0 ≈ 600 nm hullámhossz mellett Δ ≈
2nd ≈ 3 mm ≈ 5000 λ0. Ez egyrészt azt jelenti, hogy vastagabb lemeznél az interferenciacsíkok nagy rendszámnak (példánkban m ≈ 5000), másrészt

 koherenciahossznak az 5000 λ0-t meg kell haladnia  , azaz a fénynek eléggé monokromatikusnak kell lennie, mert különben
– példánkban Δ λ = λ0/5000 ≈ 0,1 nm-nél nagyobb félértékszélesség esetén – a jelenség nem mutatkozik. A Haidinger-gyűrűk megfigyelése érzékeny
módszer a lemezek planparalel voltának ellenőrzésére, mert a gyűrűket már λ/4 nagyságrendű vastagságeltérések is erősen eltorzítják.

b) Vékony rétegek egyenletes színeződése. Az előzők alapján fehér fényben, amelynek koherenciahossza kb. 2–3λ, interferencia észlelése legfeljebb
néhány hullámhossz vastagságú planparalel rétegeken várható. Ha ilyen rétegtől szemünk eléggé távol van, bizonyos megfigyelési irány mellett
előfordulhat (278,5. ábra), hogy szemünkbe – geometriai okokból és a pupilla fényhatároló szerepe miatt – gyakorlatilag csak azok az α szöggel a
rétegre eső, ill. arról visszavert 1 és 2 sugarak (párhuzamos nyalábok) jutnak, amelyek pl. a sárga színre kioltást eredményeznek (de nem jutnak
a szembe a 3 és 4 sugarak, amelyek ugyanerre a színre már fénymaximumot létesítenének). Mivel így a retinát érő fényből a sárga komponens
hiányzik, a réteg, pl. szappanhártya vagy olajréteg – ennek egy planparalel része – a sárga kiegészítő színét képező kék színben látszik, más
megfigyelési irány mellett pedig általában más színben.

244,1. ábra -

A nagyon vékony  rétegeknél, (3a) szerint a Δ optikai útkülönbség visszavert fényben gyakorlatilag λ/2 az α beesési szögtől függetlenül,
tehát minden λ és α mellett kioltás következik be, sem interferenciacsíkok, sem színeződések nem léphetnek fel. Valóban, ha kör alakú
vízszintes drótkeretre vitt szappanhártyát felületére merőleges tengely körül forgatunk, a hártya közepén a folytonos vékonyodás folytán az
interferenciajelenségek (Newton-gyűrűk, l. a 3. pontot) végül is megszűnnek, és kör alakú, a visszavert fényben feketének látszó folt mutatkozik. Ez
a „fekete folt” a (3a) előtt említett fázisugrás egyik közvetlen kísérleti bizonyítéka!

c) Reflexiócsökkentés, pl. az üveg (nü ≈ 3/2) és a levegő (n0 ≈ 1) határfelületén fellépő visszaverődés csökkentése végett a felületet igen vékony
réteggel vonják be, amelynek d vastagságát és nx törésmutatóját úgy választják meg, hogy merőleges beesésnél a réteg elülső és hátsó felületéről
visszavert sugarak lehetőleg teljesen kioltsák egymást. Ennek feltétele, hogy egyrészt az nx·2d optikai útkülönbség λ/2 legyen, másrészt a réteg két
felületéről visszavert hullámok amplitúdója s így a két felület reflexióképessége megegyezzék. Az utóbbi – (247,6) szerint – a megfelelő két relatív

törésmutató egyenlőségét kívánja meg: nx/n0 = nü/nx, és innen  Bár a nyert



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

234

 ((5a–b). egyenlet)

feltételek szigorúan csak egy hullámhosszra vagy keskeny sávra, pl. zöld színre teljesíthetők – ezért látszanak a rétegek bíbor vagy kékes színűnek
–, az ilyen bevonatokkal ellátott lemezek és lencsék („T-optika”) reflexiója gyakorlatilag az egész spektrumban lényegesen csökken. Ez nagyon
jelentős pl. a sok lencséből összetett objektívek fényerejének növelése szempontjából.

2. Soksugaras interferencia planparalel lemezen a 278,2. ábra szerint valósítható meg, ha az üveglemez két felületének reflexióképességét
vékony ezüstbevonattal alkalmasan megnöveljük. E helyett úgy is eljárhatunk, hogy közelítőleg súrlódó beesés (α ≈ 88°) útján vagy célszerűbben a
fénynek a lemezre ragasztott P üvegprizmára való bocsátásával (Lummer–Gehreke-lemez, 278,6. ábra) gondoskodunk arról, hogy a β törési szög
majdnem elérje a teljes visszaverődés határszögét. Ebben az esetben ugyanis az üveglemezben haladó fénysugár intenzitása egy visszaverődéskor
alig, csupán R ≈ 0,95 arányban csökken (249. §), s így a sok visszaverődésnek megfelelően a lemezből sok, közelítőleg egyenlő intenzitású sugár
lép ki, amelyek között páronként ugyanaz a δ fáziskülönbség vagy Δ optikai útkülönbség áll fenn. Mint alább kimutatjuk, az ilyen fajta sok sugár
interferenciája igen éles maximumot ad, azaz a sötét csíkoknál sokkal keskenyebb, világos vonalakat. Ezek helyzete ugyanaz, mint a megfelelő
kétsugaras interferencia maximumaié, az ,,élességkülönbség” azonban rögtön szembetűnik pl. a 278,7. ábra a és b görbéiről, amelyek” a sok-,
ill. a kétsugaras interferenciánál létrejövő intenzitást tüntetik fel a δ fáziskülönbség függvényében (az alább említendő esetekre). A soksugaras
interferencia alkalmazásairól a 280. §-ban szólunk.

278,6. ábra -
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278,7. ábra -

Tegyük fel, hogy a 278,6. ábrán pl. felülről kilépő 1 sugár mentén az a amplitúdójú fényhullám a többivel való találkozásig s optikai utat tesz meg. A

2, 3, …, m sugár mentén az optikai út rendre s + Δ, s + 2Δ, …, s + (m – 1) Δ, ahol (3) alapján7 az amplitúdó pedig rendre Ra, R2a,
…, Rm–1 a (R ≈ 0,95 az említett reflexiókoefficiens), mert (1) szerint a mostani 1, 2, 3… hullámok intenzitásai 1 : R2 : R4, …, az amplitúdók tehát 1 :
R : R2 ... arányban állnak egymással. Így az am = Rm–l a amplitúdójú és sm= s + (m – 1)Δ optikai utat megtett hullámot leíró kifejezés, célszerűen a
(275,5)-nek megfelelő komplex alakban és az a fázisállandót zérusnak választva:

 ((6). egyenlet)

itt δ = 2π Δ/λ a két szomszédos hullám közötti fáziskülönbség. Az interferencia eredményének megállapításához a Ψm hullámfüggvényeket
összegeznünk kell m = 1-től N-ig, ahol N a lemezből kilépő sugarak száma. A (6) jobb oldalán álló első tényezőt Ψ1-gyel jelölve, az eredő Ψ = ΣΨm
hullámfüggvény – egy geometriai haladvány összege – a következő:

 ((7). egyenlet)

Az eredő J fényintenzitás arányos az amplitúdó négyzetével, azaz ΨΨ*-gal (Ψ* a Ψ komplex konjugáltja), és így – figyelembe véve az

és az N = 1-re vonatkozó hasonló összefüggést – az N számú sugár interferenciájából származó relatív intenzitás mint a δ fáziskülönbség függvénye:

7A P prizma alkalmazásával kiküszöböltük a közvetlenül visszavert sugarat – amelyet a 278,2. ábrán 1-gyel, a 278,6. ábrán (1)-gyel jeleztünk -, úgyhogy a mostani 1, 2 (a régebbi 2, 3-nak megfelelő)
sugarak között nincs meg a fázisugrásból származó λ 2 útkülönbség. Ezért most a visszavert és az átmenő fényben keletkező interferenciajelenségek nem komplementerek, hanem azonos típusúak!
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 ((8a–b). egyenlet)

A 278,7. ábra a görbéje az általános (8a) Airy-formula alapján az N = 7, R = 0,95 esetre számított intenzitást, a b görbe pedig két egyenlő amplitúdójú

hullám (N = 2, R = 1) interferenciájából a (8b) szerint adódó, már (271,7)-ben is megállapított  intenzitást szemlélteti.

3. Interferenciák ék alakú lemezeken. A bevezetőben említett okokból azt a 278,1b ábrának megfelelő esetet tekintjük, amikor nagy kiterjedésű
fényforrás F és  pontjaiból az a és  párhuzamos sugarak ék alakú, azaz változó d vastagságú lemezre esnek (278,8. ábra, jobb oldalt) ; az ék
éle merőleges a rajz síkjára, az ék ϑ hajlásszöge legyen igen kicsiny. Most a viszonyok sokkal bonyolultabbak, mint a planparalel lemeznél, mert
az a-ból keletkező 1 és 2 visszavert sugarak nem párhuzamosak, meghosszabbításaik egymást az ék alatti Q pontban metszik, hasonlóan az 

és  sugarak meghosszabbításai a  pontban. Így az interferencia az L1 leképező lencsének a  tárgysíkhoz konjugált  képsíkjában jön létre,
feltéve, hogy Ll átmérője vagy belépési pupillája elegendő kicsiny, mert különben a lencsébe jutó sok más irányú sugár miatt az interferenciacsíkok
elmosódnak. Az említett metszéspontok helyzete függ a beesés, ill. megfigyelés irányától és az éknek a beesési helyhez tartozó d vastagságától: pl.

az ék bal oldali részére eső a' és  sugarakból az ék felett levő Q' és  metszéspontok származnak. Eszerint ék alakú lemezeknél az interferencia
észleléséhez általában kis belépési pupillája leképező lencsét kell alkalmazni, és a lencse helyzetét a megfigyelési iránytól függően kell megválasztani

(az ábrán L1 és L2). Ha a lencse szerepét szemünk tölti be, szemünket az L1 helyzetben a  síkra, az L2 helyzetben a  síkra kell akkomodálni;
az interferenciacsíkokat az első esetben az ék alatt, a másodikban az ék felett látjuk lebegni. Kissé részletesebben csak az alábbi speciális esetekkel
foglalkozhatunk.
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278,8. ábra -

a) Az egyenlő vastagság görbéi. Az igen kis hajlásszögű ékre szintén alkalmazható (4) formula értelmében a visszavert (vagy átmenő) két sugár
interferenciájának eredménye a beesési ponthoz tartozó d vastagságtól és az α beesési szögtől függ. Ha a megfigyelésnél csak olyan sugarak jönnek
tekintetbe, amelyekre α az ék mentén gyakorlatilag állandó, akkor az egyenlő d-jű helyekről származó sugarak interferenciája ugyanazt a fényhatást
létesíti egy görbe minden pontjában, s ezért az ilyen interferenciacsíkokat ,,az egyenlő vastagság görbéinek’’ nevezzük. Közelítőleg merőleges
beesésre szorítkozva, a 278,9. ábrán az A pontba beeső a sugár, amely törés után az ék alsó lapját a B-ben éppen merőlegesen éri, az A-ban, majd
a B-ben való visszaverődés után az 1 és 2 sugarakra válik szét, és ezek éppen A-ban találkoznak: közelítőleg merőleges beesésnél az egyenlő
vastagság görbéi az ékben vagy felületén keletkező, tehát az ékre akkomodált szemmel észlelhető, az ék élével párhuzamos egyenesek. Mivel az,
1 és 2 sugár között az optikai útkülönbség a fázisugrás beszámításával 2nd – λ/2 ≈ 2n·xm ϑ – λ/2, ezt mλ-val, majd (m – 1/2) λ-val egyenlővé téve,
adódik, hogy visszavert monokromatikus fényben a világos, ill. sötét csíkok távolsága az ék élétől:
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 ((9). egyenlet)

két szomszédos világos vagy sötét csík távolsága: Δx = λ/2nϑ.

278,9. ábra -

Az egyenlő vastagság görbéinek egyik speciális esetét jelentik a Newton-féle gyűrűk, 8amelyek sík üveglap és kis görbületű plankonvex lencse
közötti, változó vastagságú levegőrétegben keletkeznek. Ha a rendszerre a 278,10a ábra szerint pl. nátriumlámpából homogén fényt bocsátunk
közelítőleg merőleges beeséssel, a visszavert fényben számos világos és sötét koncentrikus gyűrűt figyelhetünk meg, sötét középponttal (b ábra).
Fehér fénnyel való megvilágításkor a gyűrűk színesek, és számuk sokkal kisebb, a már említett okokból. A gyűrűk lencsével ernyőre is leképezhetők
visszavert és átmenő fényben egyaránt; átmenő fényben a középpont világos, megegyezésben a két jelenség komplementer voltára és a fázisugrásra
vonatkozólag az 1. pontban megismert tétellel. A homogén fényben mutatkozó gyűrűk sugara könnyen lemérhető, és így a plánkonvex lencse R
görbületi sugarának ismeretében meg lehet határozni a λ hullámhosszat – vagy λ ismeretében R-et – az alább felállítandó (10) összefüggés alapján.

8 A jelenséget először Hooke (1665) és Newton (1676) vizsgálta pontosabban, a helyes értelmezés és – Newton mérési adataiból – az első fényhullámhossz-meghatározás Young (1802) érdeme.
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278,10. ábra -
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Ha az m-edik, rm sugarú világos gyűrű helyén a levegőréteg (n ≈ l) vastagsága d, akkor, miként előbb az éknél vagy pedig (4)-ből n = 1-re és α = 0-ra:

2d = (m + 1/2)λ. Az ábrán pontozva rajzolt derékszögű háromszögből viszont   (mivel ), azaz  Eszerint
visszavert monokromatikus fényben a világos, ill. a sötét gyűrűk sugara:

 ((10). egyenlet)

Általában az egyenlő vastagság görbéinek esetében az a legnagyobb rétegvastagság, amelynél – kellően monokromatikus fényben – a görbék még
mutatkozhatnak, a szemünkbe jutó sugárnyaláb nyílásszögétől függ. Ha pl. egy világos csík A pontját (278,9. vagy 10. ábra) merőleges irányból és
l ≈ 25 cm távolságból nézzük, a retinán az A pont képét nemcsak az α = 0 szög alatt visszavert 1 és 2 sugarak hozzák létre, hanem a ϱ ≈ 2 mm
sugarú pupillába bejutó, αh ≈ ϱ/l ≈0,008 rad fél nyílásszögű nyaláb határán levő 1h, 2h sugarak is. Az 1 és 2 sugarak közötti Δ0, ill. az 1h és 2h sugarak
közti Δh optikai útkülönbség (4) szerint, n0 ≈ 1-re:

 ((11). egyenlet)

A szemünkbe jutó nyaláb sugarai egymás hatását akkor nem kompenzálják, ha Δ0 – Δh = α hd/n jóval kisebb λ/2-nél. Ha feltesszük, hogy λ/4

útkülönbség még megengedhető, akkor αhd/ ≈ λ/4-ből a maximális rétegvastagság: tehát az említett αh ≈ 0,008 érték és n ≈ 1,5 esetén d
≈ 5·103 λ ≈ 3 mm.

b) Vékony lemezek színei. Ha az ék alakú lemez vagy réteg igen vékony  akkor a 278,8. ábra szerinti szerkesztésből beláthatóan az
interferencia bármely beesési szög mellett a rétegben keletkezik. Ezért a rétegre akkomodált szemmel, fehér fényben – visszavert nappali vagy
lámpafényben – a réteg különböző vastagságú részei különböző színűeknek látszanak (állandó beesési, ill. megfigyelési irány mellett is, l. az 1b-
ben mondottakat). Így pl. egy téglalap alakú drótkeretre feszülő és függőleges helyzetben tartott szappanhártyán, amely a folyadék süllyedése miatt

felül mindinkább vékonyodik, vízszintes tarka csíkok mutatkoznak. Ha a hártya felső része már nagyon vékonnyá vált  ez a hely visszavert
fényben feketének látszik az 1b pont végén már említett okból.

279. §. Álló fényhullámok. Fénylebegések

1. Álló fényhullámok. Az általános hullámtanban megismert állóhullámok (92. és 95. §) analógiájára várható, hogy fémtükörre merőlegesen beeső és
visszavert monokromatikus fény interferenciája révén álló fényhullámok keletkeznek. Ilyen hullámok létezését először a 279,1. ábrán vázolt Wiener-
kisérlet (1890) bizonyította be: a sík fémtükörhöz igen kis φ szöggel (≈ 1') hajló, nagyon vékony (d ≈ λ/30) K kollódiumhártyába ágyazott fotorétegen
előhívás után egymástól λ/2 sin φ távolságban feketedések mutatkoznak, amelyek a kialakult állóhullám duzzadóhelyeinek felelnek meg. Az első
duzzadóhely a tükörtől λ/4 távolságban van, jeléül annak, hogy maga a tükörfelület csomósík.
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279,1. ábra -

Az elektromágneses fényelmélet szerint az álló fényhullámokban az E elektromos és a H mágneses térerősség eloszlása ugyanolyan, mint a sokkal
(hosszabb Hertz- vagy rádióhullámok visszaverődésekor létrejövő állóhullámokban, amelyeknél az eloszlás külön az E-re és külön a H-ra érzékeny
műszerekkel közvetlenül is megvizsgálható (236. §). Így a 236. § 3. alapján mondhatjuk, hogy a fémlap felé haladó sík fényhullámban az E és
a H ugyanazon fázisban rezeg, a fémfelületről való visszaverődéskor azonban az E vektor π fázisugrást szenved (H nem), és ezért a kialakult
állóhullámban a fémlapon E-nek csomósíkja, H-nak duzzadóhelye van: az E az, amelyre az ábra jobb oldalán a színuszgörbés állóhullámkép
vonatkozik. Eszerint a Wiener-kísérletből következik, hogy a fény fotokémiai hatását – és későbbi kísérletek szerint általában egyéb hatásait is – az
elektromos térerősség okozza, nem a mágneses.

Álló fényhullámok feltételezésével magyarázta már 1868-ban Zenker azt a jelenséget, hogy egyszínű fénnyel megvilágított, azután előhívott alkalmas
fotolemez a ráeső fehér fényben éppen az előzőleg megvilágító fény színét mutatja. Az értelmezés a következő. A λ hullámhosszú fénnyel
megvilágított, másik oldalán fémfelülettel érintkező (finom- szemcsés és eléggé vastag) fotorétegben az álló fényhullámok hatására az előhívás
után „ezüstkorom síkok” alakulnak ki egymástól λ/2 távolságban. A rétegre bocsátott fehér fény e síkokon részben áthalad, részben visszaverődik,
az egész rétegről azonban túlnyomórészt éppen a λ hullámhosszúságú összetevő verődik vissza, mert erre vonatkozólag a két szomszédos síkon
visszaverődő fénysugarak útkülönbsége 2 · λ/2 = λ, tehát e sugarak interferencia révén erősítik egymást. A fenti jelenségen alapszik a színes
fényképezésnek egy régebbi, ma már nem használatos eljárása (Lippmann, 1891).

2. Fénylebegések (fénylüktetések) várhatók az általános hullám- és rezgéstan alapján akkor, ha a tér valamely P pontjában két kissé különböző (v
és ν') frekvenciájú fényhullám találkozik, ti. ebben az esetben a 87. § 1. szerint a fényintenzitásnak a vl = ν' – v ≡ Δν lebegési frekvenciával kellene
ingadoznia. Hogy ilyen ingadozást szemünkkel megfigyelhessünk, ahhoz a vl -nek legfeljebb 10 s–1-nek, azaz a Δv/v relatív frekvenciakülönbségnek
rendkívül kicsinynek kell lennie (Δν/ν<10–14, mivel a látható fényre v ≈ 6·1014 s–1)! Ennek ellenére fénylebegésnek tekinthető jelenség aránylag
egyszerűen megvalósítható, Fizeau (1862) nyomán pl. úgy, hogy ék alakú levegőrétegen v frekvenciájú monokromatikus fénnyel előállítjuk az egyenlő
vastagság interferenciacsíkjait, és a réteg d vastagságát a B lemez kis v sebességű eltolásával változtatjuk (279,2. ábra). λ/4 távolsággal való
eltoláskor pl. a P helyen észlelt világos csíkot a 2·λ/4 útkülönbség-változás folytán sötét csík, ezt újabb λ/4-gyel való eltoláskor ismét világos csík
váltja fel. Ha tehát a B lemezt másodpercenként λ távolsággal toljuk el, 1 s alatt 2 intenzitásváltozást észlelünk, v sebességű eltolás esetén pedig az
intenzitásváltozások frekvenciája 2ν/λ= 2uv/c. Ezt egyenlővé téve a ν' – v lebegési frekvenciával, v'-re a
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 ((1). egyenlet)

értéket kapjuk, amelynek a következő fizikai jelentést tulajdoníthatjuk. Az interferencia úgy fogható fel, hogy azt az F fényforrásnak az A-ra és
B-re vonatkozó FA és FB tükörképéből mint virtuális fényforrásokból kiinduló két hullám hozza létre. FA a térben állandó helyzetű, FB viszont az
ábráról láthatóan 2v sebességgel mozog a megfigyelő felé, s így a Doppler-effektus folytán – l. a (105,2) egyenletet  re – az FB-ből érkező
hullám frekvenciája v helyett ν' = v(1+2v/c). Ezek szerint a fenti kísérletben és hasonló esetekben észlelt intenzitásingadozás olyan fénylebegésnek
tekinthetőt amely két, a Doppler-effektus miatt kissé különböző frekvenciájú fényhullám interferenciájából származik.

279,2. ábra -

280. §. Interferencián alapuló optikai eszközök és vizsgálati módszerek; interferometria és interferencia-spektroszkópia; Fizeau-féle
interferenciakísérlet

A fényinterferencia jelenségeit felhasználó sokféle műszer néhány különösen fontos típusát az alábbi csoportosításban ismertetjük: 1. két sugár
interferenciáján alapuló vagy röviden „kétsugaras” interferométerek, amelyek főleg igen pontos hullámhosszmérésre, mérőrudak hullámhosszakkal
való összehasonlítására, valamint törésmutatók mérésére szolgálnak (interferometria); 2. soksugaras interferométerek, amelyeket többnyire
spektroszkópiai vizsgálatokra alkalmaznak (interferencia-spektroszkópia); 3. egyéb interferenciás készülékek.
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1. Kétsugaras interferométerek. a) A Michelson-féle interferométer (1882) működési elvét a 280,1. ábra vázolja. Az F monokromatikus
fényforráspontból kiinduló homocentrikus sugárnyaláb a sugara 45° szög alatt esik az L1 planparalel üveglemez félig áteresztőén beezüstözött A
lapjára, és itt kettéosztódik. Az A-n átmenő 1 sugár a T1 tükörről merőlegesen, majd az A-ról is visszaverődve, az AT1AB úton jut a távcsőbe, az
A-ról reflektált 2 sugár pedig a T2 tükörről való visszaverődés és az L1-en való áthatolás után, vagyis az AT2AB úton.9 A 2 sugár útjába helyezett,
az L1-gyel azonos vastagságú (nem beezüstözött) L2 lemez nem feltétlenül szükséges, de alkalmazásával elérjük, hogy az 1 és a 2 sugár üvegben
megtett útja ugyanakkora. Ily módon, ha a T2 tükörnek az A lapra vonatkozó tükörképe , az interferencia úgy tekinthető, mintha azt a T1 és  közötti
levegőréteg hozná létre. Ezt a levegőréteget a T2 tükör megfelelő beállításával pontosan planparalelnek is választhatjuk, ekkor a homocentrikus
nyaláb a ∞-re állított távcsőben az egyenlő beesés görbéit (koncentrikus gyűrűk) hozza létre. (Ha azonban az a nyalábot egy útjába állított lencsével
L1 előtt párhuzamosítjuk, a  virtuális levegőréteget pedig ék alakúnak választjuk, akkor a T2-re élesre állított B távcsőben az állandó vastagság
interferenciacsíkjai mutatkoznak.) A mérésekre akár az egyik, akár a másik csíkrendszer felhasználható.

280,1. ábra -

A készülékkel abszolút hullámhosszmérés végezhető a következőképpen. Finom mikrométercsavarral az egyik tükröt a ráeső sugár irányában
eltoljuk, pl. abból a helyzetből kiindulva, amelyben az interferencia-gyűrűrendszer centruma (vagy egy kiszemelt csík) sötét; λ/4-gyel való eltoláskor
az interferáló két sugár útkülönbsége λ/2-vel változván, a centrum világossá válik, újabb λ/4-gyel való eltoláskor pedig ismét sötétté stb., tehát

9 A jobb áttekinthetőség kedvéért a 280,1. ábra és a következő ábrák is csak azokat a visszavert sugarakat tüntetik fel, amelyek az interferencia szempontjából fontosak (a többit szükség esetén
diafragmákkal hatástalanítják).
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λ meghatározása végett csak meg kell számolnunk, hogy a tükör mikrométercsavarral mérhető eltolódására hány világosságváltakozás esik.
Lényegében ezt a módszert alkalmazta Michelson 1895-ben az ősméter hullámhosszakban való kimérésére, amelynek során először egy rövid
(0,39 mm-es) véglapos mérőrúd hosszúságát határozta meg, majd az ezzel való rendkívül gondos összehasonlítás útján fokozatosan hosszabb
mérőrudakét. Közbeiktatásuk már csak azért is szükséges, mert a mérésnél felhasznált fény koherenciahossza (271. §) a két méteres útkülönbségnél
sokkal kisebb, pl. a kadmium vörös vonaláé kb. 20 cm. A méter definíciójára vonatkozólag már a 2. §-ban említettük, hogy jelenleg 1 méteren a
86-os kriptonizotóp narancssárga (λ ≈ 6058 Å) spektrumvonala vákuumbeli hullámhosszának 1 650 763,73-szorosát értjük. – Az interferométerrel
végzett híres Miehelson-kísérletet l. a 315. §-ban.

A Michelson-interferométerhez elvileg hasonló szerkezetűek a precíziós hosszúságmérésre, nevezetesen véglapos mérőrudak kb. ± 0,01
μm pontosságú hitelesítésére alkalmas interferenciás komparátorok. Ezekkel a hosszúságot az interferenciacsíkok világosságváltakozásainak
hosszadalmas megszámlálása helyett más módon, több hullámhossz felhasználásával állapítják meg.

b) A Jamin-féle interferométer (interferenciás refraktométer, 1856; 280,2. ábra) elsősorban kis törésmutató-különbségek mérésére szolgál. Fő része
két plánparalel, pontosan egyenlő d vastagságú (1–5 cm) üveglemez, amelyek hátsó lapjukon beezüstözöttek, és egymáshoz kis szög alatt hajlanak
(α1 – α2 ≈ 1–2; α1 ≈ 49°). A monokromatikus fényforrásból beérkező a sugarat az L1 lemez elülső lapja két részre osztja, az 1 sugár az ABCDE,
a 2 sugár az AB'C'DE úton jut az M távcsőbe.1 Mivel a két sugár között a lemezek egymáshoz való kis hajlása folytán – egyelőre a K1 és K2
küvettáktól eltekintve – optikai útkülönbség van, a távcsőben interferenciacsíkok jelennek meg.10 Az egymástól néhány centiméterre szétvált AB és
C'D sugarak útjába az összehasonlítandó két folyadékot vagy gázt tartalmazó K1 és K2 egyforma, l hosszúságú küvettákat (plánparalel véglapokkal
ellátott üvegcsöveket) helyezzük el. Tegyük fel pl., hogy kezdetben mindkét küvettában azonos állapotú gáz van, ezután viszont a K2-ben levő gáz
törésmutatója a nyomás folytonos változtatása miatt n1-ről n2-re, a Δ optikai útkülönbseg tehát (n2 – n1)l-lel változik meg. Eközben a látómezőben az
interferenciacsíkok eltolódnak, és ha pl. egy kiszemelt világos csík helyén összesen m számú világos csík vonul át, akkor a törésmutató-különbség az
(n2 – n1)l = mλ egyenletből adódik. A műszer tökéletesített változatai – pl. a sugarakat még messzebbre szétválasztó Mach–Zehnder-interferométer
(280,3. ábra), ill. a méteres hosszúságú küvettákat alkalmazó gázinterferométerek – még 10–7-nél kisebb törésmutató-különbségek mérésére is
alkalmasak, és pl. áramlógázokban igen gyorsan lejátszódó folyamatok regisztrálására vagy bányalég jelzésére is felhasználhatók.

10 Az effajta – két azonos vastagságú plánparalel lemeznél létrejövő – csíkok az ún. Brewster-féle csíkok (1813). Az ábra és (278,3a) alapján az optikai útkülönbség az L1-en

 tehát az interferáló két sugár között:

 ((1). egyenlet)

Párhuzamos lemezeknél (α2 = α1, és AB' = CD) Δ = 0; l–2°-os hajlásszög mellett Δ ≈ 1000 λ, vagyis az ismert okból csíkok csak kellően monokromatikus fényben keletkezhetnek, viszont sokkal kisebb
hajlásszög esetén, amelynél Δ = 2 – 3 λ, fehér fényben is (bár az üveglemezek és a közbülső levegőréteg jó vastagok!).
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280,2. ábra -
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280,3. ábra -

2. Soksugaras interferométerek; interferencia-spektroszkópia. A soksugaras interferométerek egyik fajtája a 278. § 2.-ben már ismertetett Lummer–
Gehrcke-lemez (1901; 278,6. ábra), gyakrabban alkalmazott típus a Fabry–Perot-interferométer (1857; 280,4a–b ábra). Az utóbbiban a sok koherens
sugár annak a szigorúan planparalel „levegőlemeznek” a két határfelületén keletkezik, amelyet az L1 és L2 üveg- vagy kvarclemezek áteresztően
beezüstözött belső lapjai képeznek (az R reflexiókoefficiens ≈ 0,9–0,95). Kiterjedt monokromatikus fényforrás és merőleges megfigyelés esetén a
leképező lencse gyújtósíkjában az egyenlő beesés görbéi mint koncentrikus gyűrűk jelennek meg, és a sok sugár interferenciájának eredményeként
– átmenő fényben – a világos vonalak rendkívül élesek (273. § 2.). Olyan Fabry–Perot-interferométerrel, amelyben a levegőréteg d vastagsága az
egyik lemez mikrométercsavarral való eltolásával változtatható, a Michelson-interferométerhez hasonlóan abszolút hullámhosszmérés végezhető, és
1907-ben a Michelson-módszemél még valamivel pontosabban az ősmétert is kimérték. Az állandó rétegvastagságú (1 és 100 mm között) típusok,
az ún. Fabry–Perot-etalonok elsősorban igen kis hullámhosszkülönbségek mérésére, az interferencia-spektroszkópiában használatosak.
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280,4. a. ábra -

280,4. b. ábra -
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Az interferencia-spektroszkópia feladata a spektrumvonalak finom- és hiperfinomszerkezetének tanulmányozása, ti. a legtöbb – kis prizmás
spektroszkópban egyszerűnek tűnő – spektrumvonal valójában két vagy több, hullámhosszban csak kissé különböző vonalból áll, pl. a Na sárga

D-vonala a Å és Å hullámhosszúságú komponensekből. Az interferencia-spektroszkópia Fizeau ama megfigyelésére (1862) nyúlik
vissza, hogy a sárga nátriumfényben keletkező Newton-gyűrűknél a plánkonvex lencsének a lemeztől való folytonos távolításakor periodikusan
ismétlődő elmosódások és élesedések mutatkoznak, amelyek éppen a Na D-vonalának dublett szerkezetével magyarázhatók. Itt és pl. a Michelson-
interferométer tükrének eltolásakor is a dublett- vagy általában a finomszerkezet csak közvetve nyilvánul meg, viszont a szűkebb értelemben vett
interferencia-spektroszkópok, mint a Fabry–Perot-etalon és a Lummer–Gehrcke-lemez, a vonalakat közvetlenül komponenseikre bontják, s így a
finomszerkezet le is fényképezhető. Példaként a 280,5. ábrán az 5461 Å-ös higany vonal finomszerkezete látható Lau-nak egy felvételén; ezen a
Na két D-vonala egymástól kb. 50 cm távolságban lenne!

280,5. ábra -

Egy spektroszkóp felbontóképességén az F =λ/Δλ hányadost értjük, ahol λ és λ+Δλ a készülékkel még éppen megkülönböztethető két spektrumvonal
hullámhossza; pl. olyan spektroszkópnál, amely a Na D1 és D2 vonalát (5896 és 5890 Å) még éppen szétválasztja, F = 5890/6 ≈ 1000. Az interferencia-
spektroszkópok felbontóképessége a sok sugár (N = 10–60) interferenciájából adódó nagyon éles maximumnak megfelelően és a 280,5. ábráról is
láthatóan rendkívül nagy, a Lummer–Gehrcke-lemezé a 4· 105, a Fabry–Perot-etaloné a 4 ·106 értéket is elérheti. Ekkor azonban a (zavartalanul)
vizsgálható hullámhossz- vagy „diszperziótartomány” csupán 0,1 Å nagyságrendű, úgyhogy az ilyen készülék csak kellően monokromatikus, előzőleg
pl. monokromátorral felbontott fény vizsgálatára alkalmas. Kvantitatíve, mint alább kimutatjuk, az interferencia-spektroszkópok felbontóképessége
(F) és diszperziótartománya (Δ*λ):

 ((2a–b). egyenlet)

ahol N az interferáló sugarak száma, m az interferencia rendszáma. Pl. egy d = 2 cm-es Fabry–Perot-etalonban N ≈ 60, és (λ ≈ 6000 Å-nél) m ≈
2d/ λ ≈7 · 104, tehát F ≈ 4 ·106 és Δ*λ ≈ 0,09 Å.
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A Fabry–Perot-etalonnál az m-edrendű világos gyűrű rm sugarára, ill. az ehhez tartozó βm beesési szögre vonatkozólag a (278,3b) egyenlet és a
280,4a ábra alapján (ha most a levegőbeli λ/n hullámhosszat jelöljük λ-val):

 ((3a–b). egyenlet)

f a leképező lencse gyújtó távolsága. A λ' – λ igen kis hullámhosszkülönbség meghatározása céljából megmérjük a λ-hoz és a λ'-höz tartozó legbelső
(ugyanazon m rendszámú) két kör rm és   sugarát. A (3a)-nak megfelelő  egyenletet (3a)-val elosztva:  ebből pedig,
a kis szögekre érvényes cos φ ≈ 1 – φ2/2 közelítéssel, majd (2b)-vel

 ((4). egyenlet)

tehát λ ismeretében λ ' – λ-t kiszámíthatjuk. A mérés során természetesen a hőmérséklet és a nyomás állandóságáról gondoskodni kell.

A spektrális felbontóképességgel kapcsolatban utalunk a (278,8b) eredményére, amely szerint N számú súgár interferenciájánál R ≈ 1 esetén a
relatív intenzitás mind a δ fáziskülönbség függvénye, jó megközelítésben:

 ((5a–b). egyenlet)

A J m-edik éles „főmaximuma” és a szomszédos minimum a δm = 2πm és a  értéknél van, amelyeknek a fotolemezen a megfelelő βm

és  szöggel jellemezhető két hely felel meg (280,6. ábra). Egy másik, λ' = λ + Δλ hullámhosszúságú spektrumvonalnál legyen ez a két szög 

és . A két spektrumvonal feltehetően még éppen meg különböztethető, ha az egyik (λ') intenzitásmaximuma és a másik (λ) intenzitásminimuma

ugyanarra a helyre esik (Rayleigh-féle kritérium) vagyis , miként azt az ábra illusztrálja. Az előzők szerint viszont

 ((6). egyenlet)

és így =  miatt a két kifejezés hányadosából λ'/λ = 1 + 1/Nm, másrészt λ'/λ ≡  (λ + Δλ)/λ = 1 + Δλ/λ, tehát λ/Δλ = Nm, (2a)-val megegyezésben.
A diszperziótartományt az korlátozza, hogy a λ-nál bizonyos értékkel nagyobb λ'' hullámhosszra az m-edik főmaximum egybeesik a λ-ra vonatkozó
(m + 1)-edik főmaximummal: mλ'' = (m + 1)λ, ebből pedig a (2b) alatti λ'' –λ ≈ Δ*λ = λ/m érték következik.
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280,6. ábra -

8. Egyéb interferenciás készülékek és vizsgálati módszerek Az ék alakú vékony lemezeken vagy levegőrétegeken keletkező ,,egyenlő vastagság
interferenciagörbéi” felhasználhatók kis hajlásszögek mérésére, lényegében a Newton-gyűrűknél megismert 278,10. ábrának megfelelő módon
(280,7. ábra): ismert λ hullámhosszúságú fény alkalmazásával megmérve pl. két szomszédos világos csík Δx távolságát, az A és B lapok ϑ
hajlásszöge a (278,9) utáni Δx = λ/2nϑ egyenletből adódik (levegőék esetén n ≈ 1). A B lapnak az A-ra merőleges irányú eltolásakor egy kiszemelt
világos csík helyébe rendre sötét, világos, sötét … csík lép az eltolódás λ/4, 2λ/4, 3λ/4, … értékeinél (miként a Michelson-interferométerben), tehát
a világosságváltakozások megszámlálásával kis hosszúságváltozások, eltolódások mérhetők. Az eltolódás kis méretű szilárd test hőtágulásával is
előidézhető, és ily módon kis anyagminták hőtágulási tényezőjét lehet meghatározni (interferenciás dilatométer).
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280,7. ábra -

A 280,7. ábra szerinti készülék alkalmas interferenciás felületvizsgálatra is: a vizsgálandó f tükröző felület, pl. üveg-, kristály- vagy fémfelület
egyenetlenségeire – a B üveglemez hibátlansága esetén – az egyenlő vastagság interferenciagörbéinek szabálytalanságából lehet következtetni.
Hasonló célt szolgál az interferenciás mikroszkóp, amelynek a 280,8. ábrán vázolt típusa a Michelson-interferométer és egy mikroszkóp kombinációja.
Az F monokromatikus fényforrásból beeső párhuzamosított fénynyalábot a P osztóprizma kettéválasztja: a nyaláb egyik része az O1 objektívlencsén
át a T1 ,,referens tükörre”, másik része az O2 objektívén át a vizsgálni kívánt T2 ≡ f tükröző felületre ér, visszaverődés után pedig mindkét nyaláb az
Ok okulárba jut. Ezáltal a megfigyelő egyszerre láthatja az f felületnek mint tárgynak a képét és az egyenlő vastagság interferenciacsíkjait, amelyekről
a felület parányi, egyébként észrevehetetlen egyenetlenségei is felismerhetők. – A felületvizsgálat előbbi módszerét (280,7. ábra) nagymértékben
tökéletesítette Tolansky (1943) azáltal, hogy az A üveglapra helyezett R vizsgálandó rétegnek, valamint az A és B üveglapoknak a visszaverő
felületét alkalmasan beezüstözte, és az így megvalósított soksugaras interferenciával az egyenlő vastagság görbéit sokkal élesebbekké tette. A nyert
interferenciaképek kiértékelése útján – az R rétegben és a környezetében keletkező görbék összehasonlításával – a felületnek még kb. 10 Å-ös
nívókülönbségeit is meg lehet állapítani, úgyhogy e tekintetben a Tolansky-eljárás az elektronmikroszkóppal vetekszik.
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280,8. ábra -

Az interferenciás szűrök olyan fény- vagy színszűrők, amelyek a spektrumból gyakorlatilag csak egy meghatározott λ hullámhossz körüli keskeny,
Δλ ≈ 50–100 Å félértékszélességű tartományt engednek át; az áteresztőképesség általában 10–50%. Felépítésük és működésük a Fabry–Perot-
etalonéhoz hasonló, csak most a belső lapjukon áteresztően beezüstözött két üveglemez között levegő helyett vékony (d < 1μm, n törésmutatójú,
vákuumban felgőzölt) kristályréteg van. A szűrőn a merőlegesen beeső fehér fényből a soksugaras interferencia folytán csak az ismert 2nd ≈ m λm
(m =1, 2, …) feltételnek megfelelő λm-ek körüli szűk sávok juthatnának át (pl. nd ≈ 0,6 μm esetén λ1 =1,2 μm, λ2 ≈ 0,6 μm, λ3 ≈ 0,4 μm …), ezek
közül azonban a választott sáv kivételével a többit a színes üveg elnyeli.

4. Fizeau kísérlete a fény fázissebességének mérésére áramló folyadékban (1851). alakú, egyenletes keresztmetszetű üvegcső bal
szárában felfelé, jobb szárában lefelé áramlik az n törésmutatójú folyadék v sebességgel (l. a 280,9. ábrát). A fény éterelmélete (314. §) és a
sebességösszeadás Galilei-féle szabálya (50. § 2.) szerint Fresnel azt várta, hogy a felülről belépő paralel monokromatikus (λ hullámhosszúságú)

fény nyaláb fázissebessége az l hosszúságú jobb szárban  az ugyanilyen hosszú balban ennek megfelelően  (c a fénysebesség

vákuumban). A kilépő két nyalábnak fenti sebességadatok alapján számítható optikai útkülönbsége  az F gyújtópontban
(ahol a két nyaláb találkozik) interferenciamaximumok eltolódása révén vizuálisan megállapítható. Az észlelések szerint azonban a fény u' sebességét
nem c/n ± v, hanem a
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 ((7). egyenlet)

280,9. ábra -

képlet adja meg helyesen. Az eltérést kifejező (1 – 1/n2) faktort a folyadékot jellemző Fresnel-állandónak („magávalviteli együtthatónak”) nevezzük.
A kísérlet érthetetlen eredménye a fény elméletének sokáig megoldatlan rejtélye volt, mígnem a speciális relativitás elve (316,5a) alapján Laue
felismerte, hogy az eredő u' fázissebességet a ± v (áramlási) sebességből és (a folyadékkal együtt mozgó vonatkoztatási rendszerben megadott) c/n
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egyező irányú (fázis-) sebességből a sebességösszetevés relativisztikus szabálya (317. § 5.) alapján kell kiszámítani, (ekkor az elmélet is (7)-et adja).
Lorentz korábban elektronelméleti megfontolások alapján arra következtetett, hogy a Fresnel-féle állandónak a Doppler-jelenség miatt még a folyadék
dn/dλ diszperzióképességétől függő (további) tagot is kell tartalmaznia. E következtetés helyességét Zeemannak sikerült kísérletileg igazolnia.

B) A FÉNYELHAJLÁS (DIFFRAKCIÓ), FÉNYSZÓRÓDÁS
281. §. Alapjelenségek. A Huygens-Fresnel-féle elv, a Fresnel-féle zónák. Az elhajlásjelenségek osztályozása

1. Alapjelenségek. A fény egyenes vonalú terjedésétől – mint már a 245. §- bán említettük – bizonyos esetekben eltérések mutatkoznak, más
szóval fényelhajlás-jelenségek észlelhetők (Grimaldi, 1650 körül), amelyek a velük szorosan összefüggő interferenciajelenségek mellett a fény
hullámtermészetének további bizonyítékai.

Elhajlásjelenséget könnyen megfigyelhetünk pl. úgy, hogy fekete papíron varrótűvel lyukasztott apró nyíláson át távolabbi kis izzólámpára nézünk; a
lámpa körül színes gyűrűket látunk. A jelenségek bemutatására és pontosabb vizsgálatára a 281,1. ábra szerinti összeállítás alkalmas: az F vonal-
vagy pontszerű fényforrás erősen megvilágított keskeny rés vagy kör alakú kis nyílás, T az ,,elhajlító tárgy” (az ábrán rés vagy nyílás), E az ernyő;
T-től F és E a több méteres a, ill. b távolságban van. Egyelőre pl. vörös vagy kék színszűrővel előállított egyszínű fényt, elhajlító tárgyként pedig
a vonalszerű fényforrással párhuzamos keskeny rést választva, az ernyőn a középső világos csík két oldalán sötét és világos, a szélek felé egyre
elmosódottabb csíkok láthatók (10. színes kép, 281,2. ábra, amely a következő hat ábrával együtt Arkadiev felvételeinek reprodukciója). A csíkok
távolsága a rés szűkítésével nő, amint azt egy ékszerű rés elhajlási képe is mutatja (281,3. ábra; a rést szaggatott vonal jelzi). Egy vékony huzal vagy
hajszál elhajlási képe, árnyéka szintén világos és sötét csíkokból áll, és meglepő módon az árnyék középső része, azaz a geometriai szerkesztés
alapján a teljesen sötétnek várt hely, világos (281,4. ábra).

281,1. ábra -
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281,2. ábra -

281,3. ábra -
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281,4. ábra -

Átlátszatlan ernyő szélének árnyékán, pl. borotvapenge élének árnyékán sincs éles határ, ehelyett csíkok észlelhetők (281,5. ábra).

281,5. ábra -
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Az eddigi vonalszerű fényforrást pontszerűre kicserélve, vizsgáljuk meg egy átlátszatlan ernyőn vágott, néhány milliméter átmérőjű kör alakú
nyílásnak, majd ugyanakkora átlátszatlan körlapnak az elhajlási képét! A kör alakú nyílás elhajlási képe néhány világos és sötét gyűrűből áll, a
középső hely az a és b távolságok változtatásával felváltva világos és sötét (281,6., ill. 7. ábra). A körlap esetében több gyűrű figyelhető meg, és a
centrum mindig világos (Poisson-féle folt, 281,8. ábra; az utolsó három ábrára még visszatérünk.)

281,6. ábra -
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281,7. ábra -

281,8. ábra -
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A fényelhajlást nem az ernyő (diafragma) peremének fényvisszaverő hatása idézi elő, bekövetkezik ugyanis akkor is, ha az ernyő széle teljesen
fényelnyelő, vagyis ha az pusztán a jelenlétével a hullámtérből egy tartományt mentesít a fényhullámoktól. Ezért a fény a nyaláb palástján is mindenütt
elhajlik, különösen ott, ahol a fényintenzitás harántirányban erősen változik!

2. A Huygens–Fresnel-féle elv; a Fresnel-féle zónák. A fényelhajlás értelmezését és a fény hullámtermészetét illetően érvényesek az általános
hullámtannak a 97. §-ban megismert eredményei, amelyek közül – most kifejezetten a fényre vonatkoztatva – röviden megismételjük a következőket.
A hullámelmélet keretében a fény akadálytalan, ill. látszólag egyenes vonalú terjedését, a fény visszaverődését és törését a Huygens-elv (1678)
alapján lehetett megmagyarázni, a fényelhajlás fő vonásainak értelmezésére viszont csak a Huygens-elvet a Young-féle szuperpozíció-elvvel
egyesítő Huygens–Fresnel-féle elv (1818) bizonyult alkalmasnak. Ez az elv úgy fogalmazható meg, hogy egy hullámfelület minden pontja elemi vagy
másodlagos gömbhullámok kiinduló pontjának tekinthető, és ezeknek az (egymással koherens) elemi hullámoknak az interferenciája szabja meg a
tér valamely P pontjában észlelhető fényhatást.

Az optikai közegben a fényhullámok mindig úgy alakulnak ki, hogy Ψ hullámfüggvényük mindenütt kielégítse a (98,16) hullámegyenletet, amelyben
c itt a fénynek közegbeli fázissebességét jelenti. Minthogy a Huygens-Fresnel-elv a hullámegyenlet egy-egy megoldásának (integráljának)
megszerkesztésére gömbhullámok segítségével voltaképpen egyben módszert is megad, ezért az elv segítségével a fénynek a valóságban létrejövő
hullámterét egyszerűen és szemléletesen kereshetjük meg. Az elv éppen ezért igen hasznosnak bizonyult, alkalmazásának bizonyos korlátait
Kirchhoffnak sikerült felfednie, és az elv pontosabb megfogalmazásával leküzdenie.

Az elv alkalmazására példaként tekintsünk egy F pontból kiinduló monokromatikus fényhullámot, és vizsgáljuk meg a P pontban létrejövő fényhatást
először akadálytalan terjedésnél, majd abban az esetben, ha a C helyre (281,9. ábra) kör alakú nyílással ellátott ernyőt, ill. körlapot viszünk. Tegyük

fel, hogy F-ből a fény az a sugarú ACB gömbfelületig – hullámfelületig – jutott, és legyen  = b. Az ACB gömbfelületet Fresnel-féle zónákra osztjuk
úgy, hogy P-ből mint középpontból rendre b, b + λ/2, b + 2λ/2, …, b + mλ/2, … sugarú gömböket rajzolunk; két szomszédos gömb által az ACB-ből

kimetszett gömbfelületrész alkot egy zónát (az első, második, … zóna Z1, Z2 ,… az ábra jobb oldalán). Egyszerű számítás szerint a  esetben
és nem nagyon nagy m-re az m-edik zóna sugara:11

 ((1a–b). egyenlet)

11Az ábra alapján az FMM' és PMM' derékszögű háromszögekből M'C ≡ h rövidítéssel  ha a viszonylag kicsiny λ2-es és h2 tagokat elhagyjuk.

E két egyenletből h kiküszöbölésével adódik (1a), és ezzel 
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281,9. ábra -

Az m-edik zóna pontjaiból a P-be jutó elemi hullámok eredőjének amplitúdóját Am-mel jelölve, és figyelembe véve, hogy a „zónaszerkesztés” szerint
két szomszédos zóna elemi hullámai között átlagban λ/2 útkülönbség vagy π fáziskülönbség áll fenn, az összes zónákból a P-be érkező elemi
hullámok eredőjének amplitúdója:

 ((2). egyenlet)

a jobb oldali átalakításnál az utolsó zóna n rendszámát páratlannak tételeztük fel. Fresnel nyomán feltesszük továbbá, hogy az Am amplitúdók
arányosak az m-edik zóna felszínével, és annál kisebbek, minél nagyobb a zóna P-től való távolsága, valamint normálisának az MP egyenessel
bezárt ϑm szöge; az utolsó zónára, amelyre ϑm= 90°, An = 0. Így növekvő m-mel áz Am-nek monoton csökkennek, mert bár a zónák felszíne (1b)
szerint közelítőleg ugyanaz, a P-től számított b + mλ/2 távolság is és a ϑm szög is nő. A lassú monoton csökkenés miatt az (m – 1)-edik és az (m +
1)-edik zóna felének hatását az m-edik zóna megközelítőleg kompenzálja, azaz (2) jobb oldalán a zárójelben álló tagokat zérusnak vehetjük, és az
utolsó zónáról mondottak alapján az An/2 tagot is. Első eredményünk tehát a következőt mutatja.

a) Akadálytalan terjedésnél a P pontban a fényhatás olyan, mintha azt csak az első zóna fele létesítené, ti. a többi zóna hatása interferencia folytán
megsemmisíti egymást. Mivel (1b)-ből pl. a = b = 1 m és λ = 600 nm esetén az első félzóna felszíne csak kb. 0,5 mm2, a fény akadálytalan terjedését
gyakorlatilag egyenes vonalúnak tekinthetjük. (A λ ≈ 1 cm-es hanghullámoknál viszont – szintén a = b = 1 m-re – az első félzóna kereken 100 cm2

felszínű!)
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b) Legyen most a C helyen egy ernyőbe vágott kör alakú nyílás, amelynek középpontja C, és síkja merőleges FP-re. Ha a nyílás olyan nagy, hogy
elég sok (n) zónát hagy szabadon, akkor (2)-ből An ≈ 0 miatt A ≈ A1/2, tehát P-ben a hatás gyakorlatilag ugyanaz, mint az akadálytalan terjedésnél.
Ha viszont a nyílás az ACB hullámfelületből csak néhány zónát vág ki, akkor a kis nyílás mögött a P hely felváltva világos vagy sötét aszerint, amint
a nyílás átmérőjének vagy az a, b távolságoknak a változtatásával páratlan vagy páros számú zóna hatását engedjük érvényre jutni. A 281,6–7.
ábrák valóban ezt mutatják, ti. az elsőnél 3, a másodiknál 4 zóna maradt szabadon (amikor is pl. a = b = 10 m és λ = 600 nm esetén a nyílás sugara

(1a) szerint:  , ill. r4 = 3,46 mm).

c) Ha a C helyre tett átlátszatlan kis körlap pl. az első zónát takarja el, akkor a P pontban – miként az a (2) utániakból könnyen belátható – csak
a második zóna felének a hatása érvényesül, két, ill. három zóna elfedésekor pedig a harmadik, ill. a negyedik zóna felének a hatása. Az elmélet
szerint tehát egy kis körlap árnyékának P középpontjában mindig világos folt van; e paradoxnak tűnő Poisson-féle folt (281,8. ábra) utólagos kísérleti
kimutatása (Arago, 1818) különösen meggyőző bizonyítéka volt a fény hullámtermészetének.

d) A zónákat a kellő, (1) szerinti méretben rárajzolhatjuk vagy rajzról ráfényképezhetjük egy üveglemezre – szigorúan véve a görbületi sugarú lemezre,
de nagy a esetén síklap is megfelel – úgy, hogy a páros rendszámú zónák átlátszatlanok legyenek (281,10. ábra). A C helyre tett ilyen zónalemez,
minthogy ezen át a P pontba csak a λ, 2λ, … útkülönbségű, azaz egymást erősítő elemi hullámok juthatnak [és így (2) helyett A = A1 + A3 + A5 +…],
a P-ben a fényintenzitást az akadálytalan terjedéskor észlelhető intenzitás sokszorosára növeli, tehát gyűjtőlencseként hat.12

281,10. ábra -

12Az (1a) egyenlet egyszerű átalakításából

vagyis a zónalemez „fókusztávolsága”: . Pontosabban: a zónalemeznek több fókusztávolsága van (f/2, f/3, …), mert a lemez gyűjtő hatása azokban a P pontokban is érvényesül, amelyekben
a két szomszédos áteresztő zónán áthaladt hullámok λ helyett 2λ, 3λ, …útkülönbséggel találkoznak.
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e) Ha a C helyen levő körlap vagy nyílás esetében egy, a P-től oldalt fekvő Q pontban (281,9. ábra) kívánjuk megállapítani a fényhatást, a
zónaszerkesztést a Q-ból kiindulva kell elvégeznünk, ami ugyanaz, mintha a körlap vagy nyílás kivételével az egész ábrát az F pont mint középpont

körül a  elfordítanánk. Mivel így a zónákhoz viszonyítva aszimmetrikus helyzetűvé váló körlap vagy nyílás most más zónák hatását engedi
érvényre jutni, mint az előbbi b) vagy c) esetben, érthető, hogy a Q-ban helyzetétől függően más és más lesz a megvilágítás, és szimmetria okokból
a P körül koncentrikus világos és sötét (fehér fényben pedig színes) gyűrűk keletkeznek.

A nagy eredmények mellett hiányosságokkal is rendelkező Fresnel-féle elmélet alapgondolatát egzaktabb matematikai alakban fogalmazta meg,
és az elméletet jelentősen továbbfejlesztette – a (241,29) típusú hullámegyenletből kiindulva – a Kirchhoff-féle elhajláselmélet (1882), de ezt és az
újabb fejlődést jelentő elméleteket itt nem részletezhetjük.

3. Az elhajlásjelenségek osztályozása. Az eddigi kísérletek, amelyeknél a T elhajlító tárgytól az F fényforrás is és az E megfigyelési hely is véges
a, b távolságban van (281,1. ábra), a Fresnel-féle elhajlásjelenségek csoportjába tartoznak. A kvantitatív értelmezés szempontjából egyszerűbb és
a gyakorlatban fontosabb Fraunhofer-féle elhajlásjelenségek, amelyeknél az említett két távolság végtelen nagy, úgy állíthatók elő, hogy a T elhajlító
tárgyra a pontszerű vagy vonalszerű F fényforrásból az L0 gyűjtőlencse segítségével párhuzamos sugarakat bocsátunk, és a T-ről elhajlított sugarak
közül az egymással párhuzamosakat az L gyűjtőlencsével az E ernyő egy-egy P pontjába egyesítjük (281,11. ábra). Szubjektív megfigyelésnél L-
nek a végtelenre akkomodált szem vagy végtelenre állított távcső objektívje felel meg. A következőkben kissé részletesebben csak a Fraunhofer-
féle elhajlásjelenségek néhány egyszerű esetével foglalkozunk.

281,11. ábra -

282. §. Fraunhofer-féle fényelhajlás résen, kör alakú nyíláson és kettős résen

1. Fényelhajlás résen. Legyen a Fraunhofer-féle összeállításban (281,11. ábra) a T elhajlító tárgy speciálisan hosszú és keskeny, a rajz síkjára
merőleges rés, amelyet a vonalszerű F fényforrás (szintén hosszú és igen keskeny, megvilágított rés) és az L0 gyűjtőlencse segítségével egyenletesen
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megvilágítunk párhuzamos és a rés síkjára merőleges sugarakkal. Egyszínű fényben az E ernyőnek az F fényforrás képéhez tartozó K helyén világos
csík, ennek két oldalán pedig több sötét és világos, a szélek felé gyorsan csökkenő intenzitású csík látható, kvalitatíve a 281,2. ábrához hasonlóan.
A csíkok távolsága a rés szűkítésével és a hullámhossz növelésével nő; fehér fényben a csíkok a középső fehér csík („akromatikus csík”) kivételével
színesek.

A jelenség értelmezésénél – ,,végtelen hosszú” rést feltételezve – elegendő a 282,1. ábra síkjára szorítkoznunk. Az  szélességű rés minden
pontjából a Huygens–Fresnel-elv értelmében azonos fázisú elemi hullámok indulnak ki minden irányban. Az elhajlított fényből kiszemelünk a rés

normálisával α szöget alkotó párhuzamos nyalábot; e nyaláb két szélső sugara (2 és 1) között  az útkülönbség. Ha most a  felmérjük
a λ/2 hosszúságú BDl, D1D2, … szakaszokat, és a D1 D2, … pontokból az AC-vel párhuzamosakat húzunk, ezáltal az AB távolságot a BG1 G1G2, …
zónákra osztottuk (az ábrán csak két teljes zóna van). Két szomszédos zóna hatása a sugaraknak gyűjtő lencsével való egyesítése után megsemmisíti
egymást – mert pl. a BG1 zóna bármely sugarához tartozik a G1G2 zónának egy, az előbbitől éppen λ/2 úttal különböző sugara –, úgyhogy pl. az ábra
esetében csak a G2A részzóna hatása marad meg. Az α = 0 irányban, azaz a beeső fény irányában haladó sugarak között nincs útkülönbség, tehát
ebben az irányban, ill. az ernyő ennek megfelelő K pontjában (281,11. ábra) fénymaximumnak kell lennie. Az α szög folytonos növelésével találunk

egy olyan α1 szöget, amelynél AB éppen két zónát tartalmaz, vagyis  ebben az irányban – helyesebben két irányban, K mindkét

oldalán – lesz az első minimum. Az α szöget tovább növelve, az a sin  eleget tevő  szögnél, amelynél az AB rés három zónát foglal
magában, várható az első oldalsó maximum, amely azonban a középsőnél sokkal kisebb, mert most a fényhatást csak a rés 1/3 részéből kiinduló
elemi hullámok létesítik. E meggondolások alapján az intenzitásminimumokhoz, ill. -maximumokhoz tartozó elhajlási szögekre fennáll:

 ((1a–b). egyenlet)

a megfelelő elhajlási csík rendszáma; a középső vagy főmaximumra α = 0 és m = 0. Az (1) összefüggések természetesen,  miatt, addig
érvényesek, amíg a > (m + 1/2)λ.
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282,1. ábra -

Az α szögek rendszerint olyan kicsinyek, hogy sin α ≈ α, és az ernyőn (281,11. ábra) a K centrumtól mért távolság: x ≈ fα, ahol f a leképező lencse
gyújtótávolsága. Így (1)-ből következik, hogy az ernyőn az m-edik sötét, ill. világos csík távolsága a középső csíktól:

 ((2a–b). egyenlet)

A fenti elemi módon nyert összefüggéseken túlmenően a pontosabb elmélet megadja az intenzitáseloszlást is. Nevezetesen – miként alább kimutatjuk
– a résen elhajlított fény intenzitása mint az α elhajlási szögnek, ill. az ernyőn mért x távolságnak a függvénye:

 ((3a–b). egyenlet)

Ebből a 282,2. ábrán feltüntetett függvényből az is következik, hogy a minimumok helyét az (1a) pontosan, a maximumokét (1b) csak jó közelítésben
adja meg (az első két mellékmaximumra sin α = 1,5 λ/a és 2,5 λ/a helyett 1,43 λ/a és 2,46 λ/a érvényes).

Az (1)–(3) formulák vagy a 282,2. ábra kvantitatíve magukban foglalják a bevezetőben említett kísérleti eredményeket, és módot adnak – egyszínű
fény esetén, pl. két sötét csík közti távolság lemérésével, (2a) alapján – hullámhosszmérésre is.
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282,2. ábra -

Ferde beesésnél (282,3. ábra) a 2 és 1 sugarak közötti útkülönbség  helyett  s így az eddigi és a további formulákban is

 ((4). egyenlet)
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282,3. ábra -

írandó.

A résen való fény elhajlás pontosabb tárgyalásánál szintén a 282,1. ábrából indulunk ki, de az ottani zónabeosztás helyett kiszemeljük a résnek egy

igen kis dξ szélességű, az A-tól  távolságú P helyén levő részét (282,4. ábra). Ha az 1 sugár mentén A-tól a Q találkozási pontig az optikai út s,

akkor a PP'Q sugár mentén az optikai út   Ezért a dξ-ből kiinduló, a dξ-vel arányos (~) amplitúdójú elemi síkhullám okozta rezgésállapot
a Q pontban – célszerűen a (275,5c) típusú komplex alakban, az ω = 2πν és k = 2π/λ rövidítésekkel – így fejezhető ki:

 ((5). egyenlet)

Az egész  szélességű résből származó elemi hullámok eredőjének amplitúdója, pontosabban komplex amplitúdója (A) az (5) jobb oldalán álló
első tényezőjének 0-tól a-ig vett integráljával arányos:

 ((6). egyenlet)

ahol δ = ka sin α = (2π/λ)a sin α a  útkülönbségnek megfelelő fáziskülönbség. Így (6)-ból az |A|2 = AA*-gal arányos J fényintenzitás:

 ((7). egyenlet)
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ez pedig ε ≡ δ/2 =π(α/λ) sin α miatt éppen a (3a–b) alatti eredmény.

282,4. ábra -

A fenti számítás nehézség nélkül általánosítható végtelen helyett véges b hosszúságú résre, azaz (a, b oldalú) téglalap alakú nyíláson létrejövő
fényelhajlás esetére. Az eredmény a (3a–b) szerinti intenzitáseloszlás kétdimenziós megfelelője, nevezetesen az intenzitás az ernyőnek a centrumtól
számított x, y koordinátájú pontjaiban:

 ((8). egyenlet)

A 280. § 2.-ben általánosan értelmezett λ/Δλ (spektrális) felbontóképességet prizmás spektroszkópra is kiszámíthatjuk, ha tekintetbe vesszük,
hogy a prizma által határolt téglalap keresztmetszetű, a szélességű fénynyaláb pontosan olyan elhajlást szenved, mintha azt egy a szélességű
rés idézte volna elő. Ez az elhajlás pedig szükségképpen korlátozza a prizma felbontóképességét, mert annak következtében a prizmán áthaladó
legtökéletesebb monokromatikus paralel nyalábból is nem tökéletesen paralel nyaláb keletkezik, amint azt fentebb láttuk. Az (1a) szerint (282,5.
ábra) az
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282,5. ábra -

megadja, hogy az α0 = 0 elhajlási intenzitás-főmaximum mellett mely α1 irányban jelentkezik először intenzitásminimum. Minthogy a  ezért
α1 annyira kicsi, hogy itt sin α1 ≈ α1 és így α1 ≈ λ/a. Ha azonban a prizmára eső paralel nyalábban λ-n kívül közelítőleg egyező λ + Δλ ≡ λ'
hullámhosszúságú is halad, akkor eltérítés után ez utóbbinak iránya az előbbivel α =D(λ' – λ) szöget zár be, ahol D éppen ezért a prizma ún.
szögdiszperzióját jelenti. A spektrális felbonthatóságnak Rayleigh-féle feltétele (280. § 2.) értelmében a (távcső- vagy kamera-) lencse gyújtósíkján
a λ-nak és a tőle eltérő irányú λ'-nek megfelelő képet csakis akkor tudjuk megkülönböztetni egymástól, ha a λ, ill. λ'-höz tartozó két főmaximum képe
egymáshoz nem esik közelebb, mint a főmaximum melletti elhajlási intenzitásminimum, vagyis ha  Ezért a felbontás feltétele az 
egyenlet, amelyből az következik, hogy a prizma felbontóképessége legfeljebb λ/Δλ = aD lehet. Itt azonban (248,13) alapján

az  pedig a prizma φ törőszögével szemben fekvő lapjának, vagyis bázisának szélessége. Ezért a prizma keresett felbontóképessége:

 ((9). egyenlet)

a prizma bázisával és anyagának diszperziókópességével arányos.

A (9) alapján példaképpen kiszámíthatjuk, legalább mekkora (b) bázisú 60°-os ólomüveg prizma képes a Na-atom D-jelű (dublett) vonalpárját

egymástól szétválasztani. Ehhez legalábbis λ/Δλ= 589,3/0,6 ≈ 980 felbontóképesség szükséges. Esetünkben dn/dλ = (nc –
nF)/(λc – λF ) = 0,01919/(656,3 – 486,1)(nm)–1, ezért (9)-ből b = 980·170,2/0,01919 (nm) ≈ 0,9 cm.
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2. Fényelhajlás kör alakú nyíláson. A résnél említett kísérleti feltételek mellett – de vonalszerű helyett pontszerű fényforrással – az r sugarú vagy
d átmérőjű nyílás Fraunhofer-féle elhajlási képe: középen világos kör, néhány sötét és világos gyűrűvel körülvéve, kvalitatíve a 281,6. ábrához
hasonlóan. Az itt nem részletezendő elmélet arra a későbbiek szempontjából is fontos eredményre vezet, hogy az első minimumhoz tartozó α1
elhajlási szögre, ill. az ernyőn az első sötét gyűrű ϱ1 sugarára vonatkozólag

 ((10a–b). egyenlet)

(A második minimumra: sin α2 = 1,12 λ/r, az első két mellékmaximumra 

3. Fény elhajlás kettős résen. Átlátszatlan ernyőn legyen több (N), szabályosan egymásra következő rés, mindegyiknek szélessége a, egy rés és
egy átlátszatlan rész együttes szélessége pedig d (282,6. ábra, amelyen N = 3). A több résből álló rendszer Fraunhofer-féle elhajlási képe lényegesen
eltér az egyszerű résétől, mert a különböző réseken elhajlított sugarak is interferálnak egymással. Az előző ábránál és az (5)-nél mondottak szerint
az első résből kiinduló elemi hullámok eredőjének most a hasonló jelű ponttal össze nem tévesztendő A1-gyel jelölt komplex amplitúdója:

 ((11a–b). egyenlet)

282,6. ábra -
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a útkülönbségnek megfelelő fáziskülönbség. A második, harmadik, … réstől származó A1, A2, … amplitúdót (10a)-ból kapjuk a
… helyettesítéssel:

 ((12a–c). egyenlet)

az  útkülönbséghez tartozó fáziskülönbség. Ezek után az összes N résből kiinduló elemi hullámok eredőjének komplex amplitúdója:

 ((13). egyenlet)

Így az J = |A|2 = AA* fényintenzitásra egyszerű számítással – amelynek egyik részét (7)-ben, másik részét (278,7) és (278,8b) között már el is
végeztük – az alábbi kifejezés adódik:

 ((14). egyenlet)

Az általános (14) formulából – amelyre az optikai rácsnál még visszatérünk – N = 2-re, sin2 2η/sin2 η = 4 cos2 η miatt a kettős résen elhajlított fény
intenzitása:

 ((15). egyenlet)

Az első tényezőnek felelnek meg az egyszerű résnél is fellépő, (1a–b)-ben megadott „első osztályú” minimumok és maximumok, a második
tényezőnek pedig az új vagy „másodosztályú” minimumok, ill. maximumok a következő helyeken:

 ((16a–b). egyenlet)

Egy példa a kettős rés elhajlási képének (lásd: 11. színes kép) megszerkesztésére a 282,7. ábrán látható, amelyen a réstávolság és a résszélesség
arányát d/a = 5/2-nek választottuk. A pontozott görbe jelenti az egyszerű réshez vagy a (15) első tényezőjéhez tartozó intenzitáseloszlást; a második
tényezőhöz tartozó görbe ordinátáit – amelyek a (16b) szerinti maximumhelyeken mind 1 értékűek lennének – a pontozott görbének megfelelően
csökkentve, kapjuk a keresett intenzitáseloszlást ábrázoló kihúzott görbét. Mint látható, példánkban a másodosztályú maximumok a (5/2) λ/d, 5 λ/d,
… helyeken nem jelennek meg, mert d = (5/2)a miatt a λ/a és 2 λ/a, … első osztályú minimumok helyére esnek.
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282,7. ábra -

Ha két távoli, kis φ szögtávolságú és megközelítőleg egyenlő erősségű pontszerű fényforrás (csillag) fénye esik színszűrőn át a kettős résre, akkor az
L távcsőobjektív gyújtósíkjában (281,11. ábra) két, egymáshoz képest φ szöggel eltolt, egyenként a 282,5. ábrához hasonló csíkrendszer keletkezik.
A kettő közötti eltolódás nagyon kis φ esetén igen kicsiny, úgyhogy a távcsőben észlelt csíkrendszer olyan, mintha csak egy fényforrástól származnék.
A d réstávolság növelésével azonban találhatunk egy olyan d0 értéket, amelynél az egyik csíkrendszer centrális maximuma egybeesik a másik
csíkrendszer első minimumával, azaz a csíkok gyakorlatilag teljesen elmosódnak; ekkor a 282,5. ábráról beláthatóan sin φ ≈ φ = λ/2d0. A d további
növelésével adódó d1 értéknél az egyik csíkrendszer centrális maximuma a másiknak első mellékmaximumával esik egybe, tehát ebben a φ = λ/
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d1 esetben a csíkok ismét élesekké válnak. Az ezen a módszeren alapuló Michelson-féle csillag- vagy stellár-interferométerrel, amelyben a két rés
szerepét betöltő T1 és T2 tükrök távolságát (282,8. ábra) D ≈ 17 m-ig is növelték, sikerült megmérni kettős csillagok nagyon közeli, távcsővel fel
nem ismerhető két komponensének rendkívül kis szögtávolságát, valamint egyes (nagyobb) csillagok átmérőjét is. A műszerrel még meghatározható
legkisebb φ szög: φ ≈ λ/2d ≈ 5000 Å/34 m ≈ 1,5 ·10–8 radián!

282,8. ábra -

283. §. Optikai rácsok

Ha több rést alkalmazunk egymás mellett, szintén jellemző elhajlásjelenségeket kapunk.

Különösen fontos a nagyszámú, egyenlő szélességű, egymástól egyenlő távolságban párhuzamosan elhelyezett rések összessége, amelyet optikai
rácsnak nevezünk (Fraunhofer, 1821).

1. A síkrács a gyakorlatban csiszolt üveg-, vagy fémsík, amelyre különleges osztógéppel egyenlő távolságra párhuzamos barázdákat karcolnak, ezek
a fény útját állják (283,1. ábra). A szomszédos barázdák köze azonban egy-egy a szélességű rés gyanánt viselkedik. (A magyar Jedlik osztógépe
már 1845 körül 1 mm-en 1200, Rowlandé 1882-ben 1800 karcolást ejtett.) Üvegrácsokkal akár átmenő, akár visszavert fényben, fémrácsokkal csak
visszavert fényben lehet az elhajláselenségeket tanulmányozni; a nem karcolt részek az átlátszó, ill. szabályosan visszaverő helyek. Egy rés és egy
barázda együttes d szélességét rácsállandónak hívják.
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283,1. ábra -

Ha a Fraunhofer-féle elrendezésben (281,11. ábra) T helyére üvegrácsot teszünk, homogén fény esetében a résen való elhajláshoz hasonló
jelenséget kapunk, de most a világos helyek sokkal keskenyebbek, mint a sötétek, vagyis a sötét környezetből éles vonalakként válnak ki (12.
színes kép). E jelenségek megértésére az egyszerűség kedvéért merőlegesen beejtett, monokromatikus koherens és párhuzamos fénynyalábból
(λ), válasszunk ki ún. homológ sugarakat, vagyis pl. olyanokat, amik a réseknek az alsó éleit érik (283,1. ábra). A Huygens elv értelmében minden
irányban szükségképpen elhajló sugarak közül (éppúgy, mint a résnél) vizsgáljuk az α szöggel elhajlítottakat. Két szomszédos résről jövő ilyen sugár,
pl. 1 és 2 a végtelenben (vagy egy gyűjtőlencsével a gyújtópontban való egyesítés után) nyilvánvalóan maximálisan akkor erősíti egymást, ha a Δ
útkülönbségük λ-nak egészszámú többszöröse, vagyis Δ = d sin α = k λ. Ha ez teljesül, akkor egyszersmind bármely nem szomszédos résnek alsó
éléről kiinduló sugár, tehát pl. 1 és 3, 1 és 4, stb. továbbá 2 és 4, 2 és 5 stb. is erősíti egymást, és ugyanez áll azokra a sugarakra is, amelyek a többi
egymásnak megfelelő réspontokból (pl. a felső réséiről vagy akár a rések középpontjából) indulnak ki. Ezért a maximális erősítések αk irányait a

 ((1). egyenlet)

feltétel szabja meg. Az el nem térített, vagyis az α0 = 0 irányú sugarak a közvetlen résképet (a fényforráspontnak geometriai képét) adják, ettől jobbra
és balra a k = +1, +2, …-nek megfelelő irányokhoz tartozó képek rendre az ún. első-, másod-, … rendű elhajlási vonalak. Ezek a vonalak, mint a rács
szigorúbb elmélete a tapasztalattal megegyezésben kimutatja, annál élesebbek, minél nagyobb a karcolatok N száma. Ugyanis itt az elmondottak
szerint a homológ sugaraknak nem csupán kétszeres, hanem a 278. § 2.-ben már említett N-szeres, vagyis soksugarú interferenciája következik be,
amelynél éppen ezért a (278,8a–b) Airy-formula értelmében itt a

 ((2). egyenlet)
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fáziskülönbségtől függő J fényintenzitás görbéje a maximum körül rendkívül éles (l. még később).

Mivel kevert (nem monokromatikus) fény esetén a különböző hullámhosszak az (1) szerint különbözőképpen térítődnek el, s az egyes λ-knak más
és más α-jú éles vonalak felelnek meg, ezért a rács a spektroszkópban szóró prizma helyett használható. Ha pl. fehér fény esik a rácsra, a centrális
képtől jobbra és balra kapjuk a k = ± 1, ± 2, …-nek megfelelő első-, másod- … rendű elhajlási, vagyis rácsszínképet, amelyek belülről kifelé a kéktől
a vörösig az összes spektrumszíneket tartalmazzák. A k = 0 mellett az α0 = 0-hoz tartozó közvetlen réskép mindig fehér, mert ez a maximum λ-tól
független. Minthogy rendszerint kis α szögekről van szó, (1) az αk = kλ/d alakban írható, amiből következik:

I. a k-adrendű színkép k-szor olyan hosszú, mint az elsőrendű; másképpen: ebben a diszperzió k-szor nagyobb;

II. az eltérítés pedig λ-val arányos, ami a prizmás spektroszkópnál távolról sincs így (283,2. ábra).

283,2. ábra -

Emiatt az arányosság miatt, amely a hullámhosszmérést nagyon megkönnyíti, a rácsszínképet normál színképnek hívják. Ilyet ábrázol fehér, piros
és kék fényben a 12. színes kép. A rácsszínképek intenzitása növekvő rendszámmal általában gyorsan csökken. Így a rács igen sok különböző
„rendű” színképet állít elő, amelyek azonban egymást növekvő rendszámmal mindinkább átfedik, miáltal a rács zavartalan ún. „diszperziótartománya”
is szűkül.

A rácsspektroszkóp összeállítása üvegrács esetén olyan, mint az ismert prizmás spektroszkópé, csak a prizma helyébe a rácsot tesszük. A
hullámhossz ráccsal ugyanúgy mérhető, ahogyan azt a résnél ismertettük, csak ehhez a d rácsállandót kell pl. mikroszkóppal vagy ismert λ-jú
fénnyel meghatároznunk. Itt azonban ügyelnünk kell arra, hogy rács esetén (1) szerint az éles intenzitásmaximumok fordítva éppen azoknál az α
szögeknél jelentkeznek, amelyeknél a rácsállandóval megegyező szélességű rés esetén a (278,1a) szerinti lapos minimumok észlelhetők. Az (1)
alapegyenletből következik, hogy a rácsállandónak a hullámhosszhoz kell igazodnia. Túlságosan kicsiny d-nél a fenti elhajlásjelenség létre sem jön

(a fenti egyenlet  miatt d < kλ-nál értelmetlen), túlságosan nagy d-nél pedig az egyes rendek a centrális képhez oly közel esnek, hogy attól
nem választhatók el. A fenti határokon belül az eltérés s ezzel a rácsnak ún. diszperziója annál nagyobb, minél kisebb a rácsállandó. [Aránylag nagy
d-nél is nagy diszperzió érhető el ferde („súroló”) beesés mellett.
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Az optikai rácsok nagy jelentősége abban áll, hogy egyrészt rendkívül pontos hullámhosszmérést tesznek lehetővé, másrészt – az 5. pontban
ismertetendő konkáv reflexiós rácsnál is – a fénysugarak teljesen vákuumban haladhatnak, s így ezekkel a vákuum-spektrográfokkal olyan
színképtartományok (távoli ultraibolya, infravörös l. 298. §) is vizsgálhatók, amelyek egyébként a lencsék, ill. levegő abszorpciója miatt
hozzáférhetetlenek. A rácsok további előnye nagy felbontóképességük (l. alább).

2. Ha N karcolatszámú, d rácsállandójú síkrácsra merőlegesen λ hullámhosszúságú paralel fénynyaláb esik, akkor a (d – a) szélességű karcolatokra
merőleges síkban α szögben elhajlított nyalábban a (282,14) egyenlet értelmében az Jα fényintenzitás:

 ((3). egyenlet)

(Az Ja lefutását pl. egy N = 8 karcolatú oly rács esetén, amelynél d/a = 3/2, a 283,3. ábra mutatja be.)

283,3. ábra -

Kimutatható, hogy a jobb oldal második tényezőjének jóvoltából az Jα-nak valóban maximuma (ún. főmaximum) van éppen az (1) adta irányokban,
és ennek értéke arányos N2-tel (rácshatás), továbbá, hogy ezt a főmaximumot szintén a második tényező eltűnéséből származó két igen közeli
minimum (nullhely) környezi. A rács felbontóképességét ugyanúgy értelmezzük és számítjuk ki, mint soksugarú interferométerekre a 280. § 2.-ben
láttuk. Fejtegetéseinkben a (282,12)-beli helyett, az itteni (3)-nak megfelelően az egyszerűbb (2) rövidítést fogjuk alkalmazni. Beláthatjuk, hogy (3)
második tényezőjének k-adrendű főmaximuma (csak látszólag határozatlan, 0/0 alakként) a δk = 2πk-nál, a vele szomszédos nullhelye pedig a

 keletkezik (itt ugyanis a tényezőnek csakis a számlálója zérus). Ezért
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 ((4). egyenlet)

Feleljen meg a (2)-ben λ esetén δk-nak az αk,  pedig az  elhajlási szög („hely”), λ' esetén pedig δk-nak az αk δk-nak az  A 280. §-ban
megfogalmazott és rácsra is érvényes Rayleigh-féle felbontási feltétel szerint valahányszor a λ' megközelíti λ-t, a λ'-höz tartozó főmaximum 
helyét biztosan csakis akkor különböztethetjük még meg a λ-énak αk helyétől, ha ez az αk hely nem esik közelebb , mint a λ'-nek megfelelő

minimum helye, tehát ha  Ezért a (2)-ből:  tehát (4) miatt: λ'/λ = Nk/(Nk+1), és ebből 1– (λ'/λ) ≡ Δλ/λ = 1/(Nk + 1). Minthogy pedig
 és |k| > 0, ezért a rács keresett felbontóképessége:

 ((5). egyenlet)

ahol k az elhajlási színkép rendszáma. Síkrácsoknál a felbontóképesség gyakorlatilag elért határa 105, vagyis sokkal nagyobb, mint prizma
esetén (l. 282. § 1.). Hogy pl. a Na-lámpa λ = 589,3 nm hullámhosszúságú, ún. D-vonalának két (dublett) összetevőjét, amely egymástól 0,5967
nm-ben különbözik, egymástól megkülönböztessük egy síkrács első rendjében, ahhoz legalább 589,3/0,5967 = 987 karcolat szükséges. Kisebb
felbontóképességet igénylő spektrális készülékekben (pl. abszorpciós spektrofotométerben) gyakran használnak plasztikus anyagból készített
(kontakt) rácsmásolatot, amelyet az ultraibolya tartományban is jól reflektáló alumínium bevonattal tesznek tükrözővé. A (3) elárulja azt is, hogy
különböző rendű színképek Jα intentizását a (d – a) karcolatszélesség is erősen befolyásolja eloszlásában.

3. Hogy a nagyobb felbontóképességű magasabb rendű elhajlási színkép intenzitását jelentősen megnöveljék, fűrészfog profilú (ún. échelette)
reflexiós síkrácsot karcolnak, amelynél a karcolat mentén az egyik gyalult reflexiós felület lejtős a rács síkfelületéhez képest (283,4. ábra).

283,4. ábra -
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4. A. A. Michelson nyomán N = 10–36 db azonos vastagságú plánparalel (kvarc-) lemeznek lépcsőszerű összeillesztésével (283,5. ábra) olyan
rácshoz jutunk (transzmissziós vagy reflexiós lépcsős rács, échelon), amely átvilágítás (transzmisszió) vagy rávilágítás (reflexió) útján igen magas
rendű  tehát igen jól „felbontott” elhajlási színképet állít elő (λ/Δλ elérheti a 106-t is). A színképnek a szomszédos rendűektől zavartalan
szakasza (diszperziótartománya) azonban igen rövid, így vele csupán néhány Å-nyi széles színképszakasz vizsgálható.

283,5. ábra -

5. A Rowland-féle konkáv reflexiós rácsnál a karcolatok kis görbületű (1/ϱ), jól reflektáló h fémgömbfelület homorú oldalán vannak (283,6. ábra).
Ha a homorú tükör O görbületi középpontján átmenő és a karcolatokra merőleges síkon AO a görbületi sugár, akkor részletesebb meggondolások
szerint a síkra merőlegesen állított R megvilágított résnek és LL fényképező lemeznek pontosan az AO átmérőjű (rendesen néhány méternyi) kör
kerületén kell lennie. Ebben az esetben ugyanis a kör alakban meghajlított fényképező lemezen (filmen) habár asztigmiás, de éles színképvonalak
(L) jelentkeznek a kör síkjára merőlegesen minden leképező lencse alkalmazása nélkül, tehát lényeges fényveszteség nélkül. A konkávrácsok
felbontóképessége első rendben is (k = 1) elérheti a 2·105-t.
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283,6. ábra -

6. Síkbeli keresztrácsot legegyszerűbben úgy kaphatunk, hogy két vonalas rácsot karcolataikkal merőlegesen egymásra teszünk. Az ilyen
keresztrács a 283,7. ábrán és a 13. színes képen feltüntetett elhajlásjelenséget adja, minden folthoz két rendszám tartozik.

283,7. ábra -
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A háromdimenziós, térbeli rácsokon való elhajlásjelenségeket, amelyek a röntgensugarak és a kristályszerkezet szempontjából fontosak, a 299. §-
ban fogjuk tárgyalni.

284. §. Fényelhajlás és fényszóródás rendezetlen nyílásokon vagy részecskéken

1. Felület mentén szabálytalanul elrendezett sok nyíláson vagy részecskén a fényelhajlás ugyanolyan, mint egyetlen nyíláson, ill. részecskén, csak
az elhajlított fény intenzitása sokszorta nagyobb. E kísérleti tény elméleti úton is megindokolható. Az így keletkező elhajlásjelenségek könnyen
megfigyelhetők, ha pl. likopódiumporral [vagyis gömb alakú és meglehetősen egyező (kb. 30 μm) átmérőjű pollenszemekkel] beszórt üveglapon át
távoli monokromatikus fényforrás felé nézünk, vagy azt szabatosabban paralelnyaláb útjába állítjuk (284,1. ábra), az elhajlított fényt pedig lencse
gyújtósíkjára képezzük le. Ilyenkor elmosódva a 284,2. ábrán is látható világos elhajlási gyűrűk keletkeznek, amelyeket sötét koncentrikus körök
választanak el, vagyis ugyanolyan elhajlási kép jelenik meg, mintha azt egyetlen környílás idézte volna elő a mögötte levő ernyőn.

284,1. ábra -
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284,2. ábra -

Ez a jelenség egyben a Babinet-féle elvet is igazolja. E szerint az elméletileg is megindokolható elv szerint: valahányszor a megvilágított F
felület nyílásai mögött egy kis df ernyőfelület geometriai árnyékba esik, akkor is, amikor az F nyílásait pontosan befedjük, falait pedig eltávolítjuk,
vagyis az F felületet egy F' komplementer felülettel pótoljuk, mindannyiszor a df ernyőfelületen észlelhető elhajlási kép (vagyis a viszonylagos
megvilágításeloszlás) megegyezik a komplementer esetben keletkezővel.

Ugyanez az oka a sötét szobából párás ablakon át megfigyelhető gyűrűknek, valamint fátyolfelhők esetén a Hold körül látható ,,udvar”-nak is. –
Valamely felület mentén szabályos elrendezésű, egyező méretű és alakú részecskék a már ismertetett optikai rácsok valamely fajtáját alkotják.

Átlátszó közegbe ágyazott vagy benne lebegő részecskék térfogati eloszlású rendezetlen sokasága is jellegzetes elhajlásjelenségeket idézhet elő.
Így pl. ködös időben utcai lámpák körül sajátos fényudvart láthatunk.

Itt azonban különösen a beeső fénnyel nagyobb szöget bezáró észlelési irányban más jelenség is érvényre juthat, mint csupán fényelhajlás, éspedig
a fényszóródás.

2. Fényszóródás valamely közegtől eltérő törésmutatójú, gyengén elnyelő részecskén következik be akkor, amikor a részecske a beeső (primer)
fény hatására maga is (szekunder) fényforrássá válik, és így szekunder fényt sugároz a primer fényétől eltérő irányokba is. Erősen elnyelő (fekete)
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részecskék ezzel szemben a fényt a Huygens–Fresnel-elv értelmében csakis elhajlítani képesek, éspedig pusztán azáltal, hogy a fényhullámtérből
egy tartományt kisajátítva mentesítenek a hullámoktól.

A fényszóródás az optika egyik alapjelensége. Ez teszi lehetővé, hogy sötét, füstös vagy poros szobában a fénynyalábot oldalról láthatjuk, vagy hogy
a nem önállóan világító tárgyakat észrevehetjük. Fényszóródás azonban nemcsak füst-, por- vagy ködrészecskéken jön létre, amelyek kb. 10μm
nagyságrendűek, hanem a fény hullámhosszánál jóval kisebb részecskéken is. Ezért látható a fénysugarak útja kolloid oldatokban, pl. vízzel hígított
alkoholos masztixoldatban. Ez az ún. Tyndall-jelenség, és gyakran térfogati eloszlású részecskéken bekövetkező mindennemű fényszóródást így
neveznek. A jelenség még a legtisztább, teljesen pormentes folyadékokban és gázokban (így a levegőben) is kimutatható, amikor is a szóró részek
maguk a molekulák (molekuláris fényszóródás). A molekuláris fényszóródás kísérleti kimutatására Pohl dietiléter telített gőzével töltött üveglombikot
kívülről erős homocentrikus fénynyalábbal világít át, és ekkor a fényszóródás következtében a nyaláb fénykúpja oldalról láthatóvá válik (284,3. ábra).

284,3. ábra -

Másodlagos fényforrás fény hatására több okból is kialakulhat. A legegyszerűbb esetben fény hatására a részecskékben, ill. a molekulákban
mint polarizálható töltésrendszerekben állandó fáziseltolással kényszerrezgések keletkeznek, amelyek következtében a részecske, ill. molekula
azonos frekvenciájú elektromágneses hullámot, fényt bocsát ki. Ilyen természetű szóródás fénye ezért csakis a megvilágító fény hullámhosszait
tartalmazhatja, idegent nem. Sőt a hullámhossznál jóval kisebb méretű egyetlen részecskén szóródott fényhullám fázisa a gerjesztőéhez képest
állandó is, mert a részecske különböző pontjaiból (azonos fázissal) kiinduló fényhullámvonulatok közt számottevő útkülönbségek nem léphetnek fel,
és így nem lehetnek olyan irányok sem, amelyek mentén interferencia útján erősítés, ill. kioltás következne be. Ezért a szóródott fény a gerjesztővel
interferenciaképes, vagyis koherens. Az ilyen kis részecskéknél ezért minden irányú, diffúz eltérítés áll elő, amelyet Rayleigh-féle fényszóródásnak
nevezünk. Itt a szóródott fény erősségének a gerjesztő fény irányától mért szögeloszlását Pohl nyomán a következő kísérlet mutatja (284,4a ábra).
Az S kémcsőbe öntött kolloid oldatban masztixrészecskék lebegnek, amelyek átmérője (10 nm) jóval kisebb, mint a rá oldalról merőlegesen beeső,
kék gerjesztő fénynyaláb 400 nm-nyi hullámhossza. Közvetlenül a paralel nyaláb alatt a kémcsövet gallérszerűen kivágott fotografikus síkfilm veszi
körül, amelyet felülről csakis a részecskéken szóródott fény képes megvilágítani. A kellő expozíció után előhívott filmen (284,4b ábra) a feketedés
eloszlása azt árulja el, hogy legnagyobbrészt a gerjesztő fénnyel ellenkező, ill. egyező irányban szóródik, éspedig közel szimmetrikusan.
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284,4. ábra -

A szóródott fény intenzitásának szögeloszlását grafikusan piskóta alakú forgásfelület (284,5. ábra) ábrázolja. E felület alakját Rayleigh számításai
szerint hűen írja le a

formula, amely megadja egy n törésmutatójú, V térfogatú részecskén szóródott fény JΘ intenzitását a λ hullámhosszúságú, J0 intenzitású (nem
polarizált) beeső fénnyel Θ szöget bezáró r távolságban. A szóródott fény intenzitása tehát arányos a részecske d átmérőjének hatodik, és fordítva
arányos a λ hullámhosszúság negyedik hatványával, feltéve, hogy  továbbá n értéke csekély.
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284,5. ábra -

A rövidebb hullámhosszúságú (kék) fényből tehát viszonylag sokkal több szóródik szét minden irányban, mint a hosszú hullámú (vörös) fényből,
különösen molekulákon. Ez a magyarázata a nappali ég kék színének és annak is, hogy eléggé nagy hullámhosszúságú vörös, de még inkább
infravörös fényben igen távoli oly tárgyakat is le lehet fényképezni (megfelelően érzékenyített fotorétegre), amelyek a viszonylag jobban szóródó és
így csak közeire jutó kék fényben messziről nem is láthatók (infravörös fényképezés). Ezzel függ össze továbbá a felkelő, ill. lenyugvó Nap pirosas
színe (hajnal-, ill. alkonypír).

Sötétben a közlekedést irányító színes jelzőlámpák közül a pirosat messzebbről vagyunk képesek észrevenni, mint a zöldet vagy a kéket. Ezért az
elhárítandó veszély, vagyis a tilalom jelzésére a nagyobb biztonsággal felismerhető piros fényt szokás választani. Viszont ún. légoltalmi világítás
céljából a messziről észrevehetetlen kék lámpát célszerű használni.

Üvegszerű alumínium-szilikátban az olvasztásakor bennrekedt, 50 nm-nél kisebb méretű kénszemcséken az áthaladó fény Rayleigh-szóródást
szenved, ezért ráeső fehér fényben ennek finomra őrölt porszemei is kék színűek (tartós „ultramarin” festékpigmentek).

3. Ha azonban a részecskék a λ-nál lényegesen nem kisebbek, a szóródás (J/J0) hatásfoka λ-tól közelítőleg független. Innen van pl. az, hogy amíg
az égő cigarettából felszálló, igen finom részecskékből álló füst kékes, addig a kifújt, (λ-nál) nagyobb részekből álló füst már fehéres; az égbolt kék
színe pedig párás levegő esetén a parányi, de a hullámhossznál nagyobb méretű vízcseppeken vagy jégkristályokon való szóródás következtében
szürkés stb.

Ilyen természetű fényszóródás hatásfokának szögeloszlását kísérletileg a (284,4a ábrán) már leírt egyszerű berendezésed demonstrálhatjuk,
csakhogy az S kémcsőben masztixoldat helyett most rögzítősó (Na2S2O3) semleges vizes oldatából híg kénsav hatására keletkező (tejfehér) kén-
szuszpenziót világítunk meg. Ekkor a szóródás irányeloszlását a (284,4b)-tól eltérően a 284,6. ábrán látható filmfeketedés árulja el.



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

284

284,6. ábra -

Látjuk, hogy a fény túlnyomó részben előre, vagyis a beeső fénnyel egyező irányba szóródik. Ez az ún. Mie-féle szóródás a Rayleigh-félével
ellentétben a fény hullámhosszával összemérhető átmérőjű, fém- vagy nagy törésmutatójú, kolloidális részecskéken, hosszú láncmolekulákon
következik be. Ezért itt a szóródott fény a beesővel nem minden esetben koherens. A Mie-szóródás hatásfokának szögeloszlását pontosabban
a (284,7. ábra) polárdiagram mutatja. A Mie-jelenség ad magyarázatot arra is, hogy pl. a víz vagy az üveg a benne elosztó kolloidális méretű
aranyszemcsék hatására fényszűrőként csakis a rubinvörös fényt engedi át (rubinüveg).

284,7. ábra -

4. Különböző kolloid-oldatokban szóródó fény relatív intenzitásából következtetni lehet a részecskék koncentrációjára, közepes méreteire (vagyis
diszperzitásfokára), sőt fényszóródást keltő egyes polimer vegyületek molekulasúlyára is. Ilyen „zavaros” oldatokban általában a beeső fénnyel π/2
vagy π/4 szöget bezáró irányban szokás mérni a szóródó fény relatív intenzitását (nefelometria) főleg a Rayleigh-féle szóródás esetén. Mie-szóródás
esetén ezzel szemben különösen az oldaton áthaladó fény intenzitáscsökkenéséből, amelyet a szóródáson felül az oldószernek a külön is mérhető
fényelnyelése tetéz, célszerű következtetni főleg az előreszóródás mértékére (turbidimetria).

A szóródott fény polarizációs állapotára a 295. §-ban még visszatérünk.
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Hasonló természetű fényszóródást idegen részecskéktől mentes oly optikai közeg is előidézhet, amelyben a törésmutató térben és időben
rendszertelenül (vagyis statisztikusan) ingadozik (Schlieren, l. 264.§). Így pl. különösen meleg időjárás esetén a nappali légkörben észlelhető
fényszóródás hosszabb hullámhosszúságú (szürke) komponensét a törésmutató hőingadozása idézi elő.

Valamely részecske azonban a fény hatására nemcsak egyszerű kényszerrezgésénél (vagyis fénytörő képességénél) fogva, hanem más okból
is másodlagos fényforrássá válhatik. Így pl. többatomos molekulán felléphet Raman-szóródás is, amikor is a molekula a gerjesztő fény hatására
rezgésénél és forgásánál fogva kissé eltérő hullámhosszúságú, és éppen ezért inkoherens fényt képes kibocsátani (l. 367. §). Egyatomos
alkáli (pl. Na-) gőzök pedig meghatározott hullámhosszúságú fényt elnyelve és rögtön kibocsátva, azonos hullámhosszúságú (nagyon koherens)
rezonanciasugárzást kelthetnek (l. 307. §). A Röntgenfény (299. §) azonban már egészen lazán kötött atomelektronokon is szóródhatik, miközben
a szóródott (inkoherens) fény hullámhossza az irányától függően kissé megváltozik (Compton-effektus,344. §). Végül kristályok vagy molekulák
fotolumineszcencia (306. §) útján is szórhatják a fényt.

285. §. Az optikai leképezés hullámelméletéről. Holográfia

1. A geometriai optika keretében egy tárgypont képét sugarak segítségével határozzuk és szerkesztjük meg. Bármilyen hasznos következtetési
segédeszközök is a sugarak, az optikai leképezés mélyebb és pontosabb megértése a fénynek csakis a hullámtulajdonságai alapján lehetséges.

Emlékeztetünk itt a vízhullámokkal végzett egyik kísérletre (96. § 2), amikor is görbült, pl. parabola alakú falra síkhullámokat bocsátunk (96,7. ábra).
Ekkor visszaverődés után a hullámfelületek is meggörbülnek, és egy pont (a gyújtópont) körül összezsugorodnak. Ezt a pontot a parabola tengelyének
irányában elhelyezkedő végtelen távoli pont képének foghatjuk fel.

Ugyanígy kell elgondolnunk az optikában is a visszaverődéskor fellépő képek keletkezését. A törésnél is hasonló a helyzet. Belátására képzeljük
azt, hogy egy (AB) bikonvex lencsét (285,1. ábra), amelynek mellső gömbfelülete r sugarú, világítson meg egyszerűség kedvéért a t = (n – 1)/r
tengelymenti távolságból egy P monokromatikus fényforráspont. Ekkor a 255. § alapján bizonyos, hogy a P-ből kiindult gömbhullámok megtörve
a lencsében sík hullámfelületek alakjában folytatják vonulásukat. Ábrázoljuk a hullámfelületeket úgy, hogy egyik helyzetükből a szomszédosba
jutásig mindig ugyanakkora Δt-idő teljék el. Mivel a fénysebesség a (levegőnél optikailag sűrűbbnek feltételezett AB) lencsében kisebb, mint a
levegőben, a hullámfelületek síkjai a lencsén viszonylag sűrűbben követik egymást, a lencse elhagyása után ismét eredeti sűrűséggel oly P'
középpontú koncentrikus gömbök mentén, amely pont a hátsó gömbi törőfelület gyújtópontja. Továbbhaladva P'-ben összehúzódnak, majd mintegy
ebből kiindulva terjednek tovább: a P' a P-nek valós képe. Ilyen meggondolások alapján (a 3.-ban vázolandó elemi számításokkal) a tükrök és a
lencsék egyenletei levezethetők, s így a leképezés törvényei hullámelméletileg is megmagyarázhatók.
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285,1. ábra -

2. Eddig azonban nem vettünk figyelembe egy nagyon fontos körülményt. A lencsét megvilágító fénykúp határán, teljesen kivilágított lencse esetén
tehát ennek foglalatán, a rendszerint kör alakú AB nyíláson egyszersmind elhajlás is létrejön, és így a Huygens–Fresnel-elv szerint az ernyő bármely
P" pontjában a fényhatást az AB hullámfelület pontjaiból kiinduló elemi hullámok interferenciája szolgáltatja. Ha P" elég közel van P'-höz, vagyis az AB
különböző pontjaiból P"-be jutó sugarak optikai útkülönbsége csak igen kicsiny, P"-ben még világosság lesz. A lencse tengelye körüli szimmetria miatt
nyilvánvaló, hogy P képe világos, a szélek felé csökkenő intenzitású kör lesz, amelyet sötét és világos, a P'-től való távolságukkal rohamosan gyengülő
gyűrűk vesznek körül (285,2. ábra). Tehát: a megvilágító fénynyaláb határán, vagyis a nyalábot határoló foglalatokon (pupillán) a legtökéletesebb
lencse és tükör esetén is elhajlik a fény, ezért egy tárgypont képe nem pont, hanem ún. elhajlási korong. Ebben és az ezt környező gyűrűkben a
fényintenzitás (radiális) eloszlása közelítőleg ugyanolyan, mint a rés elhajlási képében jelentkező párhuzamos csíkokra merőleges irányban.



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

287

285,2. ábra -

A résnél láttuk (282,1), hogy az első sötét csík szögtávolságát a sin α  = λ/d egyenlet adja. Kör alakú, r sugarú, ill. d átmérőjű nyílásnál a (282,10)-ben
közöltek szerint a réshez hasonló, csak egy számfaktorban eltérő összefüggés érvényes. Nevezetesen az első sötét gyűrűnek a centrális iránytól
mért szög- távolságára nézve:

vagy

Ebből az elhajlási korong sugarát, ϱ-t meghatározhatjuk. Ha f az r sugarú (d átmérőjű) lencse fókusztávolsága, akkor kis α szög esetén a 285,3.
ábra szerint sin α ≈ α ≈ ϱ/f, vagyis

 ((1). egyenlet)
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Tehát minél nagyobb átmérőjű a lencse, és minél kisebb a hullámhossz, annál jobban megközelítjük a pontszerű leképezést és ezzel a geometriai
optika viszonyait.

285,3. ábra -

3. Az előbbi következtetésekhez és vékony lencse esetén, amikor is a lencse d vastagsága közelítőleg nullának tekinthető (d ≈ 0), a (256,2)
lencseegyenlethez elemi hullámelméleti számításokkal is eljuthatunk. A 285,4. ábrán látható lencsére balról sík fényhullám esik. Az F' gyújtópontot az
jellemzi, hogy oda a C1N azonos fázisú normál síktól számítva valamennyi megtört hullám azonos optikai út megtételével érkezik meg: pl. a tengely
mentén haladó hullám is, és a lencse peremének A pontján elhajlított hullám is. Ezáltal az F'-ben e hullámok interferencia útján erősítik egymást. Az

NAF' optikai úthossz:  A  optikai úthossz pedig:  Vezessük be az O görbületi középpontokra az O2A ≡ r2; O1A ≡ r1,
továbbá a C1B ≡ d1; BC2 ≡ d2; BA ≡ a és BF' ≡ f' jelölést. Ekkor a két optikai út egyenlőségét a következő egyenlet fejezi ki:
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285,4. ábra -

Használjuk fel a  továbbá a Thales-tétel alapján egy derékszögű háromszög magasságvonalára vonatkozó tétel miatt a dj ≈
a2/2rj ( j= 1,2) közelítést, ekkor az

 ((2). egyenlet)

egyenlethez jutunk, amely éppen a (256,2) lencseegyenlet.

Számítsuk ezután, milyen δ távolságra esik a gyújtósíkon az F'-től az az F'' pont (δ ≡ F'F''), ahova a lencse tengelyével párhuzamosan beeső hullám a
peremének A pontja által ide elhajlított gömbhullámmal éppen ± λ/2 optikai útkülönbséggel találkozik, vagyis ahol e két hullám éppen kioltja egymást.
A tengellyel párhuzamos fényút (2)miatt:

Az NAF''  fényút pedig  Elemi számítás árán a két fényút Δs  különbsége:

 ((3). egyenlet)

A Δs akkor ± λ/2, ha ismét (2)-t alkalmazva,
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vagyis ha

 ((4). egyenlet)

A lencse tengelye körüli szimmetria jóvoltából ez a közelítő hullámelméleti számítás is azt mutatja tehát, hogy a végtelenben fekvő tárgypont optikai
képe nem pont, hanem egy kifelé elmosódó δ sugarú korong. Ez az elhajlási korong a (282,9b)-nek is megfelelően olyan méretű, mintha azt λ
hullámhosszúságú fénnyel átvilágított a sugarú környílás idézte volna elő egy f távolságban felállított párhuzamos ernyőn. Az itteni 0,5 faktornak az
ottani 0,61-től való eltérése abból az elhanyagolásból származik, hogy itt a sok közül csakis két interferáló fényhullámot vettünk számításba.

A fentiek alapján beláthatjuk, hogy egy véges t távolságú tárgypontnak k távolságban keletkező képe is a (4)-nek megfelelő sugarú elhajlási korong
(csakhogy most f' helyébe k írandó). Ha pedig a lencsét nem világítjuk ki teljesen, egészen a pereméig, ezzel az elhajlási korongkép sugarát csak
növeljük, vagyis a lencse felbontóképességét csak rontjuk, mert a 281. §-ban mondottak szerint fényelhajlás különösebben éppen ott lép fel, ahol
a fényerősség harántirányban erősebben csökken.

4. Apodizáció. Egy r sugarú környílással (diafragmával, más szóval „lábbal”) bíró optikai leképező műszer használata esetén a beeső fény
erőssége általában az egész nyílás mentén állandó, az r-nél azonban zérusra esik. A Huygens–Fresnel-elv valamint a Fourier-féle inverziós formula
alapján az optikai kép alakja a fényeloszlásból (intenzitásból) és a hullám fáziseloszlásából elvben kiszámítható. De tegyünk a környílásra radiális
irányban oly vastagodó fényelnyelő lemezt, amelynek fényelnyelő képessége r-nél fokozatosan eléri a 100%-ot. Ennek segítségével a fényerősség
harántirányú csökkenését ugrás helyett folytonossá mérsékeltük, ,,apodizáltuk” (vagyis „lábatlanítottuk”). Ekkor az elmélet is számot ad arról az
előnyös tapasztalatról, hogy egy pontszerű tárgypont korong alakú képének sugara kissé megnő ugyan, de a mellékmaximumoknak megfelelő
elhajlási gyűrűk szinte teljesen eltűnnek: a kép ezáltal kontrasztosabbá válik (285,5. ábra).
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285,5. ábra -

5. Holográfia. Ezt a pusztán fényelhajláson, ill. interferencián alapuló fotografikus képrögzítő módszert, amely éppen ezért optikai objektívet nem
igényel, hazánkfia, Gábor Dénes (1947) fejlesztette ki. Felvételének módját a 285,6. ábra mutatja.
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285,6. ábra -

Az L lézer (l. 354. §, szabatosan monokromatikus, párhuzamos, nagyon koherens és elegendően széles) fénynyaláb javai egyrészt a T tárgyat,
másrészt az S síktükröt egyszerre világítja meg. Ekkor a T-n szóródott fény találkozik az S tükrön visszavert fénnyel (az ún. referenciahullámmal),
és így azzal interferál. Ha tehát itt az útjukba tett OH fotografikus réteget kellően megvilágítjuk, majd előhívjuk, és rögzítjük, akkor rajta sajátos
interferenciakép, ún. hologram marad, amelyet 285,7. ábra szerint átvilágítva Sz szemünk a tárgy eredeti helyén annak K térbeli virtuális képét látja.
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285,7. ábra -

E meglepő jelenség magyarázata a következő. A megvilágított T tárgy egyes pontjain szóródott fény 285,6. ábra a szerint gömbhullámok alakjában
éri el az OH síkot, és itt az x koordinátának megfelelő P helyen egymással interferálva, létrehozza az ún. tárgyhullámot, amely (a Ψ helyett most E-
ve1 jelölt) skaláris hullámfüggvényre szorítkozva okvetlenül az

 ((5). egyenlet)

alakban is felírható, ahol a és ψ az x-nek valós függvénye.

Ahhoz azonban, hogy a képet magában tartalmazó ezt az E hullámot „rekonstruáljuk”, nem elégséges felvennünk OH-n a tárgyhullám okozta
fotografikus feketedést, mert a fotografikus réteg a hullámnak csak J(x) intenzitását, vagyis a(x) amplitúdóját képes megörökíteni, a képhez még
szükséges φ(x) fázisát nem. Ezért E-t az OH-n interferáltatjuk még az

 ((6). egyenlet)

állandó A amplitúdójú és Φ fázisú referencia-síkhullámmal. Eredőjük tehát
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 ((7). egyenlet)

Az OH rétegen a J fényintenzitás eloszlás az előbbi egyenletek alapján

 ((8). egyenlet)

lesz.

Ezt az intenzitáseloszlást a fotoréteg az x-től függő feketedéseloszlás (vagyis negatív hologram) alakjában tárolja, amelyről azonban pozitívot
készíthetünk. Ha tehát a kapott pozitív hologramot eredeti OH helyére állítjuk, a T tárgyat pedig eltávolítjuk, akkor a rajta mint optikai rácson átvilágító
F referencia fényhullám elhajlást is szenved, és közvetlenül a hologram mögött az előbbi F helyett egy „intenzitás-modulát”

 ((9). egyenlet)

hullám alakul ki, ahol ϑ = ϑ(x) a pozitív hologram amplitúdó-transzmisszióképességének (x) helyről helyre változó értéke (itt  az
energia-transzmisszióképesség), amelyet a fotoréteg természetéből fakadóan a (8) adta J-ből

 ((10). egyenlet)

alapján számíthatunk ki, ahol γ a fotoréteg gammaértéke (l. 273. §). Ezért a (9) adta U = γJF hullámtér a hologram mögött a (6), (7) és (8) alapján
könnyű számítás után

 ((11). egyenlet)

alakban jelenik meg. Eszerint az első tag egy az eredeti E tárgyhulláméval arányos amplitúdójú hullámnak felel meg, és éppen ezért ez a Huygens-
elvnek megfelelően az eltávolított T-nek a β = 0 irányból szemlélhető virtuális K képét képes előállítani a valóságnak megfelelően, és ezért e tag
az eredeti E tárgyhullám „rekonstrukciójának” fogható fel. (Ez a K kép tökéletes, mert T-ve1 mindhárom dimenzióban geometriailag kongruens.) A
második tag láthatatlan, az α irányban továbbhaladó, de a pozitív hologram által ,,amplitúdómodulált” referencia-síkhullámot jelenti, amelyet éppen
ezért a β = 0 irányból nem veszünk észre. A harmadik tag viszont alakilag egy újabb amplitúdómodulált, de a sin β  = 2 sin α feltételnek megfelelő
β szög irányában haladó síkhullámnak fogható fel, és éppen ezért ebben az irányban egy további, de reális K' elhajlási képnek keletkezésére utal,
amely azonban a β = 0 irányból szintén észrevehetetlen.

De nincs okvetlenül szükség a negatív hologram pozitívvá átmásolására. Ugyanis a negatív hologram a rekonstruált tárgy hullámösszetevőiben a
pozitívhoz képest pontosan π fáziseltolódást jelent, amelyet a fázishoz lehet hozzászámítani, így ez az állandó fáziskülönbség a rekonstruált képet
a tapasztalat szerint sem módosítja.
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Úgy is felfoghatjuk, hogy a referenciahullám a hologram síkjában látszólag szabálytalanul eloszlott ezüstkorom pontrácson (struktúrán) elhajlást
szenved, éspedig az α irányban továbbhaladó referenciahullám a nulladik elhajlási rendet, az α = 0 irányban haladó hullám a K-t előállító jobb oldali,
a β irányban haladó pedig a K'-t előállító bal oldali első elhajlási rendet képviseli.

A kép a hologramon nem ismerhető fel, ilyet ábrázol a 285,8a ábra. A rajta keresztül szemlélhető képet viszont a b ábra mutatja be. A
hologram bármilyen kis felületén is elvileg az egész (görögül „holosz”) tárgyról teljes optikai információt tartalmaz, csakhogy a fotografikus réteg
feloldóképességének a szemcsézettségéből eredő korlátozottsága miatt esetleg nem eléggé pontosat. A hologram a 285,7. ábrán vázolt szemlélése
nem igényel lézerfényt, ehhez alkalmas néhány mm-nyi koherencia-hosszúságú (276. §) monokromatikus fény is.

285,8. a. ábra -
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285,8. b. ábra -

(E felvételeket Jánossy Mihálynak köszönjük)

A holográfiának számos tudományos és technikai alkalmazása fejlődött ki, így Lippmann (279. §) elvén a színes holográfia is.

286. §. Az optikai képalkotó eszközök felbontóképessége

Az előző §-ban közölt megállapítások alapvető fontosságúak az optikai eszközök teljesítőképességének határára vonatkozólag is. A leképező optikai
eszközökkel (távcsővel, szemmel, mikroszkóppal) szemben támasztott egyik fő követelmény az, hogy a legegyszerűbb tárgyról: két szomszédos
tárgy pontról hasonló, vagyis két különálló képpontot adjanak. Ez a felbontás, ha a pontnak képe valóban pont volna, a nagyítás (elvileg korlátlan)
növelésével tetszés szerint fokozható lenne. Pontnak képe azonban a 285. § 3. szerint mindig egy kis korong, s ha a tárgypontokhoz tartozó
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elhajlási korongok a látótérben részben fedik egymást, akkor nehezen, esetleg egyáltalán nem különböztethetők meg (286,1. szkematikus ábra). Kis
bizonytalanságot megengedve, elfogadhatjuk azt, hogy az okulárral a képsíkban két elhajlási korongot még elkülönítve veszünk észre, ha egyiknek
intenzitásmaximuma a másiknak (első) minimumára esik, vagyis ha a két (egyenlő nagy) korong középpontja egymástól éppen a (285,1) által adott ϱ
távolságban van. Az ennek megfelelő két tárgypont (szög-) távolságát az optikai eszköz (objektív) felbontási határának, ennek reciprokát, de kevésbé
szabatosan gyakran magát a (szög-) távolságot is felbontóképességnek hívják.
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286,1. ábra -
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1. A távcső felbontóképessége. Ha a csillagászati távcsövet pl. két szomszédos, φ szögtávolságú állócsillagra irányítjuk, akkor az f gyújtótávolságú és
d átmérőjű (lencse- vagy tükör-) objektívjének gyújtósíkjában két elhajlási korong keletkezik, amelyek középpontjának távolsága b = fφ. Az előbbiek
értelmében a távcső akkor tudja felbontani a két csillag képét, ha b értéke nagyobb ϱ = 1,22λf/d-nél, vagyis ha a két csillag szögtávolsága:

 ((1). egyenlet)

A távcső teljesítményének határát tehát objektívjának a d (= 2a) átmérője szabja meg, ezért ezt lehetőleg nagynak kell választani. Az egyik igen
nagy távcsőnél d = 2 m, és így λ-t 5·10–5 cm-nek véve (szemünk erre a legérzékenyebb) : φ ≈ 3·10–7 radián. (Ez 1 km távolban egymástól 0,3 mm-
nyire levő két pontnak felel meg.)

Az okulár nagyítása a felbontóképességet nem fokozhatja; túlságosan nagy okulárnagyítás semmit sem használ, mert csak további részletek nélküli,
ún. üres nagyítást ad.

2. A szem felbontóképessége. A távcsőre nyert (1) összefüggés nyilvánvalóan az emberi szemre is érvényes, ha d a szem pupillájának átmérőjét
jelenti. Ha d gyanánt 4 mm-t, b gyanánt ismét 5·10–5 cm-t veszünk, akkor tehát φ = 1,22·5·10–5/0,4 = 1,53·10–4 = 0,52'. Valójában a normális
szem felbontási határa ennél rosszabb, nevezetesen mintegy 1', ami a retinán levő csapok sűrűségével függ össze (l. 261. §). De bármilyen sűrűn
helyezkednének is el a csapok, a felbontás határa a pupillán való elhajlás miatt a fenti 0,5' értéknél kisebb nem lehetne.

3. Nem önállóan világító tárgy optikai leképezésének Abbe-féle feltételei. Ha koherensen megvilágított két tárgyponton a fény elhajlik, vagy
koherensen szóródik, majd egy objektívon hatol át, akkor a létrehozott két elhajlási korongkép átfedési helyein nyilvánvalóan nem a fényintenzitásokat,
hanem a hullámamplitúdókat kell összegezni ahhoz, hogy az eredő intenzitást kiszámítsuk. Ezért a két (AB) tárgypont közelítésekor itt ahelyett,
hogy kedvezőtlenül minél jobban egymásba merülne az (A', B') elhajlási korongképük, egyetlen nagyobb és élesebb intenzitásmaximum jelentkezik
(286,2. ábra). Itt a felbontóképesség kiszámítására követett gondolatmenetet Abbe jénai fizikus nyomán (1876) azért is módosítani kell, mert a két
közeli (A, B) ponton fényelhajlás (-szóródás) is bekövetkezik. Ez pedig csökkentheti az objektív teljes és egyenletes kivilágítását, és ezzel (285. §)
alapján az objektív felbontóképességét is.
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286,2. ábra -

Világítsa meg az AB tárgyat egyszerűség kedvéért egy rá merőleges paralel-monokromatikus (λ) fénynyaláb (286,3. ábra). Ekkor a pontpáron
elhajlított (szóródott) gömbhullámok csakis akkora φk szögeltérésű irányban erősítik interferenciásán egymást, amelyre

 ((2). egyenlet)

286,3. ábra -
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Optikai képalkotás céljából irányítsunk AB-re merőlegesen egy r sugarú L objektív lencsét  Ezen okvetlenül áthatol a k = 0-nak megfelelő, ún.

nulladrendű elhajlási nyaláb (0), de ez az L-nek C0 középpontja körüli igen kis  sugarú tartományát világítja ki, éppen ezért (285,1) értelmében
e nyaláb egymagában nem bonthatja fel két megkülönböztethető elhajlási korongra az A és B tárgypontok képét. Ehhez legalább a k = ± 1-nek
megfelelő ún. elsőrendű elhajlási nyaláb (1) átjutására is szükség van. Akármely C1 pont kis környezetében éri is el (1) az L-et, a 260. § értelmében
az általa az A'B' képsíkig befutott fényút a (0)-nyalábéval egyezik. A 285. § 3. szerint a képalkotásban az (1) nyaláb interferenciás részvétele növeli
a felbontóképességet. Ennek a maximuma a (285,3)-ból számítható, ha A és B közelítésének hatására a (2) alapján a C0C1= t tg φ1 az objektív
r effektív sugarát eléri.

Az optikai kép keletkezésére Abbe a következőket ismerte fel. a) Annak, hogy az A és B tárgypont A' és B' korongképe ne „olvadjon” egymásba,
vagyis megkülönböztethető legyen egymástól, szükséges és elégséges optikai feltétele az, hogy az A, B-n elhajlított k-ad, pl. a nulladrendű (O)
nyalábon kívül a (k ± 1)-ed, pl. az elsőrendű nyaláb is átjusson az (L) objektíven.

b) Két eltérő hosszméretű pontpárnak különböző (k-ad-) rendű, de megegyező (φk) irányítású elhajlási nyalábja a közös irányú nulladrendű
nyalábjukkal interferencia útján megtévesztő módon egyező hosszméretű korongképpárt hoz létre.

c) Elsőnél magasabb rendű elhajlási nyalábok átjutása kedvezően növeli a kép felbontását (információtartalmát) azáltal, hogy ilyen nyalábok egyrészt
fokozzák az objektív kivilágított felületének átmérőjét, másrészt nem csupán két-, hanem soksugaras interferenciával élesebb képet hoznak létre.

Abbe megállapításai kísérletileg jól igazolhatók azáltal, hogy egyes elhajlási nyalábok kiszűrésére az objektív hátsó gyújtósíkjában – váltogatva –
alkalmasan kivágott fényrekeszeket helyezünk el. Tárgy gyanánt célszerű az Abbe-féle optikai kettős rácsot választani (286,4. ábra). Ha az L objektív
hátsó gyújtósíkjában (a 286,3. ábrán f) fotoréteget exponálnánk, akkor előhívás után erről a rácsról a 286,5a ábrán látható foltot nyernénk, amelyen
az elhajlási nyalábok (k) rendűsége megszámozható. E kép alapján több lehetőség között kivágható olyan diafragma is (286,5b jobb oldali ábra),
amely a fotoréteg helyén a 0-adik nyalábon kívül csak a felső mezőny +1 és –1 számozású nyalábját engedi át a képsík felé. Ez Abbe fenti a)
megállapításának megfelelően a 286,5b bal oldali ábráján vázolt képet hozza létre, vagyis csak a kettős rács felső mezőnyét képes leképezni. Ezzel
szemben a 286,5c jobb oldali ábráján látható diafragma, amely a 286,5a-val ábrázolt nyalábfénykép felső mezőnyének csakis a –2, 0, 2, az alsó
mezőnyének pedig a –1, 0, 1 számozású elhajlási nyalábját engedi át, Abbe b) megállapítása értelmében a bal oldali ábrarészleten látható (hamis)
képet idézi elő az Abbe-féle kettősrácsról.
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286,4. ábra -

286,5. ábra -

4. A mikroszkóp felbontóképessége. A mikroszkópnál a T tárgy rendszerint vékony, alulról megvilágított, helyről helyre más fényelnyelő képességű
réteg: preparátum. A kondenzorról T-re vetett fényt T egyrészt elnyeli, és azután esetleg rendszertelen fáziskéséssel, pl. fluoreszcencia útján
újra kibocsátja, ebben a kivételes esetben a T egyes pontjai úgy viselkednek, mint önállóan világító pontok, amelyek általában nem koherens
fényforrások. A T-re bocsátott fény másrészt azonban T-nek váltakozóan átlátszó, ill. fényelnyelő részein áthalad, s ezeken a részeken mint
diafragmarendszeren (rácson) elhajlást (szóródást) szenved. Ilyen tárgyat amplitúdótárgynak nevezhetünk, mert a rajta áthaladó fény helyi
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amplitúdójának megváltoztatásával idéz elő harántirányban helyi intenzitásváltozást, és ezzel elhajlást (szóródást).13 Ebben az esetben nem önállóan
világító pontok leképezéséről van szó. Valójában mindkét eset egyszerre is előfordulhat.

A mikroszkópi kép keletkezése a maga részleteiben már csak ezért is bonyolult folyamat. A 3. a szerint, hogy a tárgyhoz hasonló képet kapjunk,
ehhez a tárgyról kiinduló elhajlási sugarak közül legalább az elsőrendűnek [l. a 286,6. ábrán (1)] az L objektíven át kell mennie, vagyis kell, hogy az

objektív nyílásszöge u > φ legyen. A (286,2) szerint a  jelöléssel sin φ1 = λ/d, tehát sin u > sin φ-ből: sin u > λ/d. Ez azt jelenti, hogy két pont a
mikroszkóppal akkor bontható fel, ha d távolságuk: d > λ/sin u. Minthogy n törésmutatójú közegben a levegőben mért λ hullámhossz λ/n-re csökken,
a d az objektív és a fedőlemez közé csöppentett ún. immerziós folyadékkal (pl. vízzel vagy cédrus-olajjal, l. 266. §) csökkenthető. Így kapjuk, hogy
a felbontási határ: d = λ/(n sin u), a felbontóképesség:

 ((3). egyenlet)

A felbontóképesség tehát az n·sin u numerikus apertúrával nő, a megvilágító fény λ hullámhosszával pedig csökken. Mivel technikai okokból n sin u
csak mintegy 1,35-ig mehet (u = 65°, n = 1,5), a felbontás határa csak valamivel kisebb, mint a használt fény hullámhossza. Ultraibolya fénnyel és
ferde megvilágítással készített mikroszkopikus fényképezésnél d-t kereken 10–4 mm-re lehet leszorítani (l. még 287. §-t).

286,6. ábra -

Megjegyezzük, hogy 3. b miatt különösen periodikus struktúrájú tárgyak esetén a mikroszkópban különleges interferenciajelenségek léphetnek fel, és
így teljesen hamis, az okulár helyzetétől is függő képeket hozhatnak létre. Ezek felismerésére alkalmas kísérletek (tesztek) ismeretesek, amelyeket

13 Mikroszkópi vizsgálat céljából különösen a biológiai tárgyakat preparálni kell. Ennek egyik fontos munkafázisa, a megfestésük alkalmas szerves vegyületekkel, mint pl. fukszinnal, metilénkékkel,
eozinnal, pikrinsavval stb.
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ismerniük kell azoknak, akik a tárgy szerkezetét mikroszkóppal tanulmányozzák. Miként a távcsőnek, úgy a mikroszkópnak is a felbontóképessége
a legfontosabb értékmérője. Az okulár a felbontott pontokat a szem számára láthatóvá teszi ugyan, de az okulár nagyítását és ezzel az egész
kép nagyítását bizonyos határon túl fokozni céltalan, mert amúgyis csak ,,üres nagyítást” kapunk a képmegvilágítás kedvezőtlen csökkenésének
kíséretében. Ezt is tekintetbe véve, az optikai mikroszkópokkal maximálisan mintegy 2000-szeres nagyítás érhető el.

A fluoreszcencias mikroszkóppal ultraibolya megvilágító fény hatására fluoreszkáló (306. §) vagy (ún. fluorokrom vegyületekkel való) preparálással
ilyenné tett tárgyat vizsgálunk. Ilyenkor a képet a tárgy által kibocsátott, különböző színű fluoreszcenciafény hozza létre, amely azonban nem
koherens. Ezért itt a képalkotást korlátozó és 3. pontban tárgyalt elhajlás, ill. koherens szóródás nem lép fel. A felbontóképességet tehát a (285,1)
összefüggés szolgáltatja. A fluoreszcenciás mikroszkóp másik előnye az, hogy vele sokszor élő biológiai tárgyaknak is oly rejtett struktúrája fedhető
fel, amely hagyományos festési eljárással nem tehető láthatóvá. Objektívje és okulárja a szokásos üvegből készül ugyan, kondenzora azonban az
ultraibolya fény áteresztésére kvarcból. Ebbe olyan (ív-) fényt vetítünk, amelyből a zavaró látható fényt előzőleg kiszűrtük.

Sokszorta nagyobb felbontóképességgel és nagyítással rendelkezik az elektronmikroszkóp (199. §.).

5. A 3. alkalmazása a színképek előállításakor. A 269. §-ból tudjuk, hogy a spektrográf voltaképpen a résének optikai képét állítja elő, éspedig
egymással párhuzamosan annyi példányban, amennyi hullámhossz csak képviselve van a rajta átjutó fényben. Ezért itt a felbontóképességet
nemcsak a bontóelemé [prizmáé (282. §), rácsé (283. §), soksugaras interferenciát előállító paralellemezé (280. §)] szabja meg, hanem a kollimátor-
és kamaralencsék rendszerének felbontóképessége is, amelyet méretezéskor a bontóelemével egyező értékűre célszerű választani. A színkép
felvételekor (észlelésekor) ezért a következő két szabályt kell betartani.

a) A spektrográf rését megvilágítani úgy célszerű, hogy a kondenzorlencsével konvergenssé tett fénykúp a résen átjutva a kamaralencsét és ezzel
a bontóelemet is (maximális felbontóképesség elérésére) teljesen, de (gazdaságos fény kihasználás érdekében) éppenhogy kivilágítsa.

b) A rés optimális szélességét úgy kell beállítani, hogy az általa előállított elsőrendű elhajlásos nyaláb az r sugarú, f gyújtótávolságú
kamaralencséjének közvetlenül a foglalata (r) közelében jusson át. A 3. alapján ugyanis ez még jól felbontott réskép keletkezésének határfeltétele.

A (282,1b) formulából ugyanis az elsőrendű m = ± 1 elhajlási nyaláb esetén ez a d résszélesség (sin φ1 ≈ tg φ1 = r/f miatt):

 ((4). egyenlet)

Noha minél vékonyabb lenne a réskép, vagyis a rés, a színkép a λ-nak annál pontosabb meghatározását tenné lehetővé, mégis a résszélességet a
(4)-nél kisebbre választani azért lenne helytelen, mert ezzel az elsőrendű elhajlásos nyaláb kifutna a kamaralencséből, és ezáltal a felbontóképesség
nem nőne, hanem csökkenne.

287. §. A sötét látóterű, ultra-, valamint a fáziskontraszt-mikroszkóp elve

1. Sötét (hátterű) látótér, vagyis a mikroszkópi tárgynak oldalirányú megvilágítása különösen két szempontból lehet előnyös.
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a) Akár vizuálisan, akár fotografikusan észleljük a T tárgy optikai képét, szükséges, hogy a 270. § 1.-ben értelmezett ET megvilágítása határozottan
különbözzék a környező háttérnek EH megvilágításától. Egy szokásos kondenzorral (l. 266,5. ábrán) alulról erősen átvilágított, alig elnyelő tárgy
esetén az ET – EH jelerősségnek viszonya az EH zajerősséghez (vö. 231. § 3.) esetleg túl kicsi ahhoz, hogy azt megkülönböztesse akár a szemünk
a Weber–Fechner-törvény szerint [270. § 2. (10)] korlátozott érzékenysége ellenére, akár egy fotoréteg a feketedésének bizonytalansága ellenére.
Célszerű ezért az EH háttérmegvilágítást minél kisebb értékűre választani. Ilyen ún. sötét látóteret először Siedentopf és Zsigmondy (1903) valósított
meg az ún. ultramikroszkópban. Ebben a fénysugarak menete a 287,1. ábra alapján érthető meg, ahol a (pl. arany kolloid oldattal töltött) P téglány
alakú edénykébe (ún. küvettába) a K kondenzor oldalról vetít egy konvergens fénynyalábot, amely szóródik az éppen gyújtópontjában tartózkodó
részecskén (a 284. §-ban említett Tyndall-jelenség útján). Ezért az M mikroszkópobjektívbe csakis szóródott fény jut még akkor is, ha a részecske
szubmikroszkopikus, vagyis átmérője a megvilágító fény λ hullámhosszánál akár két nagyságrenddel is kisebb. Ezért a részecskék itt sötét alapon
világos, nagyságuktól függő színű fényfoltoknak (elhajlási korongoknak) látszanak. Így még kb. 4 nm nagyságú részek jelenlétéről és ezek Brown-
féle mozgásáról is (130. § 2.) tudomást szerezhetünk, a részecskék szerkezetére, alakjára azonban a kapott képből nem következtethetünk. Két
részecskét azonban az ultramikroszkópban is csak akkor látunk elkülönítve, ha távolságuk a mikroszkóp felbontási határánál nagyobb.

287,1. ábra -

A sötét látótér azonban kényelmesebben és tökéletesebben is megvalósítható a szokásos, alulról megvilágított, de a 287,2. ábrán vázolt módon
ún. gyűrűrekesszel (G) felszerelt kondenzor segítségével. Itt a részecskét minden oldalról egy a mikroszkóp tengelye körüli, nagy nyílásszögű
fénykúppalást világítja meg. Ennél azonban fényerősebbet is sikerült szerkeszteni paraboloid üvegfelületen való egyszeri belső teljes reflexió útján
(287,3. ábra). Még kedvezőbb a kétszeri reflexió árán aplanatikussá is tett ún. kardioid kondenzor (287,4. ábra), amelynek használatakor a megvilágító
fénykúppalást a fedőlemezen teljes reflexiót szenved, és az már ezért sem juthat be teljesen az objektívbe.
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287,2. ábra -

287,3. ábra -
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287,4. ábra -

A háttér sötétségét azonban szabályozni is lehet az ún. 3D (,,3-dimenziós”) kondenzor segítségével, amely a mikroszkópi tárgy tengelyirányú
átvilágítását változtatható mértekben oldalirányú (vagyis sötét látóterű) megvilágítással kombinálja, miáltal a kép plasztikusabbá, kontrasztosabbá
válik.

b) A mikroszkóp sötét látóterének másik előnye az, hogy általa a felbontóképesség kissé növekszik is. Ez esetben ugyanis két közeli tárgypontról
csakis magasabb rendű elhajlási fénynyalábok juthatnak át az objektívon. Ezek azonban mindig sűrűbben (értsd: mindinkább kisebb szögugrással)
követik egymást, miáltal belőlük több megy át az objektíven, mint a mikroszkópi tárgy tengelyirányú átvilágítása esetén. Az Abbe-féle feltétel
értelmében (286. § 3a) a tárgyhoz hasonló képet csakis az egységben különböző rendű fénynyalábok képesek létrehozni. Ez a feltétel itt a fentiek
miatt jobban teljesül, sőt a képet, kedvezőbben, több nyaláb soksugarú interferenciája idézi elő, amelynek főmaximuma éppen ezért élesebb is.

2. A fázis kontraszt-mikroszkóp, amelynek szerkesztése Zernikének (1932) köszönhető, ún. fázistárgyak vizsgálatára szolgál. Ezek oly fényáteresztő
rétegek, amelyekben a törésmutató folytonosan vagy ugrásszerűen helyről helyre változik. Ezért e törésmutató-változás a rajta áthaladó fény

 hullámfüggvényének C amplitúdójában észrevehető változást nem idéz ugyan elő, de a φ fázisát és ezáltal az átvilágító fény
optikai úthosszát megváltoztatja [ellentétben a fényelnyelő, ún. amplitúdótárgyakkal (l. 286. §), amelyekben viszont a törésmutató tekinthető mindenütt
állandónak]. A mondottak alapján a legegyszerűbb fázistárgy (287,5. ábra) lehet egy átlátszó, N törésmutatójú, e magasságú H hasáb, amely
merőlegesen van beágyazva egy n törésmutatójú homogén vivőrétegbe. A hasábon áthaladó (0) fénysugáron y = (N – n)e optikai útkülönbség áll elő.
Ez az útkülönbség pedig Δφ = 2πy/λ fáziskülönbségnek felel meg. (Hasonló fázisváltozások azonban sorozatos reflexiók útján is bekövetkezhetnek,
pl. ún. fázisrács visszaverő felületén is, amelynek profilját a 287,6. ábra szemlélteti.)
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287,5. ábra -

287,6. ábra -

Kérdés, milyen feltételek mellett lehetne a H hasábot (287,5. ábra) mikroszkópi képen észrevenni. Bizonyos, hogy ezen, különösen az alaplapjának
élein a fény diffúz reflexió útján szóródik is. Így a (0)-n kívül létrehoz ferde nyalábot (1) is, amely azonban a hasáb alaplapjától, ahol a megvilágító
fényhullám fázisa még megegyezik, az objektív szélén át a képfelületig ugyanakkora s optikai úthosszát fut, mint a (0) nyaláb futna be N = n esetén.
Állítsunk azonban csakis a (0) nyaláb útjába egy d vastagságú, N' törésmutatójú planparalel üveglemezt (korong alakú, ún. fázislemezt), amelyre
szürke szűrőréteget is felpárologtattunk. E réteg megfelelő megválasztása esetén a fázislemez egyrészt a (0) nyaláb amplitúdóját az (1) nyaláb c
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amplitúdójára képes mérsékelni, másrészt pedig a (0)-ban egy később megadandó x = (N' – 1)d optikai úthosszváltozást is előidéz. Ez a két egyező c
amplitúdójú nyaláb, Abbe (286. § 3a) feltétele szerint is, interferencia útján a hasábnak korongképét hozza létre. Itt a (0) nyaláb ψ0 hullámfüggvénye:

A ferdén szóródott ψ1 fényhullámé pedig:

A képfelületen tehát a ψ = ψ0+ ψ1 hullámfüggvény elemi átalakítások után:

Ezért itt a J fényintenzitás, az időbeli átlagot felülvonással jelölve:

Minthogy a cos2-függvény átlaga 1/2, ezért

Ha az x-et akkorára kívánjuk választani, hogy a Δφ = 2π(x+y)/λ fáziskülönbségben bekövetkező változásokra a J képintenzitás a legnagyobb

változással feleljen, vagyis a képkontraszt maximális legyen, akkor meg kell keresnünk, mekkora x mellett van a dJ/dynak, vagyis a 

maximuma. Ennek szükséges feltétele  ahonnan x +y = λ/4. Minthogy itt y az N ≈ n miatt nagyon kis értékű
pozitív vagy negatív szám (a tárgysíkon átlagosan zérus), ezért a fázislemez fáziseltoló képességét optikai úthosszban kifejezve célszerű λ/4 értékűre
méretezni, amely d = λ/4(N' – 1) vastagságnak felel meg.

A fáziskontraszt-mikroszkóp most vázolt elvének technikai kivitelénél sötétebb látótér megvalósítása érdekében itt is inkább gyűrűrekeszes
kondenzort célszerű használni. Ezáltal azonban a direkt (0) nyaláb az objektív szélén, a szóródott (1) pedig a közepén megy át a képsík felé. Ezért
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a 287,5. ábrán F-fel jelölt λ/4-es fázislemezt sem korong alakban a lencse tengelyében, hanem e körül gyűrű alakban kell kiképezni. Ezáltal a
fázislemez szűrője a kép kontrasztosságát apodizáló hatásával is növeli. A sugármenetet most a 287,7. ábra tünteti fel. Itt a gyűrű alakúra méretezett
F fázislemezt az O objektív hátsó gyújtósíkjában kell elhelyezni. Sikerült a gyűrűkondenzornál tökéletesebb kondenzort is szerkeszteni (Heine). Ezt
a fázistárgyat oly fénynyalábbal képes megvilágítani, amelyet szabatosabban, mindig egyező nyílásszögű körkúppalástok határolnak (287,8. ábra).

287,7. ábra -
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287,8. ábra -

C) A FÉNY POLARIZÁCIÓJA ÉS KETTŐS TÖRÉSE
288. §. Polarizáció visszaverődésnél és törésnél; poláros és természetes fény

1. A fényhullámok transzverzális természetét, vagyis kereszthullám mivoltát (l. 91. § 4.) a következő kísérlet bizonyítja.
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Essék állandó erősségű fényforrás (t) keskeny fénynyalábja 57° beesési szög alatt az L1 üveglapra (288,1. ábra), amelynek feketére festett hátsó
felülete a fénynek az üveglapon áthatoló részét elnyeli. Így csak az elülső felületéről verődik vissza egy v1 nyaláb. A v1 essék továbbá ugyanakkora
(57°) beesési szög alatt egy másik, a hátsó felületén szintén fekete L2 üveglemezre, amit a v1 sugárnyaláb mint tengely körül el is tudunk fordítani.
Ekkor a beesési szög változatlanul 57° marad ugyan, de az L2-től visszavert v2 sugár a v1 tengely körüli 180° – 2·57° = 66°-os nyílásszögű kúppalást
valamelyik alkotója mentén halad. Egy ernyőn, amit a mindenkori v2 útjába állítunk, a következőket figyelhetjük meg: a keletkező fényfolt akkor a
legerősebb, vagyis v2-nek Φ teljesítménye akkor a legnagyobb, ha az L2 vagy éppen párhuzamos L1-gyel (mint az a ábrán), vagy ehhez képest 180°-
kal van elfordítva; viszont a Φ teljesítmény nulla, ha az L2-t a párhuzamos állásához képest 90°-kal vagy előre, vagy hátra fordítottuk el v1 körül (b
ábra). Ha azonban közvetlenül az eredeti (még egyszer sem visszavert) t fénynyalábot ejtjük az L2-re, a fenti teljesítményváltakozást egyáltalában
nem tapasztaljuk.

288,1. ábra -

A kísérletből látható, hogy az L1 üveglemezről visszavert v1 fénysugárban ki van tüntetve az a rajta átfektetett sík, amelyben e sugár megfelelően
tájolt üveglapra újból beesve, már nem képes visszaverődni. Ezért a v1 fényét síkban poláros vagy másképpen lineárisan poláros fénynek hívjuk.

Ezt a jelenséget a fény polarizációjának vagy sarkításának nevezzük (Malus, 1808). A polarizációt létrehozó Malus-féle berendezést, a fenti kísérletnél
L1-et, polarizátornak, a poláros fény kimutatására és vizsgálatára szolgáló berendezést, nálunk L2-t, analizátornak hívjuk.

Malus felismerése szerint: valahányszor az L1 polarizátorral párhuzamosan állított L2 analizátorból Φ0 sugárzásteljesítményű nyaláb lép ki,
mindannyiszor az L1-hez képest φ szöggel elfordított L2-t
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 ((1). egyenlet)

teljesítményű nyaláb hagyja el.

E jelenség azért is nagy jelentőségű, mert a fényhullámok transzverzális természetét bizonyítja. Longitudinális hullámnál ugyanis a terjedési irányon
átfektetett valamennyi sík teljesen egyenrangú, és így elképzelhetetlen, hogy bármelyik készülék (nálunk most L2) a terjedési irány körül mint tengely
körül való elforgatáskor a továbbhaladó hullámban bárminő aszimmetriát mutasson ki.

Kísérletünk szerint azon síkok közül, amelyek az L1-en visszavert v1 fénysugáron átmennek, két sík, nevezetesen a t és v1 sugár által meghatározott
beesési (ún. polarizáció)-sík és az erre merőleges sík ki van tüntetve. Újbóli visszaverődés esetén ugyanis az előbbi beesési síkot maximális, az
utóbbit minimális visszavert fény teljesítmény jellemzi. Feltehető tehát, hogy a fényhullámban a „rezgések” e két sík egyikében mennek végbe.

2. A fény hullámvektora. Mivel az előbbiek szerint a fény transzverzális hullám, a fényt az eddigi hullámfüggvény helyett olyan periodikusan változó,
irányított mennyiséggel, ún. hullámvektorral jellemezhetjük, amelynek iránya a tér minden pontjában a fény terjedési irányára merőleges.

a) Ha a fény lineárisan poláros, a hullám vektor megállapodás szerint mindig a fény rezgési síkjában van. E hullám vektor fizikai természetére
vonatkozólag nincs ugyan okvetlenül szükségünk konkrét feltevésre, mégis utalhatunk a 243., valamint a 275. §-ban már említett arra a
megállapításra, hogy e vektor az elektromágneses fényelmélet szerint maga az E elektromos térerősségvektor, s ezért a fény hullámvektorát a
következőkben E-vel fogjuk jelölni az eddig használt Ψ skaláris helyett (275,1a–b), és itt szuperpozíció, vagyis interferencia esetén algebrai helyett
vektori összegezés lép érvénybe.

A síkban poláros fény rezgési síkjának helyes megválasztásához az elektromágneses fényelmélet (236. § 3.) alapján Wiener szolgáltatott kísérleti
bizonyítékokat (részletesebben l. 292. § 6.). Eszerint a síkban poláros visszavert haladó v1 fénysugárban az E elektromos vektor valóban állandóan a
beesés síkjára merőleges síkban rezeg, azért 236. § 3. értelmében a H mágneses vektor a beesés síkjában, éspedig azonos fázisban rezeg (288,2.
ábra). Az utóbbi síkot korábban, még a fény elektromágneses természetének felismerése előtt, önkényesen a polarizáció síkjának nevezték el. Mivel
azonban a fényhatások előidézésénél Wiener kísérletei szerint többnyire az E a mérvadó, ennek síkját megkülönböztetésül célszerű volt rezgési
síknak elnevezni. Ezzel azonban a polarizáció, vagyis a H vektor síkja is adva van.
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288,2. ábra -

Poláros fényen azonban nemcsak lineárisan poláros fényt kell értenünk. Gondoljuk el, hogy egy derékszögű koordináta-rendszer z tengelyének k
irányában halad két lineárisan poláros hullám az x, ill. y tengellyel párhuzamos fényvektorral, vagyis [236. § (12)]:

 ((2). egyenlet)

E két komponens eredője a z = 0 helyen az x, y síkban (amikor is pontosan a 87. § 2a-ban már vizsgált rezgésösszetétellel van dolgunk) általában
ellipszis, amelynek alakját és helyzetét az E0x, E0y amplitúdók és az αx – αy fáziskülönbség határozzák meg. Ezen ellipszis mentén kering az E
fény hullám vektornak végpontja az αx – αy előjele által meghatározott irányban. De mivel az egész jelenség n törésmutatójú közegben a z tengely
mentén v = c/n fázissebességgel tovaterjed, a fényhullámvektor végpontja végeredményben elliptikus csavarvonalat ír le (288,3. ábra). Az ilyen fényt
ellipszisben poláros fénynek hívjuk. A körben, vagyis cirkulárisán poláros fény (E0x = E0y; αx – αy = ± π/2), valamint a lineárisan poláros fény (αx –
αy = 0) is az ellipszisben poláros fény különleges eseteinek tekinthetők. A poláros fénynek mindezek a formái később szóba kerülő módszerekkel
előállíthatok, és vizsgálhatók. [Az ellipszisben és körben poláros fény a fény hullámvektorának a terjedés irányában tekintett körülfutási iránya (vagyis
az αx – αy előjele) szerint lehet még jobb- és bal irányú].
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288,3. ábra -

A fény vektor E0 amplitúdója, amelynek értékében egy állandó faktornak nincs szerepe, közvetlenül nem mérhető fizikai mennyiség. Értékét csakis
a mérhető fényintenzitásból [J; l. a c szakaszban] lehet meghatározni.

b) A paralel fénynyalábnak (2)-vel komponensekben előállított E fényvektorát általánosabban, vektori alakban is felírhatjuk. E célból előbb rövidítsük
a [ ] jelek által bezárt argumentumot:

ahol ω ≡ 2πν a 275. §-ban már bevezetett körfrekvencia, k ≡ 2πvn/c = 2π/λ a (kör-) hullámszám. Ha E-t a z tengelyen kívül fekvő x ≠ 0 és y ≠ 0
pontokon is értelmezni akarjuk, akkor z mellett az x, y koordinátákat is, vagyis az r helyzetvektort (9. §) kell bevezetnünk. Ha pedig a paralel nyaláb
iránya a z tengelynek k irányától eltérő s irány (ún. sugárvektor), akkor k skalár helyett a k = ks (kör-) hullámszámvektornak kell az argumentumban
szerepelnie. Ezért ez szükségképpen a következő vektori alakot ölti:
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A 275. §-ban már említettük, hogy a hullámfüggvény megadása komplex alakban (formális) számítási előnyökkel jár, ezért a (282,2)-vel leírt síkhullám

keresett vektori kifejezését is sokszor célszerű egyben komplex értékű alakban felírni 

 ((3). egyenlet)

ahol E0 az E hullámvektorral szükségképpen egyező irányú reális (időben állandó) ún. amplitúdóvektor, amely ezért merőleges az s sugár-, vagyis
a k (kör-) hullámszám vektorra:

 ((4). egyenlet)

A 276. § 1.-ben említettük, hogy végtelen színuszhullámú fény (2) csak közelítően állítható elő (még lézerfényforrások esetén is), ugyanis a
természetes fény mindig hullámvonulatokból áll, amelyekben éppen ezért az amplitúdó helyenként zérussá válik, értéke a helytől és időtől függ.

A (2) által leírt speciális síkhullám Ex komponense kielégíti az általánosabb

 ((5). egyenlet)

egydimenziós hullámegyenletet, amely alakilag az elektromágneses hullámok (241,31) egyenletével egyezik, ha fennáll az

 ((6). egyenlet)

összefüggés [ún. Maxwell-féle reláció, l. még (237,1)]. A tapasztalat szerint ez a diszperzióról számot nem adó, közelítő összefüggés csakis az 50
μm-nél nagyobb hullámhosszúságú fényre érvényes, a láthatóra (λ = 500 nm) csak néhány kivételes közeg esetén (pl. levegőre, H2, CO2 gázra,
továbbá folyékony C6H6-ra, CS2-re, de nem H2O-ra, C2H5OH-ra).

c) A J fényintenzitást, vagyis a fényenergia áramlássűrűségét n törésmutatójú közegben a (276,6) vektori általánosításként itt a

 ((7). egyenlet)

formula szolgáltatja. Ha E komplex alakú (3), akkor

 ((8). egyenlet)

Az alakját (7) a Maxwell-féle relációnak köszöni, miáltal az E fényvektort az elektromágneses hullámok elektromos térerősségvektorával
számszerűen is azonossá tehetjük. A J mérhető mennyiség. A (7)-ből az E0 dimenziója: [E0] = W1/2cm–1. A J-nek azonban irányt is tulajdonítunk,
éspedig magának az s sugár-, vagyis a k (kör-) hullámszámvektornak az irányát:
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 ((9). egyenlet)

Ez a fényintenzitás-vektor – megegyezésben a 275. § 1.-ben már mondottakkal – az elektromágneses hullámok Poynting-féle S vektora időbeli

átlagvektorának  felel meg.

A fényenergia áramlása csakis úgy képzelhető el, hogy a fényenergiának egyszersmind w térbeli sűrűsége is van, akár az elektromágnesesnek. Az
összefüggést a J és a w időbeli  átlagértéke között szükségképpen a (236,6)-hoz hasonló

 ((10). egyenlet)

formula szolgáltatja. A fényenergia-sűrűségnek  időbeli átlaga azért is fontos optikai mennyiség, mert néhány oly sugárzásdetektorunk [pl. Wiener
fotorétege (279. §) vagy Rubens termoelektromos mikroradiométerének csúcsa (271. § 1b/α)], amely nem képes különbséget tenni, vajon a ráeső
sugárzás a detektort elölről vagy hátulról éri-e, ezért nem a J-t, hanem a  méri.

Egyszerűen kimutatható, hogy ún. izotrop közegben, ahol a fényhullámok fázissebessége (99. §) bármely térbeli irányban megegyezik egymással,
az energiaáramlás iránya merőleges a hullámfelületre, és az s sugárvektor merőleges a hullámtér azonos fázisú pontjait összekötő ún.
fényhullámfelületekre.

3. A természetes fény, vagyis a külső elektromos és mágneses tértől mentesen sugárzó fényforrások közvetlen fénye a kísérletek tanúsága szerint
nem poláros. Ennek oka a következő. Minden fényforrás rendkívül sok sugárzó atomból áll. Még ha minden egyes atom által kibocsátott véges
hullámvonulat lineárisan poláros is lenne, akkor is a rendkívül sok különböző hullámvonulat rezgési síkjai egymáshoz képest teljesen rendszertelenek,
és időben olyan gyorsan változnak is, hogy valóban a számunkra lehetséges legkisebb megfigyelési idő alatt átlagban egyetlen sík (vagyis egyetlen
rezgési irány) sem lehet kitüntetve.

A természetes fénysugáron átfektethető összes egyenértékű síkok közül azonban alkalmas berendezéssel kiválaszthatunk egyet (vagy többet), és
éppen ez a szerepe a polarizátornak. Ezt a 91. § 4.-ben szemléletes mechanikai példán is láttuk. Ha kezünkkel hosszú kötélen állandó amplitúdójú
és frekvenciájú, de rendszertelenül változó rezgésirányú kereszthullámokat állítunk elő, nincs kitüntetett sík. A 91,8. ábrán látható keskeny résen túl
azonban a rezgések már a rés síkjában mennek végbe: a rés itt polarizátorként szerepel.

4. Polarizáció visszaverődésnél. a) Az E vektor a 155. § 4. értelmében eleget tesz a szuperpozíció elvének, ezért a 87. § szerint mindig felfogható
két, egymásra merőleges (Εσ és Επ) összetevő vektori összegének: Ε = Εσ + Επ, ΕσΕπ = 0. Ezért a természetes fényt úgy is elképzelhetjük, hogy
az felerészben egy tetszőleges síkban rezgő, felerészben pedig egy erre merőleges síkban (rendszertelen fáziskülönbséggel) rezgő fényből áll. Az
1.-ben leírt alapkísérletünkben a P (ott L1) polarizátor optikai működéséről elegendő azt feltételezni, hogy az 57° alatt beeső természetes fényből
csak olyat ver vissza („továbbít”), amelynek fény vektora a beesés síkjára merőleges (Εσ) összetevővel is rendelkezik. Az A analizátorra (ott L2)
ugyanez érvényes. Ha tehát az L2 beesési síkja az L1-ére merőleges, vagyis az L2 beesési síkja a ráeső síkban poláros fény hullám vektorával
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éppen párhuzamos, akkor az L2-re eső fény hullámvektorának a beesés síkjára eső merőleges vetülete Eπ mindig zérus. Érthető tehát, hogy e feltétel
(vagyis a „polarizátorral keresztezett analizátorállás”) mellett miért nem továbbít fényt az analizátor (L2).

b) Az analizátor által továbbított fény teljesítményére vonatkozó Malus-féle tapasztalati összefüggés (1) a fény transzverzális hullámtermészetének
egyszerű következménye.

Az A analizátorra beeső E lineárisan poláros fényhullám amplitúdóvektora E0 az analizátor π polarizációsíkjának n normálisával φ szöget zár be
(288,4. ábra, itt a beeső fény merőleges az ábra síkjára). A beeső E hullám J0 intenzitása (7) értelmében a levegőben:

 ((11). egyenlet)

288,4. ábra -

Az E0 amplitúdóvektor felbontható egy a polarizációsíkra merőleges Ε0σ és egy e síkkal párhuzamos Ε0π vektori összetevőre. Az analizátor optikai
működése – mint említettük – éppen abban áll, hogy az csakis az egyik, éspedig az Ε0σ összetevő fényét továbbítja [ez Malusnak az 1. pontban leírt
kísérletében az üveglapon reflektált fénynek felel meg]. Az E0-nak n irányú vetülete:

 ((12). egyenlet)

Analizátorunk csakis ezt az Ε0σ amplitúdójú síkhullámot engedi át, amelynek Jφ intenzitása a levegőben a (7), majd (12) és (11) alapján

 ((13). egyenlet)

Ha az analizátorra beeső, valamint az általa továbbított nyaláb keresztmetszete egyaránt q, akkor az (1) jelöléseivel Φ0 = Jq és Φ = Jφq, ezért a
kapott egyenletet q-val szorozva, valóban (1)-hez jutunk.
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Ha azonban alapkísérletünket 57° helyett más α a beesési szögekkel végezzük, akkor az A analizátor elfordításával az L2-ről visszavert fény
Φ teljesítménye csak kisebb mértékben változik, és zérus egyáltalán nem lesz: fokozatosan érvényét veszti tehát az (1) formula. Ebből arra
következtetünk, hogy az 57°-tól eltérő α beesési szög esetén az L2 üveglemez a beesési síkkal párhuzamosan rezgő fényt is visszaver, csakhogy
kisebb mértékben. Az ilyen fényt részlegesen (parciálisán) polárosnak mondjuk, ellentétben az αp = 57°-nál keletkező teljesen poláros fénnyel. Az
eltérés mértékét a polarizáció foka, Q jellemzi:

 ((14). egyenlet)

ahol Φmax, ill. Φmin az A analizátor által továbbított fény analizátor állásától függő teljesítményének maximumát, ill. minimumát jelenti. Elliptikusán
poláros fény esetén a Φmin-hoz tartozó analizátorállás merőleges a Φmax-hoz tartozóra.

c) A visszavert fény teljes polározásához tartozó αp beesési szög, vagyis a polarációs szöge a visszaverő, átlátszó közeg n törésmutatójától függ
a környező közegre vonatkozóan. Nevezetesen Brewster (1815) tapasztalati úton megállapított és elméletileg is megindokolható (289. §) törvénye
szerint az αp-t éppen az a beesési szög adja meg, amely mellett a visszavert és a megtört sugár egymásra merőlegesek. Ekkor a 288,5. ábra szerint
β = 90°– αp, és így a törési törvény miatt n = sin αp/sin β = sin αp/cos αp, vagyis:

 ((15). egyenlet)

288,5. ábra -

E Brewster-féle feltétél mellett tehát a beeső természetes fényből visszavert fény síkban teljesen poláros lesz, és rezgési síkja a beesési síkra
merőleges (a 288,6. ábrán ez a pontozott osztással megjelölt sugár).
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288,6. ábra -

5. Polarizáció törésnél. a) Valamely átlátszó közegre a polarizáció αp szöge alatt, vagyis a Brewster-féle feltétel mellett beeső természetes fény egy
része nemcsak visszaverődik, hanem be is hatol a közegbe, vagyis benne megtörik. Azt várnánk, hogy a visszaverthez hasonlóan a megtört fény is
teljesen poláros, és ennek rezgési síkja a visszavertére merőleges, vagyis a beesés síkjával egyezik. A tapasztalat szerint azonban az átmenő fény
csak részlegesen poláros, amelyben a Φmax-hoz tartozó rezgési sík valóban merőleges a visszavert fény rezgési síkjára (ezt szemlélteti a 288,6.
ábrán a harántvonalas osztással megjelölt sugár). Több (10–20 db) egymásra tett üveglemezzel az átmenő fény polarizációja mégis csaknem teljessé
tehető. Ezért az ilyen üveglemez-sorozat, amelynek fényáteresztő képessége azonban kicsi, polarizátorként és analizátorként egyaránt használható
(ún. Nörrenberg-féle készülék, 288,7. ábra).
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288,7. ábra -

b) Ha azonban valamely törő közegre tetszőleges α szögben, nem természetes, hanem síkban teljesen poláros fény esik, és ennek rezgési síkja a
beesési síkkal párhuzamos, akkor a megtört fény is teljesen poláros lesz, éspedig a beesővel párhuzamos rezgési síkkal. Az αp polározási szögben
beeső teljesen poláros oly fény pedig, amelynek rezgési síkja a beesésire merőleges, részben maga is képes behatolni a közegbe, nem várt módon.
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A visszavert és megtört fény polározási állapotára vonatkozó fenti szabályok azonban csakis átlátszó vagy csak gyengén abszorbeáló közegekre
érvényesek, tehát pl. fémekre (l. 294. §) nem.

289. §. A visszavert és a megtört poláros fény intenzitása

1. A fényvektor amplitúdójának megváltozása törőfelületen való visszaverődés és áthaladás után. Essék az [a] és [b] átlátszó közegek sík
f határfelületére α beesési szöggel (a) paralel, monokromatikus sugárnyaláb (289,1. ábra), amelyben a fényintenzitás J értékű. Eddigi ismereteink
alapján először következtetéseket akarunk levonni az α szögben visszavert (c), valamint a β szögben megtört (b) nyaláb fényintenzitására: Jc-
re, valamint Jb-re. Mivel fény elnyelés nincs, ezért az energia megmaradásának elve megköveteli, hogy az (a) beeső nyaláb pontosan akkora
Φa teljesítményt vigyen az (a) által kimetszett F nagyságú törő felületdarab felé, mint amekkora Φ teljesítmény a (c) visszavert nyalábban és Φb
teljesítmény a (b) megtört nyalábban e felületről együttesen eltávozik, tehát Φa = Φb + Φc. Minthogy pl. az (a) nyaláb keresztmetszete F cos α, így
a J értelmezése miatt:

ezért:

 ((1). egyenlet)

A továbbiakban a [b] közegnek az [a]-ra vonatkozó törésmutatóját n-nel, a beeső (a) nyalábbeli hullámamplitúdó értékét A-val, a visszavert (c)
nyalábbelit C-vel, a (b) megtörtbelit pedig B-vel jelöljük.

289,1. ábra -
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a) Merőleges beesés esetén, amikor is α = 0, és a törési törvény miatt egyúttal β = 0,azért (1) a

alakra egyszerűsödik, és ez a 248. § (7) formulájában kifejezett korábbi tapasztalat értelmében

alakban is írható, ahonnan a visszavert nyalábnak Jc fényintenzitása:

 ((2). egyenlet)

Ebből a (288,7) miatt

 ((3). egyenlet)

Egyszersmind kitűnik (3)-ból, hogy

 ((4). egyenlet)

A 288. § 5b első bekezdésében kifejtett tapasztalat szerint, ha az A a beesési síkba esik, akkor a B és a C amplitúdóvektorok is, sőt az α = 0 esetén
azonos (t) egyenesben feküsznek, ezért a (4) alapján a t érintő irányába eső vetületekre:

 ((5). egyenlet)

b) A ferde beesésnek abban a speciális esetében, amelyben az α = αp polározási szögben beeső (a) lineárisan poláros fénynyalábnak rezgési síkja
a beesési síkkal éppen párhuzamos, a megtört (b) nyaláb B hullámaplitúdójára vonatkozólag az (1) alapján szintén következtetéseket vonhatunk
le. E feltételek mellett ugyanis Malus (288,1) egyenlete miatt Jc = 0, ezért és Brewster βp = 90° – αp feltétele miatt (1) most Ja cos αp = Jb sin αp-
re egyszerűsödik, amely viszont a tg αp = n miatt a

 ((6). egyenlet)

alakot ölti. Helyettesítsük ide (288,7) alapján a

 ((7). egyenlet)
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értéket, ekkor egyszerűsítés után A2 = n2B2, amiből

 ((8). egyenlet)

De az (1)-ből esetünkben Ja cos αp = Jb cos βp, vagyis (7) alapján: A2 cos αp = nB2 cos βp. Ide (8)-at helyettesítve: A2 cos αp=AB cos βp. Ezt A-
val egyszerűsítve :

 ((9). egyenlet)

Ez azt mutatja, hogy a legalábbis a α = αp esetben az A-nak és B-nek érintőleges komponense folytonosan megy át a törőfelületen, vagyis At = Bt. Az
(5) tanúsága szerint azonban e szabály teljesül merőleges beesés esetén is, amikor is az A, B és C amplitúdóvektorok éppen érintő irányúak. A két
esetből arra az általános szabályra következtethetünk, hogy két közegben az érintkezés felületén az E fényhullámvektor érintőleges komponense
folytonosan (ugrás nélkül) csatlakozik egymáshoz a visszaverődés és törés alkalmával.

Hivatkozva ismét azokra a közvetett kísérleti bizonyítékokra, amelyek szerint az E fényhullámvektor voltaképpen elektromágneses hullám elektromos
térerősségével azonos, az E átmenetére vonatkozó előbbi általános szabály teljesen összhangban van a 164. § 5.-ben közölt elektromosságtani
megállapításokkal is.

c) Fresnel formulái. Szorítkozzunk oly ferdén beeső lineárisan poláros fénynyalábra, amelynek rezgési síkja az egyik (  jelű) esetben a beesési síkra
merőleges, a másik (  jelű)-esetben ezzel párhuzamos. A 288. § 5b-ből tudjuk, hogy e speciális esetekben a visszavert és a megtört nyalábok egyaránt
síkban polárosak (éspedig ugyanolyan jelzéssel, mint a beeső nyaláb), vagyis ekkor egyúttal az A, B és C amplitúdóvektoroknak a törőfelületre
való merőleges vetületei At, Bt és Ct egymással párhuzamosak, ill. ellenpárhuzamosak. Ezért az érintőleges komponensek folytonos átmenetére
vonatkozó (4) szabály az α ≠ 0 esetben is a következő alakban írható:

 ((10/┴). egyenlet)

 ((10/||). egyenlet)

(A Ct-nek (3)-ban az n < l esetén fellépő negatív előjelé itt azt jelenti, hogy a C vektor érintőleges vetületének iránya ellenkező, mint az A és B-é.
Ez a tény az E hullámvektor segítségével úgy is tolmácsolható, hogy az optikailag ritkább (n < 1) közeg határán visszavert fényhullám (δ) fázisa
π értékkel, vagyis λ/2-nek megfelelő értékkel megváltozik, ugyanakkor pedig a megtörté változatlan marad. Ha azonban n > 1, akkor (3–4) miatt
visszaverődéskor nincs fázisugrás.)

A (10) egyenlet ezenfelül azt is kifejezi, hogy a [b] közegbeli (vagyis megtört) amplitúdóvektor érintőleges komponense pontosan akkora, mint az [a]
közegbeli eredő (beeső és visszavert) amplitúdóvektor érintőleges komponense. Az (1) és a (10) alapján eljuthatunk az ún. Fresnel-féle formulákhoz,
amelyek mind a  jelű, mind a  jelű esetre vonatkozóan megadják a visszavert és a megtört nyaláb amplitúdóját.

-eset. Itt a geometriai viszonyokat a 289,2. (távlati) ábra szemlélteti. Esetünkben az amplitúdók iránya párhuzamos, tehát a (10) átmeneti feltétel
miatt:
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 ((11). egyenlet)

(1)-ből a (288,7) és a (11) felhasználásával pedig:

Az utóbbi két egyenletből:

 ((12). egyenlet)

éppen a megfelelő amplitúdóviszonyokat adó, keresett Fresnel-féle formulák első párja.

289,2. ábra -

-eset. Most a geometriai viszonyokat a 289,3. (sík) ábra mutatja. Ebben az esetben a (10/ ) átmeneti feltétel az

egyenlethez, az (1) energiatétel pedig a (288,7) és a (11) alapján az
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egyenlethez vezet. Az utóbbi két egyenletből a Fresnel-féle formulák második párja:

 ((13). egyenlet)

A (12) és a (13) formulák alapján és a 288. § 5b megállapításai szerint tetszőleges beesési szögű és polározási síkú nyaláb esetén is ki tudjuk
számítani a visszavert és a megtört nyaláb amplitúdóját, továbbá következtetni tudunk a visszavert és megtört nyaláb polározási állapotára is
(Brewster-törvény, teljes visszaverődés stb.). Számítani tudjuk e formulák alapján még egy törőfelület (pl. spektrográf-prizmának) ϱ reflexió-, ill. τ
transzmisszióképességét ferde beesés esetén is.

289,3. ábra -

Rögtön beláthatjuk, hogy a Fresnel-formulák helyesen adják vissza a 288. § 5b-ben kifejtett tapasztalatokat, köztük a visszavert fény kimaradását
Brewster (288,15) feltétele esetén. Nevezetesen valahányszor αp polározási szögben a tg αp = n törésmutatójú közeg sík felületére oly lineárisan

poláros fény nyaláb esik be, amelynek rezgési síkja a beesési síkkal párhuzamos, akkor a (13) formulában 

és ezért ebből a visszavert nyaláb amplitúdója valóban  Ha pedig az αp szögben beeső nyaláb rezgési síkja merőleges a beesésire, akkor

(12) alapján a megtört nyaláb amplitúdója  vagyis a fény részben ekkor is képes áthatolni a közegen. Végül világos, hogy lineáris
poláros fényből átlátszó közegen való (nem teljes) reflexió és törés következtében mindig lineárisan poláros fény keletkezik, amelynek rezgési síkja
a törősíkot ugyanabban az egyenesben metszi, mint a beeső fényé.
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Merőleges beesés esetén (α = 0) akár (12), akár (13) arra vezet, hogy B2 = 4A2/(n + 1)2 és C2 = A2(n – 1)2/(n + 1)2, teljes egyezésben a tapasztalati
(248,7)-tel és a (2)-vel adott τ = nB2/A2 transzmisszió- és ϱ = C2/A2 reflexióképességgel.

De ϱ-t és τ-t kiszámíthatjuk ferdeszögű  beesés esetére is, amikor is e mennyiségeknek α-tól való függését a 289,4. ábra szemlélteti.
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289,4. ábra -
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A visszavert fénynyalábnak a (288,14)-ben értelmezett Q polarizációfokát egyúttal  szolgáltatja, amely a (12) és (13) alapján

kiszámítható (289,5. ábra, itt  a természetes fényre vonatkozó reflexióképességet jelenti).

289,5. ábra -

A Fresnel-formulák számot adnak arról is, hogy a hullámfázis az optikailag ritkább (n < l) közeg határán reflexiókor miért ugrik éppen π-vel,
mintha a reflexiós felületen az útkülönbség λ/2-vel megváltozott volna. Ugyanis n < 1 és pl. α = 0 esetén (12) és (13) második egyenletének jobb
oldala okvetlenül negatív, vagyis sgnC = –sgnA, és így a visszavert fény C amplitúdójának előjelkülönbsége a beesőéhez képest a hullámfázisban
valóban π fázisugrásnak felel meg. Ennek kísérleti bizonyítékát a Newton-féle gyűrűk (278. §) szolgáltatják azzal, hogy a reflexióban észlelt
gyűrűk középpontja körül a legbelső mezőny sötét, vagyis benne kioltás jelentkezik. Az üveglencse hátsó, érintkező felületét határoló légrétegnek
viszonylagos törésmutatója ugyanis egynél kisebb.

d) Lineárisan poláros fénynyaláb teljes reflexiójánál pontosabb vizsgálata. Ha a fénynyaláb optikailag sűrűbb [a] közegből αh határszögnél nagyobb

α beesési szögben ritkább [b] közeg határára ér (vagyis ), akkor a 249. §-ban közöltek szerint teljes reflexiót szenved: az egész fény
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teljesítményt a reflektált nyaláb viszi tovább. Ez a tapasztalat is a (12) és (13) formulákban leli magyarázatát. Ugyanis a törési törvény értelmében
bennük most

 ((14). egyenlet)

imaginárius vagy zérus, ezért a (12), valamint a (13) formulában a jobb oldal számlálója komplex állandó, nevezője pedig ennek konjugált komplexe.

Minthogy és  is reális, ezért ekkor és  komplexnek kell lennie, és így a konjugáltat ismét *-gal jelölve, egyrészt (12)-ből:

másrészt (13)-ból

Ez pedig egyben azt jelenti, hogy  vagyis (288,7) alapján Ja = Jc: a beeső nyaláb egész teljesítményét valóban a visszavert
viszi el.

A fentiek szerint teljesen visszaverődött nyalábban a  amplitúdók a Fresnel-formulák második egyenleteiből a (14) alapján kiszámítható
komplex állandók, ezért azok a

trigonometriai alakban írhatók, ahonnan az ismert Euler-féle azonosságon alapuló könnyű számítás arra vezet, hogy

 ((15). egyenlet)

Ez azt jelenti, hogy a  és a  amplitúdóhoz tartozó (288,3) adta hullámvektor rezgésében egy állandó  fáziskülönbség jelentkezik. Ennek
pedig az a következménye, hogy lineárisan poláros fény teljes visszaverődése következtében általában elliptikusán poláros fénnyé alakul.

α) Ezen az elven Fresnel nyomán a beesési szög alkalmas választása árán cirkuláris poláros fényt is előállíthatunk.

A (15)-ben a  fáziskülönbség zérus, ha α = 0, vagy α = αh, és ekkor a visszavert fény lineárisan poláros marad. Másutt viszont e
szögintervallumban pozitív, ezért bármely α (0 < α < αh) beesési szögben teljesen visszavert fény elliptikusán polárossá válik. A Δ a beesési
szögintervallumban felvesz egy n-től függő maximumot, amelynek Δmax értéke és αmax helye a (15) alapján kiszámítható.
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Különleges esetként cirkulárisan poláros fény csakis akkor verődik vissza, ha Δ = π/2 és  A (15) szerint a Δmax = π /2-t csak akkor érhetjük

el, ha  [aminek pl. a gyémánt törésmutatója felel meg, de az üvegé (n ≈ 1/1,5) nem]. Hogy mégis lineárisan poláros fényből üvegbeli teljes
reflexió árán cirkulárisán poláros fényt állítsunk elő, azt csak egymást követő két oly teljes reflexióval érhetjük el, amelynek bármelyike során Δ-t π/4-
re állítjuk be α alkalmas megválasztása árán. Ez (15) alapján az n = 2/3 viszonylagos törésmutatójú üveg esetén α = 54°37'-nél következik be.

Egymást követő ilyen két teljes reflexiót az ún. Fresnel-féle hasáb belsejében valósíthatunk meg. Az A, B,C, D élű ferde hasáb csiszolt lapjainak
hajlásszögét pontosan úgy választják meg (289.6, ábra), hogy az AB alaplapra E-nél merőlegesen belépő oly lineárisan poláros fénynyaláb, amelynek

rezgési síkja 45° szöget zár be az AD lapra való beesésének EFG síkjával (miáltal ), éppen α = 57°37' beesési szögben érje F-nél az
AD lapot. Ekkor itt Δ = π/4 fáziskülönbség áll elő, de a párhuzamos BC lap G helyén megismétlődő teljes reflexiókor ugyanakkora, ezzel tehát a
kívánt π/2-re növekszik a fáziskülönbség a két merőlegesen rezgő fényvektor között. Ezért a hasáb CD fedőlapját H-nál cirkulárisán poláros fény
hagyja el, és fordítva.

289,6. ábra -
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β) Tanulmányozzuk ezután a lineárisan poláros fénynyaláb teljes reflexiójakor a megtört nyaláb B amplitúdóját, amelyet most a Fresnel-formulák
(12), (13) első egyenletei szolgáltatnak. Legyen az egyszerűség kedvéért a beeső fény rezgési síkja merőleges a beesési síkra, ekkor a (14) miatt
(benne a gyök előtt + előjelet választva) a

amplitúdó komplex állandó (≠ 0). Ezért a megtört hullám (288,3) alapján:

 ((17). egyenlet)

alakú, ahol most a 289,2. ábra x, y jelöléseivel:

Ide a törési törvényből a

összefüggéseket helyettesítve, az így nyert kr-et (17)-be téve, és ott a kitevőt rendezve:

 ((18). egyenlet)

Ebből számítsuk az x > 0 helyen a (288,7, 8 és 10), valamint a (16) alapján a fényenergia  átlagsűrűségét:

Ebből látjuk, hogy a ritkább közegnek egy a törőfelülettel párhuzamos (x > 0) rétege mentén a fényenergia  átlagsűrűsége nem zérus (w ≠ 0),
vagyis a fényenergia itt is összegyűlik, éspedig a távolabbi rétegekben exponenciálisan gyengébben, x→∞ esetén pedig  Úgy tűnik, mintha a

fény a sűrűbb [a] közegből a [b] ritkábba (n < 1) „áthullámzana”. Hasonló megállapítások érvényesek oly beeső lineárisan poláros fény megtört 
amplitúdójára is, amelynek rezgési síkja a beesésivel párhuzamos. Ezek helyességét bizonyítja pl. az is, hogy valahányszor a [b] közeg csupán egy a
λ-val összemérhető vékony rétegből áll, amelyet másik lapja felől is a sűrűbb [a] közeg határol, akkor [a]-ban tökéletes teljes reflexió nem következik
be, mert a fény energiája a sűrűségének végessége folytán a [b] közeg vékony rétegén keresztül „átszivárog”. E jelenséget először Newton, majd
pontosabban Quincke (1868) mutatta ki pl. azzal, hogy egy totálreflexiós P') prizma (AB) átlós felületéhez gyengén domború (L) lencsét érintett (289,7.
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ábra). Ekkor monokromatikus (λ) paralel fénnyel megvilágítva a szemünk (Sz) a teljes reflexió kimaradását nemcsak a P érintkezési pontban, hanem
ennek egy akkora d átmérőjű, kör alakú környezetében is észleli, amekkora körnek a kerülete mentén a [b] levegőréteg vastagsága a méretekből
számítva kb. a 4λ-t meg nem haladja. A teljes reflexiót rontó ilyen átszivárgás léphet fel az ún. száloptikában (249. §) használt fényvezető szálak
egymással párhuzamosan futó és érintkező kötegében, és ez rontja a szálak által vezetett optikai kép kontrasztosságát.

289,7. ábra -

290. §. Kettős törés és polarizáció kristályokban; a kristályoptikáról

1. Ha mészpát (kalcit) kristályt teszünk pl. egy írásra, ezt a kristályon át kettősnek látjuk (290,1. ábra). Ezt csakis úgy magyarázhatjuk, hogy a tárgy
bármely pontjáról jövő fénysugár a kristályon való áthaladásakor két, különbözőképpen megtört sugárra bomlik szét. Ez a jelenség a kettős törés
(Bartholinus, 1669), amely a szabályos rendszerben kristályosodók kivételével kisebb-nagyobb mértékben valamennyi kristálynál mutatkozik.

A hatszöges rendszerbe tartozó mészpát (CaCO3) igen könnyen hasad romboéderekre. A romboéder (minden lapja rombusz) A és B csúcsában
három-három lap a tompaszögével találkozik (290,2. ábra). Az AB egyenest és a vele párhuzamos bármelyik egyenest (tehát egy irányt) optikai
tengelynek hívjuk; bármely sík, amely ezen átmegy, ún. főmetszet. A romboéderen bármely laphoz találunk egy ezzel párhuzamos másik lapot is,
ezért a mészpátból könnyen hasítható planparalel lemez.
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290,1. ábra -

290,2. ábra -

Ha a mészpát-romboéder hasadási lapjára merőlegesen természetes fénysugarat ejtünk, meggyőződhetünk arról, hogy az egyik sugár (290,3.
nem mérethű ábrán o) töretlenül átmegy, a másik (eo) merőleges beesése ellenére megtörik; a kilépésnél szintén, úgyhogy a kilépő két sugár
mégis párhuzamos; a két sugár intenzitása pedig egyenlő. Az o sugár a rendes, vagy ordinárius sugár, a Snellius-törvényt nem követő eo sugár a
rendellenes vagy extraordinárius sugár. Ha a kristályt a beeső sugár körül forgatjuk, az eo az o körül forog. Egészen általánosan (ferde beesésnél)
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az o mindig követi a törési törvényt, az eo azonban nem és az általában nem marad a beesés síkjában, hanem mindig a beesési merőlegesen
átfektetett főmetszetben halad.

290,3. ábra -

A mészpát törésmutatója az o sugárra vonatkozólag minden beesési szögnél n0 =1,65, az eo sugárra vonatkozólag a törésmutató (neo) azonban a
beesési szög szerint neo = 1,65 és 1,48 közt változik, éspedig 1,65 akkor, ha az eo sugár az optikai tengellyel párhuzamosan, 1,48 pedig akkor, ha az
optikai tengelyre merőlegesen halad át a kristályon. Minthogy az eo sugár a törési törvényt nem követi, azért itt az neo törésmutatón a (275,3b)-nak
megfelelően a (pl. interferencia útján is mérhető) vákuumhullámhossznak és az eo sugár menti hullámhossznak hányadosát értjük. Ha a romboéder
A és B tompaszögű csúcsait az optikai tengelyre merőlegesen levágjuk, az egyik ilyen lapra merőlegesen beeső fénysugár nem bomlik szét, ekkor
kettős törés nincsen. Ha pedig az optikai tengellyel párhuzamosan csiszolt egyik határfelületre bocsátunk merőlegesen fényt, a sugarak ugyan most
sem válnak szét, de a különböző törésmutatók (1,65, ill. 1,48) miatt köztük optikai útkülönbség lép fel.

2. A rendes és rendellenes sugár poláros mivolta. Vizsgáljuk meg elegendően vastag mészpátból (Kc) kilépő két (o és eo) sugarat egy
analizátorral, pl. bocsássuk a sugarakat együttesen 57°-os beesési szöggel egy a hátsó oldalán fekete A üveglapra, amely a t tengely körül
elfordítható (290,4. ábra). Az A-ról egyszerre visszavert két sugárnak az E kör alakú ernyőn általában egy-egy megkülönböztethető fényfolt felel
meg. Az A elfordításával a foltok erősége azonban periodikusan változik: ha az A-nak valamely állásánál az egyik folt maximális erősségű, a
másik egészen eltűnik; A-t 90°-kal elfordítva pedig a fényfoltok szerepet cserélnek stb. Ez a kísérlet azt bizonyítja, hogy a rendes (o) és a
rendellenes (eo) sugár egymásra merőleges síkokban lineárisan, teljesen poláros, nevezetesen – mint a mészpát és az analizátor-tükör helyzetének
megfigyeléséből megállapíthatjuk – a rendes (o) sugárban a fényvektor a kalcit főmetszetére merőlegesen, a rendellenes (eo) sugárban pedig
magában a főmetszetben rezeg.
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290,4. ábra -

A rezgés irányát a 290,3. ábrán a sugár mentén egyenlő közű pont-, ill. harántvonalsor érzékelteti.

Kalcithasábból az optikai tengelyéhez képest megfelelő irányítású síkok csiszolása árán „egyenes látású” totálreflexiós prizma is készíthető, amelyen
áthaladó természetes fény két széttartó, vagyis divergens (o) és (eo), síkban poláros nyalábbá alakul (290,5. ábra) egymásra merőleges rezgési
síkkal (Dove-prizma).

290,5. ábra -
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3. A kettős törés magyarázata Huygens elve alapján. Mivel a fentiek szerint a rendes (o) és a rendellenes (eo) sugárra vonatkozó no és neo
törésmutató különböző értékű, Huygens és Fresnel nyomán feltesszük, hogy a kristályban a kétfajta fényhullám különböző fázissebességgel terjed.
Nevezetesen a fény sebessége az o sugárnál minden irányban ugyanaz, az eo-nál viszont az iránytól függ. Ezért a kristály belsejében levő O
pontból kiinduló természetes fényhullámnak az o összetevője bizonyos idő alatt az OB sugarú gömbfelületre ér, az eo összetevője viszont egy forgási
ellipszoidra, vagyis a hullámfelület most kettős felület (290,6a ábra), amelyet később megérhető okokból mégis a kristály sugárfelületpárjának fogunk
nevezni. Az ellipszoid a gömbfelületet az O-n átmenő optikai tengely T1 és T2 pontjában érinti, mivel a tengely irányában (z) a kétféle sebesség
egyenlő; az ellipszoid OA ≡ a = c/neo féltengelye pedig a OB ≡ b = c/n0-nál a sebességek arányában (a mészpátnál 1,65 : 1,48 szor) nagyobb. Más,
ún. pozitív kristályoknál OB < OA.

290,6. a. ábra -
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290,6. b. ábra -

Valamely pozitív egytengelyű kristály sugárfelülete az x, y, z derékszögű tengelykereszt koordinátásíkjait a 290,6b ábrán látható kör-, ill. ellipszisívek
mentén metszi, ha az optikai tengely iránya a z tengelyével egyezik és az ábrán OB = c/no és OC = c/neo, továbbá OAz = OBx ≡ a; OBz = OCx ≡
b = c és a > b = c.

A fentiek alapján Huygens elvének figyelembevételével a két megtört sugarat a következőképpen meg is lehet szerkeszteni (290,7. ábra).

290,7. ábra -
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Egyszerűség kedvéért essék az egytengelyű kristály t tengelye a természetes paralel fénynyaláb beesési (vagyis a 290,7a ábra) síkjára, amelyre
éppen ezért az f törősík merőleges.

A nyalábnak valamelyik (AB) hullámsíkja c sebességgel először, mondjuk, τ = 0 időben éri el f-nek az A pontját. Huygens elve szerint az f törőfelület
bármely pontját, így az A-t és C-t is másodlagos hullámcentrumnak foghatjuk fel. E pontok azonban most a kristályba két, egymásra merőleges
síkban rezgő, de eltérő sebességű lineárisan polarizált fényhullámot bocsátanak ki. Az egyiknek, éspedig a beesési síkra merőlegesen rezgőnek,
a hullámfelülete gömb, a másiknak, éspedig a beesés síkjában rezgőnek, a hullámfelülete e gömböt t mentén érintő forgási ellipszoid. Ezért az A-
t τ = 0-kor elhagyó e két fényhullám egyike (o) későbbi τ'-kor eléri az AD sugarú gömbfelületet, másika, (eo) pedig a T és E pontokat is tartalmazó
forgási ellipszoidot.

A megtört (o) nyaláb irányát – amint az izotrop közegekre érvényes törési törvény értelmezésénél Huygens elve alapján (281. § 2.) már láttuk – a CD
burkoló (egyben érintő) síkig húzott AD rádiusvektor jelöli ki. Ugyanígy az (eo) nyaláb irányát az ellipszoid CE érintő síkjának E érintési pontja mutatja
meg, vagyis azt az AE rádiuszvektor szolgáltatja. A szerkesztésből kitűnik, hogy AD és AE sugár iránya eltérő, vagyis az helyesen ad számot a kettős
törésről. Az (eo) nyalábhoz tartozó sík hullámfelület normálisát azonban most nem az AE sugárirány, hanem az ettől eltérő AF adja: a sugárirány nem
egyezik a hullámiránnyal. Ez arra utal, hogy kristályokban a fényenergia (288. § 2d-től eltérően) a hullámfelületre nem merőleges irányban áramlik,
hanem ehhez képest ferdén, mintha az energia egyidejűén magán a vándorló hullámfelületen is mozogna.

Valamely f kristály felületre merőleges beesés esetén a Huygens-féle szerkesztést (a 290,7a ábra különös eseteként) a 290,1b ábra szemlélteti,
amelyből egyúttal az is megérthető, miért egyezik meg egymással a megtört (o), valamint az (eo) nyaláb iránya, valahányszor a t optikai tengely benne
fekszik a csiszolt f törősíkban, vagyis miért nincs ekkor látszólag kettős törés, noha (a DD' és EE') sík hullámfelületek általában eltérő sebességgel
vándorolnak.

4. Optikailag egy- és kéttengelyű kristályok. Mint említettük, az amorf és a szabályos rendszerben kristályosodó anyagokon kívül minden más
kristályos anyagnál kettős törés lép fel. Így a négyzetes és a hatszöges rendszerbe tartozó, ún. egy optikai vagy sugártengelyű kristályok a kalcittal
kapcsolatban ismertetett törést mutatják. Nevezetesen ha az eo sugár törésmutatója az o-énál kisebb (neo< no), egytengelyű negatív, ha pedig
nagyobb (neo > no), akkor egytengelyű pozitív kristályokról beszélünk. Ezeknek sugárfelület-párjait a 290,6a ábra tünteti fel. Az első csoportba tartozik
pl. a mészpát, a másodikba pl. a kvarc. Az egytengelyű kristályoknak közismert egyéb képviselői a jég (H2O) és a kalomel (Hg2Cl2). Egy negatív
egytengelyű kristálynak sugárfelülete oly derékszögű tengelykereszt koordinátasíkjait, amelynek y tengelye a t optikai tengellyel párhuzamos, a
290,6b ábrán látható ellipszisek, ill. körök mentén metszi (itt a köröket kettőzött ívek emelik ki).

A többi (éspedig a rombos, monoklin és triklin) kristályrendszerbe tartozó kristályok azonban két optikai tengelyű kristályok (pl. gipsz, csillám), ti.
ezekben két olyan kitüntetett irány is van, amelyben haladó bármely kétféle lineárisan poláros fényhullámnak fázissebessége megegyezik egymással.
Ilyen kristálynak is bármely irányítású síkcsiszolatán egy belépő természetes fénysugár két, egymásra merőleges síkban poláros sugárra (I és II)
bomlik. Mindkét sugár azonban rendellenesnek mondható, amennyiben pl. nem merőleges beesésű törés esetén mindkettő általában elhagyja a
beesési síkot, és mindkettőnél a törésmutató (nI < nII), és ezzel a fázissebesség az iránytól is függ.

A tapasztalat szerint továbbá valamely kéttengelyű kristályon is mindig találunk egymásra kölcsönösen merőleges három olyan irányt, amelyre
merőlegesen csiszolt síkfelületen egy éppen merőlegesen belépő fényhullámnak kristálybeli (lineárisan poláros) I. és II. hullámösszetevője egyező
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irányú marad, vagyis nem válik szét (ollószerűen) különböző terjedési irányú nyalábra, látszólag tehát kettős törést nem szenved. E három egymásra
merőleges irány mindegyikét hullámtengelynek nevezzük. Ha tehát a hullámtengely irányában a kétfajta (I és II) sugár iránya nem is válik ketté,
mégis a fázissebességük általában eltér egymástól.

A kéttengelyű kristályokban a sugárfelület kialakulása az egytengelyűekénél bonyolultabb. Nevezetesen a sugárfelületük a koordinátasíkokat (a
290,6b ábra általánosabb eseteként) a 290,8. ábrán látható kör-, ill. ellipszisívek mentén metszi (itt OCy = OCx ≡ c, OBx = OBz ≡ b, OAy=OAz ≡ a, és
a > b > c). Az ábra szerint azonban mindegyik koordinátasíkon az egyik és csakis az egyik metszésvonal kör (ezt kettőzött ív érzékelteti), a másik
pedig ellipszis, ellentétben az egytengelyű kristályok esetével, ahol a 290,6b ábra szerint két koncentrikus kört alkotó metszésvonal is előfordul. A
kéttengelyű kristályok sugárfelülete ennek megfelelően szintén ,,kettős héjat” alkot (290,9. ábra), amelyen éppen ezért (az x, z síkban az Sx,z S–x,–z,
Sx,–z, S–x,z pontokon) általában négy csőrpontszerű bemélyedés is van. Az átellenes (Sx,z – S–x,–z, ill. Sx,–z – S–x,z) pontok által meghatározott (ún.
biradiális vagy még sugártengely-) irány akármelyikében mindkét extraordinárius fénysugár egyező sebességgel halad. A sugárfelület a Huygens-
féle szerkesztés alapján értékes grafikus következtetésre ad módot a kristályban haladó lineárisan poláros fénysugarakra.

290,8. ábra -
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290,9. ábra -

A kéttengelyű kristályoknak közismert képviselői a gipsz (CaSO4·2H2O), az alumínium-poliszilikát alapanyagú kétféle csillám (muszkovit és biotit),
az aragonit (CaCO3), a rézgálic (Cu SO4·5H2O) stb.

5. Az anizotrop közegek optikai tulajdonságainak fenomenologikus leírása. Optikai szempontból az anizotrop közegeket az jellemzi, hogy a bennük
haladó fényhullámok fázissebessége az irányuktól is függ. Az egynemű (homogén) anizotróp közegek legáltalánosabb képviselői az optikailag
kéttengelyű kristályok. Egy kristálynak optikai anizotrópiáját azonban egyszersmind kettős törés is kíséri, és ez árulja el. Ennek tanulmányozására
a kristályon különböző (m) tájolású sík törőfelületeket csiszolhatunk, és ezekre merőlegesen oly lineárisan poláros (monokromatikus, λ) fénysugarat
ejthetünk, amelynek polározási síkját esetenként más és más szögben állítgatjuk be. Vizsgálva a fénytörést, egyetlen megtört sugár helyett általában
kettőt is észlelünk, és ezeknek legalább az egyike nem követi az izotrop közegekre megismert törési törvényt, továbbá mindkettő lineárisan poláros,
éspedig mindig egymásra merőleges rezgési síkkal. A kristályban mégis mindig találunk legalább két olyan irányt (m és m'), amelyben a megtört két
sugár nem nyílik ollószerűen ketté, hanem együtt halad, vagyis látszólag nem jelentkezik kettős törés. Ilyen m és m kitüntetett irányt hullámtengelynek
nevezünk. A tapasztalat szerint ekkor az m-re és m'-re merőleges irány (m") is mindig hullámtengelyként viselkedik. Sőt valahányszor a megtalált m
és m' hullámtengely egymásra nem merőleges, mindannyiszor az általuk meghatározott síkban bármely m''' irány is hullámtengely gyanánt viselkedik.

Kéttengelyűnek mármost oly kristályt nevezünk, amelyben a megtalált bármely két hullámtengely egymásra merőleges. Minden más kettősen törő
kristályt pedig egytengelyűnek mondunk. Az egytengelyűekben ugyanis mindazon két eltérő irányú hullámtengelyt azonos jellegűnek minősítünk,
amelynek síkján bármely más irány szintén hullámtengelyként viselkedik.

A felkutatott m, m', m" merőleges hullámtengely-kereszt ismeretében azt tapasztaljuk, hogy pl. az m hullámtengely mentén haladó egyik sugár
rezgési síkja az m'-vel, másiké pedig az m''-vel párhuzamos. A beejtett lineárisan poláros fény rezgési síkjának elfordításával azonban elérhetjük azt,
hogy a kristályban a két sugár közül egyszerre csakis az egyik lineárisan poláros összetevő haladjon, és így (kétsugarú interferenciás hullámhossz-
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összehasonlítás árán) elvben külön-külön is meghatározhatjuk a kristály m, m', m" hullámtengelyei mentén együtt haladó, kétféle (I és II) fénysugár
törésmutatóját, vagyis az  számokat, amelyeket főtörésmutatóknak mondunk. A tapasztalat szerint n(m) = n(–m),
vagyis a főtörésmutató ellenkező irányú fénysugár esetén változatlan.

E hat főtörésmutató azonban nem független egymástól, mert bármely két hullámtengelyt választva a három közül, rajtuk legalább egy-egy
főtörésmutató megegyezik. A három lehetséges tengelypárosítás, vagyis koordinátasík között pedig általában nincs olyan kettő, amelyen a
rajtuk közös értékű főtörésmutatók szintén megegyeznének [egy lehetséges esetet mutat a 290,10. ábra, ahol a valójában egymásra merőleges

hullámtengelyek egymással és az n skálával párhuzamosan vannak rajzolva, és rajtuk Ez a
tapasztalati szabály azt jelenti, hogy a hat főtörésmutató közül legalább három közös (vagyis a hat szám voltaképpen legfeljebb háromnak ismétléses
permutációja). E három főtörésmutató közül szükségképpen van legalább egy [pl. az ábra esetében nII(m')], amelynél a többi nem nagyobb (γ),
továbbá legalábbb egy [pl. nI(m)], amelynél a többi nem kisebb (α), a harmadik főtörésmutatót [pl. nII(m)-et] „középsőnek” minősíthetjük (β), noha

értéke a másik kettő valamelyikével esetleg (egytengelyű kristályoknál) megegyezik. Fennáll tehát: ]

290,10. ábra -

A nagysági viszonyok alapján az m, m', m" hullámtengelyeket át szokás kottázni: éspedig X-nek minősítjük közülük azt, amelynek irányában a
középső (ny) és a legnagyobb (nz) törésmutató uralkodik, Y-nak azt, amelynek irányában viszont (ciklikusan) a legnagyobb (nz,) és a legkisebb (nx),
végül az előbbiekhez képest jobbsodrású irányítással Z-nek pedig azt, amelynek irányában a legkisebb (nx) és a középső (ny) törésmutató érvényes.
A 290,10. ábra különleges esetében pl. m-nek Z, m'-nek X, m''-nek Y felel meg. Az nx, ny, nz főtörésmutatók ismeretében bármely s sugárirányhoz
(|s| = 1) ki tudjuk számítani a hozzá tartozó N(s) ún. sugárindexet az

 ((1). egyenlet)
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sugáregyenletnek a megoldása árán. Ez N2(s)-re nézve másodfokúra redukálható egyenlet, amelynek mindkét gyöke:  reális. Az O
kezdőpontú rν ≡ s·ΝV(s); (V = I, II) rádiuszvektor pár végpontja mármost éppen a 290,9. ábrán bemutatott kettős héjú sugárfelületet tapintja le.
Belátható, hogy pl. s = i, vagyis sx= 1, sy = sz = 0 esetén NI(i) = ny és NII(i) = nz vagyis az NV sugárindex tengelyirányú sugár esetén a rajta uralkodó

főtörésmutató értékét veszi fel. Az esetén s az optikai tengely irányát adja.

Mindezeknek megfelelően az s irányú sugarat is általában két összetevő alkotja: vagyis mindkettőt egy-egy síkban rezgő EV (V = I, II) transzverzális
hullámvektor „kíséri”, ezeket az egyszerűség okából képzeljük itt reálisaknak. (EVs = 0). Amíg csupán a fényhullámok megjelenése érdekel minket,
de intenzitásuk nem, elegendő az eV = ΕV/|ΕV| rézgésirányukat tanulmányoznunk. Nevezetesen további tapasztalatok azt mutatják, hogy eV
komponenseire fennáll az:

 ((2). egyenlet)

arány. Ebből [és (1)-ből] az alábbiakra lehet következtetni:

a) Az I és II összetevők egymásra merőlegesen rezegnek, vagyis

 ((3). egyenlet)

b) Ha pl. s = i, akkor eI = j, eII = k, egyezésben a hullámtengelyekre vonatkozó, korábban már említett tapasztalattal.

c) További számítások pedig arra vezetnek, hogy az I és II sugár rezgési síkjára, valamint sugárindexére szemléletesen még egy újabb kristálybeli
képzelt felület, az egyhéjú ún. sugárellipszoid alapján is következtetni lehet (290,11. ábra). Ennek egyenlete:

 ((4). egyenlet)
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290,11. ábra -

Messük e sugárellipszoidot egy az s sugárirányra merőleges síkkal, amelynek egyenlete éppen ezért:

 ((5). egyenlet)

A metszési görbe általában ellipszis. A nagy- és kistengelyének meghatározására meg kell keresnünk az (x2 + y2 + z2)-nek extrémumát a (4) és
(5) mellékfeltételek mellett. Azt találjuk, hogy (3)-mal egyezésben a (2) által adott eI és eII egyike a metszési ellipszis (a) nagy-, másika pedig a (b)
kistengelyével párhuzamos, a tengelyhosszak aránya pedig éppen az (1) által adott megfelelő sugárindexek fordított arányát szolgáltatja.

A kísérletileg is meghatározható eV rezgésiránnyal célszerű értelmeznünk egy

 ((6). egyenlet)

skalárt, amelynek és az optikailag észlelhető s sugáriránynak segítségével bevezethetjük az

 ((7). egyenlet)

ún. hullámnormálist is. Az nV tehát az s és az eV által meghatározott síkon van. Ha tehát pl. s = i, vagyis eI = j, és eII = k, akkor δV = 1.

Mármost a tapasztalat a fény hullámvektorának E értékére vonatkozóan a következő két [α) és β)] feltevésnek minden következményét igazolja:

α)
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 ((8). egyenlet)

ahol Ε(τV) a

 ((9). egyenlet)

hullámargumentum szerint differenciálható függvény.

Látjuk, hogy itt   mert (3) miatt az EIEII „interferenciás tag” mindig eltűnik [ez Arago (1815) törvénye, amely szerint az EI és EII
hullám interferenciásán sem erősíteni, sem gyöngíteni nem képes egymást; l. még (10)-et is].

β) Egy s irányú fénysugár teljes intenzitásának J vektorát pedig (288,9.) általánosításaként az EI és EII hullámvektorok értéknégyzetének  időbeli
átlagából a

 ((10). egyenlet)

formula alapján számíthatjuk ki.

Ezt (288,9) általánosításaként úgy is értelmezhetjük, hogy a V jelű sugárösszetevőnek

fényenergia-sűrűséget tulajdonítunk, és ez nem az s, hanem az n irányában mozog, éspedig c/NV(s) sebességgel, mintha tehát a kristályban az
önmagára merőlegesen cδv/NV(s) sebességgel mozgó hullámfelületen az energia magán a felületen is áramlana (290,12. ábra). Az s sugárhoz
tartozó hullámfelület az ábrasíkon az fV metszési görbéről f'V-re vándorol, miközben az nV normálisa az s iránnyal oly γV szöget zár be, amelyre
cos γV = δV.
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290,12. ábra -

Végül kristályokban is szabatosan értelmezhetjük az s irányú sugárra vonatkozó nV törésmutatót:

 ((12). egyenlet)

A felsorolt tapasztalati szabályokat a fény elektromágneses elmélete alapján is sikerült megindokolni.

A kettősen törő kristály 1 °C-nyi melegítésekor az nx, ny, nz főtörésmutatók értékei ugyan különböző mértékben, de eredeti értéküknek általában kb.
10–5 részével nőnek, anélkül, hogy az x, y, z optikai tengelykeresztjük iránya észrevehető mértékben megváltozna. Ennek tulajdonítható Mitscherlich
ama felismerése, hogy pl. a szobahőmérsékleten kéttengelyű gipszkristály 90 °C-ra melegítve, egytengelyűvé válik.

Diszperzió, vagyis a főtörésmutatók hullámhossztól való függése a kristályok optikájában is fellép kisebb-nagyobb mértékben, de ez nemcsak a
főtörésmutatók nagyságának, hanem még az irányának változásában is megnyilvánul. Ezért eltérő λ-jú fény esetén a kristály sugárfelülete nemcsak
„deformálódik” kissé, megőrizve ugyan a jellemző minőségi tulajdonságait, hanem el is fordul.

Példaként néhány jellegzetesen kettősen törő kristály főtörésmutatóit foglalja össze a 2. táblázat.

6. A kettős törés egyéb esetei. A kettős törés, mint láttuk, abból származik, hogy a fényhullámok fázissebessége különböző irányokban más és
más. Ez az anizotrópia a kristályoknál a molekuláknak (ill. atomoknak vagy ionoknak) természettől fogva bizonyos szabály szerinti elrendeződéséből
származik, ezért a kristályokban való kettős törést természetes kettős törésnek is hívják. Külső behatások azonban bármely más közegnek a normális
állapotában izotrop (rendszertelen) szerkezetét is anizotroppá (többé-kevésbé rendezetté) tehetik, pl. a lejtőre szórt serét is a lejtő alsó peremén
szabályosan gyülekezik, mintha halmaza a legkisebb felület betöltésére törekedne; ekkor mesterséges kettős törésről beszélünk. Ilyenek:

a) A feszültségi kettős törés, amely pl. egyoldalú nyomásnak kitett vagy egyenlőtlenül lehűtött üvegdaraboknál mutatkozik. Ez egyrészt káros, mert
pl. a lencséknél hibaforrást jelent (csakis az üveg igen gondos lehűtésével, „öregbítésével” kerülhető el), másrészt a szilárdságtan számára hasznos,
mert különböző szerkezetek üveg- vagy pleximodelljein fellépő kettős törés vizsgálatából a szerkezetben fellépő belső mechanikai feszültségekre
lehet következtetni.
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Feszültségi kettős törés pontosabban a következőképpen jelentkezik. Ha valamely rugalmas, izotrop, n törésmutatójú közeg d vastagságú rétegét a
réteggel párhuzamos erők kezdik deformálni, akkor benne olyan rugalmas feszültségek (σxy, stb., 62. § 1.) ébrednek, amelyekhez tartozó kölcsönösen
merőleges σ1, σ2, σ3 főfeszültségek közül az egyik, pl. a σ3 = 0, a másik kettő iránya pedig a réteg síkjával párhuzamos. Ezért a rétegben σ1 és σ2
iránya egy x, y koordináta-rendszert határoz meg, és itt σ1 ≡ σx és σ2 ≡ σy (290,13. ábra).

290,13. ábra -

Ha mármost e deformált rétegre merőlegesen, vagyis z irányban monokromatikus és lineárisan poláros fénysugarat ejtünk, akkor ez a deformált
közegben általában olyan két szintén lineárisan poláros sugárösszetevő (o és eo) alakjában, de egymással egyező irányban folytatja útját, amelynek
egyikében a fényhullámvektor az x, másikában az y tengely irányában rezeg, mintha a közeg egytengelyűvé vált volna, és e tengely benne feküdnék
a réteg síkjában.

Az o és eo sugárösszetevőnek azonban itt is eltérő, no és neo törésmutatót kell tulajdonítani, mert terjedési sebességük, ill. a közegbeli hullámhosszuk
különbözik egymástól. Nevezetesen a tapasztalat szerint:
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ahol a k1 és k2 a közegre jellemző (pozitív) állandók. Ezért

Minthogy az o és eo sugár Δ útkülönbsége a d út megtétele után Δ = d(neo – no), ezért a két sugár fáziskülönbsége kilépéskor:

 ((13). egyenlet)

E fáziskülönbséget és vele a σ2 – σ1 rugalmas főfeszültség-különbséget a kilépő fény poláros állapotának mérésével meg tudjuk határozni (l. 291. §
4., ahol gyakorlati alkalmazásról is olvashatunk). Képlékeny hengerléssel készült celofán (cellulóze-xantogenát) lemezbe nagyfokú feszültségi kettős
törés „fagy be”.

b) Áramlási kettős törés áramló folyadékoknál fordul elő.

c) Elektromos kettőstörés vagy Kerr-effektus (1875) elektromos térbe helyezett folyadékoknál és gázoknál jelentkezik; kiterjedt gyakorlati alkalmazása
volt pl. a régebbi hangosfilmnél.

Ez a jelenség pontosabban a következő módon észlelhető. Hatoljon át λ hullámhosszúságú, lineárisan poláros fénysugár oly közegnek d vastagságú
rétegén, amelybe kívülről a fénysugár (z) irányára merőleges (y) irányban E nagyságú elektromos teret kapcsolunk be (290,14. ábra). Ekkor a
közeg az E hatására kettősen törővé válik, mert a kísérletek tanúsága szerint a rétegre merőlegesen behatoló lineáris poláros fénysugár két, szintén
lineárisan poláros fénysugár-összetevőre (o és eo) bomlik, az o és eo iránya megegyezik ugyan egymással, de az o rezgési síkja az eo-éra merőleges,
vagyis az xz síkkal, az eo-é pedig az yz síkkal párhuzamos. Ezenfelül az eo sugár neo törésmutatója az o-étól, no-tól el is tér. E kettősen törővé vált
közeg optikai tengelye tehát párhuzamos E-vel, vagyis y irányú. A tapasztalat szerint a főtörésmutatók különbsége:

ahol Κλ a közeg anyagára jellemző ún. Kerr-állandó, amely a hullámhossztól már csak kismértékben függ. A d vastagságú rétegen áthatolt o és eo
fénysugár optikai útkülönbsége tehát Δ ≡ d(neo – no) = ΚλλE2d, ezért kilépéskor a δ fáziskülönbségük elliptikus polarozást ad (292. § 5.):

 ((14). egyenlet)
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290,14. ábra -

Nitrobenzol (C6H5NO2) esetén, amelynek a Κλ-ja viszonylag kedvezően nagy értékű, az E-nek majdnem az elektromos „átütésig” történő növelésével
a δ elérheti a 8π-t is.

A Kerr-effektust a molekulák elektromos dipólmomentumának az elektromos tér hatására, annak irányában való igen gyors (10–9 s-on belül
bekövetkező) beállása okozza.

Ha (14)-ben a d-t cm-ben, a E-t pedig elektrosztatikai CGS-egységekben adjuk meg, akkor λ = 546 nm és t =20 °C mellett pl. nitrobenzolra Kλ
= 3,9·10–5. A Kλ értéke szilárd közegek esetén egy, normális állapotú gázoknál általában három nagyságrenddel kisebb, mint hasonló nagyságú
dipólmomentummal rendelkező folyadékok esetén.

d) Mágneses kettős törés az előző mágneses analogonja (ún. Cotton–Mouton-effektus), amely a Kerr-félétől [l. a c) szakaszt] abban különbözik,
hogy azt mágneses tér (H) váltja ki [és nem elektromos (E)]. Ezért a 290,14. ábra jelöléseiben E-helyett H-t téve a térből kilépő o és eo sugár
fáziskülönbségét itt a (14)-hez hasonló:

 ((15). egyenlet)
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formula szolgáltatja, ahol Cλ a közeget jellemző, ún. Cotton–Mouton-konstans. Ennek értéke λ = 589 nm-nél pl. a folyékony nitrobenzolra: Cλ =2,4·10–
12, ha (15)-ben d-t cm-ben, H-t pedig oersted egységben adjuk meg.

f) Az elektromos kettős törés különleges esetének fogható fel az a Pockel által (1906) felismert jelenség, hogy néhány egytengelyű kristály (mint a
kálium-dihidro-foszfát, KH2PO4 is, amelyet KDP-kristálynak neveznek), ha az optikai tengely irányában elektromos tér is hat, kéttengelyűvé válik.

291. §. Polarizációs készülékek és vizsgálati módszerek

I. Lineárisan poláros fény előállítása és vizsgálata

1. Amint említettük, a lineárisan poláros fényt előállító berendezést polarizátornak hívjuk; maga a vizsgáló-ellenőrző berendezés, vagyis analizátor
pedig nem más, mint egy másik polarizátor. Ezért egy teljes polarizációs készülék végeredményben két polarizátorból áll. A sokféle polarizátorból
néhányat a következőkből ismerhetünk meg.

a) Fekete üveglap (vagy más átlátszó lemez), amelyben a fényt a polarizáció szöge (αp) alatt reflektáltatjuk, mint alapkísérletünkben is (288. § 1.). A
két ilyen polarizátorból alkotott (ún. Nörrenberg-féle) készülék (288,7. ábra) az αp = 57° beesési szög miatt meglehetősen kényelmetlen.

b) Üveglemez-sorozat, amelynél a töréskor fellépő polarizációt használjuk fel (288. § 5.).

A többi polarizátor a kettős törésen alapszik. A kétfajta sugár egyikét valamiképpen elterelik, vagy fojtják. Ilyen polarizátorok:

c) A Nicol-féle prizma (1839) a következőképpen készül. Mészpátból hasítással keletkező hosszúkás kristálynak rombusz alakú párhuzamos
véglapjait (amelyeken az átellenes csúcsok A és B, ill. D és C, és A-nál van a tompaszög) lecsiszolják úgy (291,1. ábra), hogy egyrészt az ABC
szög 68° legyen az eredeti 71° helyett, másrészt az AD élhossz akkora legyen, hogy a BAC szög 90°-ká váljék. Ezután a hasábot A-n átmenő, AB-re
merőleges síkkal kettévágják, e sík szükségképpen átmegy C-n is. Majd a két félprizmát kanadabalzsammal újból összeragasztják. A 291,2. ábra az
ABCD főmetszetet tünteti fel. A beeső természetes fénysugár o és eo sugárra bomlik. Az erősebben megtört o olyan ferdén éri az optikailag ritkább
kanadabalzsamot, hogy (mint az a törésmutatóból kimutatható) teljes visszaverődést szenved, majd a hasáb fekete foglalatán elnyelődik. Az o-nál
kisebb törésmutatójú eo sugár áthalad a kanadabalzsam rétegen, és így a prizmán – egy kis párhuzamos eltolódással – csak az eo sugár megy
át, tehát a prizma polarizátorként szerepel.
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291,1. ábra -

291,2. ábra -

A Nicol-hasáb hátránya, hogy mészpátjának csiszolt felületén a fénysugár nem merőlegesen halad át. Ezért ugyanis a fénysugár egyrészt
mint planparalel lemezen kissé eltolódik, és így a Nicol-hasábba nézve, forgatásakor a látómező zavaró módon elmozdul. Másrészt egy nem
monokromatikus fénysugár a ferde beesése következtében diszperziót is szenved, és így kromatikus hiba is jelentkezik.

d) E két hibát elkerüli a hasonló elv alapján működő merőleges fénybeesésű mészpát prizma, az ún. Glan–Thomson-féle prizma (291,3 ábra, ezen
AD : AB= 4), amely glicerin ragasztással ultraibolya fényben is használható (látómezejének kúpszöge pedig kedvezően eléri a 30°-ot.).
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291,3. ábra -

e) A polarizációs vizsgálatokban (pl. a polarizációs fotométerben) gyakran használatos még a szintén mészpátból csiszolt ún. Wollaston-féle prizma
is (291,4. ábra), amely mind az o, mind az eo sugárösszetevőt átengedi, ezeket szimmetrikusan jobbra, ill. balra térítve.

f) Polarizációs szűrők. Vannak olyan kettősen törő közegek, amelyek a kétfajta poláros sugárnyaláb közül az egyikét a másiknál sokkal erősebben
abszorbeálják. Ez az ún. dikroizmus nagymértékben fellép egyes kristályoknál, pl. a turmalinnál (ez B-, továbbá Fe-, Mn- és Cr-tartalmú, bonyolult
összetételű alkáli-földalkáli-alumínium-szilikát): a turmalinlemez már kis vastagság mellett is teljesen elnyeli az ο sugarat, és így polarizátorként
használható. Két, egymással párhuzamos, egymáshoz képest elforgatható turmalin lemezből álló kezdetleges polarizációs készüléket, az ún.
turmalinfogót, vagyis polariszkópot egyszerűsége miatt kristálytani vizsgálatokhoz gyakran alkalmazzák.

291,4. ábra -

Az először Herapath (1852) által tanulmányozott, erős dichroizmust mutató (perjód-kininszulfát, vagyis) herapathit kristályból viszonylag nagy
átmérőjű és vékony polarizátorlemezeket, ún. polarizációs vagy polaroid szűrőket sikerült előállítani. Ezek az eo sugarat engedik át (I – polarizátorok).



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

353

Elterjedtebbekké váltak az átlátszó szilárd poli-vinilalkohol lemezből melegen nyújtott és ezután megfestett rétegek, az ún. H-polaroidok, amelyekben
a láncmolekulák rendezettekké, így kettősen törővé válnak, bennük az alkalmas festékanyag (pl. J2) pedig dichroizmust idéz elő. Ezen az elven a
PVC nevű műanyagból az ún. K-polaroidok készülnek. Ε rétegeket üveglemezek közé szorítják.

A polaroidok előnye a nagy felületük és látószögük, hátrányuk gyakran a színes (nem szürke) mivoltuk mellett az is, hogy az általuk átengedett eo
sugár polarizációfoka rendszerint nem teljes (< 100%).

2. Párhuzamos és keresztezett polarizátorok fényáteresztése. Minden jól működő polarizátor lineárisan poláros fényt ad, amelynek rezgési síkját
röviden a polarizátor rezgési síkjának nevezhetjük. (Pl. a tükörnél ez a sík a beesési síkra merőleges sík, a Nicol-prizmánál pedig a beesési
merőlegesen átfektetett főmetszet.) Aszerint, amint valamely polarizációs készülékben a két egymás utáni polarizátor (polarizátor és analizátor)
rezgési síkja párhuzamos, vagy egymásra merőleges, párhuzamos, ill. keresztezett polarizátorokról beszélünk. Az előbbi esetben az analizátorból
kilépő (J) fényintenzitás maximális, az utóbbi esetben pedig – feltéve, hogy mindkét polarizátor teljesen lineárisan poláros fényt ad – zérus. Ezt
alapkísérletünknél láttuk, de pl. két Nicol-prizmával is könnyen kimutathatjuk.

Ha a két polarizátor síkja egymással φ szöget alkot, és párhuzamos polarizátorok mellett (a maximális) J0 intenzitású fény menne át, akkor (288,1)
értelmében az áthaladó J fényintenzitás:

 ((1). egyenlet)

Ha természetes fény esik egy polarizátorra, ez minden lehető rezgésirányú hullámból csak a megfelelő rezgésirányú komponenst engedi át, ami azt
jelenti, hogy az átmenő poláros fény intenzitása a beeső fényének a fele, feltéve, hogy az átmenetnél fellépő veszteségek elhanyagolhatók.

A polarizátorokat a kutatásban és ipari alkalmazásaiban sokszor igénybe veszik. Itt említjük meg, hogy pl. üvegezett képek nézésénél az üvegen
való zavaró reflexiók polarizációs szűrő közbeiktatásával kiküszöbölhetők (291,5. ábra).
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291,5. ábra -
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3. A félárnyék-észlelés elve. A keresztezett polarizátorok (Mitscherlich-féle) vizuális észlelési módszerénél az analizátor szögosztása nem állítható
be pontosan a látómező teljes sötétségére, mert próbálgatáskor ennek csekély időbeli változtatását szemünk nem tudja észrevenni, összhangban a
Weber–Fechner-féle törvénnyel (270. §). Ε pontatlanságot ún. felárnyék-észleléssel kerülhetjük el, amikor is az egész látómezőnek teljes sötétségre
állítása helyett, annak egymással határos két felét egyező megvilágításra állítjuk be. Ezt a pontosabb észlelési módszert legegyszerűbben Lippich
polarimétere valósítja meg (291,6. ábra; l. még 293. § 1.-ben is). Ebben közvetlenül a Ρ polarizátor mögött még egy kisebb Ν polarizátor prizma
is rögzítve van, amely a Ρ látómezejének felét eltakarja, rezgési síkja pedig a P-ével egy kis δ° (= kb. 5°-nyi) szöget zár be. Ezért a Τ távcsőben
látható két félkör alakú látómező (l. ábra) általában eltérő megvilágítású. Ha azonban A-t a fénynyaláb körül mint tengely körül elforgatjuk, akkor
körosztásának P-hez képest a δ°/2 és a 180° + δ°/2, továbbá a 90° + δ°/2 és a 270° + δ°/2 szögkülönbségnek megfelelő helyeken a látómező két
felének megvilágítása mégis egyezni fog, de az utóbbi két helyen az sötétebb lesz, mint az előbbi kettőn. A (291,1) alapján megérthető okokból az
A-nak éppen az egyező sötétebb megvilágítású pozíciója felel meg a P-vel keresztezett állásának.

291,6. ábra -

II. Ellipszisben poláros fény előállítása és vizsgálata

Ilyet nemcsak teljes reflexió (289. § 1d) útján, hanem úgy is előállíthatunk, hogy egy polarizátor lineárisan poláros fénysugarát merőlegesen ejtjük
egy az (y) optikai tengelyével párhuzamosan csiszolt, d vastagságú kristálylapra (291,7. ábra). Ekkor a 290. § 1. szerint az ο és eo sugár nem válik
ketté, de köztük Δ = d(neo – no) optikai útkülönbség létesül. Ezért a kilépő kettős sugárban a két egymásra merőleges fényvektor

 ((2). egyenlet)

fáziskülönbséggel rezeg, az eredő tehát általában elliptikus rezgés lesz. Az ellipszis alakja és helyzete a két részrezgés Eeo és Eo amplitúdójától,
valamint fázisának δ különbségétől függ.
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291,7. ábra -

1. Ha a lemez d vastagsága akkora, hogy  vagyis a Δ útkülönbség éppen λ/4, és ezenkívül a beeső lineárisan poláros fény rezgési síkja a
kristályban haladó kétfajta sugár rezgési síkjával φ = 45°-os szöget zár be, akkor a két részrezgés amplitúdója egyenlő lesz: Eo = Eeo, és ezért
cirkulárisan poláros fényt kapunk. Ezt éppen ezért az analizátor egyetlen szögállás mellett sem képes kioltani. (A 289. §-ban láttuk, hogy cirkulárisan
poláros fény a Fresnel-féle hasábbal is előállítható.) A most leírt kristály lemezt röviden λ/4-lemeznek („negyed-undulációs lemeznek”) nevezik
[vastagságát általában λ = 584 nm-es (Na D-vonala) sárga fényre méretezik]. Segítségével nemcsak cirkulárisan poláros fényt tudunk előállítani
lineárisan polárosból, hanem, fordítva, lineárisan polárosát is cirkulárisan polárosból. A λ/4-lemezt legkönnyebb a kéttengelyű gipszből, még inkább
csillámból csiszolni (hogy ezek kéttengelyűek, az itt nem játszik szerepet; a fontos ugyanis csak az, hogy a kristályban a két egymásra merőleges x
és y irányban rezgő lineárisan poláros fényre a törésmutatók különbözők). A csillámból csiszolt λ/4-lemez vastagsága mindössze d = 3,2.10–3cm.

2. Lineárisan és elliptikusan poláros fénynek kölcsönös egymásba alakítására, valamint ezen elv alapján az elliptikusan poláros fény vizsgálatára
a kettős törés alapján többféle egyéb eszközt is szerkesztettek. Ezek közül legfontosabbak azok az összetett kristálylemezek, amelyeknek
rétegvastagságát parányállítóval egymás felé tolható kettős ék elve alapján bizonyos határok között folytonosan lehet változtatni. Ezeket
kompenzátoroknak is nevezik, mert egy elébük helyezett kristálylemezen törés útján megkettőződött sugárösszetevőknek fáziskülönbségét
megszüntetni (kompenzálni) képesek, vagyis pl. a rajtuk áthaladó elliptikusan poláros fényt lineárisan polárossá alakítják, amely viszont analizátorral
jól észlelhetően kioltható.

a) Babinet kompenzátora (291,8. ábra) kvarcból csiszolt ékpárból áll. Ennek két optikai tengelye egymásra és az ékpár lapjára merőleges. Az ékpár
(d1 + d2) optikai vastagsága a Cs csavarral szabályozható. Benne az áthatoló lineárisan poláros fény ο és eo összetevőre bomlik, amely azonban
az optikai tengelynek merőlegessége miatt
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fáziskülönbséggel lép ki egymásra merőleges rezgési síkkal, ezért általában elliptikusan poláros fénnyé egyesül. A látómezőben azonban a Cs
irányában a d1 – d2 és vele δ változást szenved, így a kilépő fény haránt rezgési ellipszisének iránya és tengelyviszonya helyről helyre változik. Ezt
a hátrányt küszöböli ki Soleil kompenzátora.

291,8. ábra -

b) Soleil kompenzátorának kvarc ékpárján az optikai tengelyek az élekkel párhuzamosak, de az ékpárt még az élekre merőleges tengelyű kvarclemez
(3) is kiegészíti (291,9. ábra). Ha itt d1 + d2 = d3, akkor ez az összetett lemez keresztezett polarizátorok között „diagonális” (vagyis φ = 45°-οs) állásában
a fény polározása szempontjából hatástalan. Ha azonban a Cs csavarral d' ≡ d1 + d2-t változtatjuk, akkor az 1 és 2 ékben átfutó ο sugárösszetevő a
3-ban eo-ként folytatja útját, az eo összetevő pedig fordítva. Ezért az 1, 2 ékpáron átfutó két sugárösszetevő fáziskülönbségét (281,2) értelmében

adja, de a 3-on átfutó két összetevőét:

Az eredő δ = δ12 + δ3 fáziskülönbség tehát

lesz, amelyben azonban a d mellett most előnyösen a d' is állandó a látómező bármely helyén.
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291,9. ábra -

292. §. Interferenciajelenségek poláros fényben

Ha a polarizátor mögé az említett λ/4-lemez helyett akkora vastagságú kristálylemezt állítunk, hogy a kilépő két sugár optikai útkülönbsége λ/2
legyen, vagy ennek páratlan többszöröse (ez az ún. λ/2-lemez), akkor fénykioltást (várakozásunk ellenére) nem tapasztalunk. Ez a tény újabb kísérleti
bizonyítéka a 290. § 5.-ben már említett Arago-féle törvénynek, amely szerint két egymásra merőleges síkban poláros fényhullám látszólag nem
interferenciaképes, mert az eredő fényintenzitás kifejezésében az ún. interferenciás tag a merőlegesség miatt eltűnik, és így a két sugár sem erősíteni,
sem kioltani nem képes egymást. Rezgésük eredője ellipszis lesz.

Ha azonban a kettősen törő lemez után analizátort helyezünk el, ez a két sugárból csak a rezgési síkjába eső komponenseket engedi át, és ily módon
közös rezgési síkban hozott, tehát egyirányú két hullám már képes egymást interferenciásan erősíteni, ill. gyengíteni.

Két polarizátor közé helyezett kristály lemez esetén tehát sajátos interferenciajelenségek lépnek fel, amelyekkel csak röviden foglalkozunk.

1. A fényintenzitás kiszámítása polarizátorpár mögött, ha közéjük kettősen törő kristálylemezt helyezünk. A kristálylemez (O) csiszolt lapja legyen
párhuzamos az x, y hullámtengelyeivel (a 291,7. ábrának megfelelően). A Ρ polarizátor rezgési síkja a lemez x hullámtengelyével φ szöget zárjon
be (292,1a ábra, ennek síkja most merőleges az áthaladó paralel fénynyalábra, amelynek vákuumbeli hullámhosszúsága λ legyen). A fényhullám
O mellső lapját elérve vektorával a z = 0 helyen az x, y síkon az

 ((1). egyenlet)
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reális Ε amplitúdójú lineáris rezgést végzi, amelyet azonban a kristály egy x és egy y irányú:

részrezgésre bont, és ennek hullámai eltérő, rendre

hullámhosszúsággal hatolnak át a d vastagságú lemezen. Ezért a z = d helyen e komponensek

 ((2). egyenlet)

fáziscsökkenéssel lépnek ki a lemezből, vagyis az A polarizátorra érő fény vektorának két összetevője:

ahol α egy reális fázisállandó. Ha tehát az A rezgési síkja a P-ével ψ szöget zár be, akkor a b ábra szerint az A-n átengedett fény ugyanazon 
egységvektor irányában rezgő két rezgésből fog interferenciásán összetevődni:
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Ezért az A-n átengedett fénynek eredő hullámvektora könnyű számítás után

Az A-n egy n = 1 közegbe átjutó fény J intenzitását tehát (286,7) és (286,8) alapján (J0 = cE2/8π rövidítéssel):

 ((3). egyenlet)

szabja meg. Párhuzamos polarizátorpár (ψ = 0) esetén tehát

 ((4). egyenlet)

keresztezett polarizátorpár (ψ = π/2) esetén pedig:

 ((5). egyenlet)

lesz. Egytengelyű O-ra nx ≡ neo és ny ≡ no a z-irányban.

Ha a 291,7. és a 292,1a ábrán leírt d vastagságú kristálylap y hullámoptikai tengelye a Ρ polarizátor mögött, ennek rezgési síkjával vagy párhuzamos

 vagy erre merőleges (φ = 0), akkor állását normálisnak mondjuk. Ha pedig φ = 45°, akkor diagonálisnak.

2. Párhuzamos fénynyaláb esetében, ha az monokromatikus, interferencia következtében az előbbiek alapján a kristálylemez vastagságától függően
világosság vagy sötétség, ha pedig az fehér, akkor a lemez vastagságától függő szín mutatkozik.

a) Monokromatikus fény esetén normál állású átlátszó kristálylemez az analizátoron kilépő fény intenzitását nem képes befolyásolni sem paralel,
sem keresztezett polarizátorok esetén (292,2. ábra).
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292,2. ábra -

A kristálylemez a diagonál állásában azonban az 1. alatt mondottak alapján az intenzitást megváltoztatni képes. Azonban ekkor sem változik az
intenzitás, ha a d vastagsága kielégíti a

 ((6). egyenlet)

egyenletet, amelyben δ-t (2) szolgáltatja. (Ilyen pl. a már említett λ/2-lemez is, amelynek vastagsága a λ/4-lemezének kétszerese.) Paralel
polarizátorok esetén k páratlan (ún. analóg interferencia), keresztezettek esetén pedig k páros (ún. antilog interferencia) értékei mellett teljes kioltás
várható.

Ha pl. lemez helyett diagonál állású éket helyezünk keresztezett polarizátorok közé (292,3. ábra), amelyben éppen ezért bizonyos határok között
minden d vastagság, ill. vele δ egyszerre előfordul, akkor a Ε ernyőn az ék élével párhuzamos egyszínű sötét és világos csíkok jelennek meg.
Paralellé téve a polarizátorokat az előbbi sötét csíkok a világosak helyére vándorolnak.
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292,3. ábra -

b) Fehér paralel fényben, amikor is minden d és ezzel minden δ fáziskülönbség képviselve van, változatos színes interferencia jelentkezik. Ámbár
paralel polarizátorok között normál állású kristálylemez fehér fényt enged át, és az keresztezett polarizátorok között sem befolyásolja a kioltást,
diagonál állásban paralel polarizátorok esetén mégis a (6)-ban páratlan k-val jellemzett (ún. analóg), keresztezettek esetén pedig a páros k-val
jellemzett (ún. antilog) interferenciaszínek szűrődnek ki a fehérből, ezért a látómező színessé válik. Ha d nagyon kicsi, és ezzel a δ nem éri el π-t,
akkor a fehéret alkotó minden szín csak gyengülni fog, ezért a látómező csak szürkévé válik. Ha azonban a d nagy, és így a δ elérheti a kπ-t, vagyis
a fehérből az ennek (2) alapján megfelelő λ spektrálszín kimarad, akkor a látómezőben ennek komplementer színe fog jelentkezni, amely azonban
növekvő d-vel fokozatosan veszít teltségéből, és bágyadt kékeszölddé vagy húsvörössé degradálódik.

3. Divergens fénynyalábot alkalmazva, a vázlatos 292,4. ábrán látható sugármenet szerint a 292,5. ábra azt mutatja, hogy az 1 sugár számára
más a Kr lemez vastagsága, más mint a 2 számára. Ez a magyarázata annak, hogy az F kiterjedt fényforrás monokromatikus (λ) fényében az
A analizátor mögött egyidejűleg világos és sötét, fehér fényben pedig különböző színű görbék jelentkeznek. Így pl. monokromatikus fényben,
keresztezett polarizátorok mellett az
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292,4. ábra -

292,5. ábra -

egy optikai tengelyű és erre merőlegesen csiszolt kristálylemez mögött a 292,6. ábra szerinti interferenciakép figyelhető meg. Az optikai tengellyel
párhuzamosan csiszolt és szintén diagonál állású lemeznél viszont a 292,7. ábra szerinti kép jelentkezik;

kéttengelyű, a két optikai tengely szögfelezőjére merőlegesen csiszolt, keresztezett polarizátorok között diagonál állású kristálylemez esetén
monokromatikus fényben a 292,8. ábra szerinti kép mutatkozik. Ennek és más interferenciaképnek értelmezése igen messze vezetne.
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292,6. ábra -
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292,7. ábra -
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292,8. ábra -

A vázolt jelenségek az ásvány-, ill. a kristálytannak igen fontos vizsgálati módszerét szolgáltatják. Ennek legfontosabb optikai eszköze a (lényegében
a 292,4. ábrának megfelelően szerkesztett, szögosztásokkal felszerelt) polarizációs mikroszkóp.

4. A fényhullámvektor irányának kísérleti megállapítása a polarizáció síkjához képest merőlegesen találkozó, lineárisan poláros fénynyalábok
interferenciája útján. Ismertetjük annak kísérleti bizonyítékát, hogy az Ε fényhullámvektor rezgési síkja valóban merőleges egy, a polarizáció αp
szögében visszavert nyaláb beesési síkjára, amelyet önkényesen neveztünk ki polarizációsíknak (288. § 2a). Ha teljes (T) síktükörre π/4 beesési
szögben (292,9. ábra) lineárisan poláros fényhullám esik, akkor a két nyaláb kereszteződésének tartományában, vagyis az „interferenciatérben”
közelítőleg egyező Eo amplitúdójú két hullám: (a) és (b) egymást merőlegesen (egy α fáziskülönbséggel) keresztezi, vagyis az egyező k értékű ka
és kb körhullámszám-vektoraira:

 ((7). egyenlet)

A rezgési sík tájolásának ekkor két határesete különböztethető meg.
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292,9. ábra -

Az egyik esetben az (a) és vele a (b) nyaláb rezgési síkja legyen merőleges a beesési síkra (másképpen a „keresztezési síkra”). Ekkor az Ε
fényhullámvektor a [kakb] vektori szorzattal egyező irányú, tehát mint azt a 292,10. ábra szemlélteti, a Ρ metszéspontban két, egy egyenesbe eső
(Ea és Eb) vektorrezgés tevődik össze. A (288,3)-ból kiinduló könnyű számítás arra vezet, hogy az Ε eredő ez esetben szintén mindig merőleges
a beesési síkra:

 ((8). egyenlet)

ahol 

292,10. ábra -
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Látható, hogy az EE* mennyiség, amely (288,7) és (288,8) miatt az r helyen a J fényintenzitással arányos, függ r-től. Pl. a (ka – kb)·r = α + π sík
mentén, amely sík a (ka – kb) vektorra merőleges, a fényintenzitás zérus, e síkhoz képest ferde sík mentén pedig a metszésvonalakkal párhuzamos
világos és sötét helyek (csíkok) váltakozása várható.

A második határesetben mindkét hullám rezgési síkja párhuzamos a beesési síkkal. Ekkor a Ρ metszéspontban a 292,11. ábrán látható módon a
beesési síkban lefutó, két egymásra éppen merőleges rezgés tevődik össze. Ennek eredője pedig általában a következő elliptikus rezgés:

 ((9). egyenlet)

292,11. ábra -

Ebből azonban az következik, hogy ekkor az eredő J fényintenzitással arányos EE* mennyiség a beesési síkon mindenütt azonos értékű, ugyanis a
(7) miatt a kakb együtthatójú, ún. interferenciás tag eltűnik, és így J = Ja + Jb, csíkok tehát nem várhatók.

Mindkét oldaláról nyitott, átlátszó fotoréteg nem képes különbséget tenni, vajon a fényenergia a réteg által elválasztott melyik féltérből megy át a
másikba. Ha pedig mindkét oldalról áramlik fényenergia, a fotoréteg feketedése nem a két energia különbségét, hanem az összegét jelzi. Ha tehát
egy λ/30 vastagságú Wiener-féle (279. § 1.) fotoréteg nem feketedik meg, e tény azt árulja el, hogy sem az egyik, sem a másik féltérből nem áramlott
át a rétegen a fényenergia a másikba. Egymást keresztező poláros fény előbb tárgyalt interferenciája alapján ilyen fotoréteg lehetővé teszi annak
kísérleti bebizonyítását, hogy a fény polarizációsíkjára az Ε fény vektor valóban merőleges. Ε célból Wiener a fotorétegét derékszögű üvegprizma
(Pr) átlós felületére vitte fel. Erre pedig a 292,12. ábrán látható módon kis ferde szögben Τ síktükröt rögzített. Az ék alakú közt benzollal (C6H6)
töltötte ki, amelynek törésmutatója az üvegével elég jól egyezik. Egy kalcitprizmán (Kc) keresztül, amelynek fősíkja az ábra síkjával párhuzamos,
Wiener keskeny monokromatikus természetes fénynyalábbal merőlegesen megvilágította a Pr prizma egyik befogó lapját.
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292,12. ábra -

A kettős törés következtében az átlós felületen levő W fotorétegen egymás alatt két feketedés jelentkezett: az egyiket a Po-val jelölt polarizációsíkú
ordinárius (o), a másikat a Peo polarizációsíkú extraordinárius (eo) nyaláb idézte elő. A felülnézeti rajzon (l. a 292,13. ábrát) látjuk, hogy a Τ tükör
előtt a fotorétegen mindig két lineárisan poláros nyaláb (a beeső és a visszavert) keresztezi egymást: éspedig az egyik szinten az eo, a másik
szinten az ο nyaláb. Wiener azt találta, hogy interferenciacsíkok csakis az eo nyaláb által előidézett feketedési szinten jelentkeznek: tehát előbbi
megállapításaink értelmében az eo nyalábban a feketedést előidéző fényhullámvektor merőleges a keresztezési síkra, vagyis a 292,13. felülnézeti
ábránk síkjára. Minthogy pedig az eo nyaláb polarizációsíkja (Peo) önkényes megállapodás értelmében éppen párhuzamos az ábra síkjával, ezért
a Ε fényhullámvektor a polarizációsíkra valóban merőleges.
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292,13. ábra -

5. Mesterséges kettős törés észlelési módszeréről. a) Kerr-cella. A 290. § 6c pontban említettük, hogy a Kerr-effektus alapján igen gyorsan és
periodikusan is működő optikai zárat, ún. Kerr-cellát lehet szerkeszteni. A kb. h ≈ 0,1 cm-nyi távolságban elhelyezett párhuzamos lapelektródoknak
ablakokkal határolt kb. d ≈ 1 cm hosszú közét tiszta nitrobenzollal töltik ki, és azt keresztezett polarizátorok közé helyezik úgy, hogy a polarizátor
rezgési síkjával a lap 45°-os szöget zárjon be. Ekkor a V elektródfeszültség hatására, a cellából elliptikusan poláros fény lép ki. Ha elektromos
feszültségmentes esetben e „cella” és az analizátor között J0 fényintenzitás uralkodik, akkor V feszültség esetén az analizátor mögött a J
fényintenzitást a (290,14)-ből és a (292,3)-ból könnyen levezethető

formula szolgáltatja, ahol Κλ a nitrobenzol Kerr-állandója.

b) Feszültségi kettős törés észlelésével (290,13) alapján következtetni tudunk valamely statikai kismodellben terhelés következtében kialakuló
rugalmas feszültségeloszlásra, helyes statikai méretezés érdekében.

A paralel monokromatikus fényben, a (plexilemez) modell megfigyelésekor keresztezett polarizátorok között a látótér egyenletesen sötét, ha a modell
nincs megterhelve. Terhelés mellett azonban a látómezőben kétféle (izokromát és izoklin) sötét görbesereg jelenik meg. Az izokromát görbe onnan
származik, hogy a fellépő kettős törés az ο és eo sugár között a modell bizonyos helyein a (290,13)-nak megfelelően éppen δk = k·2π fáziskülönbséget
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idéz elő. Maximális megvilágítás a látótérben ott lesz, ahol k páratlan, sötét ott, ahol k páros. Azokat a sötét vonalakat, amelyek a páros k-knak
megfelelő pontokat kötik össze, izokromátoknak nevezik, mert ezek fehér fény alkalmazásakor (a k = 0 kivételével) színesen jelentkeznek, éspedig
ugyanazon a görbén mindig azonos szín fut végig.

Az izokromátokból (290,13) szerint a modellben a σ1 – σ2 (nyíró) feszültségeloszlásra tudunk következtetni. Felismerésüket azonban megnehezíti a
szintén sötét izoklin vonalaknak egyidejű megjelenése, amely abból származik, hogy az átvilágított modellben előfordul olyan hely is, ahol az egyik
(σ) főfeszültségnek iránya véletlenül egybeesik a Ρ polarizátor rezgési irányával, és ekkor itt a modellben vagy csakis ο vagy csakis eo sugár haladhat
át, ezért köztük akármekkora δ fáziskülönbségnek sincs befolyása. A modell e helyén a látómező tehát sötét marad, noha ott uralkodik a másik
főfeszültség is. Az izoklin görbéket az izokromátoktól azonban kísérletezéssel meg tudjuk különböztetni, pl. a keresztezett polarizátorok együttes
elfordításával, amikor is az izoklin görbék elvándorolnak, az izokromátok viszont nem. A fehér fényben is feketén jelentkező izoklin görbék azonban
a főfeszültségek irányát árulják el. Megkülönböztetésükre más észlelési módszert is kidolgoztak („feszültségoptika”).

293. §. A fény rezgési síkjának elforgatása (optikai aktivitás)

1. Természetes optikai aktivitás. Ha két keresztezett polarizátor közé az optikai tengelyére merőlegesen csiszolt kvarclemezt teszünk, az előbbi sötét
látótér megvilágosodik. Ha monokromatikus fényt használunk, az analizátor elforgatásával újra teljes sötétséget állíthatunk elő. Ebből következik,
hogy a kvarc a (lineárisan poláros) fény rezgési síkját bizonyos szöggel elforgatja (Arago, 1811).

A polarizációsík elfordítását akkor szokás pozitívnak, vagyis a közeget akkor jobbra forgatónak nevezni, ha a közegen át a megfigyelő szemébe
jutó fénysugár rezgési síkja az óramutató járásával egyező szögirányban fordul el, ha tehát az A analizátor rezgési síkját is az óramutató járásával
egyezően kell elforgatni ahhoz, hogy ismét kioltást észleljünk. Ellenkező esetben balra forgatásról beszélünk.

Ezt a tulajdonságot, az ún. optikai aktivitást a kvarcon kívül még igen sok szilárd és cseppfolyós test is mutatja. Mindegyikből van jobbra és balra
forgató (ún. enantiomorf) módosulat, amelynek kristályalakja a egymásnak tükörképe. Az elforgatás szöge az átsugárzott réteg l vastagságával
egyenesen arányos, és (akárcsak a törésmutató) függ a fény hullámhosszától (rotációs diszperzió). Pl. a kvarclemeznél az 1 mm vastagságra eső
elforgatás – az ún. forgatóképesség – vörös fénynél 15°, az ibolyánál 51°. Ezért, ha fehér fény alkalmazása mellett keresztezett polarizátorok közé
optikailag aktív közeget viszünk, az analizátor forgatásával a látótér más és más színű lesz. (Pl. 1 mm-es kvarclemez esetén az analizátort 15°-kal
elforgatva, azon a vörös fény nem mehet át, a látótér tehát a többi szín keverékét, vagyis a vörös szín komplementer színét veszi fel.)

Optikai aktivitást mutat több oldat, így pl. a cukoroldatok. Ha l dm hosszú csőben olyan oldatot helyezünk el, amelynek 100 cm3-ében c gramm oldott
anyag van, az elforgatás szöge:

 ((1). egyenlet)

ahol az [α] állandó neve specifikus forgatóképesség. Pl. nádcukor vizes oldatánál a nátrium D-vonalára: [α]D = 66,5°. A fenti összefüggés alapján
tehát az elforgatás α szögének méréséből az oldatok cukortartalma meghatározható. Ezt az eljárást a kémiai analízisek végzésekor, egyes termékek
minőségének ellenőrzésében és az orvostudományban is gyakran alkalmazzák.
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Az elforgatás mérésére való készülékeket polarimétereknek, speciálisan a cukortartalom mérésére szolgálókat szaccharimétereknek hívják. Ezek
legegyszerűbb fajtája a fentiek szerint egy polarizátorból és egy forgatható analizátorból áll, de a 291,6. ábrán ismertetett Lippich-féle polariméteren
a beállítási érzékenység félárnyékészleléssel rendkívüli mértékben fokozható.

A rezgési sík elforgatásának értelmezése röviden a következő: a polarizátorból jövő lineárisan poláros fény a közegbe való belépéskor két, cirkulárisan
– jobbra és balra – poláros sugárra bomlik (cirkuláris kettős törés). Ezek sebessége (közegbeli hullámhossza) az optikailag aktív anyagban különböző,
úgyhogy az anyagból való kilépésnél fényvektoraik viszonylagos helyzete más, mint a belépésnél, és ezért ismét összetevődve más síkban poláros
eredő rezgést adnak.

Az optikai aktivitás mélyebb oka a kristályoknál a kristályszerkezetnek, más anyagoknál pedig már az egyes molekuláknak felépítésében rejlik. Így
pl. optikailag aktívak mindazok az organikus anyagok, amelyeknek molekulái egy aszimmetrikus szénatomot tartalmaznak, vagyis olyan C-atomot,
amelynek négy vegyértéke négy különböző atomcsoporttal kapcsolódik. A négy atomcsoport: A, B, D, Ε egy C középpontú tetraéder csúcsaiban
helyezkedik el (293,1. ábra). Az ilyen molekuláknál kétféle elrendezés lehetséges: a és b, melyek egymásnak tükörképei. Az a és b molekulák, az
ún. optikai izomérek, forgatóképessége egyenlő nagyságú, de ellentétes értékű (jobbra és balra forgatás). Ha egy anyag a kétfajta molekula egyenlő
arányú elegyéből áll, akkor a kétféle módosulat által előidézett forgások kompenzálódnak. Az ilyen, optikailag inaktív anyagot racemátnak nevezzük.

293,1. ábra -

2. Mesterséges optikai aktivitás (Faraday-effektus). Minden közeg, még az optikailag inaktív is, a rajta áthaladó lineárisan poláros fény terjedési
irányával egyező irányú mágneses tér hatására elfordítja a fény polározási síkját. Nevezetesen a közegnek egy l vastagságú rétege, amelyben az
l-lel párhuzamos irányú Η erősségű homogén mágneses tér uralkodik (293,2. ábra), a rajta l-lel párhuzamosan áthaladó fény polározási síkját

 ((2). egyenlet)
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szöggel fordítja el, ahol ω az ún. Verdet-állandó csakis a közeg anyagi minőségétől, ennek hőmérsékletétől és az áthaladó fény hullámhosszúságától
függ. Pl. Na-fényben szobahőmérsékleten, ha α-t szögfokokban, l-et cm-ben, H-t oerstedben adjuk meg, ω a H2O-ra 1,309·10–2, benzolra 2,9·10–
2, NaCl-ra 3,2·10–2, de TiCl4-re –1,5·10–2 értékű.

293,2. ábra -

294. §. Polarizációjelenségek erősen abszorbeáló közegek határán

1. A fényhullámok behatolása elnyelő közegbe. A fény hullámai segítségével egyszerűen magyarázhatjuk meg azt a 272. §-ban megismert
tapasztalatot, hogy az elnyelő közegbe behatoló paralel fénynyaláb J intenzitása a behatolás mélységével exponenciálisan csökken. Az értelmezés
útját a 95. § mutatja meg, amely szerint elnyeléskor egy (95,10)-zel adott J = J0e–μx intenzitáscsökkenést a hullámamplitúdó (95,12) adta a0e–μx/2

csillapodásának kell kísérnie. Ε megállapítást a fénynek ω körfrekvenciájú és k körhullámszámú síkhullámára alkalmazva, a (272,5)-nek megfelelő
μ = Κ helyettesítéssel a hullámvektort a Κ abszorpciós állandójú közegben a (288,3) általánosításaként az

 ((1). egyenlet)

írja le. Vezessük be (272,10)-nek megfelelően azonban a p ≡ n(1 – jϰ) ún. komplex törésmutatót [ahol (272,9) szerint ϰ = Κλ/4π az ún. abszorpciós
index], ekkor az (1) az

 ((2). egyenlet)

látszólag síkhullám alakjában írható fel, amelyben

 ((3). egyenlet)



IX. RÉSZ. FIZIKAI OPTIKA

374

a hullám komplex fázissebességének fogható fel.

Habár fizikai jelentésük csakis reális mennyiségeknek lehet, még ha azokat esetleg komplexekből vezetjük is le, e komplex írásmód szerencsés
módon mégis lehetővé teszi azt, hogy az elnyelő közegek optikáját teljesen az átlátszó közegekének formalizmusával írjuk le. Így pl.

a) a törési törvény egy átlátszó [a] közeg (ahol n = 1, ϰ = 0) és elnyelő [b] között a 294,1. ábra jelöléseivel így írandó:

 ((4). egyenlet)
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294,1. ábra -

Itt a szükségképpen komplex sin χ mennyiségből a β reális törési szöget a következőképpen számítjuk ki. A (2)-nek és (3)-nak megfelelően itt a
megtört síkhullámot az

 ((5). egyenlet)

írja le, ahol a komplex sin χ a (3)-ból és (272,9)-ből
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 ((6). egyenlet)

Másrészt a szükségképpen szintén komplex  trigonometrikus alakban is kifejezhető:

 ((7). egyenlet)

ahol tehát  és δ reális számok. Ezeket (5)-be helyettesítve, és ezt az (1) alakjára hozva:

 ((8). egyenlet)

Itt az első két tényező síkhullámot ír le, amelynek a rövidebb, B ≡ E0b alakban írt amplitúdóját azonban a csakis x-től függő harmadik tényező
mindjobban csökkenti. Ε síkhullámban tehát az egyező amplitúdók síkja nem párhuzamos az egyező fázisok síkjával, vagyis a hullámfelülettel. Ezért
e hullámformát inhomogénnak szokás nevezni. Az egyező fázisok síkjának egyenlete (8) szerint:

 ((9). egyenlet)

Az ábrára nézve, ha a keresett reális törési szög β, akkor viszont a paralel nyalábra merőleges egyik sík egyenlete

 ((10). egyenlet)

Az egyező fázisok síkjának (vagyis a hullámfelületnek) azonban merőlegesnek kell lennie a nyaláb irányára. Ez csakis akkor lehetséges, ha (9) és
(10) azonos síkot írnak le, vagyis

ha

 ((11). egyenlet)

 ((12). egyenlet)

ahol

 ((13). egyenlet)

A β reális törési szöget tehát (11) adja, ahol azonban az nα reális törésmutató most az α beesési szögtől is függ. Vegyük észre, hogy nα bevezetésével
a (8)-nak a második, ún. hullámtényezője az
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alakot ölti, ami elárulja, hogy a (b) közegben a reális fázissebesség

 ((14). egyenlet)

Végül (8) utolsó tényezőjeben a csillapodási exponenset így rövidítjük:

 ((15). egyenlet)

Az itt is szereplő ϱ-nak és δ-nak kiszámítására emeljük négyzetre (7)-et, és ide helyettesítsük be a (4)-ből kapott sin2χ = sin2 α/p2-et. Az így nyert
komplex egyenlet reális valamint imaginárius tagjait külön-külön egyenlővé téve:

ahonnan az egyenletek osztásával tg δ, ill. ebből sin δ és cos δ is, ismételt négyzetre emelést követő összeadással pedig ϱ4, ill. ebből ϱ is
meghatározható. A ϱ és δ kapott kifejezéseit (13)-ba és (15)-be helyettesítve (elemi, de hosszadalmas számítások alapján):

 ((16). egyenlet)

Látjuk, hogy  (ezek az ún. főtörési és főabszorpciós indexek). Ellenőrző kísérletek az utóbbi két egyenlet érvényét igazolták
a 272. §-ban definiált, erősen elnyelő közegekben, így fémtükrök felületén is.

Az n és x kísérleti meghatározására a 2. pontban visszatérünk. A kísérletek szerint λ = 640 nm hullámhosszúságú (vörös) fény esetén pl. platinatükörre
n0 = 1,99, n45° = 2,055, n90° = 2,12, továbbá n0ϰ0 = 2,03, viszont aranytükörre n0 = 0,35 (!), n45° = 0,77, n90° = 1,05, továbbá n0ϰ0 = 1,79.

b) Kettősen törő színes közegekben az n törési indexhez hasonlóan az abszorpciós index is iránytól függő lehet. Ezért az ún. törésiindex-ellipszoid
(290. §) mintájára itt értelmezhető egy ún. abszorpciósindex-ellipszoid is. Színes egytengelyű kristályokra Babinet ismerte fel azt a szabályt, amely
szerint a főtörési index irányának egyszersmind a főabszorpciós index felel meg. Ε szabály kristályok dikroizmusának (290. §) tanulmányozásánál
fontos.
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c) A fény elektromágneses elmélete szerint egy ε dielektromos állandójú közeg σ fajlagos vezetőképessege megszabja e közeg n törési és ϰ
abszorpciós indexét, nevezetesen ν frekvenciájú fény esetén:

 ((16a). egyenlet)

ha  Ez az összefüggés azonban Hagen és Rubens ellenőrző mérései szerint pl. Hg-ra és Cu-re csak a λ > 10 μm hullámhosszúságú, vagyis
infravörös fény esetén teljesül, látható fény esetén azonban nem. Az eltérés Maxwell elméletében a közeg elektromágneses tulajdonságainak túlzott
leegyszerűsítésére utal.

d) A hullámamplitúdó szükségképpen komplexnek kell tekintenünk elnyelő közegben a komplex formalizmus szerint.

Ha ugyanis elnyelő közegre is ki akarjuk terjeszteni a Fresnel-féle formulák (289. §) érvényét, akkor [ezeknek α = 0-ra felírt esetében is, vagyis a
(289,3)-ban] a reális n helyébe a komplex p-t kell írni, az α ≠ 0 esetben pedig a reális β-t (11) és (13) adja. Minthogy itt az átlátszó (n = 1, ϰ = 0)
közegből beeső (a) fény E0a ≡ A amplitúdóját reálisnak vesszük, ezért az elnyelő (ϰ ≠ 0) közegben megtörtnek Ε0b ≡ Β amplitúdója szükségképpen
komplex, trigonometrikus alakjában:

 ((17). egyenlet)

tehát a  és β reális számok.

Ez az alak egyben elárulja Β komplex mivoltának hullámtani jelentését is. Nevezetesen, minthogy a jβ exponens átvihető a (2) második tényezőjének
kitevőjébe, ezért a (17)-beli β voltaképpen egy a törés után bekövetkező fázisugrást jelent a beérkező (a) nyaláb fázisához képest.

Végül megjegyezzük, hogy a Β amplitúdó komplex mivolta nem érinti a törési szögre levont a)-beli megállapítások érvényét.

e) A J fényintenzitást a p komplex törésmutatójú elnyelő közegben az E0b = Β komplex amplitúdóból a (288,7)-nek következetes általánosításaként a

 ((18). egyenlet)

összefüggés szolgáltatja.

2. Poláros fény visszaverődése fémtükrön. a) Fémtükör merőleges reflexióképességét az ismertetett komplex formalizmus alapján a (289,3)-ból
számíthatjuk ki, amely voltaképpen a (289,12 és 13) Fresnel-formuláknak merőleges beesésre (α = 0-ra) vonatkozó speciális esete. Ide n helyébe
p-t téve, a visszavert fényhullám C amplitúdója is komplexnek adódik, nevezetesen
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 ((19). egyenlet)

ahol A az [a]-közegből (n = 1, ϰ = 0) beeső fény reális amplitúdója. Ezért ennek Ja intenzitása (288,6 és 7) alapján: Ja =cA2/8π a fémtükrön az
[a] közegbe visszaverte azonban a (18) szerint Jc = cCC*/8π. Tehát a 247. §-ban már értelmezett ϱ ≡ Jc/Ja reflexióképességet fémekre a (289,3)
általánosításaként a

 ((20). egyenlet)

összefüggés adja, amelyet Beer (1854) állított fel.

Átlátszó anyagoknál x = 0. A ϱ tehát az n-nek és a ϰ-nak a λ hullámhossztól való függése miatt szintén függ λ-tól. Pl. víz esetén látható fényre n = 4/3,
ezért ϱ = 2%, viszont elektromos hullámokra, ahol n = 9, ϱ = 64%. A ϱ azonban átlátszó anyagoknál a látható színképtartományban az n kis értéke
miatt kicsiny. Fémeknél viszont az n2ϰ2 tag a (20)-ban túlnyomó, ezért itt ϱ megközelítheti a 100%-ot is, pl. ezüst esetén látható fényben ϱ = 95%. Az
ún. abszorpciós sávok (l. 303. §) helyén a ϱ visszaverő képességnek is maximuma van. Ezeken a helyeken a ϱ az egyébként átlátszó anyagoknál is
oly nagy lehet, mint fémeknél. Ezen az ún. szelektív reflexión alapszik a maradéksugarak 298. §-ban említett módszere monokromatikus infravörös
sugarak előállítására.

b) Fázisugrás fémes visszaverődéskor, a töréshez hasonlóan, azért lép fel, mert (19) szerint a reflektált fény C amplitúdója az a) miatt általában
komplex, és ez pedig az 1d szerint valóban fázisugrást (γ) jelent.

A γ értékét kísérleti úton is meghatározhatjuk a 294,2. ábrán vázolt elv szerint. A (λ) paralel nyalábot Young-féle kettős rés (282. § 3.) az (1) és (2)
koherens gömbi nyalábokra bontja, amelyek az a üvegek mellső síkján megközelítőleg merőlegesen belépve, a (h) hátsó felületén visszaverődnek, és
az e ernyő Ρ pontján találkozva interferálnak, és ezáltal ott lefényképezhető Young-féle interferenciacsíkokat hoznak létre. Csakhogy a h-n a határoló
levegő mellett reflektál a téglalap alakú f fémtükör is, amint azt az éknek az ábra síkjára fektetett h' hátsó felülete mutatja. Emiatt az e ernyőn (vagyis
szintén az ábra síkjára fordított e' ábra-részleten) két egyenközű (d) csíkrendszer is jelentkezik egymás mellett, de egymáshoz képest γ-val eltolódva,
az egyiket az f fémtükrön visszavert (1) és a levegőn visszavert (2), a másikat az egyaránt levegőn visszavert (1) és (2) nyaláb interferenciája hozza
létre. A γ = nd eset ezért éppen 2πn (n = 0, ± 1, ± 2, …) fáziskülönbségnek felel meg. A γ pedig megadja a kétféle visszaverődésnél beálló fázisugrás
különbségét.
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294,2. ábra -

c) Lineárisan poláros fény fémes visszaverődésekor általában elliptikusan polárossá válik [akár teljes visszaverődéskor átlátszó közeg felületén (289.
§), magyarázata is hasonlít ezéhez]. Ennek belátására az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a beeső (a) lineárisan poláros nyaláb rezgési síkja a

beesésivel π/4-nyi („azimut”-) szöget zár be, amikor is A amplitúdóvektorának a beesési síkra merőleges  és a vele párhuzamos komponense

egyezik:  A visszavert nyaláb amplitúdójának  és  komponenseit a (289,12 és 13) Fresnel-formuláknak második egyenletei adják,

amelyekben fém esetén csakis az n helyébe írt p-t kell komplexnek venni. Bizonyos tehát, hogy és  is komplex, ezért trigonometrikus alakjuk:

 ((21). egyenlet)

azt mutatja, hogy a  és a síkú visszavert fényrezgés között

 ((22). egyenlet)

fáziskülönbség uralkodik, ezért eredőjük, valóban általában elliptikus rezgés, amely éppen Δ-val, valamint a

 ((23). egyenlet)
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amplitúdókomponensekkel jellemezhető, ahol  és  az ún. amplitúdó-reflexióképességet (280. §) jelenti. Pl. a visszavert ellipszisrezgés
nagytengelyének a beesési sík által bezárt φ szögét a

összefüggés szolgáltatja. A

 ((24). egyenlet)

azimutszögnek és Δ-nak mérése alapján fém- vagy félvezető felület és réteg fontos szerkezeti tulajdonságaira tudunk következtetni (ellipszometria).

d) A fémtükör komplex törésmutatójának (p) kísérleti meghatározására Drude módszerét követve, a T1 fémtükörre oly lineárisan poláros fénynyalábot
ejtünk (294,3. ábra) amelynek rezgési síkja a beesésivel 45°-nyi azimutszöget zár be. A c) szerint ekkor a visszavert fény elliptikusan poláros lesz, az
ellipszis tengely viszonya pedig az α beesési szögtől függ. Az α-t változtatva megkereshetjük azonban azt a Φ-vel jelölendő értékét, az ún. főbeesési
szöget, amely mellett a visszavert fényhullám C amplitúdójának a beesési síkkal párhuzamos  és erre merőleges  összetevője között a (22)
szerinti Δ fáziskülönbség éppen π/2 lesz (e feltétel mellett a rezgési ellipszis érthetően a legteltebb). A Τ1-ről visszavert fényt csakis a Δ = π/2 feltétel
mellett tudjuk vagy λ/4-lemez segítségével, vagy egy a T1-gyel azonos minőségű és párhuzamos T2 fémtükrön újból visszaveretve ismét lineárisan
polárossá, vagyis keresztezett A analizátorral kiolthatóvá tenni, az Sz távcsőben szemlélve.

294,3. ábra -

Ugyanis akár a λ/4-lemez, akár azonos Φ beesési szögű újbóli visszaverődés a Δ fáziskülönbséget további π/2-vel éppen π-vé növeli (ugyanúgy,
mint a Fresnel-hatásánál említett második teljes visszaverődés). A lineárisan polárossá visszaalakított fény rezgési síkja azonban ekkor egy a π/4-
től általában eltérő, és az A analizátorral megmérhető Ω ún. főazimutszöget zár be a beesési síkkal.
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Értelemszerűen a Fresnel-féle formulákból, valamint bennük a β törési szöget megadó (11) és (13) egyenletekből kiinduló, de itt nem részletezett,
hosszadalmas számítások szerint a fém n törési és ϰ abszorpciós indexét a mért Φ és Ω szögekből az

 ((25). egyenlet)

összefüggések adják.

Cauchy (1857) e bonyolult összefüggések helyett egyszerűbb, de jó közelítő képleteket vezetett le:

 ((26). egyenlet)

A Φ főbeesési ós Ω főazimutszög mérésére szabatosabb mérőberendezést is kidolgoztak (294,4. ábra), amelyben az egyszer T1-en visszavert
elliptikusan poláros fényt megismételt reflexió helyett Soleil-féle (S, K) félárnyékos (H, A) kompenzátor alakítja vissza lineárisan polárossá, és így
a készülék egyúttal polariméterként működik.

294,4. ábra -
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295. §. A szóródott fény polarizációja

1. Rendezetlen szubmikroszkopikus részeken szóródott fény intenzitásának irányeloszlasát (284. §) könnyebben értelmezhetjük, ha a szóródott fény
polározási állapotát is megvizsgáljuk.

Világítsuk meg e célból felülről (t) természetes fénynyalábbal a Η hengerpohárba öntött tiszta vizet (295,1. ábra), amelyet előzőleg néhány csepp
alkoholos masztixoldattal gyengén opálossá tettünk, és vizsgáljuk a vízszintes irányban szóródott (v) fény polározási állapotát az A analizátoron
keresztül. A tapasztalat azt mutatja, hogy A a (v) nyalábot kioltja, ha A rezgési síkja függőleges, vagyis az a beeső (t) fénnyel párhuzamos. Viszont
A maximális fényt enged át erre merőleges állásakor. Ez a tény azt bizonyítja, hogy merőlegesen szóródott fény lineárisan poláros, vagyis (a 284.
§-ban értelmezett) polározási foka: Q = 1, rezgési síkja pedig a beeső fény irányára merőleges.

295,1. ábra -

Úgy kell elképzelnünk, hogy a gerjesztő fény irányára merőlegesen szóródó fénynek rezgési síkja azért pontosan merőleges a szóródási síkra,
mert a gerjesztő természetes fény rezgési amplitúdójának mindig van a szóródási síkra merőleges, véges komponense is. Ε feltevés helyességét
ellenőrizhetjük azáltal, hogy (t) természetes fény helyett oly (p) lineárisan poláros gerjesztő fénynek merőleges szóródását vizsgáljuk meg, amelynek
rezgési síkja éppen benne fekszik a szóródás síkjában, vagyis erre az amplitúdójának nincs merőleges komponense. Ε kísérletet a 295,2. ábra
illusztrálja. Itt (t) természetes nyalábból (αp) célszerűen polarizációszöges reflexióval állítunk elő lineárisan poláros (p) nyalábot, amelyet a 295,1.
ábra kísérletében megtöltött (H) pohárba vetítünk. Ha most a folyadékban szóródott fény intenzitását a (t) és (p) által meghatározott (beesési) síkra
merőleges y irányból vizsgáljuk, vagyis pontosan abból az (ábra síkjára merőleges) irányból, amely felé a (p) rezgései is mutatnak, akkor valóban
azt találjuk, hogy a szóródott fény intenzitása zérus, J' = 0. Viszont a (t) és (p) síkján (vagyis az ábra síkjában) a (p)-re merőleges x irányból mérve,
a tapasztalat szerint maximális erősségű fény (J' = Jmax) szóródik a várakozásnak megfelelően.
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295,2. ábra -

Ha azonban a Θ szóródási szög eltér π/2-től, akkor a szóródott fény Q polarizációfoka mindinkább kisebbé válik: Q < 1. A viszonyokat pontosabban a
284,4. ábrával kapcsolatos szóródási kísérlet továbbfejlesztésével tanulmányozhatjuk azáltal, hogy a természetes gerjesztő fénynek egy kémcsőbeli
folyadékon szenvedett szóródási intenzitását a kémcsőre merőleges kör kerülete mentén egyszer a körrel párhuzamos, máskor a körre merőleges
rezgési síkú A analizátoron keresztül mérjük a Θ szóródási szög függvényében (295,3a távlati ábra).

295,3. ábra -
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Az első esetben mért  intenzitást a b ábrarészleten felülnézetben látható polárdiagramon egy fekvő nyolcas alakú, a második esetben mért

intenzitást pedig egy kör alakú folytonos görbe adja. Ε görbék alapján megérthetjük, miért is piskóta alakú az analizátor nélküli mérésnek

a 284,5. ábrabeli polárdiagramja, amely ugyanis szükségképpen a  felel meg (szaggatott vonal).

2. A szóródott poláros fény irányeloszlásának elektronelméleti magyarázata. A 295,1. ábra polárdiagramjai közvetve a fény elektromágneses
hullámtermészetét bizonyítják. Ezekről ugyanis helyesen ad számot az a feltevés, hogy a fénynyaláb voltaképpen elektromágneses hullám,
benne a fényhullámvektor az Ε elektromos térerősségvektorral azonos, amely éppen ezért a szóródást előidéző közegrész molekuláiban az
elektronokat rezgésre kényszeríti, miáltal ezek kisméretű elektromos dipóloszcillátorokká válnak, és így az Μ dipólmomentumuk az M0 elektromos
térerősségvektor irányában

Μ = M0 sin ω t

szerint rezeg az elektromos tér ω körfrekvenciájával. A 236. § (9)-ből tudjuk azonban, hogy ilyen rezgő dipólus maga körül egyszersmind
elektromágneses hullámot bocsát ki, amelyben a dipólustól vont bármely r rádiuszvektornak végpontjában az Ε elektromos térerősségvektor az r-
re merőlegesen szintén ω frekvenciával benne rezeg az r és az M0 által meghatározott síkban, és itt az elektromágneses energia radiális irányú S
áramlási sűrűségének időátlaga a (236,9) szerint:

 ((1). egyenlet)

ahol ϑ az r és M0 által bezárt szöget jelenti [az (1)-et a térben az M0 irány körül egy gyűrűszerű forgásfelület ábrázolja, amelynek egy az M0-n
átfektetett síkkal való metszetét a 295,4. ábra szemlélteti].

295,4. ábra -
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Az elektromos térerősségvektornak a fényhullámvektorral való azonosságát mármost bizonyítja az, hogy az (1) összefüggés egyszersmind a
szóródott fény polarizációs állapotát és intenzitásának irányeloszlását is az 1. alatt felsorolt tapasztalatoknak megfelelően adja meg, ha benne

értelemszerűen a ϑ helyett a  szóródási szöget írunk. A 295,3b ábrán a kör alakú polárdiagram a szóródott fény szóródási síkjára merőlegesen
rezgő komponensének intenzitását adja. Ez pedig azért kör, mert a természetes fény a szóródási síkra merőleges M0 dipólmomentumot is képes
gerjeszteni, és ekkor (1)-ben ϑ  = π/2.

Az (1) azonban láthatóan helyesen ad számot arról a 284. §-ban már megismert tapasztalatról is, amely szerint a szóródott fény intenzitása a λ ≡
2π c/ω hullámhossznak negyedik hatványával fordítva arányos.

3. Brewster törvényének elektronelméleti magyarázata. Ha [a] vákuumból egy f törőfelületre éppen az αp polarizációszög alatt (288. §) egy ω
körfrekvenciájú oly lineárisan poláros fénynyaláb esik be, amelynek Ea hullámvektora a beesési síkban rezeg (295,5. ábra a), akkor a βp törési szög
alatt megtört nyaláb hatására a [b] közegnek elsősorban a felületi molekuláiban az elektronok a 2.-ben mondottak értelmében a beesési síkban a
βp irányra merőleges rezgésbe jönnek (l. még a 303. §-ban is). Minthogy a visszavert nyalábot mindig ezek az f törőfelületen gerjesztett elektromos
dipóloszcillátorok (M0) bocsátják ki, ezért zérus energiaáramlás-sűrűséget, vagyis J fényintenzitást az (1) alapján pontosan a ϑ = π/2 irányban
várhatunk, amely a b ábra szerint valóban éppen a Brewster-törvény (284. §) ama esetének felel meg, amelyben a beeső és vele a megtört fény
rezgési amplitúdójának nincs a beesési síkra merőleges összetevője.

295,5. ábra -

296. §. A légkör fényjelenségeiről

1. Légköri sugártörés. A légkör levegője rendes körülmények között felfelé folytonosan ritkul, s így törésmutatója is kisebb. Ezért pl. egy égitestről a
légkörön át ferdén a szemünkbe jutó fénysugár a folytonos fénytörés következtében görbe vonal. Szemünk az égitestet az érintő irányában, tehát
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magasabban levőnek látja (296,1. ábra). Ezt az ún. légköri sugártörést csillagászati megfigyeléseknél számításba kell venni. (Pl. napnyugtakor,
amikor úgy látszik, hogy a Nap alsó széle a horizontot érinteni kezdi, a valóságban már a Nap felső széle is a horizont alatt van.)

296,1. ábra -

A délibáb (fata morgana). Az alsó levegőrétegek a felettük levőknél némelykor ritkábbak is lehetnek, így pl. akkor, ha az erősen napsütött talaj
a szomszédos légréteget erősen felmelegíti. Ebben az esetben a fénysugár ellenkezőleg görbül, mint az optikai sugártörésnél, és látszólag teljes
visszaverődés állhat elő (296,2. ábra). A visszaverő meleg légréteg a szemlélő számára annyit jelent, mint egy nagy felületű tükör vagy nagy vízfelület,
amelyben gyakran távoli tárgyak tükörképe látszik. Az ilyen légtükrözéseknek igen változatos alakjait figyelték meg.
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296,2. ábra -

Felszálló meleg légáramban (pl. kémény felett) rendszertelen sűrűségingadozások jönnek létre; a folytonosan változó fénytörések miatt az ilyen
légrétegeken át megfigyelt tárgyak szabálytalanul „reszketni” látszanak. Hasonlóan magyarázható az állócsillagok látszólagos reszketése.

2. A diffúz nappali fény. Hogy nappal az árnyékban, vagyis nem közvetlenül a Nap fényében levő tárgyakat is látjuk, ez azért van, mert a Nap fényét
a földi tárgyak, a levegőben levő részecskék és maguk a levegő molekulái minden irányban visszaverik, ill. szétszórják. Ezért a Föld megvilágítása
egyenletes, diffúz. Atmoszféra nélkül a Nap teljesen fekete égbolton elviselhetetlenül vakító korongnak látszanék, amint ez a Holdon is tapasztalható.
A levegőrészecskéken való Rayleigh-féle fényszóródás miatt az égbolt napkelte előtt, ill. napnyugta után bizonyos ideig nem teljesen sötét (virradat,
ill. alkonyat).

A felhőtlen ég kék színe azzal függ össze, hogy a légkör molekuláin a Nap fényének túlnyomóan a rövidebb hullámhosszúságú része szóródik szét.
A szórt fény intenzitásának vizsgálatából meg lehet határozni a Loschmidt-féle számot. Mivel a szórt (túlnyomóan kék) fénynek megfelelő rész a
közvetlen napfényből elvonódik, a Nap annál pirosabbnak látszik, minél vastagabb az átsugárzott levegőréteg (ezzel ugyanis nő a szóró por- és
vízrészecskék száma is). Ezért napkeltekor és napnyugtakor a Nap különösen pirosnak tűnik fel (vö. 284. § 2.).

A felhőtlen égről különböző irányban beeső fény többé-kevésbé poláros, vagyis polarizációfoka általában nagyobb zérusnál: Q > 0. Az égnek csak
kivételes pontjairól esik be zérus polarizációfokú, vagyis teljesen polarizálatlan fény. Ε távoli pontok azon a képzelt függőleges síkon feküsznek,
amely egyszersmind a Napot és az É észlelőt is magában foglalja. Ε síkon (egyszersmind a 296,3. ábra síkján) az ÉN iránytól lefelé számított 15°-
os szögirányból (az ún. Brewster-pontból), továbbá a felfelé mért 15°-os szögirányból (ún. Babinet-pontból) és a 160°-os szögirányból (ún. Arago-
pontból) polarizálatlan fény szóródik az É észlelő felé.
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296,3. ábra -

Az égnek felhők által el nem takart más tájairól szóródott fénynek részleges polárosságát egyes rovarok (pl. méhek is) szemükkel érzékelni képesek,
és ezt felhők árnyékában helyzetváltoztatásuknál fel is használják tájékozódásra, sőt ebből a sötétedéssel járó naplemente közeledésére időben
következtetni tudnak.

Egyes égitesteknek (pl. üstökösöknek, továbbá a tejútrendszerünk néhány ködfoltjának, így az NGC 7023, FV Orionis, NGC 6729-jelűnek stb.) fénye
részlegesen poláros, majdnem Q = 30%-ig.

3. Fényjelenségek felhős égen. a) A Hold udvara és a ritkábban megfigyelhető Nap-udvar az atmoszférában levő fátyolfelhőkben igen kis
vízcseppecskéken és egyéb részecskéken való fényelhajlás és fényszóródás következménye.

b) Szivárvány akkor látható, ha az előttünk levő esőcseppekre a mögöttünk levő Nap rásüt. A szivárvány alakja körívnek része. A főszivárvány külső
széle vörös, a belső kék, köztük a színek sorrendje közelítőleg a spektrumszínekével egyezik. A külső vörös körív sugara 42,5° alatt látszik. (A
kék szélhez rendszerint több, keskenyebb színes gyűrű csatlakozik: szekunder szivárványok.) Ezenkívül látható időnként egy jóval fényszegényebb
mellékszivárvány, amelyben a színek sorrendje fordított, és amelynél a belső ív sugara 51°-nak felel meg (296,4. ábra).
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296,4. ábra -

A főszivárvány keletkezését főbb vonatkozásaiban a következőképpen értelmezzük. Az esőcseppre jutó fénysugár törés, visszaverődés és újbóli
törés után a cseppből kilép, mégpedig a két törésnél fellépő diszperzió miatt (a 296,5. ábra szerint) színekre bontva. A cseppre természetesen
igen sok sugár esik, és a szivárvány méretére vonatkozólag igen fontos, hogy a számítások vagy szerkesztések szerint a vörös sugarak α = 42,5°
körül (a kékek α = 41° körül) sűrűsödnek. Más szóval: a fenti szögnek és közvetlen környezetének megfelelő sugarak praktikusan párhuzamosan
lépnek ki a vízcseppből, és így a szem pupillájába nagyobb számmal csak ezek juthatnak. Mindazok a cseppek tehát, amelyek a Nap és a szem
által meghatározott irány körül 42,5° látószögnyire vannak, erősen pirosnak, a 41°-ra elhelyezkedők pedig kéknek látszanak, a 296,4. ábrán vázolt
tapasztalatnak megfelelően. (Ezen az ábrán az A cseppből kilépő vörös és a B-ből kilépő kék sugarat nem tüntettük fel, mert ezek nem jutnak a
szemünkbe a fentiektől különböző szögek miatt.)
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296,5. ábra -

A mellékszivárvány a cseppekben való kétszeres visszaverődéssel (és ugyancsak két töréssel) értelmezhető (a 296,4. ábrán C és D).

Az a tapasztalati tény, hogy az egyes színek pontos sorrendje szinte minden szivárványban más, arra utal, hogy a szivárvány nem lehet egyszerű
diszperziójelenség. Valóban, a pontosabb elméletnél a többszörös reflexiót és az elhajlásjelenségeket is figyelembe kell venni.

D) AZ ELEKTROMÁGNESES SZÍNKÉP ÉS EGYES TARTOMÁNYAI
297. §. A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Az elektromágneses hullámok hullámhossztartománya rendkívül nagy, amelynek a látható színkép csak igen kis töredékét foglalja el. A vizsgálatok
szerint (l. alább) a látható színkép hosszú hullámú részéhez csatlakozik az infravörös színképtartomány. Ez átnyúlik az elektromos úton előállított
elektromos hullámok tartományába (mikrohullámok, ultrarövid, rövid-, közép- és hosszúhullámú rádióhullámok, majd a közönséges váltakozó
áramok tartománya); a határon az egyenáram állna ∞ hullámhosszal, 0 frekvenciával. Másrészt a látható színkép rövidhullámú részén túl az
ultraibolya tartomány kezdődik, majd a röntgensugarak és a radioaktív γ-sugarak következnek. Még rövidebb a hullámhossza a kozmikus sugárzás
elektromágneses részének. Ε sugárzások hullámhossz- (λ-), ill. frekvencia- (ν-) tartományát a 297,1. ábra tünteti fel. (ν·λ = c = 3·1010 cm s–1.) A
látható rész kereken 1, az ismert teljes színkép több mint 70 oktáv. Ma már a színképet a lassú váltakozó áramoknak megfelelő résztől, tehát kb. v
= 16 s–1-től, ill. λ ≈ 19 000 km-től a ν ≈ 1023 s–1 ill. λ ≈ 10–13 cm-ig csaknem hézag nélkül ismerjük.
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297,1. ábra -

Mindezekre a hullámokra lényegében ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek (vákuumban azonos sebesség, a terjedésnek és egymásnak
irányára merőleges, periodikusan változó elektromos és mágneses térerősség), de az anyagok viselkedése a különböző hullámhosszakkal szemben
más és más.

Mivel a látható színkép határát pusztán fiziológiai adottságok szabják meg, gyakran a láthatóság tartományán kívül eső elektromágneses hullámokat
is fénynek hívják (pl. infravörös fény, röntgenfény).

298. §. Az infravörös és az ultraibolya színképtartomány

1. Ha a Nap vagy ívlámpa színképét ernyőn felfogjuk, és a színképen galvanométerhez kapcsolt termooszlopot viszünk végig, akkor az ibolyától a
vörös felé haladva, a galvanométer kitérése mindig nő. A vörösön innen, tehát ahol semmit sem látunk, a kitérés egy darabig még fokozódik, és csak
nagyobb távolságban szűnik meg. Ezt a tényt, amely az infravörös sugarak létezését bizonyítja, Herschel fedezte fel kormozott hőmérővel 1800-ban.
Későbbi interferenciakísérletek mutatták, hogy az infravörös fény hullámhossza a láthatóénál valóban nagyobb.

A kimutatott hőhatás az infravörös tartományban bizonyos λ-tól kezdve a nagyobb λ-k felé azért csökken, mert a spektroszkóp üveglencséi és prizmái
a hosszabb hullámú infravörös fényt elnyelik. Kb. 4 μm-ig áteresztő a kvarc, 16 μm-ig a kősó, 23 μm-ig a szilvin, a KRS–5 elnevezésű tallium-bromid-
jodid egykristályból készült prizma 24 μm-től 40 μm-ig terjedő hullámhosszúságú infravörös fény spektrális felbontását teszi lehetővé (egészen hosszú
hullámoknál pedig ismét a kvarc; ez a közepes λ-jú infravöröst elnyeli). Ezért kb. 23 μm-en túl prizmák alig használhatók, s így a hullámhosszak
szétválasztására (keskeny λ-tartományok elkülönítésére) más módszereket kell találni. Alkalmas eszköz a már Fraunhofer által ajánlott optikai
rács párhuzamos finom huzalokból kifeszítve. Másik eljárás a „maradéksugarak módszere” (Rubens; l. még: 303. §). Ez azon alapszik, hogy sok
kristály bizonyos λ-jú fényt a többinél jóval erősebben ver vissza. Ha tehát egy folytonos színképű fényforrás fényét ilyen kristályon többszörösen
visszaveretjük, elérjük, hogy a megmaradó sugárzás csaknem monokromatikus lesz. A hullámhosszmérésre speciális interferométerek szolgálnak.
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Az infravörös fény kimutatása és intenzitásának mérése céljából többnyire a sugárzás elnyelése útján keletkező hőt mérik. Az ilyen készülékek az
ismert (célszerűen bekormozott) termoelemek, termooszlopok, az elektromos ellenállásnak a hőmérséklettel való változásán alapuló bolométerek és
a radiométerek. 1–2 μm-ig speciálisan érzékenyített fényképezőlemezek és fényelektromos hatáson alapuló készülékek is használhatók (v.ö. 271. §).

Az eddig ismert leghosszabb hullámú infravörös fény a higanylámpa fényében talált λ = 420 μm (= 0,42 mm), amely alig kisebb az eddig előállított
legrövidebb, λ ≈ 1 mm-es elektromos hullámnál! Az infravörös tartomány terjedelme tehát: 0,76 μm – 420 μm.

Az infravörös fény gyakorlati alkalmazásai közül már említettük, hogy infravörösre érzékeny lemezek felhasználásával igen távoli tárgyak
lefényképezhetők, pl. ködrétegen keresztül is. – Az infravörös fényt az ún. képátalakítóval látható fénnyé lehet változtatni. A tárgyat infravörös
sugarakkal ezekre érzékeny lemezre leképezzük, amely a sugarak hatására elektronokat bocsát ki (fényelektromos jelenség). Ezeket az elektronokat
viszont elektronoptikailag olyan ernyőre képezhetjük le, amelyen fluoreszkálás útján látható képet keltenek (noktovízor).

2. Ha a Nap vagy egy ívlámpa színképét pl. cinkszulfid vagy báriumplatincianür ernyőn fogjuk fel, az ernyőnek az ibolyán túl levő része is zöldesen
világít (fluoreszkál), ami a szemmel nem látható ultraibolya fény létezésére utal. Az ultraibolya fénynek azonban nemcsak fluoreszkáló hatása
van, hanem különösen erősen hat a fényképező lemezre, úgyhogy fotográfiai úton is felismerhető és vizsgálható. Az ilyen módon megfigyelt
interferenciajelenségek azt mutatták, hogy az ultraibolya fény hullámhossza a látható fényénél valóban kisebb.

Hogy a fluoreszkálást a fenti kísérletben csak viszonylag kicsiny tartományban figyelhettük meg, annak oka az, hogy az üveg már az ibolyánál nem
sokkal rövidebb λ-jú sugarakat, kb. 3400 Å-tól lefelé, jórészben elnyeli. Az ultraibolya fény vizsgálatára ezért a spektrográfok lencséit és prizmáit
kvarcból vagy fluoritból készítik; így levegőben kb. 2000 Å-ig lehet lemenni. Az ennél kisebb λ-jú sugarakat csaknem minden anyag, a levegő is
erősen abszorbeálja, úgyhogy ebben az ún. Schumann-tartományban (λ < 2000 Å) a 298. §-ban említett vákuumspektrográfokat és zselatinmentes
fényképező lemezeket használnak. Újabban reflexiós rácsokkal mintegy 100 Å-ig sikerült hatolni. Így az ultraibolya tartomány terjedelme – 100 Å-
tól 3800 Å-ig – több mint 5 oktáv.

Az ultraibolya fény hatásai az említett fluoreszkáló és fotografikus hatáson kívül: erős fotokémiai hatások, pl. oxigéngázból ózon képződik
(higanylámpa közelében érezhető), azonkívül biológiai hatás. A gyógyító hatásokra legkedvezőbbek a 3200–2800 Å közti sugarak, de erős és hosszú
besugárzás káros (pl. a napfénytől származó „leégés”, a szemben kötőhártya-gyulladások).

A fényforrások közül a Nap igen gazdag ultraibolya fényben, de 1900 Å-től lefelé az atmoszféra a sugárzást csaknem teljesen elnyeli. A poros levegő a
sugárzást nagymértékben gyengíti, innen van az, hogy nagy magasságban a napsugarak hatása jóval nagyobb. A higanygőzlámpa is (kvarc, esetleg
uviol üvegfallal) sok ultraibolya fényt tartalmaz, hasonlóan az ívfény és az elektromos szikrakisülések, különösen cinkelektródok közt. (Ezektől a
szemre káros sugaraktól a szemüveg megvéd.)

Vannak szűrők, amelyek szinte csak az ultraibolya fényt engedik át, a láthatót nem. (Megfelelő szűrők infravörös fényre is vannak.) Ezeket pl. akkor
alkalmazzák, amikor azt akarják, hogy a fluoreszkálás megfigyelését a fényforrás látható fénye ne zavarja.

Az ultraibolya, a látható és az infravörös színképtartományt, mivel mindegyikben a fénykibocsátás mechanizmusa lényegében ugyanaz, közös néven
optikai színképnek hívják.
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299. §. A röntgensugarak; előállításuk, néhány tulajdonságuk és alkalmazásuk

A röntgensugárzás (vagy X-sugárzás) akkor keletkezik, ha gyorsan mozgó elektronok valamely anyagba, pl. a kisülési cső üvegfalába ütköznek.

1. A röntgensugarak előállítására régebben gáztöltésű röntgencsövet használtak (299,1. ábra). A kb. 0,001 torr légritkítású cső anódja és homorú
katódja közti nagy feszültség hatására K-ból katódsugarak lépnek ki, amelyek a ferdén elhelyezett, az anóddal összekötött nehezen olvadó
fémből, pl. volfrámból készült AK antikatódba ütköznek; innen indulnak ki a röntgensugarak. Ma, alább sorra kerülő okokból, csaknem kizárólag
izzókatódos röntgencsövet alkalmaznak (299,2. ábra), amelynek „magas” vákuumában az elektronokat elektromosan izzított katód szolgáltatja. Az
anód (másképpen antikatód) és a Κ katód közti feszültséget az alkalmazás célja szerint néhány tízezer és néhány százezer volt közt választják. A nagy
sebességű elektronok az anódot nagyon felmelegítik, ezért ez nagy tömegű, a hőt jól elvezető fémdarab, vagy pedig külön hűthető. (Az elektronok
energiájának 99,9%-a alakul hővé, tehát a röntgensugárzás előállításánál a hatásfok igen kicsi.) A gyakorlatban sokszor, pl. éles árnyékvetés céljából
lehetőleg kis felületű sugárzó forrásra van szükség. Ez a katóddal összekötött Η hengerrel (Wehnelt-féle henger) érhető el, amely elektrosztatikus
hatásánál fogva az elektronokat az AK-n kis helyen egyesíti. A röntgensugarak a kis Ü üvegablakon lépnek ki a csőből, amelynek többi része a
sugárzás távoltartása miatt rendszerint fém. Egy egyszerű röntgenberendezés kapcsolását a 299,3. ábra tünteti fel.

299,1. ábra -
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299,2. ábra -

299,3. ábra -

2. A röntgensugarak főbb hatásai. Fluoreszkáló hatást keltenek alkalmas anyagon, mint pl. báriumplatincianür ernyőn. A fényképező lemezt erősen
megfeketítik. A levegőt vezetővé teszik, ionizálják: kísérletünkben a csőtől néhány méter távolságban levő töltött elektroszkóp a sugárzás hatására
csakhamar elvesztette töltését.

Különösen fontos a röntgensugarak áthatoló képessége. Ez a tapasztalat szerint a csőre adott feszültséggel nő, és aszerint, amint nagyobb, vagy
kisebb, kemény, ill. lágy sugárzásról beszélünk. A röntgensugárzás hullámtermészetének felismerése után – l. a következő pontot – kiderült, hogy
az áthatoló képesség, vagyis a keménység a hullámhossztól függ, éspedig annál nagyobb, minél kisebb a hullámhossz.

A sugárzásnak két jellemzője, az erősség és a keménység, egymástól teljesen függetlenül változtatható a fent leírt Coolidge-féle izzókatódos
röntgencsőnél: a fűtőáram erősségével a katódból kilépő elektronok számát s ezzel a sugárzás intenzitását, az anód–katód közti feszültséggel pedig
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a sugarak keménységét lehet szabályozni (l. 299,3. ábra). A gáztöltésű csöveknél ez nem lehetséges, mert ezeknél az elektronok ütközési ionizáció
útján képződnek, s így számuk a feszültségtől függ. Azonkívül hosszabb használat után a cső gáztartalma a gázionoknak a cső üveg- és fémrészein
való abszorpciója miatt csökken. Ez arra vezet, hogy a sugárzás mindig keményebb lesz, és a gázt idővel alkalmas regeneráló berendezéssel pótolni
kell. Ε hátrányok miatt ma már a gáztöltésű csöveket az izzókatódosok teljesen kiszorították.

Ugyanazon keménységű röntgensugárzás különböző anyagokon való áthaladáskor annál jobban gyengül, minél nagyobb az anyagban levő elemek
atomsúlya, és minél több atom van a térfogategységben, vagyis a gyengítés az anyag sűrűségével nő. (A sugarak gyengülése részben abszorpción,
részben szóródáson alapszik, l. 284. §.) Vegyületeknél a gyengítő hatás az egyes elemek hatásából additív módon tevődik össze. Ezért pl. víz és
szerves anyagok (amelyek rendszerint a H, C, Ο, Ν könnyű elemeket tartalmazzák) a sugarakat kevésbé nyelik el, de a fémek vagy csontok (utóbbiak
Ρ és Ca tartalmuk miatt) erősen. Ezért, ha röntgensugárzás útjába pl. szeget tartalmazó fadarabot, pénztárcát vagy kezünket tesszük, a fluoreszkáló
ernyőn a fémdaraboknak, ill. a csontoknak a környezettől élesen különváló árnyékképét figyelhetjük meg.

3. A röntgensugarak gyakorlati alkalmazásainak nagy része, az orvosi és technikai röntgenátvilágítás, a különböző anyagoknak most említett
különböző gyengítő hatásán alapszik. Hogy röntgenképeket kaphassanak a környezettől nem elütő szervekről is, ezeket nagy atomsúlyú anyagokkal
töltik meg: gyomor- vagy bélfelvételek előtt a beteggel bárium vagy bizmut tartalmú kását etetnek. Az átvilágítandó anyag természete szerint
különböző keménységű sugarakat alkalmaznak, pl. a csontok a nagyon lágy sugárzásból annyit elnyelnének, hogy az árnyék túlságos sötétsége miatt
a részletek nem volnának kivehetők. Az anyagvizsgálatnál a fémeken levő esetleges hibák megállapítására általában sokkal keményebb sugarak
szükségesek, mint az orvosi röntgen-diagnosztikában. A keménység jellemzésére a gyakorlatban különböző keménységmérőket is használnak.

A röntgensugarak biológiai hatása – gondos adagolás és ellenőrzés esetén – sok betegség gyógyításánál előnyösen alkalmazható. (Röntgenterápia,
pl. bőr-, haj-, tuberkulotikus és rákbetegségeknél.) Hosszabb behatás esetén viszont a sugarak igen súlyos károkat okoznak, ezért azok, akik
a sugarakkal sokat foglalkoznak, ólomernyőkkel, ólomüvegből készült szemüvegekkel, ill. megfigyelő ablakokkal és a röntgencső alkalmas
beburkolásával védekeznek. Ugyancsak ezért igen fontos a kezeléseknél a helyes adagolás, a helyes röntgendózis megállapítása. A dózis a sugárzás
erősségének és a besugárzás időtartamának szorzata, a fiziológiai hatásra ugyanis ez a szorzat a mérvadó. A dózis egységét, az egy röntgen
egységet („r-egység”) újabb megállapodás szerint az a (rövidebb vagy hosszabb ideig tartó) röntgensugárzás adja, amely 1 cm3 0 °C-u, 1 atm
nyomású levegőben összesen 1 el. st. egységnyi töltéssel bíró iont létesít. Az ionok számát, mint tudjuk, az ionos kamrában fellépő telítési áram
erősségéből lehet meghatározni (l. 197. § 4.).

300. §. A röntgensugarak interferenciája (elhajlása) kristályokon

Az a tény, hogy a röntgensugárzás egyenes vonalban terjed, elektromos és mágneses térben nem térítődik el, továbbá a sugarak polarizációjának
kimutatása (Barkla, 1905) a röntgensugárzás hullámtermészete mellett szólt ugyan, de a valóban meggyőző bizonyíték, ti. interferenciajelenségek
kimutatása a nagyszámú próbálkozás ellenére sokáig nem sikerült. A szokásos optikai rácsokkal végzett kísérletek negatív eredménye azt mutatta,
hogy ha a sugárzás hullámtermészetű, akkor a λ hullámhossznak a látható fény λ-jánál mintegy tízezerszer kisebbnek kell lennie. Ebben az esetben
ugyanis a használt rácsok rácsállandói λ-hoz képest oly nagyok, hogy az optikában mondottak szerint elhajlásjelenségek nem is várhatók.

1912-ben Lauenak támadt az a rendkívül termékenynek bizonyult gondolata, hogy a kristályokban a természet készen nyújt olyan rácsokat,
amelyeknek rácsállandója a röntgensugarak λ-jával kb. egyenlő nagyságrendű (300,1. ábra). A kristályokban ugyanis – amint arra már szabályos
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külső alakjukból is gondolni lehet – a kristályt alkotó részecskék szabályos, a térben periodikusan ismétlődő elrendeződésűek, más szóval térbéli
pontrácsot alkotnak. (Aszerint, amint az egyes pontokban ionok, atomok vagy molekulák foglalnak helyet, ionrácsok, atomrácsok és molekularácsok
különböztethetők meg.) Pl. a kősókristályban – amelynél különböző tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a Na+ (●) és a Cl– (○) ionok az
ábrán látható térbeli köbös rácsot alkotják – az ionok egymástól való a távolságát, az ún. rácsállandót meg is becsülhetjük. Ha minden Na- és Cl-
iont mint középpontot egy-egy a3 térfogatú kockával veszünk körül, a kockák az egész kristályt betöltik. Gondoljunk az NaCl-ból egy molnyit, vagyis
Μ = 23 + 35.5 = 58,5 g-ot, amelyben tehát mind a Na-, mind a Cl-atomból L = 6,02·1023 számú van; a kősókristály sűrűsége legyen ϱ ( = 2,196).

Az egy mol kősó térfogata egyrészt M/ϱ, másrészt (a 2L számú kocka térfogata) a3·2L, ahonnan  A kősókristály rácsállandója
tehát a szokásos optikai rácsokénál (10–3–10–4 cm) mintegy 10 000-szer kisebb, s így a kristályokon a röntgensugarak interferenciája – amennyiben
a sugarak hullámtermészetűek – már inkább remélhető.

300,1. ábra -

A kísérlet, amelyet 1912-ben Laue elgondolásai szerint Knipping végzett (300,2. ábra) először ZnS kristályon, pozitív eredménnyel járt: a
fényképezőlemezen a beeső sugár irányában levő feketedésen kívül a 300,3. ábra szerinti, szimmetrikus elrendeződésű foltokat kapták. Az ilyen
felvételt Laue-diagramnak hívják. Ez a kristály szerkezetétől és a kristálynak a beeső sugárhoz viszonyított helyzetétől függ.
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300,2. ábra -
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300,3. ábra -

Hogy a Laue-diagram szerkezetét legalább főbb vonásaiban megérthessük, induljunk ki egy egyenes mentén egymástól a távolságban elhelyezkedő
atomok sorából, az ún. lineáris pontrácsból. Az erre eső, az egyenessel α0 szöget alkotó párhuzamos sugarak az atomokon való elhajlás után – az
optikai vonalas rácshoz teljesen hasonlóan – olyan α irányokban erősítik egymást, amelyekre nézve az útkülönbség a hullámhossz egész számú
többszöröse. Ennek feltétele a 300,4. ábra szerint: AD – BC = a(cos α – cos α0) = k·λ. A legegyszerűbb (négyzetes) síkbeli pontrácsnál (300,5. ábra),
ha a rácsra a rajz síkjához képest ferdén, az x, ill. y tengellyel α0, ill. β0 szöget alkotó sugarak esnek, amelyek az elhajlítás után a tengelyekkel α,
ill. β szöget zárnak be, a maximum feltételei: a(cos α – cos α0) = k1λ, a(cos β – cos β0) = k2λ, ti. mind az x, mind az y irányban sorakozó atomokról
elhajlított sugaraknak is erősíteniük kell egymást. A legegyszerűbb (köbös) térbeli pontrácsnál pedig nyilván három feltétel van (Laue-feltétel):

 ((1). egyenlet)
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300,4. ábra -

300,5. ábra -

itt (α0, β0, γ0), ill. (α, β, γ) a beeső, ill. elhajlított sugárnyaláb irányát jellemzik az x, y, z tengelyekhez képest (300,1. ábra). A térbeli rács a vonalas
és a sík rácsoktól lényegesen különbözik. Ugyanis az utóbbiaknál megadott α0 és β0 esetén minden λ-hoz tartozik a maximális erősítésű elhajlított
sugaraknak megfelelő irány (a k1 és k2 egész számok értékei szerint több is), térbeli rácsoknál csak néhány meghatározott λ-nál van ilyen irány.
Térbeli rácsoknál ugyanis a három ismeretlen, α, β, γ között (1)-en kívül fennáll az iránykoszinuszokra vonatkozó cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 reláció.
Ennek és a cos2 α0 + cos2 β0 + cos2 γ0 = 1-nek figyelembevételével (1)-ből:

 ((2). egyenlet)
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A vonalas és a sík rácsnál az elhajlási spektrumban minden beeső hullámhossz előfordul, viszont a térbeli rács elhajlási színképében csak egyes, a
(2) által meghatározott hullámhosszak lépnek fel; ezek elhajlási irányait az (1)-ből meghatározható (α, β, γ) értékek adják.

Ezek szerint a Laue-diagramon az egyes foltok általában különböző λ-knak és különböző k1, k2, k3 rendszámrendszernek felelnek meg. Ha a beeső
röntgenfény (bizonyos intervallumban) minden λ-t tartalmaz, ezek közül a kristály a rács szerkezetének megfelelőket választja ki. Végeredményben
tehát a kristály ionjairól elhajlított röntgensugarak interferencia következtében egymást túlnyomó részben kioltják, és csak néhány kitüntetett irányban
erősítik; az ezekben az irányokban elhajlított sugarak okozzák a lemezen mutatkozó foltokat.

Laue felfedezése igen nagy jelentőségű, mert nemcsak a röntgensugárzás hullámtermészetét bizonyítja, hanem megvetette a
röntgenspektrográfiának és a kristályszerkezet-elemzésnek az alapját is.

301. §. Röntgenspektrográfia és kristályszerkezet-elemzés

A röntgenepektrográfiának, vagyis a röntgensugárzásban levő hullámhosszak szétválasztásának és mérésének egyik használatos módszere a Laue-
féle eljárás. Mivel a Laue-diagramok kiértékelése igen bonyolult, ezzel a módszerrel nem foglalkozunk.

Egy másik módszer a két Braggtól származik (1913), akik először a Laue-egyenlettel egyenértékű, de áttekinthetőbb feltételt állítottak fel, amely
a röntgensugaraknak a kristály hálózati síkjain való „visszaverődésén” alapszik. A rácsot úgy képzelhetjük, hogy atomjai, ill. ionjai ún. hálózati
síkokon helyezkednek el, amelyek a legegyszerűbb esetben a kristály természetes hasadási felületeivel párhuzamosak. (Pl. a kősókristálynál az xy
síkkal párhuzamos, egymástól a távolságú síkok.) Ha monokromatikus röntgenfény jut a h1 hálózati síkra α szög alatt (301,1. ábra; α nem beesési
szög, hanem annak pótszöge!), a h atomjairól elhajlított hullámok Huygens-elve szerint a visszaverődési törvénynek megfelelő, elhajlított s1 sugarat
eredményeznek. A visszavert nyaláb intenzitása azonban csak akkor számottevő, ha a többi hálózati síkról visszavert s2, s3, … sugarak interferenciája
s1-gyel és egymással maximális erősítést ad. Ennek feltétele nyilván DB + BC = k, vagyis – ha d a hálózati síkok egymástól való távolsága, úgyhogy
DB = BC = d sin α – ez az ún. Bragg-féle feltétel:

 ((1). egyenlet)

Jelentése: meghatározott α szöggel a kristályra eső röntgenfény csak akkor reflektálódik észrevehető mértékben, ha hullámhossza (1)-nek eleget
tesz. A k-ra gyakorlatilag csak az első néhány egész szám jöhet tekintetbe; k = 1, 2, … szerint első-, másod-, … rendű visszaverődésről beszélünk.
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301,1. ábra -

A Bragg-fetétel alapján könnyen megérthető a röntgenspektrográfia egyik gyakori eljárása, a Bragg-féle forgókristály módszer (301,2. ábra). A beeső
röntgenfény tartalmazza pl. a λ1, λ2, λ3 hullámhosszakat. A Κ kristály, amelyet óramű forgat, bizonyos, (1)-nek megfelelő α1 szög mellett λ1-et, más
α2, ill. α3 mellett pedig λ2, ill. λ3-at veri vissza, s így a különböző λ-knak a filmen különálló vonalak felelnek meg, akárcsak az optikai színképeknél.

301,2. ábra -

A fenti módszernél jó (hibátlan felületű) kristálydarabokra van szükség, a Debye–Scherrer-féle módszernél (301,3. ábra) viszont összesajtolt kristály
port használhatunk. A porban ugyanis a reflektáló kristályfelületek minden lehetséges irányításúak, s így a vizsgált sugárzás mindegyik λ-jához tartozik
a Bragg-feltételnek megfelelő α. (Ennek elérésére az előbbi módszernél a kristályt forgatni kellett.) A beeső röntgensugár körüliforgási szimmetria
miatt a spektrumvonalak körök.
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301,3. ábra -

Mind a forgókristály-, mind a kristálypor-módszernél az α könnyen mérhető, s így – ismert d állandójú kristályt használva – a λ hullámhossz
meghatározható, akárcsak a közönséges fénynél. A λ mérésére több más módszert is kidolgoztak (főleg Siegbahn). Említésre méltó, hogy 1925-
ben közönséges optikai reflexiós ráccsal is sikerült elhajlás jelenséget létrehozni és λ-t mérni úgy, hogy a röntgensugárnyalábot ferdén, közelítőleg
súrlódóan ejtették a rácsra. Ebben az esetben ugyanis a rácsállandónak a nyaláb irányára merőleges vetülete jön számba, tehát az igen kicsivé
tehető.

Ha a felsorolt eljárásoknál nem a kristály rácsállandóit, hanem λ-t ismerjük, a nyert felvételek alapján a kristályrácsot alkotó részecskék
elrendeződésére következtethetünk; ilyen kristályszerkezet-elemzéssel igen sok kristály szerkezetét meg lehetett állapítani.

302. §. A röntgensugárzás összetétele és áthatolása anyagon

A röntgenspektrográfiai vizsgálatok azt mutatták, hogy a cső antikatódjáról kiinduló, ún. primer sugárzás általában két részből áll. Az egyik a
hullámhosszak folytonos sorozatát tartalmazza (bizonyos intervallumon belül), akárcsak a „fehér fény”. Ezt a folytonos színképű részt fékezési
sugárzásnak szokás hívni, mivel keletkezése az elektronok antikatódba való ütközésével kapcsolatos lefékeződésének tulajdonítható. A mozgó
elektronoknak ugyanis elektromos és mágneses terük van, amely a sebesség lecsökkenésével hirtelen megváltozik. Ez az „elektromágneses zavar”
a környező térben elektromágneses hullámok alakjában továbbterjed, és éppen ez a fékezési sugárzás. Elméleti meggondolások alapján a fékezési
sugárzásban minden frekvenciának, ill. λ-nak benne kellene lennie, viszont a tapasztalat szerint a sugárzás színképének éles, rövidhullámú határa
van. Ennek okát csak a kvantumelmélet alapján érthetjük meg. A primer röntgensugárzásban a fékezési sugárzáson kívül még általában fellépnek
egyes diszkrét, az antikatód anyagára jellemző hullámhosszak: ez a karakterisztikus sugárzás, amely tehát nem más, mint vonalas röntgenszínkép.
Ennek keletkezését és jelentőségét majd a többi spektrum értelmezésével együtt az atomfizikában tárgyaljuk.
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Az anyagokon való áthatolásnál a beérkező (primer) sugárzás gyengülése részben az ún. valódi abszorpcióra, részben a szórásra vezethető vissza.
Az elnyelt (át nem haladó) sugárzás energiájának egy része ugyanis a (340. §-ban ismertetendő mechanizmus útján) arra fordítódik, hogy az anyag
atomjaiból elektronokat vált ki (fotóeffektus), vagyis ez a „valódi abszorpció” ionizációra vezet. Az energia másik részének árán viszont szekunder
röntgensugárzás keletkezik, amelynek egy része, a szórt sugárzás, ugyanolyan (hullámhossz-) összetételű, mint a primer sugárzás, másik része
pedig az anyag atomjaira jellemző, néhány diszkrét hullámhosszból álló karakterisztikus sugárzás.

Az anyagra jutó J0 erősségű röntgensugárzás erőssége az átsugárzott réteg d vastagságával exponenciálisan csökken: J = J0e–μd. A fent említett
okokból a μ „gyengítési együttható” egy τ (valódi) abszorpciós együttható és egy σ szórási együttható összegére bontható. Ezek itt nem részletezendő
módon függnek a λ hullámhossztól és az atomsúlytól úgy, hogy μ – és így a gyengítés – mindkettővel nő. Ez egyértelmű azzal a 299. §-ban megismert
ténnyel, hogy minél rövidebb hullámú a röntgensugárzás, és minél ritkább az anyag, annál nagyobb az áthatolóképesség.

Az áthatolással kapcsolatban említjük meg, hogy a röntgensugarak törését sokáig nem tudták kimutatni. Később nehéz üvegből készült, nagy
törőszögű prizmával igen kicsiny irányváltozást tapasztaltak, mégpedig feltűnő módon az eltérés a látható fényével ellentétes irányú volt. Ez azt
jelenti, hogy az üvegnek – és a többi anyagnak is – a törésmutatója a röntgensugár számára 1-nél kisebb, de a mérések szerint csak kb. 10–5-nel.

Ami a szórt sugárzást illeti, interferenciák nemcsak a kristályokról, hanem a gázokról és folyadékokról szórt sugárzásban is fellépnek; ezek vizsgálata
mind az egyes molekulákon belüli atomelrendeződésre, mind a folyadékok szerkezetére vonatkozólag sok fontos eredményre vezetett.

A hullámhosszmérések szerint az eddig ismert röntgenszínkép-tartomány kb. 0,16 Å-től 660 Å-ig terjed, tehát mintegy 12 oktáv. Az elektromágneses
színkép még rövidebb hullámú részével, a γ-sugárzással és a kozmikus sugárzást kísérő egyéb sugárzással később fogunk megismerkedni.

303. §. Diszperzió és abszorpció a teljes színképtartományban

1. A diszperzió tudvalevően azt jelenti (251. §), hogy az anyagok n törésmutatója függ a λ hullámhossztól. A látható színképtartományban, mint
az optikából tudjuk, n a λ növekedésével – vagyis az ibolyától a vörös felé – általában csökken (dn/dλ < 0, normális diszperzió). Találtak azonban
olyan anyagokat is, amelyeknél n a λ-val nő (dn/dλ > 0); ekkor a fenti normális diszperzióval szemben anomális diszperzióról beszélünk. A későbbi
vizsgálatok azt mutatták, hogy nemcsak néhány, hanem minden anyagnál vannak olyan λ tartományok, amelyekben a diszperzió anomális, csakhogy
ezek rendesen a látható színkép körén kívül, az infravörösben vagy ultraibolyában vannak.

A mérések alapján n-et mint λ függvényét ábrázolhatjuk. Ilyen diszperziógörbét mutat vázlatosan a 303,1. ábra. Igen kis hullámhosszaknál, a

röntgentartományban n közelítőleg 1, igen nagy λ-knál viszont a tapasztalat szerint  megegyezésben a Maxwell-relációval (237,1). Közben
vannak az anomális diszperzió helyei: az ábrán a λ1, λ2, λ3, … hullámhosszak környékén a görbe emelkedő részei; a többi helyeken a diszperzió
normális.
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303,1. ábra -

A legegyszerűbb közegben: egy egyatomos gázban a diszperziónak most leírt jellegzetességeit és összefüggését a fény abszorpciójával
szemléletesen demonstrálja Wood (1902) kísérlete egy vízszintes törőélű Ρ nátriumgőz-prizmával (303,2. ábra). Ilyet üveg végablakos, vízszintes
állású vascsőben azáltal lehet előállítani, hogy a hidrogénnel töltött csőbe behelyezett fémnátriumot az alsó köpenyrész külső fűtésével elgőzöljük,
ugyanakkor azonban az átellenes felső, rövidebb köpenyrészt hűtjük, miáltal itt a nátriumgőznek egy része kondenzálódik, és így a b ábrarészleten
szemléltetett, prizma alakú gőztér alakul ki. Az I izzólámpa folytonos színképű konvergens fénynyalábját vízszintes ikresen és ezt követő Kl
kollimátorlencsén keresztül mármost a leírt Ρ nátriumgőzprizmán át egy függőleges Rf résű spektroszkópba vetítjük. Ekkor az Rf mentén a fehér
fénynek a nátriumgőz-prizma által felbontott színképe jelentkezik, amelyet megszakít az abszorpciós D-vonal hiánya, a spektroszkópban pedig
a c ábrarészleten látható, harántirányban is felbontott spektrum szemlélhető, ami elárulja, hogy az abszorpciós D-vonal közelében a gőz dn/dλ
diszperziójának valóban extrémuma van, és az itt egyben meredeken előjelet is vált.
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303,2. ábra -

Fontos itt és elméletileg is megindokolható az a tapasztalat, hogy az anomális diszperzió (dn/dλ > 0) tartományában egyszersmind fényelnyelés
(abszorpció) is jelentkezik, amelynek maximuma van a diszperziógörbe inflexiós pontjánál.

Az n = n(λ) diszperziófüggvény számára bizonyos véges hullámhossztartományban jó interpolációt szolgáltat Ketteler-Helmholtz formulája:

 ((1). egyenlet)

ahol az A0 és Al (l = 1, 2, …) állandók.

2. Az anomális diszperzió felismerése egy fontos elvi problémát is felvetett. A 246. §-ban ugyanis láttuk, hogy az amplitúdómodulált fény
hullámai diszpergáló közegben hullámcsoportokban vándorolnak, amelyek c'* sebességét a (246,2a–b) Rayleigh-féle formula adja. Ebben a

 szorzó anomális diszperziójú közegben pozitív, ezért ily közegben c'* esetleg nagyobb c-nél (látszólagos) ellentétben a relativitás
elvével, amely szerint a fény c vákuumsebességénél nagyobb sebességű jelet eleve nem lehet továbbítani. Ε paradoxont Sommerfeld pontosabb
hullámelméleti számításai oldották fel, amelyek szerint megszakított színuszhullámok esetén a jelsebesség nem egyezik a stacionárius hullámok
csoportsebességével, hanem csak a hullámfejnek sebességével, és ez nem haladja meg c-t.

3. A diszperzió értelmezése csak a Maxwell-elmélet továbbfejlesztése, az elektronelmélet alapján sikerült. Eszerint az anyag molekulái (ill.
atomjai vagy ionjai) úgy tekinthetők, mint apró rezonátorok: a molekulában a töltések (elektronok vagy ionok) bizonyos egyensúlyi helyzetek
környezetében rezgőmozgásokat végezhetnek, amelyekhez meghatározott vs sajátfrekvenciák tartoznak. A beeső ν frekvenciájú hullám a
rezonátorokat kényszerrezgésekre gerjeszti, amikor is a rezonátorok, mint kis rezgő dipólok, szekunder hullámokat bocsátanak ki. Az anyagban
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terjedő, valóban megfigyelhető hullám a gerjesztő primerhullámnak, továbbá a szekunderhullámoknak az eredője lesz. Az anyagban terjedő eredő
hullám c' fázissebessége a számítások szerint függ a primerhullám ν frekvenciájától, vagyis n is függ v-től, és éppen ez a diszperzió. Anélkül, hogy
részletesebb meggondolásokba bocsátkoznánk, mechanikai analógia alapján várhatjuk, hogy a törésmutató legnagyobb változásai a v = vs, ill. λ =
λs „rezonanciahelyek” környezetében vannak.

4. A diszperzió elektronelméleti magyarázatában a közeg molekuláinak elektronjait izotrop lineáris oszcillátoroknak fogjuk fel, amelyeknek Mx = ex
változó dipólmomentumát a közegen z irányban áthaladó Ex = Bej(ωt–kz) elektromos hullám ébreszti, vagyis „indukálja” (303,3. ábra). Ekkor ugyanis
az elektron mozgásegyenlete a (89,4)-nek komplex általánosításaként:

ahol szintén  (D a kvázielasztikus, az α' pedig a csillapítási erő állandója), a ≡ e·B/m. Keressünk stacionárius, vagyis

alakú megoldást. Ekkor teljesülnie kell a

feltételnek, vagyis

ahol a komplex faktor Ex előtt egyben elárulja, hogy a kényszerített rezgés fázisa eltolódik a gerjesztő Ex-éhez képest.
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303,3. ábra -

Ha Nk a k típusú dipóloszcillátorok számát jelenti a közeg térfogategységében, és ezeket az ωk és βk jellemzi, akkor 165. § 2. szerint a közegben

fellépő Px elektromos polarizációt z = 0 és  mellett

adja, amiből (165,8) alapján kitűnik, hogy a közeg dielektromos állandója

A Maxwell-féle reláció (237,1) szerint tehát

 ((2). egyenlet)

ahol a közeg ε' = j ε'', ún. komplex dielektromos állandójának reális ε' tagja a diszperzióját, imaginárius jε"tagja az abszorpcióját jellemzi. Itt ezért

is komplex a (272,10)-nek is megfelelően: 

a) A normális diszperzió tartományában ω ≠ ωk, és ekkor (2)-ben a 2jβkω imaginárius tag elhanyagolható a túlnyomó  mellett, tehát
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 ((3). egyenlet)

b) Az anomális diszperzió (egyik k = s) tartományában ω ≈ ωs és így viszont (2)-ben a k ≠ s tagok nevezőjében az  igen naggyá válik, ezért
e tagok a k = s kivételével elhagyhatók, ezért

de itt jó közelítéssel  tehát

 ((4). egyenlet)

Innen pedig könnyű számítással:

 ((5). egyenlet)

 ((6). egyenlet)

Ε függvények diagramjait a 303,4. ábra mutatja.
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303,4. ábra -

c) A normális diszperzió tartományában a gázok és gőzök törésmutatójára nevezetes összefüggés vezethető le a molekula polarizálhatóságát adó
(166.3) Clausius–Mosotti-féle összefüggés alapján, amely szerint:

Ide a (3)-t helyettesítve:

 ((7). egyenlet)

Itt jegyezhetjük meg, hogy egy Μ molekulasúlyú és ϱ sűrűségű (egységes) vegyületnek ún. molekularefrakciójat az n2 = ε érvényességének
hullámhosszúság-tartományában az

 ((8). egyenlet)

adja, amely messzemenően független a halmazállapottól és a hőmérséklettől is. Az R-et a vegyületet alkotó Rk atomrefrakciók

 ((9). egyenlet)

összege adja, ahol vk a k fajú atomféleség atomjainak száma a vegyület egy molekulájában.
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Egy elnyelő közeg felületének ϱ0 merőleges visszaverő képességét megadó (294,20) Beer-féle formulában fémek esetén az n·ϰ túlnyomó, és ezért
itt ϱ0 megközelítheti az 1-et is. A látható fényben átlátszó közegeknél (pl. NaCl-nál is) a normálishoz csatlakozó anomális diszperziótartomány
megjelenésének köszönhető az, hogy (294,20) helyesen ad számot a 298. § 1.-ben leírt maradéksugárzásról is. Ugyanis a mondottak szerint a
rendszerint infravörösbe eső anomális színképtartomány felső határán n-nek, kb. a közepén pedig az nϰ-nak van maximuma. Ez magyarázza a
visszaverő képességnek ugrásszerű és szelektív megnövekedését.

Az abszorpció is függ a hullámhossztól (274. §), úgyhogy a mérések alapján a diszperziógörbéhez hasonlóan az abszorpciógörbét is felvehetjük.
Sokan abszorpciógörbén az nϰ-t mint λ függvényét ábrázoló görbét értik. Már említettük, hogy egyébként átlátszó anyagok a fenti rezonanciahelyeken
igen erősen abszorbeálnak (szelektív abszorpció). Ezért egy rezonanciahely közvetlen környékét abszorpciós sávnak is hívják. Az elektronelmélet
szerint ez a jelenség szorosan összefügg a diszperzióval: a rezonátorok csillapodása a beeső hullám energiájának egy részét felemészti, és
más energiaformává (hővé) alakítja. A szelektív abszorpció más szóval azt jelenti, hogy az nϰ abszorpció-együtthatónak a λs hullámhosszak
környezetében éles maximuma van.

5. A nemlineáris optika alapjelensége. Ha a rubinlézernek (354. §) rendkívül nagy intenzitású vörös (λ = 6940 Å hullámhosszúságú) fényével
kvarclemezt világítunk át, akkor ennek hatására a kvarclemezből több nagyságrenddel kisebb intenzitással λ' = λ/2 = 3470 Å hullámhosszúságú
ultraibolya fény is kilép (Franken, 1961). Ez nem lehet fluoreszcenciafény azért sem, mert nem követi a λ' > λ (Stokes-féle) szabályt, l. 309. §.

A kísérleti berendezést a 303,5a ábra illusztrálja, ahol az 1 rubinlézert, a 2 kondenzorlencsét jelent, amely a lézerfényt a 3 kvarclemezre fókuszálja,
a továbbhaladó fényt pedig a 4 kollimátorlencse párhuzamosítva az 5 szóróprizmára veti, amely azután az általa hullámhosszúság szerint különböző
irányba eltérített fényt a 6 kamaralencsére vetíti, hogy az a gyújtósíkjára helyezett 7 fotografikus rétegen színképet fényképezzen le. A b ábrarészlet
az ábra síkjára fektetett 7 színképet ábrázolja, amelyen a 8 telt nagy kör alakú feketedést a λ vörös, a 9 kis kör alakút pedig a λ' ultraibolya
fény idézte elő. Ezt a jelenséget kimutatása előtt a diszperzióelmélet alapján hazánk fia Neugebauer Tibor ,,megjósolta”. A diszperziónak a 3.-ban
vázolt magyarázatában ugyanis nagy áthaladó fényintenzitás esetén a közeg molekuláinak töltései szükségképpen oly nagy amplitúdójú kitéréseket
szenvednek, amekkorák esetén az itt feltételezett Hooke-törvény érvényét veszti. A kitéréssel arányos, vagyis lineáris erőtag mellé tehát még legalább
egy nem lineáris, hanem pl. kvadratikus tag is járul (innen a nemlineáris optika elnevezés). Ekkor azonban kimutatható, hogy a ν frekvenciával
kényszerített rezgés egyenletének stacionár megoldása szükségképpen egy további, ún. második harmonikussal is bővül, amelynek frekvenciája
viszont éppen 2v. Ε frekvenciaviszonynak pedig az észlelt λ és λ/2 felel meg.

A második harmonikus megjelenése különben abból is következik, hogy a beeső intenzív fényt voltaképpen az Ε elektromos térerősség hullámai
alkotják, amelyek a dielektrikum (ε) egyik helyén – mondjuk –

 ((10). egyenlet)

szerint nagy Em értékű amplitúdóval rezegnek, és ezáltal itt a dielektrikumot a lineáris Ρ = χΕ (165,2)-nél erősebben:

 ((11). egyenlet)

alakban polarizálják [itt a állandó; χ = 1 + 4πε (165,8)], ide (10)-et behelyettesítve:
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 ((12). egyenlet)

ahol tehát a cos 2ωt tényező valóban fellép a Ρ polarizáció kifejezésében, amely egyben az indukált elektromos dipólmomentum sűrűségét jelenti.
Éppen ezért a rezgő elektromos dipólusok 2ω frekvenciájú elektromos hullámokat, vagyis második harmonikus frekvenciájú fényösszetevőt is
kibocsátanak a túlnyomó első mellett.

303,5. ábra -

Ennek a jelenségnek kvantumelméleti magyarázata szerint két, egyszerre a közegbe érkező (,,vörös, vagyis hideg”) fotonból bizonyos kicsiny
valószínűséggel egy (,,ultraibolya, vagyis melegebb”) foton keletkezik (ún. többfotonos átmenet; vö.: 343. §).

Ε) HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS ÉS LUMINESZCENCIA
304. §. A hőmérsékleti sugárzás fogalma. Kvalitatív tapasztalatok

Az elektromágneses hullámok kibocsátásának oka, mint az előző részből is kiviláglik, többféle lehet. Ez az ok igen sokszor pl. fényforrásaink
legnagyobb részénél, a test hőmérséklete; ebben az esetben hőmérsékleti sugárzásról beszélünk. Szokásos a hősugárzás elnevezés is, noha a
sugárzás hullámhosszai nemcsak az infravörös tartományba eshetnek (ezek a szorosabb értelemben vett hősugarak), hanem egyik oldalon a Hertz-
féle hullámok tartományába, másik oldalon a látható fényen át az ultraibolya tartományba nyúlhatnak.

Ha két különböző, T1 és T2 < T1 hőmérsékletű test közt minden hővezetést és hőáramlást kikapcsolunk – legtökéletesebben úgy, hogy a testeket
vákuumba tesszük –, a hőmérsékletek idővel mégis kiegyenlítődnek. (Pl. állítsunk fel egymással szemben néhány méternyire két homorú tükröt, az
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egyiknek a gyújtópontjába tegyünk termoelemet, a másikéba először pl. ujjunkat, másodszor jeges vízzel telt edényt; a termoelem az első esetben
felmelegedést, a másik esetben lehűlést mutat.) Fel kell tennünk tehát, hogy a T1 hőfokú test hője részben sugárzó energiává alakul át, a T2 hőfokú
test pedig ezt elnyeli, és ezzel hőmérséklete emelkedik. Igen fontos azonban, mint Prévost 1809-ben felismerte, hogy nemcsak a melegebb test ad
át hőt sugárzás útján a hidegebbnek, hanem fordítva is; a hidegebb test azért melegszik fel, mert több energiát nyel el, mint amennyit kibocsát, a
melegebb pedig azért hűl le, mert több energiát sugároz ki, mint amennyit a hidegebb test sugárzásából elnyel. Általánosan: bármely hőfokú test
sugároz, környezetének hőfokától függetlenül (Prévost tétele).

Ha valamely test ugyanazon hőmérsékletű, mint a környező testek (hőmérsékleti egyensúly), akkor az időegység alatt ugyanannyi hőt sugároz ki,
mint amennyit a környező testek sugárzásából elnyel. Ez a sugárzási egyensúly tehát nem valami nyugvó állapot, hanem dinamikai természetű
(akárcsak pl. a folyadék és gőze közti egyensúlyi állapot).

A hősugárzás ténye a legrégibb időtől kezdve ismeretes volt: felmelegített testek, lángok, hő- és fényforrás gyanánt szolgáltak. Általánosan ismert
kvalitatív tapasztalatok: 1. A melegebb testek lehűlése, a hidegebbek felmelegedése. 2. A sugárzás erőssége a test hőmérsékletével igen erősen
nő. 3. A hőmérséklettel változik a sugárzás erősségének spektrális eloszlása. Pl. elektromos árammal fokozatosan izzított drót először láthatatlan,
csak hőérzékeinkre ható sugárzást bocsát ki; az első (csak kipihent szemmel, sötétben észrevehető) fényhatás kb. 525 °C-nál mutatkozik, majd
vörös, sárga, végül pedig fehér izzás lép fel. Spektroszkópon át nézve, fokozatosan jelennek meg a vörös, sárga, … ibolya színek. 4. Ugyanazon
hőfokon levő különböző testek közül azok sugároznak legjobban, amelyek a sugárzást legjobban elnyelik. Pl. egy gyertya lángja a ráeső fényből
sokkal többet nyel el, mint egy színtelen (tehát nem világító) láng. Ezt úgy mutathatjuk ki, hogy a lángokat vetítőkészülék és ernyő közé visszük: az
ernyőn a gyertyalángnak megfelelő hely sötét, a színtelen láng helyét viszont nem vesszük észre. Platina lemezen levő tusfolt a lemez elektromos
izzításakor a többi résznél erősebben világít. Más példákat, fekete és érdes testekre vonatkozólag a hőtanban láttunk.

305. §. Kirchhoff törvénye. Az abszolút fekete test

Hogy a sugárzásra vonatkozólag kvantitatív összefüggéseket állapíthassunk meg, definiáljuk valamely test abszorpcióképességét, a-t: a a testig eső
sugárzási energiának az a tört része, amelyet a test elnyel, tehát nem ereszt át és nem ver vissza. (Hasonló módon definiálható a d áteresztő- és
r reflektálóképesség, és nyilván fennáll: a + d + r = 1.) Továbbá: a test e emisszióképességén a test felületének 1 cm2-es darabja által 1 s alatt az
egységnyi térszögben, a felület normálisának irányában kibocsátott fényenergiát értjük.

Mind az a, mind az e a Τ hőmérsékleten és a λ hullámhosszon kívül nagymértékben függ a test különböző sajátságaitól, pl. a felület érdességétől,
sötétségétől, mint azt a hőtanban láttuk. Pl. már igen vékony koromréteg a látható fényt csaknem teljesen elnyeli, vagyis a közelítőleg 1. Nagyon
jelentős a következő idealizálás: azt a testet, amely a ráeső bármely hullámhosszúságú sugárzást teljesen elnyeli, (abszolút) fekete testnek hívjuk.
Ennek abszorpcióképessége tehát: a = 1, emisszióképességét pedig jelöljük E-vel.

Bármennyire is mások e és a az egyes testeknél, az e/a viszony minden testnél ugyanaz, és csak λ-nak és T-nek a függvénye; ez a függvény (e/a
= E/A = E miatt) nem más, mint az abszolút fekete test emisszióképessége:
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Ez a fontos összefüggés Kirchhoff törvénye (1860), amely termodinamikai úton szigorúan levezethető. Egy speciális esetben érvényességét
egyszerűen beláthatjuk. Abszolút fekete I. lappal álljon szemben tetszés szerinti e-jű II. lap, és az egyik lapról kiinduló sugárzás csak a másikat érje,
más testeket nem (305,1. ábra). A beálló sugárzási egyensúlynál (amikor I. és II. hőfoka megegyezik) a II. által kibocsátott e és elnyelt aE energiák
egyenlők: e = aE, vagy e/a = E.

301,1. ábra -

Külön kiemeljük, hogy a törvény – mint az az e/a = E (λ, Τ) írásmódból is kitűnik – nemcsak az összes sugárzásra, hanem minden egyes hullámhosszra
is vonatkozik. Tehát, ha valamely test egy meghatározott λ-jú sugárzást kibocsát, ugyanazt el is nyeli. Ezzel értelmezhető a spektrumvonalak
megfordítása néven ismert jelenség. Fémes nátriumot (pl. vaskanálban tartva) égessünk el spektrográf rése előtt. Az ernyőn (vagy szubjektív
megfigyelésnél a távcső gyújtósíkjában) a Na sárga, λ = 589 nm vonala mutatkozik. Ha most a rés és a Na-láng elé ívlámpát teszünk (tehát úgy,
hogy fénye a Na-lángon és a résen is átmenjen), az ívlámpa folytonos színképében, pontosan az előbbi sárga vonal helyén sötét vonalat látunk: az
izzó Na-gőzök éppen a λ = 589 nm fényt nyelték el. (A Na-láng természetesen ekkor is kibocsátja a fenti sárga vonalat, de a láng emissziója nem
elég ahhoz, hogy az ívlámpa fényének Na-gőzök által elnyelt részét pótolja, és ezért a vonal a sokkal világosabb környezetben sötétnek látszik.)
Kirchhoff törvényének

alakjából – figyelembe véve, hogy a (λ, T) < 1 – következik: az abszolút fekete test emisszióképessége bármely más testénél nagyobb
(ugyanazon a hőmérsékleten). Ugyancsak a fenti egyenletből következik, hogy bármely test emisszióképességét megkaphatjuk, ha a fekete test
emisszióképességét a test abszorpcióképességével megszorozzuk. Ezért elsősorban a fekete test sugárzásának, az ún. fekete sugárzásnak a
törvényeit kell megállapítanunk.

A fekete test megvalósítása. Olyan anyag, amelynek felülete abszolút fekete volna, vagyis minden ráeső sugárzást teljesen elnyelne, nincsen.
Megvalósítható azonban a fekete test úgy, hogy egy, a sugárzást át nem eresztő, belül kormozott falú zárt edény falán kis lyukat fúrunk (305,2.
ábra). A lyukon át behatoló sugárzás ugyanis a kormozott falakon való sokszoros, többnyire diffúz visszaverődés következtében gyakorlatilag
teljesen abszorbeálódik, mielőtt a lyukból kijutna. Ha pl. egyszeri visszaverődés esetén a sugár energiájának csak 90%-a abszorbeálódik is, a 10-
ik visszaverődés után a beeső energia 10–10-szerese marad meg. Valóban, az ilyen lyukat sokkal feketébbnek látjuk, mint az edény bármennyire
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is bekormozott külső falát. Megfordítva, ha vasból készült ilyen üreget izzítunk, a kísérletek szerint a lyuk a környező izzó vasnál jóval erősebben
világít. A fekete sugárzás forrásául ezért állandó hőmérsékleten tartható, rendszerint elektromosan izzított üreg nyílását használják, s emiatt a fekete
sugárzást másképpen üregsugárzásnak is hívják (l. még 310. § 1–2).

305,2. ábra -

306. §. A fekete sugárzás törvényei. A Planck-féle állandó

Azt a problémát, hogy a fekete test emisszióképessége hogyan függ a hullámhossztól és a hőmérséklettől – tehát röviden: az Ε (λ ,T) függvény
tulajdonságait – kísérletileg igen gondosan megvizsgálták. A mérések eredményét a 306,1. ábra tünteti fel. Az ordináta, az Ελ emisszióképesség úgy
értendő; hogy Ελdλ az az (1 s alatt 1 cm2 által 1 térszögben kibocsátott) energia, amelyet a λ és λ + dλ hullámhosszak közti sugárzás képvisel.

306,1. ábra -
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A sugárzásra vonatkozó első törvényszerűséget még a fenti görbék ismerete előtt Stefan (1878), ill. Boltzmann (1884) találták empirikus, ill. elméleti
úton. Ez a Stefan–Boltzmann-féle törvény: a fekete test teljes sugárzása a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos:

 ((1). egyenlet)

ahol a mérések szerint:

Az Eteljes jelentése szerint nem más, mint  vagyis a megfelelő T-jű görbének az abszcisszatengellyel bezárt területe [ill. ennek π-szerese, mert
a fenti törvényben, sajnos E-n az 1 s alatt 1 cm2 által az egyik oldalra, vagyis 1 helyett 2π térszögben emittált energiát értik (vö. 270,6)]. Pl. a 2000
K-hez tartozó görbe területe az 1000 K-es területének 24 = 16-szorosa.

Egy másik fontos törvényszerűséget W. Wien állapított meg elméleti úton 1893-ban. A Wien-féle eltolódási törvény: a fekete test maximális
emisszióképességéhez tartozó hullámhossz (λmax) az abszolút hőmérséklettel fordítva arányos, vagyis:

 ((2). egyenlet)

A sugárzás maximuma tehát növekvő T-vel a rövid hullámok felé tolódik el (306,1. ábra); a látható tartomány határát, Xmax = 760 nm-t kb. 3800 K-
nél éri el. (Az ibolyát, 380 nm-t, 7600 K-nél.)

A fenti két részlettörvény felfedezése után magának az alaptörvénynek a felismerése, vagyis az Ε (λ, T) [röviden Ελ] függvény analitikai alakjának
megállapítása és elméleti értelmezése sok kiváló fizikus fáradozása ellenére hosszabb ideig nem sikerült. Végül 1900-ban Planck a következő
eredményre jutott:

 ((3). egyenlet)

ahol c1 és c2 állandók (amelyek később említendő állandókat foglalnak magukban). Ez a Planck-féle sugárzási törvény kitűnően egyezik a
tapasztalattal, és belőle a Stefan–Boltzmann-törvény (nyilván integrálással) és a Wien-féle törvény (differenciálással) levezethető.

A sugárzási törvény elméleti megalapozásával kapcsolatban tudnunk kell, hogy a hőmérsékleti sugárzás keletkezéséről a következő kép alakult
ki. A molekulák rendezetlen hőmozgásának energiája részben az elektronoknak és atomoknak adódik át, és így ezeket rendszertelen, mindenféle
frekvenciájú rezgésekre gerjeszti. A rezgő töltések viszont – mint apró oszcillátorok – elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amelyekben
mindenféle frekvencia, ill. hullámhossz fellép (emisszió). Megfordítva, az anyagra érkező sugárzás hatására a megfelelő sajátfrekvenciájú
oszcillátorok rezonancia folytán erős rezgésbe jönnek, tehát a sugárzásból energiát nyelnek el, amely vagy ismét kibocsátódik, vagy ütközések útján
hővé alakul (abszorpció).
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Mármost a törvénynek (354,25)-ben részletezett levezetése során Plancknak arra a klasszikus fizika számára teljesen érthetetlen dologra kellett
következtetnie, hogy a ν frekvenciával rezgő oszcillátor energiája nem vehet fel tetszés szerinti és folytonosan változó értéket, hanem csak egy
legkisebb energiakvantumnak,

 ((4). egyenlet)

-nek egész számú többszöröseit. Itt h az ún. Planck-féle állandó vagy hatáskvantum, egy univerzális állandó, amelynek értéke (meghatározására
nézve l. később):

Plancknak a sugárzási törvényben szereplő c1 és c2 állandókat – a sugárzás részben termodinamikai, részben elektromágneses vonatkozásának
megfelelően – a k Boltzmann-állandóra és a c fénysebességre, valamint h-ra sikerült visszavezetnie. Ezekkel a sugárzási törvény (a második esetben
λ helyett v = c/ λ-val kifejezve):

 ((5). egyenlet)

vagy

 ((6). egyenlet)

Ezt a tapasztalati görbével összehasonlítva, h értéke meghatározható.

A Planck-formula (6) alakjának két nevezetes [a) és b)] határesete van, amely már a (6) felállítása előtt is ismeretes volt:

a) A  (infravörös) esetben a (6) átmegy a közelítő Rayleigh–Jeans-féle képletbe, amely szerint

 ((6a). egyenlet)

Ezt az ekvipartició (133. §) tétele is szolgáltatja, ha azt hőmérsékleti sugárzó fekete üregben kialakuló elektromágneses tér stacionárius hullámainak
módusaira is elfogadjuk.

b) A  (ultraibolya) esetben pedig a (6) átmegy a Wien-féle képletbe, amely szerint
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 ((6b). egyenlet)

Ezt a Boltzmann-féle eloszlási törvény (139.§) is szolgáltatja, ha azt energiakvantumokra is elfogadjuk.

A „látható” frekvenciatartományban az ismert (6a) és (6b) formulákat sokáig nem tudták összeegyeztetni egymással.

A sugárzási törvény jelentősége messze túlmegy a hősugárzás területén, amennyiben az anyagra és az elektromos töltésre vonatkozó atomisztikus
felfogást itt alkalmazták először az energiára is: az oszcillátor energiája csak diszkrét értékeket vehet fel, tehát csak ugrásszerűen változhatik.
Ennek a gondolatnak a kifejlődése egész fizikai világszemléletünket lényegesen átalakította és a kvantumelméletre vezetett, amellyel később még
foglalkozni fogunk.

307. §. Nem fekete testek sugárzása. Magas hőmérsékletek mérése

Valamely test emisszióképességét Kirchhoff törvénye szerint e = aE adja. Ha a test a abszorpcióképessége λ-tól független, a testet szürke sugárzó
testnek hívjuk (ilyen pl. az ívlámpaszén: a ≈ 0,8); ennél az e emisszióképesség spektrális eloszlása olyan, mint a fekete testé. (A 306,1. ábrán a
görbék ordinátái a arányában kisebbednek.) Ha viszont a lényegesen függ λ-tól, a test sugárzását szelektív sugárzásnak nevezzük.

A sugárzási törvények egyik fontos alkalmazása a magas hőmérsékletek mérése, kb. 600 °C-tól felfelé. 2600 °C-on felül – ahol már speciális
termoelemek sem használhatók – egyedül a sugárzás útján való hőmérsékletmérés, az optikai pirometria jöhet számításba.

Ha a kérdéses test fekete testnek tekinthető, akkor valódi Τ hőmérsékletét akár a teljes sugárzás méréséből a Stefan–Boltzmann-törvény alapján,
akár a λmax kísérleti meghatározásából a Wien-törvény alapján, akár pedig valamely Ελdλ méréséből a Planck-törvény alapján kiszámíthatjuk.

Ha a test nem tekinthető fekete testnek, kétféleképpen szokás eljárni.

a) Az ismeretlen hőfokú test emisszióképességét, eλdλ-t bizonyos dλ sávban (amelyet pl. vörös szűrővel szűrünk ki a teljes sugárzásból)
összehasonlítjuk ismert T-jű fekete test Ελdλ-jával (normál izzólámpa, 312. §). Ha a két Ελdλ egyenlő, a fekete test ezen (valódi) Τ hőmérsékletét
definiáljuk a kérdéses test fekete hőmérsékleteként. (Más neve effektív vagy sugárzási hőmérséklet; emellett fel kell tüntetni a mérésnél alapul vett
dλ sávot is.) Ennél a test valódi hőfoka nyilván mindig nagyobb, mert különben a test 1-nél kisebb abszorpcióképessége miatt nem adhatná ugyanazt
a Ελdλ-t, mint a fekete test.

A gyakorlatban használatos optikai pirométereknél rendszerint nullmódszert alkalmaznak. A kérdéses sugárzó felületet egy távcső okulárjának
gyújtósíkjában leképezik. Itt van egy kis lámpa volfrám izzószála is, amelyet az áramerősség változtatásával addig izzítunk, míg az (az említett szűrőn
át nézve) láthatatlan nem lesz. Ekkor a kérdéses sugárzó felület fekete hőmérséklete megegyezik az izzószáléval, amelyet viszont előzőleg ismert
hőfokú fekete testtel való összehasonlítással hitelesítettünk. (A hőmérsékletértékek magára az izzító áramot mérő műszer skálájára írhatók.)

b) A másik hőmérséklet-definíció: a kérdéses test színhőmérséklete annak a fekete testnek a hőmérséklete, amely ugyanolyan színűnek látszik, mint
a kérdéses test. A szürke sugárzó testek (a = const) színhőmérséklete egyenlő a valódival, ti. a színbenyomást csak az Eλ relatív spektrális eloszlása
szabja meg, ez pedig a = const miatt ugyanaz, mint a megfelelő fekete testé. Egyébként a színhőmérséklet a valódinál nagyobb is, kisebb is lehet,
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de az eltérés csak erősen szelektív sugárzó testeknél jelentékeny. A színhőmérséklet a fent leírthoz hasonló készülékkel mérhető, de most a szűrő
elmarad, és az összehasonlító lámpa áramát úgy szabályozzuk, hogy a két test sugárzásából származó két látómező színárnyalata legyen egyenlő.

A Nap hőmérséklete. A Nap sugárzásából – amelyből egyébként csaknem valamennyi földi energiaforrásunk származik – a Föld felületének 1 cm2-
nyi darabjára a mérések szerint percenként 1,94 cal esik. (Ez az ún. szoláris állandó.) Ebből a teljes sugárzás kiszámítható, és az így kapott értékkel a
Stefan–Boltzmann-törvényből (a Nap közelítőleg úgy sugárzik, mint a fekete test) adódik: T = 5700 °C ≈ 6000 K; kb. ezt az értéket kapták a spektrális
eloszlás méréséből, a Wien-törvény alapján is.

Egyes állócsillagok felületének színhőmérséklete a 20 000 K-t is eléri. A kék égboltnak kb. 12 000 Κ színhőmérséklet felel meg.

308. §. A fényforrások hatásfoka

Fényforrásaink legnagyobb része (pl. gyertya, petróleum-, izzó- és ívlámpa) hőmérsékleti sugárzó, és az izzás hőfokán közelítőleg fekete testnek
tekinthető. Ennél viszont, mint a 306,1. ábráról látható, a kisugárzott energiának csak kis töredéke esik a látható (az ábrán sávozott) tartományba.
A túlnyomó rész a világítás szempontjából elvész, úgyhogy fényforrásaink hatásfoka kicsiny. Legkedvezőbb volna az olyan fekete test, amelynek
legnagyobb emisszióképessége a látható tartományba esnék, de a látható és a teljes sugárzás teljesítményeinek hányadosa ekkor is csak mintegy
39%. Az ilyen fekete test hőmérsékletének kb. 6000 K-nek kellene lennie. Ekkora a Nap hőmérséklete, de mesterséges fényforrásoknál ily magas
hőmérséklet nem valósítható meg. Az elérhető, kb. 3000 Κ hőmérsékletnél viszont a fenti hányados csupán 9%.

A fénykeltés gazdaságosságának pontosabb megítélése céljából az emberi szem színképi érzékenységét (l. 261. § 4.) is figyelembe kell venni. Ha
a viszonylag legerősebb fényérzetet keltő zöld – pontosan λ = 555 nm – fénynél a fényáramot (energiaáramot) egyrészt wattokban, másrészt a
fotometriában használatos önkényes pszichológiai egységben, lumenben megmérjük, azt találjuk, hogy 1 lumennek 0,001 47 watt felel meg:

a fény „mechanikai egyenértéke” M  = 0,001 47 watt/lumen. Nyilvánvalóan ennek reciprok értéke, vagyis [vö. (271.3)]

felel meg az egyáltalán elképzelhető fényforrások lehető legnagyobb „fényhasznosításának”: Kmax volna ugyanis a fény hasznosítása egy olyan
fényforrásnak, amelyben a bevezetett energia teljes egészében éppen a szemre legkedvezőbb 555 nm hullámhosszúságú sugárzás energiájává
alakulna át.

Valójában a fényforrásba vezetett (pl. elektromos) energiának csak egy ηs törtrésze alakul át sugárzási energiává, ennek pedig – szemünk szerepe
miatt – csak egy ηf törtrésze a világítás szempontjából hasznos fény, úgyhogy a fényforrás fényhasznosítása:

Az ηs-et a fényforrás sugárzási hatásfokának, ηf-et pedig a sugárzás fényhatásfokának nevezik. Az utóbbi pl. egy 3000 K-es fekete test sugárzásánál
a 308,1. ábrán befeketített területnek és az egész területnek a hányadosa, csak kb. 3%! (A befeketített rész a sávozott részből úgy keletkezik, hogy
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az 555 nm-től különböző λ-khoz tartozó ordinátákat a szem színérzékenységi görbéjének megfelelő arányban csökkentjük.) Pl. egy ,,40 dekalumen,
30 watt” felírású izzólámpa fényhasznosítása: K ≈ 400/30 = 13 lumen/watt, tehát az említett Kmax-nak csak kb. 2%-a.

A világítástechnika fejlődését – a fényforrások terén – a fentieknek megfelelően főleg az a követelmény szabta meg, hogy a fényforrás hőmérséklete
minél magasabb legyen. Egy másik út abban áll, hogy az igen magas hőfok feladásával olyan szelektív sugárzó testeket keresnek, amelyek
sugárzása túlnyomóan a színkép látható részébe, mégpedig lehetőleg a szem legnagyobb érzékenységének (λ = 555 nm) tartományába esik.
Ilyen fényforrásokkal – amelyek ugyan nem hőmérsékleti sugárzók, hanem elektromos gázkisüléseken, lumineszcencián alapszanak – már eddig
is jelentékenyen jobb hatásfokot sikerült elérni.

308,1. ábra -

309. §. Lumineszcenciasugárzások

A fénysugárzásnak azokat az eseteit, amelyekben a fénykibocsátás oka nem a sugárzó test hőmérséklete, lumineszcencia néven szokás
összefoglalni.

1. Fluoreszcencia. Sok anyag – pl. fluorpát, uránüveg, petróleum, fluoreszcein festék oldata, jód- és nátriumgőz – a fény hatására maga is fényt
bocsát ki, de a közönséges megfigyelés szerint csak addig, amíg fény éri. Ezt a jelenséget hívják általában fluoreszcenciának; amellyel már többször
találkoztunk, pl. az ultraibolya és a röntgensugaraknál, vagy még előbb: a fénysugarak útját vízben fluoreszcein hozzáadásával tettük láthatóvá.

Ha uránüvegre egymás után zöld, kék, ibolya, ultraibolya fényt bocsátunk, az uránüveg mindig ugyanabban a zöldes színben világít, viszont ennél
a zöldnél hosszabb hullámú, tehát sárga vagy piros fénnyel való megvilágításkor semmit sem észlelünk. Csaknem valamennyi fluoreszkáló anyag
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hasonlóan viselkedik, úgyhogy mondhatjuk: a fluoreszcenciasugárzás összetétele (spektruma) jellemző az anyagra, és általában hosszabb hullámú,
mint a gerjesztő fény. (Stokes szabálya.)

A fluoreszcenciafény az anyag mindazon részeiről kiindul, amelyeket fény ér, s így a fény útja a fluoreszkáló anyagban éppúgy látható, mint valamely
zavaros közegben (pl. sötétben a poros levegőben), az ok azonban a két esetben más. Az utóbbi esetekben fényszóródásról van szó, amelynél
a fény a kis részeken λ-jának megváltozása nélkül oldalirányokban eltérítődik, a fluoreszkálás oka azonban az, hogy a beeső fény energiáját az
atomok, ill. molekulák elnyelik, és azután általában más λ-jú fény alakjában kibocsátják (14. színes kép).

Olyan anyagok, amelyek közönséges fényben egyformáknak látszanak, fluoreszcenciasugárzásukban gyakran lényegesen különböznek. Ilyen
módon sötétben egy, csak ultraibolya fényt adó lámpa segítségével (ti. ekkor nincs zavaró látható fény) sok hamisítást fel lehet ismerni. (Pl.
élelmiszereknél, bankjegyeknél, bélyegeknél, drágaköveknél; továbbá pl. a porcelán fogakat a valódiaktól – ezek fluoreszkálnak – meg lehet
különböztetni.) Ezen a fluoreszcenciaanalízisen kívül felhasználják a fluoreszcenciafényt a fluoreszcenciamikroszkopiában is: a preparátumok
sokszor fluoreszcenciasugárzásukkal más módon alig megfigyelhető finom részleteket árulnak el.

2. A foszforeszcencia a fluoreszcenciától a külső megnyilvánulás szempontjából annyiban különbözik, hogy a világítás a fénybehatás megszűnése
után tovább tart. Ez az időtartam egyes anyagoknál oly rövid, hogy kimutatásához különleges eszközök, foszforoszkópok kellenek, más anyagoknál
viszont több napig is tarthat. Foszforeszkáló anyagok a megvilágítás tartama alatt sok esetben fluoreszkálnak is. Tágabb értelemben foszforon
értünk minden olyan anyagot, amely alkalmas gerjesztéssel, ennek megszűnte után, fénykibocsátásra képes. Így pl. foszforok lehetnek bizonyos
szerves anyagok szilárd oldatai, de a legismertebb foszforok – amelyek a kristályfoszforok közé tartoznak – a Zn, Ca, Sr és Ba szulfidjai. Ezeknél
a világítóképesség nem a foszfor anyagának nagy részét alkotó alapanyagnak tudható be, hanem Lenard vizsgálatai szerint ebben kis mennyiségű
„aktivátornak” is kell lennie, amely rendszerint nehéz fém vagy szerves anyag. Ilyen foszfor pl. 1 g ZnS, 6·10–4 g Cu-tartalommal.

A foszforeszkálás jelenségei erősen függnek a hőmérséklettől; az utóvilágítás annál rövidebb ideig tart, minél magasabb a foszfor hőmérséklete.
Fluoreszkáláskor a fény elnyelésének és kibocsátásának egy elemi folyamata ugyanabban az atomban, ill. molekulában megy végbe,
foszforeszkáláskor azonban általában nem; itt az elnyelés és kibocsátás közé az energiatárolás bonyolult mechanizmusa kapcsolódik, amelynek
felderítéséhez jelentősen hozzájárultak Vavilov szovjet fizikus vizsgálatai.

Foszforok felhasználásával a hőmérsékleti sugárzóknál lényegesen jobb hatásfokú fényforrások készíthetők. Az egyre jobban elterjedő
fluoreszcenslámpák vagy luminoforcsövek („F-csövek") higanygőz tartalmú kisülési csövek, amelyeknek üvegfala belül alkalmas foszforokkal van
bevonva. Ezek a higanygőz túlnyomóan ultraibolya sugárzásának jórészét látható fénnyé változtatják, úgyhogy a fényhasznosítás (l. 307. § 3.) a
80 lumen/wattot is elérheti (15. színes kép). Foszforokat alkalmaznak katódsugárcsövek és más készülékek világító ernyőihez, továbbá pl. órák
mutatóinak és számjegyeinek bevonására is.

3. További lumineszcenciajelenségek. A fent tárgyalt fotolumineszcencián Kutatásában kiemelkedő eredményeket ért el hazánkban Fröhlich Pál és Ketskeméty István. kívül,
amelyet látható, ultraibolya vagy esetleg infravörös fény gerjeszt, a gerjesztés más módjainak (elektron-, ion-, röntgen-, γ-sugárzás) megfelelően
katód-, anód-, röntgen-, ill. radiolumineszcencia különböztethető meg. Az elektrolumineszcencia Tanulmányozásában kimagasló eredményeket ért el hazánkban Nagy
Elemér és Szigeti György. bizonyos vékony fényporrétegnek állandó vagy váltakozó elektromos tér hatására fellépő világítása (régebben a gázkisülésekben
létrejövő világítást nevezték így). A tribolumineszcencia a cukordarabok és sok más kristály széttörésekor, összedörzsölésekor megfigyelhető gyenge
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világítás. Kemilumineszcencia pl. a foszfor (P) oxidáció útján való világítása, továbbá pl. a szentjánosbogár és bizonyos baktériumok világítása; az
utóbbi jelenségeket biolumineszcenciának is hívják.

Az elektromágneses sugárzás emissziójával és abszorpciójával – mivel ezek a kvantumelmélettel szorosan összefüggnek – a 343. §-ban
foglalkozunk.

Elektrolumineszcenciának minősíthető

a. a betatronban (359. §) keringő szabad (vagyis nem atomi kötelékben mozgó) elektronoknak fénykibocsátása is, amely a centripetális gyorsulásuk
folytán keletkezik. Folytonos színképe az infravörös tartományon keresztül átnyúlhatik a láthatóba is. Továbbá a

b. Cserenkov-féle sugárzás (325. §).

310. §. Különleges folytonos fényforrások

Itt a folytonos színképű, spektroszkópiai fényforrásoknak a legfontosabb típusait fogjuk megismerni.

1. Elektromos fűtésű feketén sugárzó fényforrás. Egyik bevált típusát Lummer és Kurlbaum fejlesztette ki (310,1. ábra). Itt AA egy tűzálló, ún.
Marquardt-masszából készült cső, amelynek belsejét az ábrán látható diafragmák egymáshoz csatlakozó üregekre tagolják. A jobb oldali diafragmák
a Th kalibrált termoelem (pl. Pt–PtRh) huzaljait vezetik be a Κ kemencetérbe, amely fekete testnek tekinthető. Az AA csőre kívülről platinaszalag
van meredek csavarmenetszerűen rácsévélve, ez a kemence elektromos fűtőeleme. Hőszigetelés céljából az AA csövet a ΒΒ és ezt a CC (szintén
Marquardt-masszából készült) cső veszi körül, amelyek közé levegő szorul. A CC csövet további szigetelés céljából azbesztköpennyel borítják. Ε
kemence 600 °C és 1500 °C között üzemeltethető, a Κ térből kiinduló fény a D nyíláson lép ki a spektrográf felé. A leírt feketén sugárzó fényforrás
spektrális energiaeloszlását M. Planck formulája szolgáltatja (306,3). Minthogy az elérhető hőmérséklet (1500 °C) viszonylag alacsony, ezért az
ultraibolya tartományban a kibocsátott fény igen energiaszegény.

310,1. ábra -
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2. Volfrámszalaglámpa (normállámpa). A gyakorlatban bizonyos hullámhossztartományban fekete testként a színesen sugárzó W felület is beválik,
ha a λ tartományban a fekete hőmérséklete vagy a színhőmérséklete (307. §) adott. Az ún. volfrámszalaglámpa kvarcablakos üvegbura alatt
vákuumban kifeszített általában 20 mm-nyi hosszú és 2 mm-nyi széles volfrámszalagizzóból áll (310,2. ábra). A rendszerint stabilizált egyenárammal
(10 V = ) táplált lámpa szalagjának közepén egy karcolat van, amelynek fekete hőmérsékletét (1100 Κ – 2400 Κ) az előzetesen égetéssel öregbített
lámpa vizsgálati bizonyítványában szokás feltüntetni minden egyes betáplált elektromos teljesítmény mellett, amelyet a lámpa kimerülésének
ellenőrzése céljából nemcsak az áramerősséggel, hanem a kapocsfeszültséggel is szokás megadni. A vizsgálati bizonyítvány rendszerint kitér a
pirometriai (307. §) használatban fontos ún. súlyponti hullámhosszúság megadására, továbbá arra is, hogy a lámpa milyen helyzetben üzemeltetendő,
a megjelölt polaritású kapcsainak rendszerint felülre kell esniük.

310,2. ábra -

R. W. Wood észrevette, hogy szalagizzóról nem merőlegesen kilépő fénysugarak részlegesen (lineárisan) polározottak, ezért a zavarok elkerülése
végett a spektrográfba célszerű mindig merőlegesen kilepő sugarakat bevetíteni. A szalaglámpa azonban λ = 3000 Å alatt igen energiaszegény
színképet sugároz, így alig használható. Ezenfelül az is kiderült, hogy 3000 és 4000 Å között spektrális energiaeloszlása sem felel meg a fekete
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hőmérsékletből számítottnak, hanem ettől kisebb-nagyobb (5%) eltéréseket mutat. Ezért az ultraibolya tartományban minden egyes szalaglámpa
egyedi hitelesítésre szorul.

Kiegészítésül elegendő megjegyeznünk, hogy spektroszkópiai használatának felső hullámhosszhatára 2 μm, az alsó határ pedig üvegbura esetén
320 nm, uviol-üveg esetén 280 nm. Használata inkább a látható tartományban előnyös.

3. Auer–Welsbach-féle gázlángizzó. Fénye viszonylag gazdagabb a „távoli” infravörös sugarakban. Az izzóharisnyában a kis hőmérsékleten is nagy
fényemisszióképességű tórium-oxid és cérium-oxid bocsátja ki a fényt (színhőmérséklete 1800 °C-nak felel meg).

Az infravörös sugarak izolálására igen alkalmas a kvarclencsés módszer (310,3. ábra), amely az anomális diszperziónak egyik infravörös
tartományában a kvarclencse erős kromatikus hibáján alapszik (l. 303. §).

310,3. ábra -

Itt az A Auer-féle gázizzó fénye a D1 fémdiafragmán keresztül az L1 kvarclencsére esik, amely az infravörös sugarakat a D2 diafragma nyílásába
fókuszálja, míg a kisebb hullám-hosszúakat a D2 ernyőjére veti. A D2-n áthaladó infravörösebb sugarakat az L2 kvarclencse és a mögötte
elhelyezett D3 diafragma tovább szűri, és így a D3 nyílásán infravörös fényben még gazdagabb sugárzás lép ki. Az α1 és α2 ernyőcskék a kisebb
hullámhosszúságú sugarak számára árnyékot vetnek a D3 diafragma nyílására.

4. Globárlámpa. Infravörös fényben igen gazdag sugárzást áraszt. Ez a jó közelítéssel feketén sugárzó fényforrás (5–8 mm ) szilicium-karbid-
(szilit-) rúdból készül (310,4. ábra). A rúdvégek rendszerint vastagabbak és a jobb kontaktus érdekében ezüstözöttek. Olykor a globárrudat egy rugó
csillámszigetelésű alumínium elektródpár közé szorítja. Az átfolyó áram hőhatására az (5–25 cm hosszú) rúd középső (vékonyabb) szakasza felizzik,
miközben a rúd ellenállása megnő. Az 1400 °C körüli hőmérsékletnél a színkép spektrális energiaeloszlásának maximuma λmax = 1,8 μm körül alakul
ki. Távoli infravörös (λ > 20 μm) sugarak előállítása céljából a rövidebb hullámhosszakat paraffinszűrővel tartjuk vissza. Az izzót vízhűtésű köpennyel
célszerű körülvenni, amelyen megfelelő ablaknyílás van kivágva. Élettartamának kimerülését ellenállásának gyors növekedése árulja el.
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310,4. ábra -

5. Hidrogénlámpa. Kb. 3 torr nyomású hidrogéngázt tartalmazó, kvarcablakos kisülési cső, amely λ = 150 nm-től λ = 330 nm-ig eléggé egyenletes
folytonos színképet sugároz.

A Z. Bay és W. Steiner által abszorpciós spektrometriai célra ajánlott nagyfeszültségű hidrogénlámpa vázlatát tökéletesített formájában a 310,5. ábrán
láthatjuk. Ebben az Al elektródpár között 2000 V-os (50~) váltakozó feszültséget létesítve, a vízzel jól hűtött csőben Geissler-kisülés (0,75 A) lép
fel, amelyben egy alkalmasan üregeit D vitreozil-kvarc test az A kvarcablak előtti térben a kisülést vékony nyílásba tereli. Ebben ezáltal pontszerűen
nagy áramsűrűség, ill. fénysűrűség jelentkezik. Ε csövet a primerkörben vashidrogén ellenállás megfelelően stabilizálni képes (l. 173. § 3.).

310,5. ábra -

A modernebb abszorpciós spektrométerekben stabilitásánál fogva igen jól bevált az (előbbinél ugyan kisebb fény teljesítményű) kisfeszültségű
hidrogénlámpa, amelynek ultraibolya sugárzását izzó katóddal működtetett (80 V, 0,3 A) ívkisülés szolgáltatja. A kibocsátott színkép 230 nm-től
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500 nm-ig terjed. A lámpa katódteste fémdoboz, amelynek palástján egy kör alakú nyílás (4 mm ) előtt gyűrű alakú anód áll. Táplálása stabilizált
egyenfeszültséget igényel.

6. Nagynyomású higanylámpa. Nagy hőmérsékletű és nagy nyomású (majdnem telített) higanygőzben létesített elektromos ív világít benne.
Színképében a higany atom vonalai a nagy Doppler-féle, valamint ütközési kiszélesedés miatt (352. §) szinte kontínuummá olvadnak össze.
(A 2536 Å-ös rezonanciavonal kiugrását ezenfelül önabszorpció is tompítja.) A nagynyomású higanylámpa töltése a kontínuum fokozására még
kis mennyiségű Zn-et és Cd-ot is tartalmaz. A különböző teljesítményű legmagasabb nyomású higanylámpáknak indítását olykor segédelektród
közvetítésével külön gyújtókészülék végzi, amely az ív beindításához szükséges kb. 15 kV-os feszültséglökést szolgáltatja. A 310,6. ábra példaként
bemutat egy 150 W-os csőkapcsolást, valamint színképének spektrális energiaeloszlását. A nagynyomású higanylámpa színképe infravörös
sugarakban is igen gazdag (λmax = 340 μm!). Ε lámpatípus kiválóan alkalmas a molekuláris fluoreszcencia gerjesztésére is.

310,6. ábra -

7. Nagynyomású xenonlámpa. Kb. 40 atmoszféra nyomású xenongázban létesített ívkisülés (kapocsfeszültsége: 30 V; áramerőssége 8–30 A)
rendkívüli felületi fényességével tűnik ki. Technikai kivitele a nagynyomású higanylámpáéhoz hasonlít. Színképében a spektrális energiaeloszlásnak
λ = 450 nm, valamint a λ = 492 nm körül gyenge vonalcsoportok emelkednek ki a kontínuumból.

8. Gáztöltésű izzólámpák. A vákuum-izzólámpa volfrámszála a magas olvadáspontja ellenére erősen átpárolog az üvegburára: ezáltal a lámpa
lassan „megvakul”, és idő előtt ki is ég. – Hazánk fia, Bródy I. (1925) a tekercs alakú szál párolgásának csökkentésére a burát Graham diffuziótörvénye
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alapján nagy sűrűségű kriptongázzal töltötte meg, amelyhez a káros hővezetés csökkentésére nitrogént is elegyített. Az ilyen lámpa hatásfoka
lényegesen jobb (20 lumen/watt). Ennek további fokozására kisebb térfogatú kvarcburájú izzólámpák is készülnek jódtöltéssel. Ezekben a jódgőz az
esetleg elpárolgó volfrámmal olyan gázzá egyesül, amely visszadiffundál a volfrámszálra, és ott hő okozta disszociációt szenved, miáltal a volfrám
ismét a szálra csapódik le. A jódlámpák hatásfoka és élettartama a kriptonlámpákénál is jobb.

F) FÉNYELEKTROMOS JELENSÉGEK
311. §. A külső fotoeffektus, fotonhipotézis, Einstein-egyenlet

1. A múlt század végén azt tapasztalták, hogy a szikrakisülést fémelektródok közt az ultraibolya fény elősegíti. Ezzel kapcsolatban megállapították,
hogy az ultraibolya sugarak negatív töltésű fémlapból negatív töltést szabadítanak ki (Sztoletov, Hallwachs, 1888). Elektroszkóppal összekötött,
negatív töltésű amalgámozott cink ultraibolya sugarak hatására elveszti töltését (311,1. ábra), a pozitív töltésű lap azonban nem. Lenard ezeket
a kísérleteket a levegő zavaró befolyásától mentesen, vákuumban végezte, és 1899-ben e/m mérésével megállapította, hogy a fény hatására
a fémből elektronok válnak ki. Ez a külső fényelektromos hatás vagy fotoeffektus alkáli fémeknél már látható fény esetén is fellép bizonyos
„határhullámhossztól” lefelé, amely nagyon függ a fémfelület állapotától (pl. tisztaság, nedvességréteg, abszorbeált gázréteg stb.)

311,1. ábra -

A fotoeffektust már a vákuumban való áramvezetésnél említettük (l. 198. § 1.). Az ott vagy a 311,2. ábrán feltüntetett készüléket fotocellának hívjuk.
A fotocella jól evakuált üveg- vagy kvarcedény, amelynek fényérzékeny elektródja, a katód („fotokatód”), rendszerint speciálisan preparált alkálifém
réteg, a másik pedig a háló- vagy gyűrűszerű anód. Ha a cellára galvanométeren keresztül feszültséget adunk, és a katódra (rendszerint kvarcablakon
át) fényt bocsátunk, a galvanométer áramot jelez („fotoáram”), amelyet a cellában a katódról kiváltott és az anódra vonzott elektronok közvetítenek.
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311,2. ábra -

Mérésekkel azt találták, hogy a fotoáram vagy általánosabban a kiváltott elektronok száma a katódra eső fény intenzitásával szigorúan arányos
(ugyanazon spektrális összetételű fény esetén!). Az a tény, hogy fénnyel elektromos áramot állíthatunk elő, és ennek intenzitását változtathatjuk,
sok gyakorlati alkalmazást tesz lehetővé (l. 271. § 1. és később).

Igen gyenge fotoáram létrejön elektromos tér (áramforrás) nélkül is, tehát az elektronok a katódot bizonyos sebességgel hagyják el. Ez a sebesség
meghatározható a Lenard-féle ellentérmódszerrel. Ennél a fényérzékeny X anyagot az evakuált F vezetőgömb közepében helyezzük el, és (éppen
fordítva, mint a fotocella rendes kapcsolásánál) a változtatható feszültségű áramforrás pozitív sarkával kötjük össze a G érzékeny galvanométeren át
(311,3. ábra). Ha a feszültséget X és F közt 0-ról kiindulva mindig növeljük, G mindig kisebb áramot jelez. Az X-ből F féle haladó elektronoknak ugyanis
az ellentér taszító hatását le kell győzniük, s ezért közülük azok, amelyeknek X-ből való kilépési sebessége nem elég nagy, F-et nem érik el, hanem
visszahullanak, akár a felfelé dobott kő. A feszültséget tovább növelve, bizonyos V értéknél az áram éppen zérus lesz, vagyis ekkor a legnagyobb
sebességű elektronok sem érik el F-et (V-nél valamivel kisebb feszültségnél még igen). Ez a V feszültség tehát a maximális υ elektronsebességnek
a mértéke a jól ismert

 ((1). egyenlet)

(m az elektron tömege, e a töltésének nagysága) összefüggés szerint. Ezen egyenlet alapján lehetséges és kényelmes az elektronok sebességét
voltsebességben, energiáját pedig elektronvoltban kifejezni, mint azt a 198. § 3.-ban részleteztük.
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311,3. ábra -

Ilyen mérésekkel Lenard 1902-ben a következő váratlan eredményeket találta : 1. Az elektronok maximális υ sebessége csak a fény ν rezgésszámától
függ (ill. a λ hullámhossztól); a fény erősségétől teljesen független, ennek fokozása csak a kiváltott elektronok számát növeli (l. fent). 2. A maximális
sebesség növekvő ν-vel nő; csökkenő ν-k felé egy bizonyos v0 határfrekvenciánál lejjebb (a megfelelő λ0 határhullámhossznál feljebb) nincs
fotoeffektus. 3. Végül később azt is megállapították, hogy az elektronok kiváltása a sugárzás után momentán is bekövetkezhet (10–8 s-on belül).

Ε tapasztalatok értelmezésével a klasszikus fizika tehetetlenül áll szemben. Az elektronok kiváltását úgy gondoljuk el, hogy az atom a sugárzásból
energiát nyel el, és ezzel egyik elektronja akkora mozgási energiára tesz szert, hogy az atomtörzs vonzóerejét legyőzve, elhagyja az atomot. Ekkor
viszont a kilépő elektron kinetikus energiájának, tehát egyúttal a kezdősebességének is az elnyelt sugárzás erősségével nőnie kellene, ami pedig a
tapasztalat szerint nem igaz. Egy másik nehézség: kiszámították, hogy pl. 1 Hefner-gyertyától 1 m-nyire levő Na-lap esetében csak kb. 12 nap múlva
léphetne fel fotoeffektus, mert ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a gyertya minden irányban egyenletesen eloszló sugárzásából egy atom 10–16 cm2

nagyságrendű területén az elektron kiváltásához elegendő energia összegyűljék; valójában azonban a fotoeffektus momentán következik be.

2. Fotonhipotézis. Az imént említett példa azt a benyomást kelti, hogy a fény energiája a terjedésnél nem oszlik el nagy felületre, hanem kis
helyeken marad egyesítve, tehát úgy, mintha a fény korpuszkulákból állna. Noha ez a feltevés a hullámelmélet nagy sikerei (interferencia- és
elhajlásjelenségek értelmezése) után igen valószínűtlennek látszott, Einstein 1905-ben mégis a fény korpuszkulaszerű felfogását javasolta. Planck
alapvető hipotéziséből indult ki, amely szerint egy atomi oszcillátor energiája csak a hν nagyságú elemi energiakvantum egész számú többszöröse
lehet (l. 354. § 1d), tehát az oszcillátor energiája fény kibocsátásakor vagy elnyelésekor hν-vel változik. Einstein ezt továbbfejlesztette, amennyiben
feltételezte: a fény diszkrét, hν nagyságú energiamennyiségekből, az ún. fénykvantumokból vagy fotonokból áll, amelyek egyenes vonalban,
fénysebességgel mozognak, mint kis részecskék.

Ez a feltevés tehát részben a Newton-féle korpuszkuláris felfogásra, részben azonban, a ν rezgésszám előfordulása miatt, a fény hullámelméletére
emlékeztet. Erre az ellentétre, általánosan a fény természetére később visszatérünk, most csak azt nézzük, hogyan értelmezi a fotonhipotézis a
fényelektromos jelenséget.
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A foton hν energiáját átadja az elektronnak. Hogy az elektron a fémből kiszabadulhasson, ahhoz bizonyos A kilépési munkát kell végezni. A foton
tehát csak akkor válthat ki elektronokat, ha hν energiája A-nál nagyobb, vagyis a fény rezgésszáma v0 = A/h-nál nagyobb. Ha ez teljesül, akkor az

energiafölösleg a kilépő elektron mozgási energiájában  nyilvánul meg, vagyis

 ((2). egyenlet)

Ez az Einstein-féle nevezetes „fényelektromos egyenlet” (1905) eloszlatja az 1. végén említett nehézségeket, mert (1) szerint az elektronok maximális
υ sebessége csak a ν rezgésszámtól függ, a v0 határfrekvencia értelme az említett v0 = A/h-ból önként adódik, továbbá az is érthető, hogy az
elektronok a sugárzás beesésével egyidejűleg válnak ki, mert bármely gyenge sugárzásnál egyes fotonok egyes elektronokkal kölcsönhatásba
léphetnek. Hogy a törvény a maximális υ sebességre vonatkozik (nem pedig egy átlagértékre), az várható is, mert hiszen az elektronok a fémből
különböző mélységből jöhetnek, ekkor pedig a fotontól kapott energiájuk egy része a fém belsejében elhasználódik.

A fényelektromos egyenlet kísérleti igazolását a legnagyobb pontossággal Millikannak a Lenard-féle ellentér-módszeren alapuló, technikai
kivitel szempontjából igen nehéz mérései szolgáltatták 1916-ban. Az eredményt, amellyel a Planck-féle h pontos meghatározása is együttjár,
szemléletesség és az előforduló energiák nagyságrendjének megismerése kedvéért a Na-ra vonatkozólag a 311,4. ábrán tüntetjük fel. Az abszcissza
v, az ordináta az eV energia (elektronvoltokban, amelyek száma egyúttal az elektron sebességét is megadja voltokban). A mérési pontok valóban
egy egyenesen vannak. Az (1) szerint az egyenes iránytangense adja a h-t:

a ν tengellyel való metszése adja a határfrekvenciát : v0 = 4,39·10–14 s–1 (λ0 = 683 nm.) A kilépési munka: A = hv0 = 2,9·10–12 erg = 1,8 eV.

311,4. ábra -
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A fotoeffektus a röntgen-színképtartományban még sokkal fokozottabb mértékben mutatkozik, mivel itt a hv kvantumok igen nagyok. A kiváltott
elektronok nagy sebessége miatt a sebességek vizsgálatánál az ellentérmódszeren kívül az elektromos és mágneses terekben való eltérítés, továbbá
a ködkamrafelvételek fontos szerepet játszanak. Mérésekkel igazolták, hogy a fényelektromos egyenlet itt is pontosan érvényes, sőt egyszerűbb
alakban, mivel nagy hv röntgen kvantumok mellett a néhány eV-nyi A kilépési munka elhagyható. Tehát a ν frekvenciájú röntgenfény által kiváltott
elektronok maximális V voltsebességét a

egyenlet adja. Ennek azonban még egy jelentése is van: a röntgensugarak keletkezésénél fellépő energiaátalakulást is megszabja. Ha ugyanis
jobbról balra olvassuk, azt mondja ki, hogy a röntgencsőre adott V feszültség (ill. az ennek hatására a maximális υ sebességhez jutó elektronok)
meghatározza a fékezési röntgensugárzás legnagyobb ν frekvenciáját, vagyis a fékezési sugárzás folytonos színképének rövidhullámú határát (l.
340. §). Ezzel ennek a klasszikus elmélet számára érthetetlen rövidhullámú határnak az értelmezése is sikerült, mégpedig a mérések és a fenti
formula közt igen jó megegyezés van.

A fényelektromos egyenlet, ill. a fénynek egyes elemi hv kvantumok alakjában való abszorpciója a legjobban bebizonyosodott tapasztalati tények
egyike, amellyel még többször fogunk találkozni.

A. F. Joffé egyik nevezetes kísérletével (1925) annak a tapasztalati ténynek egyik kísérleti bizonyítékát adta meg, hogy a legkisebb fényintenzitás
is előidézhet fényelektromos hatást, amikor is N. Dobronravovval közösen légszigetelésű paralel-kondenzátor lemezeinek elektromos ellenterében
mikroszkópon keresztül egy 10–5 cm-nyi átmérőjű lebegő Bi-golyónak fotoeffektus miatt bekövetkező töltésváltozását figyelte meg, és eközben e
golyót ismert intenzitású homocentrikus röntgenfénynyalábbal sugározta be. Azt találta, hogy a golyót is tartalmazó féltérbe besugárzott 1,8·106

számú röntgenimpulzus esetén átlagosan mindig csak egy töltésváltozás következett be. Pusztán a fény hullámelmélete alapján azonban érthetetlen
lenne, hogy a megfigyelt fémgolyónak a többi vezetési elektronja miért nem veszi fel a hullámtérnek reá eső energiáját. Ez a paradoxon csakis a
fény fotonelmélete alapján érthető meg.

312. §. A külső fotoeffektus néhány további tulajdonsága, fotocellák

A kísérletek szerint egyenlő elnyelt fényenergia-mennyiségek esetén a felületet elhagyó elektronok száma (a fotóáram erőssége) függ a fény ν
rezgésszámától. Az elektronok száma egyes anyagoknál, pl. a réznél v-vel nő (normális fotoeffektus), az alkálifémeknél viszont bizonyos v-nél, ill.
λ-nál maximumot mutat (szelektív fotoeffektus, 312,1. ábra, amelynél a fotoáram az elnyelt fénymennyiség helyett a katódra ráeső fénymennyiségre
van vonatkoztatva). Az utóbbi csak akkor lép fel, ha a fény elektromos vektorának van a felületre merőleges komponense. Ha Q (erg) a ν rezgésszámú
fényből elnyelt energia, a kiváltott elektronok számának n = Q/hv-nek kellene lennie, mivel egy foton egy elektronnal lép kölcsönhatásba. A
tényleges szám azonban a tapasztalat szerint a fent számított n = Q/hv ,,kvantumekvivalensnek” sokszor még az ezredrészét sem éri el, vagyis a
„fényelektromos hatásfok” 0,1%-nál kisebb. Ennek egyik oka az, hogy a fém belsejéből a felület felé haladó elektronok egy része a fém belsejében
abszorbeálódik, de még más folyamatok is fellépnek. A hatásfok nagymértékben függ a felület minőségétől: a különlegesen preparált fotokatódoknál
eléri az 1%-ot.
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312,1. ábra -

A fotocellák közül a 311. § 1.-ben említett vákuumcellákban a fotoáram a fényerősség változását momentán, tehát minden tehetetlenség nélkül
követi, de intenzitása igen kicsiny. Az áramerősség jóval nagyobb a (nemes-) gáztöltésű cellákban, mert a fény által kiváltott elektronok ütközési
ionizáció útján igen sok iont termelnek. A túl nagy áramerősség tönkreteheti a cellát, ezért az anód-katód áramkörbe nagy ellenállást kell kapcsolni
(l. 200. §). A gáztöltésű cellák hátránya, hogy igen gyorsan változó fénnyel szemben tehetetlenséget mutatnak. A kétfajta cellánál az (elektroncső-
karakterisztikának megfelelő) fotoáram–anódfeszültség karakterisztika különböző jellegű (312,2. ábra).

312,2. ábra -
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A legelterjedtebbek (mindkét fajtából) az összetett fotokatódos alkáli cellák: a katód tartóanyaga rendszerint ezüst, ezen közbülső rétegként alkálifém-
oxid réteg, ezen pedig alkálifém réteg van. Az ilyen cellák érzékenysége a tiszta alkálifém cellákénál jelentősen nagyobb (vákuumcelláknál 50 μΑ/
lumen nagyságrendű, gáztöltésűeknél ennek több mint 10-szerese lehet), ezenkívül a spektrális érzékenységi görbe maximuma és az érzékenység
határa a hosszabb hullámok felé tolódik el (a 312,1. ábrához képest). A gyakorlatban legjobban beváltak a Cs3Sb anyagú, ún. ötvözet-fotokatódú
cellák, de készülnek infravörös sugárzásra érzékeny In ötvözetkatódú cellák is.

Fényelektromos jelenségeket fémeken kívül más szilárd testek, egy-két folyadék és a gázok is mutatnak: a fény a gázmolekulákból elektronokat
tesz szabaddá.

313. §. A belső fotoeffektus, fényelemek

1. A belső fényelektromos hatás egyes szigetelő kristályoknál (pl. kősó, gyémánt) és félvezetőknél (pl. Ge, Si, Se, CdS, Cu2O, l. 313. §) mutatkozik
oly módon, hogy a kristály a fény hatására vezetővé válik, ill. – a félvezetőknél – vezetőképessége megváltozik. Ez a jelenség (fényelektromos
vezetés vagy fotokonduktivitás) azon alapszik, hogy a kristály belsejében elnyelt fény elektronokat tesz szabaddá, amelyek a külső elektromos
tér hatására a kristályban elmozdulnak. Ε primer áram mellett hosszabb és erősebb megvilágítás esetén szekunder áram is keletkezik, amely
a primer elektronok vándorlásával bekövetkező kristályszerkezet-változással van kapcsolatban, és a primer áramnál gyakran sokkal erősebb. A
belső fotoeffektus mechanizmusa és jelenségei részleteikben igen bonyolultak, különösen akkor, ha a kristálynak már megvilágítás nélkül is van
vezetőképessége, vagyis feszültség hatására már sötétben is áram – sötétáram – folyik.

A fenti jelenségeken alapuló fotoellenállások közül gyakran alkalmazzák a szeléncellát (313,1. ábra), ill. a CdS és PbS típusú cellákat, amelyek
érzékenysége a gáztöltésű alkálicellákénak többszöröse is lehet.

313,1. ábra -

Újabban számos „fotodiódát” fejlesztettek ki.
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2. A záróréteges fotoeffektuson alapuló záróréteges fotocellák egyik fajtájánál rézlemezen rézoxidul (Cu2O, félvezető) réteg fekszik, amelyre dróthálót
sajtolnak. Ha ezt a Cu-lemezzel a G galvanométeren át összekötjük, és a Cu2O-réteget megvilágítjuk, G áramot jelez (313,2. ábra). Ezt az áramot
a vizsgálatok szerint azok az elektronok közvetítik, amelyek a fény hatására a Cu2O-ban kiválnak, és a Cu2O–Cu közti „zárórétegen” áthatolnak
(éppen ellenkező irányban, mint amelyet a záróréteg egyébként megenged). Mivel az áram – ellentétben a belső fotoeffektussal – külső áramforrás
nélkül jelentkezik, a fenti és hasonló cellákat a galvánelemek és termoelemek analógiájára fényelemeknek hívják. A szelén fényelemben a 313,2.
ábrán a Cu, Cu2O és a drótháló szerepét rendre acéllemez, fémes módosulatú szelén és igen vékony, fényáteresztő nemesfém réteg veszi át.

313,2. ábra -

A fényelemek, amelyeket a viszonylag nagy áramerősség és kis tehetetlenség miatt gyakran alkalmaznak, a fényenergiát közvetlenül elektromos
energiává alakítják át, de csekély hatásfokkal. Az újabb szilícium fényelemek hatásfoka meghaladhatja a 10%-ot.

3. Fényelektromos fotometria. Mivel a fotoáram a cellára eső fény erősségével arányos (l. 271. § 1b és 311. § 1.), a fotocellák fénymérésre
használhatók. Mind az (egyszínű vagy különböző színű fényforrások erősségét nem vizuálisan összehasonlító) objektív fotometriában, mind
az emissziós vagy abszorpciós spektrumok vizsgálatával kapcsolatos spektrofotometriában (273. §) egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a
fotocellákat, főleg az alkálicellákat és a fényelemeket. Az utóbbiak a gyakorlatban előforduló sok vizsgálatnál közvetlenül mutatós műszerekkel, tehát
kényelmesen mérhető fotoáramot adnak (így pl. a fényképezéshez használatos megvilágításmérők).

A fotocelláknak rendszerint igen gyenge áramát vagy elektrométerrel mérik (pl. a feltöltődés módszerével, l. 160. § 2. és 168. § 2.), gyakrabban
azonban erősítővel párosítják a fotocellát. Az egyik legegyszerűbb kapcsolásnál (313,3. ábra) az AKREA irányban folyó fotoáram az R sok megohmos
ellenállás mentén feszültségesést létesít, s ezzel az elektroncső anódáramát a G galvanométerrel mérhető módon megváltoztatja.
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313,3. ábra -

A fotocella és igen nagy erősítés egyesíthető az újabb keletű fotoelektron-sokszorozóban, amelynek működése a szekunder elektronokról mondottak
(l. 231. és 271. §) és a 313,4. ábra alapján érthető.
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313,4. ábra -

A fotocellákkal (különösen a 325. § 3.-ban tárgyalt csúcsszámlálóhoz hasonló változataikkal, a „fényszámlálókkal”) rendkívül kis fénymennyiségek
is kimutathatók: a fényérzékenység alkalmas erősítésekkel a szem érzékenységének többezerszeresét érheti el.

4. A fényelektromos reléberendezések elve: a 313,3. ábrán a G galvanométer helyébe (ezzel sorba) közönséges relé elektromágnese kerül, amely
– ha a fotocellát fény éri – egy helyi áramkört nyit vagy zár. Az ilyen önműködő kapcsoló-, számláló-, tűzjelző-, biztosító- stb. berendezéseknek egész
sora használatos (természetesen pl. pénztárak biztosítására infravörös vagy ultraibolya fénnyel).

5. Hangosfilm (1922). A hangfelvételkor a hangrezgéseket mikrofonnal az ismert módon elektromos feszültségingadozásokká, majd ezeket
fényingadozásokká alakítjuk. Az utóbbinak egyik régebbi módja (313,5. ábra): a változó feszültséget nitrobenzolban levő kondenzátorlemezekre,
az ún. Kerr-cellára visszük, amelyben a nitrobenzol a feszültség hatására kettősen törővé válik (290. és 292. §). A Ρ polarizátor és A analizátor
keresztezett állásban vannak, úgyhogy feszültség nélkül A-n semmi fény nem megy át. Ha viszont feszültséget kap a cella, az A már átenged fényt,
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mégpedig ennek erőssége pontosan a feszültségingadozáshoz s így végeredményben a hanghoz igazodik. Ezt a fényt keskeny résen át a mozgó
filmre, a képszalag szélére bocsátják, ahol a fény világosabb-sötétebb csíkok rendszerét hozza létre, amely a „hang képe”.

313,5. ábra -

A hangleadáskor a keskeny fénycsíkok rendszerét hanggá kell visszaalakítanunk, és itt alkalmazzuk a fotocellát. A hang képére, tehát a filmszalag
szélére igen keskeny fénynyalábbal (résen át) rávilágítunk (313,6. ábra). A film pergetésekor a sötétebb-világosabb csíkokon átmenő, tehát változó
erősségű fény egy alkalmas (ún. „fono”) fotocellára esik, és változó, az eredeti hangrezgéseknek megfelelően ingadozó fotoáramot kelt, amelyet
felerősítve, hangszóróba vezetünk. (Ha a fényt a filmcsík helyett a hangtanból ismert lyuksziréna korongján át ejtjük a cellára, a „fénysziréna” hangját
halljuk.)

313,6. ábra -
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A hangot nem a megfelelő filmkocka mellé fényképezik, hanem mintegy 20 képkockával lejjebb, mert a filmkockáknak a vetítőlencse előtt
ugrásszerűen kell mozogniuk, viszont a hangnak megfelelő fénycsíkoknak az átvilágító rés előtt egyenletes sebességgel kell elhaladniuk.

6. A képtávíró. (Első kísérletek: 1843, gyakorlati jelentőség 1926-tól.) Mint ahogy a szemünk retináján keletkező kép egyes képpontokból áll, a képet
a képátvitelnél is egyes képelemekre bontjuk (313,7. ábra). Jó kép visszaadásnál az egyes képelemek nem lehetnek 0,25 mm2-nél nagyobbak, vagyis
pl. egy 10×10 cm-es képnél 40 000 képelemet kell átvinnünk, ami csak időben egymás után lehetséges. A képleadás egyik módja: a képet forgó
hengerre téve, csavarszerűen „letapogatják”, ami mechanikai vagy optikai úton lehetséges. Az utóbbinak egyik módja az, hogy keskeny fénynyalábot
vetítenek a képre, amelynek egyes elemei világosságuk szerint a fénynek kisebb-nagyobb részét visszaverik. A visszavert fény fotocellára jut, amely
a fényingadozásokat áramingadozásokká alakítja; ezek elektroncsővel felerősíthetek és (távíróvezetéken vagy rádióadóval) továbbíthatók. A kép
felvételénél az elektromos feszültségingadozásokat pl. Kerr-cellára bocsátják, amely azokat a hangosfilmnél megismert módon fényingadozásokká
alakítja vissza. Ezek egy forgó dobon elhelyezett filmen az eredeti kép mását adják. Torzításmentes képhez szükséges, hogy az adó és vevő
forgó dobjai egyenlő nagyok legyenek, és pontosan ugyanolyan sebességgel forogjanak: az utóbbinak elérésére valók a különböző szinkronizáló
berendezések (vö. 240.§).

313,7. ábra -

7. A televízió elve (l. 240. §) ugyanaz, mint a képtávíróé, csak a kép elemekre való bontásának és összerakásának igen gyorsnak kell lennie, hogy
szemünk a képelemeket egységes képpé olvaszthassa össze. Ezenkívül mozgó képek átvitele esetén s-onként legalább 10–16 képet kell átvinni,
hogy a mozgást kielégítően folytonosnak láthassuk. (A színes tv elvét l. 240. § és 274. § 10.)
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3. fejezet - X. RÉSZ. Α RELATIVITÁS ELVE
(kísérleti bizonyítékai, megfogalmazása, fontosabb következményei)

314. §. Az „abszolút mozgás” problémája

A mechanikában (50. §) láttuk, hogy bármely két, egymáshoz képest egyenletes transzlációt végző vonatkoztató rendszerben [pl. a földön (K) és
egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatban (K')] a mechanikai jelenségek ugyanúgy mennek végbe. Az ilyen vonatkoztató rendszerek
közül tehát egyik sincs kitüntetve (Galilei-féle relativitási elv).

Ugyanezt analitikai alakban is kifejezhetjük, amikor is az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy a) a K'-rendszernek i', j' tengelye (l. 9.
§ 3.) mindig párhuzamos a K-nak megfelelő i, j tengelyével, sőt b) a K'-nek O' kezdőpontja a K-nak i tengelyén állandó ν sebességgel úgy mozog,

hogy O' az O-n a t = 0 időben halad át:  (vö. 50. § 1a–b).

Ekkor a 314,1. ábra szerint (ahol tetszőleges Ρ pont koordinátái:  és  a P-nek K'-beli koordinátáit t-kor a
következő, ún. Galilei-transzformáció adja meg:

 ((1). egyenlet)

(A t' = t azt az itt természetesnek vélt feltevést jelenti, hogy az időmérés mindkét rendszerben azonos.) A K-ban a mechanika alapegyenletének
pl. x komponense mármost:

 ((2). egyenlet)

ahol Fx argumentumában csak koordinátakülönbségek fordulnak elő. Az erők ugyanis nyilvánvalóan az anyagi testeknek csakis egymástól való

távolságaitól függhetnek. Ezért, ha (2)-ről az (1) helyettesítésekkel a K'-rendszerre térünk át:  ami (2)-vel megegyező alakú egyenlet.
Röviden tehát a Galilei-féle relativitási elv így is megfogalmazható: a mechanika törvényei a Galilei-transzformációval szemben invariánsok.
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314,1. ábra -

Ε transzformációból idő szerint való deriválás útján következik a sebességösszeadás Galilei-féle szabálya is [50. § (2)], amely szerint egy a Κ
vonatkoztatási rendszerből megítélve u sebességgel mozgó pont, a K-hoz képest állandó v sebességgel mozgó K'-rendszerből megítélve

 ((3). egyenlet)

sebességgel mozog.

A Newton-féle mechanika értelmében vett abszolút mozgásról (amelyen a feltételezett abszolút nyugvó térhez viszonyított mozgást értjük) tehát nem
lehet szó, mert az ,,abszolút nyugvó teret”, az „abszolút nyugvó vonatkoztató rendszert” a többi inerciarendszertől nem tudjuk mechanikai jelenségek
alapján megkülönböztetni, hiszen ezek minden ilyen rendszerben ugyanúgy mennek végbe. Kérdés, nem lehetséges-e ez a megkülönböztetés
elektrodinamikai, ill. optikai jelenségek alapján.

Az elektrodinamika alapegyenletei (a 241. §-ban leírt Maxwell-egyenletek) szintén csakis meghatározott Κ vonatkoztató rendszerben lehetnek
érvényesek, amely gyanánt régebben az elektromágneses jelenségek hordozóját, az egész világmindenséget kitöltő hipotetikus közeget, az „étert”
tekintették; ezt igen közelfekvő volt az „abszolút nyugvó” térrel azonosítani. Az elektrodinamika alapegyenleteiből következik, hogy ebben az „éterhez”
rögzített (K) koordináta-rendszerben [amelyet könnyebb elképzelés kedvéért pl. a Naphoz és az állócsillagokhoz rögzített (ún. heliocentrikus)
rendszerrel azonosnak tekinthetünk] a fényhullám fázisa minden irányban állandó c sebességgel terjed, vagyis a rendszer kezdőpontjából t  = 0
időpillanatban kiinduló fényhullám fázisa t időben az

 ((4). egyenlet)

egyenlettel meghatározott gömbfelületet éri el. Az „éterhez” képest állandó v sebességgel mozgó K' rendszerben azonban a fény fázissebességét,
amint azt (3)-ból geometriai szemlélet (314,2. ábra; itt t = 1) alapján is várhatjuk, a mozgás iʼ irányában:
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 ((5a). egyenlet)

314,2. ábra -

ellenirányában:

 ((5b). egyenlet)

a mozgásra merőleges jʼ irányban pedig:

 ((5c). egyenlet)

értékűnek számítanánk. Vagyis K'-ben a fázissebességnek függnie kellene a megfigyelési iránytól. Hogy pedig a fényterjedés K'-beli sebessége eltér
a K-belitől, annak oka a matematika nyelvén szólva az, hogy az elektromágneses gömbhullámfelület K-ban érvényes (4) egyenlete nem teljesülhet
K'-ben, vagyis az nem lehet invariáns az (1) Galilei-transzformációval szemben, ezért υ ≠ 0 esetén:

 ((6). egyenlet)

Ezzel viszont, mint már Maxwell is felismerte, elvileg nyitva áll a lehetőség arra, hogy egy, az ,,éterhez”' képest mozgó rendszerben – tehát nagyon
valószínű módon a Földünkön is – a fény fázissebességének különböző irányban való megmérésével kimutassuk a rendszer, ill. a Föld mozgását
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az ,,éterhez” képest, vagyis az ,,abszolút mozgást”, sőt meg is mérjük a Föld „abszolút sebességét”. (Itt a Földnek nem forgási, hanem transzlációs
sebességére kell gondolnunk.)

315. §. A Michelson-féle kísérlet és elvi következményei

1. A fenti célt kitűző kísérletek közül legnevezetesebb a Michelson-féle (1881). A berendezést, a Michelson-féle interferométert, az optikában
megismertük (280. § 1.), itt csak vázlatát tüntetjük fel. Lényege az (315,1. ábra), hogy a készülékhez rögzített F fényforrás (a) monokromatikus
fénysugarának egyik része (1) az LT1L, másik része (2) pedig az LT2L út megtétele után jut a végtelenre állított Μ távcsőbe, ahol interferenciacsíkok
figyelhetők meg. A csíkok helyét nyilvánvalóan az L-be visszajutó (1) és (2) sugárösszetevők fáziskülönbsége szabja meg, vagyis annak az időnek
t1 – t2 különbsége, amely alatt az L-en kettéváló (1), ill. (2) sugárösszetevő visszajut L-be.

315,1. ábra -

Tegyük fel, hogy az interferométer LT1 karja a Föld „éterhez” viszonyított v sebességének irányába esik, továbbá LTl = LT2 ≡ l. Ekkor a Földdel együtt
mozgó megfigyelő számára a fény fázissebessége a 314,2. ábra, valamint (314,5a–b) egyenlet szerint az LT1 irányban c – υ, az T1L irányban pedig
c + υ, úgyhogy az LT1L darab megtételéhez szükséges idő (a  tekintetbevételével):

 ((1). egyenlet)

Másfelől az LT2L út befutásához szükséges idő, mivel ebben a merőleges irányban a (314,5c) értelmében a fény relatív fázissebessége 
(ismét a  tekintetbevételével):
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 ((2). egyenlet)

Az időkülönbség tehát:

 ((3). egyenlet)

Ezért az LT1L utat befutó (v frekvenciájú) fény rezgéseinek száma L-ben v·Δt-vel nagyobb, mint az LT2L-et befutóé. Ha az egész készüléket 90°-kal
elfordítjuk, a karok szerepet cserélnek, úgyhogy ebben a helyzetben az időkülönbség t2 – t1 = –Δt, vagyis az előző helyzethez képest a rezgések
számának különbsége a két út mentén v·2Δt, aminek az interferenciacsíkok eltolódását kellene eredményeznie. Ilyen eltolódás azonban nem volt
tapasztalható.

Később mások különböző évszakokban (vagyis más sebességirány mellett is) pontosabb módon megismételték a kísérletet oly érzékeny
berendezéssel, amely már 1 km/s sebességet (vagyis a Földnek Nap körüli keringési sebességének 30-ad részét) is kimutatott volna. Az eredmény
negatív volt.

2. A Michelson-féle kísérlet, valamint egyéb (érzékenyebb, és állócsillagok fényével is végzett) interferenciakísérletek szerint:

I. Bármely két, egymáshoz képest nem gyorsuló koordináta-rendszer az optikai jelenségek szempontjából is egyenértékű. Sőt általában, bárminemű
fizikai (akár termodinamikai irreverzibilis) folyamat (pl. robbanás) iránya szempontjából sem lehet egyik inerciarendszer sem kitüntetve a másikkal
szemben. – Ezért ,,abszolút nyugvó tér” vagy ,,abszolút mozgás” nem ismerhető fel. Csakis viszonylagos helyről, ill. sebességről beszélhetünk, és
ez a viszonylagosság (relativitás) kísérletileg bebizonyosodott.

II. A fény fázisa bármely irányban mindig ugyanazzal a c sebességgel terjed, függetlenül a fényforrás és a vele együtt mozgó megfigyelő sebességétől.

A Michelson-féle kísérlet paradox eredményét az ún. klasszikus kinematika (5. §, ill. 10. §) alapján kezdetben többféleképpen is próbálták értelmezni,
de hasztalanul.

a) Lorentz és Fitzgerald feltételezték, hogy egy az „éterhez” képest állandó sebességgel mozgó merev testnek a mozgás irányával párhuzamos

hosszméretei  arányban megrövidülnek (kontrahálódnak, ez a Lorentz-kontrakció hipotézise). Ε feltevés az (1) egyenletet úgy módosítja,

hogy itt l helyett  kell írnunk. Ezért az (1) által adott t1 a υ sebesség bármely értékénél megegyezik a (2) által adott t2-vel, így csíkeltolódás
nem is várható. Ez a feltevés azonban ellentmond az I.-ben megfogalmazott (ún. reciprocitási) elvnek, mert kitünteti az egymáshoz képest mozgó
inerciarendszerek egyikét a másikhoz képest, éspedig éppen azt, amelyből megítélve a másikban nyugvó távolság rövidebbnek látszik.

b) Ritz pedig a paradoxont azzal a feltevéssel próbálta értelmezni, hogy egy υ sebességű fényforrás által a υ irányába kibocsátott fényhullám fázisa c +
υ sebességgel halad, vagyis úgy viselkedik, mint a mozgó lőfegyver által kilőtt lövedék (vagyis ballisztikus test). Ritz eme, ún. ballisztikus elméletének
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helyességét azonban meggyőzően cáfolja meg a spektroszkópiai kettős állócsillagok észlelése, amelyek fényének vonalas színképében valamennyi
vonal hullámhossza egyező időbeli periódussal változik. Ily változást csakis Doppler-effektus (105. és 345. §) idézhet elő, miközben a sötét központi
csillag körül keringő fényes kísérő csillag a Földhöz egyszer közeledik, máskor távolodik. Ha azonban Ritz feltevése igaz lenne, akkor a kísérő
közeledése közben kisugárzott fénye mindig nagyobb sebességgel, ezért esetleg évszázadokkal előbb érné el a Földet, mint a távolodása közben
kibocsátotté. Következésképpen a csillagszínképben egyszerre nem észlelhetnénk csupán egy, hanem mindig több, de egymáshoz képest különböző
periódussal és fázissal vándorló színképvonalat. A ballisztikus elmélet alapján azonban a Fizeau-féle interferenciakísérlet (280. §) értelmezése is
nehézségekbe ütközik.

A Michelson-féle paradoxon nyitjára Einstein (1905-ben és egyidejűleg tőle függetlenül Lorentz és Poincaré) jött rá, aki felismerte, hogy a Michelson-
féle kísérletnek a II.-ben megfogalmazott eredménye a szokásos tér- és időszemléletünkkel teljesen ellentétben áll, és ahogyan abszolút térről, úgy
abszolút időről sem beszélhetünk. Ugyanis a K, ill. a mozgó K' inerciarendszer különböző nyugvó pontjain az ún. helyi t, ill. t' rendszeridőt pl. úgy
mérhetjük, hogy e pontokra teljesen azonos szerkezetű, de előzőleg összeigazított (szinkronozott) órákat állítunk. A szinkronozás céljából először
valamennyi órát ugyanazon helyen pl. O-ban kell összegyűjtenünk, majd azokból egy-egyet a K, ill. K' különböző helyeire átszállítani. Ekkor azonban
hallgatólag fel szoktuk tételezni azt, hogy az órák mozgatása közben azok ,,járási sebessége” nem változik meg, vagyis azt, hogy pl. két szinkronozott
óra az egymástól távol eltöltött időt is egyezőnek méri. Az időmérték-átvitel (és vele a szinkronozás is) a Κ és K' között azonban nemcsak órák, hanem
fényjelek segítségével is megvalósítható, ezek terjedésére azonban ismét előzetes és önkényes feltevéseket kell elfogadnunk. De ugyanígy ahhoz,
hogy a K'-ben mérendő x' abszcisszaértékeket a K-beliekkel (x) összehasonlíthassuk, a K-ból egy hosszmértéket kell a mozgó K'-be átvinni. Eddig
hallgatólag mindig feltettük azt is, hogy a mozgásba hozott valamely merev hosszmérték nem szenved méretváltozást. Itt azonban mindig tekintetbe
kell még azt is vennünk, hogy egy mozgó távolság mérése sohasem választható el az időméréstől, hiszen e célból a végpontjainak mindig ,,egyidejű”
helyzetét kell a nyugvó vonatkoztatási rendszerben meghatároznunk (l. még 317. § 4.). Einstein felismerte, hogy a szinkronozás eddigi önkényes
feltevései nem egyeztethetők a Michelson-féle kísérlet (317,2.) eredményeivel, az ellentmondás feloldására ezeket okvetlenül módosítanunk kell.

316. §. A Lorentz-transzformáció és a speciális relativitás elve

1. Speciális Lorentz-transzformáció. A Michelson-féle kísérletnek (315. § 2. II.-ben megfogalmazott) az az eredménye, amely szerint (314,6)-tal
ellentétben ugyanannak a fényhullámnak a fázisa mind nyugvó (K), mind állandó υ sebességű mérőberendezés (K') számára ugyanazzal a c
sebességgel táguló gömbhullámfelület

 ((1). egyenlet)

 ((1′). egyenlet)

alakjában terjed, arra utal, hogy a fényhullámfázis mozgására nem lehet érvényes a sebesség-összeadásnak (314,3) adta Galilei-féle módja, amelyet
a Michelson-féle kísérlet magyarázatánál eredménytelenül alkalmaztunk. Ezért az is bizonyos, hogy a Κ koordinátáit K'-jéivel a (314,1) Galilei-féle
transzformáció nem egészen helyesen köti össze, és az a K' sebességének legfeljebb elegendően kis értéke esetén lehet érvényes. A (314,1)-et
tehát legegyszerűbben úgy kell helyesbítenünk: hogy: a) az i és iʼ tengely továbbra is egybeessék, b) a transzformáció ezentúl is maradjon lineáris,
c) a Κ sebessége K'-höz képest a helyesbítés után is –υ maradjon (a 315.§ 2. I.) következtetésnek megfelelően. Az a) és b) követelésnek tehát
(314,1) általánosításaként csakis az
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 ((2). egyenlet)

 ((3). egyenlet)

alakú transzformáció felelhet meg, ahol a ξx, ξt, τx, τt a koordinátáktól független, legfeljebb a υ-től függő faktorokat jelentenek. Számítsuk ki az O' (x'
= 0) pont K-beli υ sebességét. Az O'-re: ξxx = –ξtt, tehát sebessége: υ = dx/dt = –ξt/ξx. Ezért (2)-t az egyszerűbb ξx ≡ ξ jelöléssel így is írhatjuk:

 ((4). egyenlet)

Ehhez járul a (314,1)-ben egyező módon transzformálódó y' és z' koordinátáknak legegyszerűbb helyesbítése:

 ((5). egyenlet)

De a (314,1) mellett felírt t' = t követelés az itteni (1), (3), (4) és (5) egyenleteinkkel összeegyeztethetetlen, amint erről helyettesítéssel
meggyőződhetünk. Ezért Einstein korszakalkotó felismerése nyomán feladjuk az abszolút idő hamisnak bizonyult koncepcióját, és a K'-beli t'
rendszeridőt is lineáris transzformációból kívánjuk kiszámítani, éspedig egyszerűségre törekedvén csakis az x és t koordinátákra szorítkozva:

 ((6). egyenlet)

A (4), (5) és (6) transzformációformulák együtthatóit az (1) és (1') követelés alapján határozhatjuk meg. Nevezetesen (1) és (1') miatt, bármely x,
y, z, t érték mellett fenn kell állnia az

 ((7). egyenlet)

egyenletnek is, ha jobb oldalára a (4), (5) és (6) által adott kifejezéseket helyettesítjük. Ε követelésből a megfelelő tagonkénti egyeztetés alapján
szükségképpen az következik, hogy

Vagyis az (1–1') és az a) és b) feltételeket a Galilei-féle transzformáció keresett általánosításaként az

 ((8). egyenlet)

ún. Lorentz-transzformáció elégíti ki (mert azt 1904-ben Lorentz állította fel, felújítva Voigt 1887-beli és Larmor 1900-beli formális kezdeményezéseit).
Látható, hogy ha (υ/c) elhanyagolható 1 mellett, akkor a Lorentz-transzformáció (8) az első bekezdésben megkívánt módon valóban átmegy a
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Galilei-félébe (314,1), így pl. abban a különben fizikailag lehetetlen esetben is, ha a c értékét végtelennek vennénk. De (8) alapján még el sem

képzelhetünk oly K' inerciarendszert, amelynek υ sebessége a K-hoz képest nagyobb lenne a c fénysebességnél. [Ekkor ugyanis a  gyök

és ezzel x' és t' imagináriussá válnék, és ennek éppen ezért fizikai (mérési) tartalmat nem lehetne tulajdonítani. Ezért a c  fénysebesség a
természetben határsebesség szerepét tölti be. Oldjuk meg (8)-at x, y, z, t-re:

 ((9). egyenlet)

Ez az inverz transzformáció elárulja, hogy (8) a c) követelést is kielégíti.

2. A speciális relativitás elve. A (8) birtokában másképpen is megfogalmazhatjuk a 315. § 2. I.-ben kimondott elvet: valamely leszármaztatott fizikai
mennyiséget egy formula csakis akkor értelmez helyesen, valamely törvényt pedig egy egyenlet (vagy egyenlőtlenség) csakis akkor ír le hűen, ha
a formulának, egyenletnek (vagy egyenlőtlenségnek) alakját a Lorentz-transzformáció nem változtatja meg [röviden: ha a formula, egyenlet (vagy
egyenlőtlenség) „Lorentz-kovariáns”].

Ezt az általános elvet azért nevezzük a speciális, vagyis korlátozott relativitás elvének, mert az a fizikai mennyiségnek, vagy törvénynek csakis
egy speciális vonatkoztatási rendszerben, nevezetesen valamely inerciarendszerben érvényes leírására korlátozódik. Az elv értéke pedig abban
áll, hogy segítségével felismerhetjük, helyesen értelmeztünk-e valamely fizikai mennyiséget, továbbá helyesen írtuk-e fel egy törvény egyenletét.
A továbbiakban néhány kinematikai következtetésen keresztül azt kell vizsgálnunk, vajon az x, y, z hosszúságon és a (t) időn felül az (MKSA)-
beli további két alapmennyiségnek az (m) tömegnek, valamint az (I) elektromos áramnak értéke Lorentz-transzformáció (8) esetén miként
viselkedik. Ε célból azonban előbb néhány leszármaztatott mennyiségnek (pl. az impulzusnak) kell megkeresnünk „Lorentz-kovariáns” alakját, vagyis
„relativisztikus” általánosítását.

317. §. A Lorentz-transzformáció fontosabb kinematikai következményei

1. Az egyidejűség relativitása. Két esemény K-ban az x1 ≠ x2 helyen legyen egyidejű, vagyis t1 = t2. Ekkor (8) szerint e két esemény K'-ben a

rendszeridőben játszódik le, ezért t'1 és t'2 a K'-ben csakis akkor lehet egyenlő, ha kikötésünkkel ellentétben x1 = x2. Vagyis a K-ban egyidejű két
esemény a hozzá képest mozgó K'-ból megítélve általában nem egyidejű.

Az előbbiekből egyszersmind az is következik, hogy a 314,1. ábrára nézve a j tengely bármely két pontja egyidejűen halad át az j' tengelyen, ily két
pontra ugyanis x1 = x2 = 0. Más szóval valamely nyugvó szakasz végpontjain harántirányban (egyenletesen) mozgó (kongruens) szakasz végpontjai
okvetlenül egyidejűen haladnak át. Ε tény elvileg egyszerű módot nyújt távolban nyugvó két óra szinkronozására.
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2. A speciális relativitás elvének alkalmazása ok és okozati eseménypárra. A Galilei-féle relativitás-elvre korlátozódó, ún. klasszikus fizikában az 1.

okozó eseményt csak az tünteti ki a 2. okozati eseménnyel szemben, hogy az 1. sohasem lehet későbbi a 2.-nál:   Robbanjon föl t2-kor pl.
az (x2, 0, 0) helyen az a lőporos hordó, amelynek gyújtókanócát az (x1, 0, 0) helyen (x1 < x2) éppen t1-kor gyújtottuk meg. A speciális relativitás elve

szerint a mozgó K' rendszerben is ugyanilyen értelmű egyenlőtlenségnek kell fennállnia, vagyis  Ezért (316,8) alapján:

 ((1). egyenlet)

Itt az  az x1-ből x2-be küldött hatás, vagyis jel sebességének fogható fel (esetünkben a gyújtókanóc égési sebességének).
Minthogy az (1) nevezője pozitív, az egyenlőtlenség csakis akkor teljesülhet, ha  Mivel pedig itt korábbi megállapításaink szerint a υ legfeljebb
a c-t érheti el, ezért a kapott egyenlőtlenség arra vezet, hogy  Vagyis: semmiféle jelsebesség nem lehet nagyobb a fénysebességnél. Ε tényből
egyszersmind az is következik, hogy eszmei merev test nem valósulhat meg. Ugyanis pl. az i tengely nyugvó x1, x2 pontjára merev hosszmértéket
fektetve, majd a kezdőpontját x1-ről az i tengely mentén t1-kor kimozdítva azt várnánk, hogy egyidejűen (vagyis t2 = t1-kor) a végpontja is kimozdul
x2-ről. Ezzel azonban végtelen (w) sebességű jelet küldhetnénk x1-ből x2-be, ami a fentiek alapján ellentétben áll a speciális relativitás elvével.

Ha nem valósulhat is meg még két pontból álló merev test sem, mégis értelmeznünk kell, mikor tartsunk egy pontot merevnek valamely másikhoz
képest, vagyis mozdulatlannak. Meg kell ugyanis különböztetnünk egy pont viszonylagos mozgását a mozdulatlanságától a relativitás elvével megférő
módon.

Valamely Β pontot Α-hoz képest akkor mondunk merevnek, ha rA = rA(t) és rB = rB(t) pályájuk kielégíti a következő két egyenletet:

 ((1a). egyenlet)

 ((1b). egyenlet)

ahol sAB nem negatív állandó. Minthogy pl. drA(t)dt = 0 esetén (1a) miatt tA = tB, ezért (1b) alapján az  szükségképpen az A, Β
pontok reális tértávolságát, vagyis invariáns mérőszámát jelenti. Az (1a) és (1b) értelmezésből (az utóbbinak tB szerinti teljes deriválása árán) azt is
beláthatjuk, hogy valahányszor a Β pont merev az A-hoz képest, mindannyiszor fordítva is igaz.

A fizikában megvalósulhat ugyan fénysebességnél nagyobb sebesség is. Így pl. a világítótorony ω szögsebességgel forgatott fénymutatója c/ω-nál
nagyobb r sugarú távolságban a körív mentén c-nél okvetlenül nagyobb sebességgel mozog. De belátható, hogy ezzel hírt, vagyis jelet adni nem
lehet egy váratlan eseményről.
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A c-nél szintén nagyobb lehet egy fényhullám-csoport sebessége is (99. §), ha anomális diszperziójú közegben állandó amplitúdójú és végtelen
színuszhullámok interferálnak. Sommerfeld azonban felismerte, hogy váratlan eseményről jelet adni ilyenekkel sem lehet, hanem csakis véges számú
színuszhullámból előállított hullámcsoporttal. Ilyennek sebességére azonban nem alkalmazható a (99,1), értékéről pedig Sommerfeld kimutatta, hogy
a fény vákuumbeli sebességét sohasem haladhatja meg (vö. 246. §-ban).

3. Idődilatáció és sajátidő. a) Egy nyugvó és hét mozgó óra esete. Az i tengely x1 pontján nyugvó óra mutasson t1, az x2 pontján levő pedig t2 időt.
Kérdés, mekkorának méri ezt a t2 – t1 ≡ Δt időközt a mozgó K' rendszer i' tengelyének x'1 és x'2 helyén az a két nyugvó óra, amelynek egyike az

x1 pontbeli órán éppen t1-kor, másika pedig az x2 pontbeli órán t2-kor halad át. A (316,8) alapján:  Ha pl. a K-ban
nyugvó két óra egybeesik, pl. egymással azonos, vagyis x2 = x1 akkor:

 ((2). egyenlet)

Minthogy itt  ezért ugyanazon nyugvó óra által mért (Δt) időközt a mozgó órák általában nagyobb (Δt') értékűnek mérik (idődilatáció):
Ha pl. egy igen nagy állandó (v) sebességre felgyorsított óra, amelyet a felgyorsítás után nyugvó órával igazítottunk össze az áthaladáskor,
nagy messzeségben egy – v sebességgel mozgó másik órán haladna át, és ennek ekkor stafétaszerűen nyomban átadná időadatát, akkor ez
visszaérkezéskor az oda-visszafutás időközét kisebbnek mutatná, mint a helyben maradt óra (óraparadoxon).

Az idődilatációnak meggyőző bizonyítékát azonban a kozmikus sugárzásból (l. 366. §) származó π-mezonok észlelése adja a tengerszint
magasságában. Ezek kozmikus primerrészek hatására a légrétegnek legalább 107 cm-nyi magasságában keletkeznek oxigén- vagy
nitrogénmagokból, de lefékezve τ = 2·10–6 felezési idővel okvetlenül elbomlanak. Ez idő alatt azonban, még ha fénysebességgel mozognának is,
bomlás nélkül legfeljebb csak 6·104 cm-nyi utat tennének meg, kereken két nagyságrenddel kevesebbet, mint amennyi a tengerszint eléréséhez
szükséges. Hogy mégis észleljük azokat, annak az a magyarázata, hogy a τ felezési időt voltaképpen a mezonon elképzelt óra (Δt) adatának kell
felfogni, amelyet a hozzá képest mozgó földi órák a (2) értelmében szükségképpen nagyobb Δt'-nek mérik, mert itt a mezon vagy υ sebessége miatt

a  szorzó lecsökkenhet 10–2-re is. Ezért a mezon valódi útja 102-szer nagyobb lehet υΔt-nél.

b) Két nyugvó és egy mozgó óra esete. Ha egy állandó υ sebességű óra először egy oly nyugvó órán halad át, amely ekkor éppen t helyi időt mutat,
majd pedig egy (az előbbivel szinkronozott) másik nyugvó órán is, amely ekkor éppen t + Δt helyi időt jelez, maga pedig e két áthaladás időközét
Δt'-nek méri, akkor (a (2)-vel ellentétben)

 ((3). egyenlet)

Ez a (316,9) negyedik egyenletének Δt differenciájából és benne az ugyanazon órát jelentő Δx' = 0 kikötésből következik.

c) Sajátidő. Valamely változó υ – υ(t) sebességű órán mért τ, ún. sajátidőt, amely rajta eltelik, miközben áthalad egy éppen t0-t, majd egy t-t mutató
nyugvó órán, a (3) alapján a rajta eltelt oly elemi dt' időközök integrálja szolgáltatja, amelyeken belül a sebesség állandónak vehető:
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 ((4). egyenlet)

Az idődilatációt, vagyis a (τ) sajátidő és a (t) rendszeridő eltérését a Mössbauer-effektus (372. §) segítségével kísérletileg is sikerült igazolni azáltal,
hogy a (1016 relatív pontosságúnak bizonyult) Mössbauer-féle oszcillátorpár közül a sugárzót sebesen forgatott korong peremére állították, az elnyelőt
pedig ugyanazon sugár mentén közel a forgástengelyhez. Ekkor ennek árnyékában a forgástengelyen a sugárzásmérő kimutatta, hogy a sebesebben
forgó oszcillátor valóban a (4) adta mértékben hangolódott el a lassúbbhoz képest.

4. Hosszúságkontrakció. Nyugodjék a υ sebességgel mozgó K' rendszer i' tengelyén egy merev rúd, amelynek kezdőpontja x'1, végpontja pedig x'2
abszcisszájú, a rúd hosszúsága tehát l' ≡ x'2 – x'1 legyen (317,1. ábra). Ha ugyane rúd hosszúságát a nyugvó Κ rendszerből akarjuk megállapítani,
akkor az i tengelyen meg kell határoznunk azt az x1 és x2 abszcisszájú nyugvó pontokat, amelyek közül az x1-en a rúd kezdőpontja ugyanabban a t

időben halad át, mint az x2-n a végpontja. A keresett l hosszúságot itt x2 – x1 adja. Tehát (316,8) miatt:  Ezért

 ((5). egyenlet)

Minthogy  a saját irányában υ sebességgel mozgó rudat egy nyugvó hosszmértékkel rövidebbnek (tehát összehúzódottnak) mérjük
(hosszúságkontrakció). A (316,9) alapján azonban könnyen belátható, hogy a megállapítás fordítva is fennáll, vagyis egy álló rudat a saját irányában
mozgó hosszmértékkel szintén rövidebbnek mérünk. A hosszúságkontrakció tehát, ellentétben az említett Lorentz-kontrakció feltevésével, nem tüntet
ki egyetlen inerciarendszert sem a többivel szemben.

317,1. ábra -

Ha pedig pl. az A és Β is állandó υ sebességgel mozog a Κ inerciarendszer i tengelyén, akkor ezek egymáshoz képest okvetlenül merevek, és

általuk a K-ban egyidejűen letapintott pontok dAB távolsága az (1a) és (1b) miatt:  vagyis dAB az (5) szerint valóban az sAB Lorentz-
kontrakciójának fogható fel.
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5. A sebességösszeadás Einstein-féle szabálya. A Galilei-féle (314,3) szabályt itt elegendő egyező irányú (a) és merőleges (b) sebességek esetére
relativisztikusan általánosítanunk.

a) Egyező irányú (u pont- és υ rendszer-) sebesség esetén a pont u' sebessége a mozgó K' rendszerben: u' ≡ dx'/dt' = (dx'/dt) · (dt/dt'). De (316,8)
alapján (dx'/dt) · (dt/dt') = (dx/dt – υ)/(1 – υdx/c2dt), tehát az u = dx/dt jelöléssel:

 ((6). egyenlet)

b) Egymásra merőleges (u pont- és v rendszer-) sebesség esetén a mozgó K' rendszerben a pont u' sebességét hasonlóképpen számíthatjuk ki.
Az u értékét most dy/dt ≡ uy-nal jelölhetjük, az u'-nek zérustól különböző két komponensét pedig u'x-vel és u'y-vel. A (316,8) transzformációból t'

szerinti deriválás útján tekintetbe véve, hogy most dx/dt = 0: u'x = (dx'/dt) · (dt/dt') = –υ. Ugyanígy:  Ebből kiszámítva
u' négyzetét:

 ((7). egyenlet)

c) Látjuk, hogy mind az egyirányú, mind a merőleges sebességek összetétele esetén valahányszor u = c, az eredő u' = c. Vagyis az Einstein-féle (6)
és (7) szabály helyesen ad számot arról, miért halad mindig azonos c sebességgel a fény mind a Κ nyugvó, mind a K' mozgó inerciarendszerben.
Viszont (6) és (7) a υ /c → 0 esetben valóban a Galilei-féle szabályra (314,3) egyszerűsödik.

d) A Fizeau-féle interferenciakísérlet eredményét (280. §) a (6) csattanósan képes megmagyarázni. Ez ugyanis a Galilei-féle sebességösszeadási
szabállyal nem volt összeegyeztethető. Tudva azt, hogy e folyadékkal együttmozgó Κ rendszerben a fény fázissebessége u ≡ c/n, a fényhullám
u' fázissebességét abban a K' rendszerben, amelyben a kísérleti folyadék +υ ill. –υ sebességgel áramlik, (6) alapján számíthatjuk. Ekkor a c-hez
képest kicsiny υ mellett jó közelítéssel:

 ((8). egyenlet)

egyezésben az empirikus (280,7) formulával.

e) A Michelson-féle kísérlet negatív eredménye a sebesség-összetétel Einstein-féle szabálya alapján hasonló egyszerűen értelmezhető. Nevezetesen

a 5a, valamint az l karhosszúság (5) kontrakciója értelmében a (315,1) egyenletet  kell helyesbíteni. Az 5b értelmében tekintetbe

véve azt is, hogy itt a fényút az l befogóból átfogóba megy át, a (315,2) pedig  módosul, ahonnan  Látjuk, hogy
ezáltal a (315,3) a Δt = 0-ra egyszerűsödik, amely éppen ezért υ-től független. Tehát csíkeltolódás sem az interferométer mozgása, sem elfordítása
következtében nem is várható.
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318. §. A relativisztikus dinamika néhány tétele

1. A Newton-féle mozgásegyenlet, a tömeg és az impulzus relativisztikus alakja. A speciális relativitás elve szükségképpen általánosítja a Newton-
féle mozgásegyenlet [II. dinamikai axióma, 14. § (3)] mdv\dt = F(r) alakját is. Nevezetesen a mozgásegyenletnek a relativitás elvével megférő,
általánosabb alakja:(198.§)

 ((1). egyenlet)

Ennek belátására célszerű az erőnek dinamikai értelmezését (15. § 3.) igénybe vennünk, amely szerint az F(r) szabad erőteret a Κ inerciarendszer
valamely tértartományában az m0a0(r) értelmezi, ahol a0 a tartomány nyugvó r helyén elhelyezett, ott tehát kezdetben zérus sebességű, majd
elengedett m0 tömegű pontnak (ún. nyugalmi) gyorsulását jelenti. Ε felfogásban a Newton-féle II. dinamikai axióma legalábbis a klasszikus mechanika
keretében éppen azt fejezi ki, hogy az m0a = F egyenlet akkor is fennáll, amikor a tömegpont nem zérus, hanem véges sebességű, ezért:

 ((2). egyenlet)

Megmutatjuk azonban, hogy (2) a speciális relativitás elvével már egydimenziós esetben sem egyeztethető össze, mert ha az valamely
tömegpontra a K-ban fenn is áll, a mozgó Κ'-ban már nem teljesülhet. Belátására vessük alá az i menti a gyorsulást Lorentz
transzformációnak. Így a K'-beli gyorsulás: a' =d2x'/dt'2 kiszámítására képezzük (316,8)-ból: dx'/dt' = (x – υ)/(1 – xυ/c2)-et.Ebből

Kiemelve ]

 ((3). egyenlet)

Ha  vagyis a K' a ponttal pillanatnyilag együttmozgó (ún. momentán) vonatkoztatási rendszer, akkor (3)-ban a' éppen nyugalmi gyorsulást jelent,
vagyis:

 ((4). egyenlet)

Ha pedig a (3)-ban  amikor is most itt a helyett a0 írandó, akkor  Ezt az egyenletet (4)-gyel osztva:  Ebből

látjuk, hogy (2) fennállása esetén  vagyis a (2) Lorentz-transzformáltja a (2)-től eltérő alakú, más szóval a (2) valóban nem Lorentz-
kovariáns. Alakjának helyesbítésére útmutatást (4) ad, amelynek bal oldalát a nyugalom (υ = 0) kikötése miatt a transzformáció nem változtatja meg,

ezért a jobb oldalát:  sem. Tehát (2) Lorentz-kovariánssá válik azáltal, hogy benne a gyorsulás helyett 
írunk. Ezzel a szabállyal a (14. § 3)-at pedig így helyesbítjük:
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 ((5). egyenlet)

megegyezésben (1) -gyel.

Minthogy m0 állandó, az (1) egyenletet így is írhatjuk:

 ((6). egyenlet)

Egybevetve ezt (27,2)-vel, úgy is felfoghatjuk, hogy a tömegpont mozgási tömege:

 ((7). egyenlet)

függ a υ sebességtől, és legkisebb értékét, az állandó m0-et akkor veszi fel, ha sebessége zérus. Éppen ezért itt m0-et nyugalmi tömegnek nevezzük.
A (6)-ban, ill. (7)-ben kifejezett tényt meggyőzően igazolják Kaufmann korábbi (1904) meglepő mérései, amelyek szerint a gyors elektronok fajlagos
töltése a sebességük növekedésével csökken (198. § 3.).

A 27. § (2) mozgásegyenletnek (6)-ban előállított relativisztikus alakja alapján megadhatjuk az I ≡ mv impulzusnak is ilyen alakját:

 ((8). egyenlet)

2. A kinetikai energia relativisztikus alakja. A speciális relativitás elve nemcsak a mozgásegyenletet, hanem az ebből 29. § 2-ben levezetett munkatételt
is szükségképpen helyesbíti. Nevezetesen bebizonyítható, hogy az F(r) mozgató erőnek az m tömegű ponton végzett L munkáját a kezdő- (1) és
végsebesség (2) továbbra is egyértelműen képes ugyan megadni (L = Ekin2 – Ekin1, munkatétel), de a 29. § (3)-beli ,,klasszikus” Ekin = mυ2/2 helyett az

 ((9). egyenlet)

írandó. Az Ekin ezen alakjának helyességét az is alátámasztja, hogy (9) jobb oldalát (v/c)2 szerint Taylor-sorba fejtett

kifejezésében kis  sebesség esetén (v/c)2 elhanyagolható, és így (9) a kívánt módon valóban a kinetikai energia klasszikus alakjában megy át.
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A (9) igazolására állítsuk elő az F erő teljesítményét, vagyis szorozzuk skalárisán (5)-öt v-vel, ekkor könnyű vektori átalakításokkal:

Ennek alapján az L munkát most is Fv időintegrálja szolgáltatja:

vagyis (9) alapján valóban a munkatételhez jutunk.

3. A tömeg és energia egyenértékűsége, az energia tehetetlensége. Bevezetve a (7) jelöléssel az E ≡ mc2 és az

 ((10). egyenlet)

energia jellegű tagokat, a kinetikai energia (9) kifejezése így is írható:

 ((11). egyenlet)

Einstein felismerte, hogy itt az E0-t a tömegpont (pl. atom) belső (másként: saját- vagy nyugalmi) energiájának kell tekinteni. Ilyennel a klasszikus fizika
nem számolt azért sem, mert ott kételyek még nem merültek fel az m0 tömeg változatlanságával szemben. Később az atomátalakulások azonban
erre számos példát szolgáltattak. Ha tehát a nyugalmi tömeg megváltozik, akkor (10) alapján a belső energia is szükségképpen változást szenved, de
fordítva is: a belső energia megváltozása okvetlenül maga után vonja a nyugalmi tömeg értékének megváltozását (ún. tömegdefektust) is, vagyis a
tömeg energiával egyenértékű és fordítva; pl. 1 g-nyi tömeg 9·1020 erg-nyi energiával. A c2 faktor igen nagy értéke miatt ennek az egyenértékűségnek
laboratóriumi igazolása a viszonylag kis értékű kémiai energiaváltozások segítségével nem lehetséges, csak az említett nagyértékű atommag-
(radioaktív) átalakulásokkal, nagy pontosságú (tömegspektrográfiai) tömegértékeket véve igénybe. Ezért a tömegmegmaradás (15. §) törvénye a
(10) egyenletnek megfelelően relativisztikus módosításra szorul: e szerint valahányszor Μ grammnyi nyugalmi tömeg m-re csökken, miközben Q erg
energia (reakcióhő) szabadul fel, mindannyiszor kielégítik e mennyiségek a (10)-ből következő

 ((12). egyenlet)

egyenletet.

4. A belső energia, bárminemű természetű is, ezért a tömegpontnak mintegy tehetetlenséget kölcsönöz. Ε tényt különben elektromágneses sugárzó
energiával telt üregre korábban Hasenöhrl is felismerte. Gondolatmenete azon az elektrodinamikai tényen alapszik, hogy valamely irányban áramló
Ε elektromágneses energia egyszersmind mindig E/c nagyságú elektromágneses eredetű impulzust visz magával (l. még 345. §).
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Egy elhanyagolható tömegű csövet azonos minőségű és megegyező Μ tömegű antennafelület (A és B) zár be egymástól l távolságban, ezáltal nyugvó
hengert alkotva (318,1. ábra). Sugározzon ki az A a Β felé Ε elektromágneses energiát. Ekkor a mondottak alapján egyszersmind E/c impulzus is
átáramlott A-ról B-re. Ezért a 2M tömegű henger az impulzustétel alapján (39. §)

V = E/2cM

sebességet vesz fel az energia haladásával ellentétes irányban. Ha azonban az energia a Β antennához érkezik, akkor ez elnyeli azt, s ily módon a
henger az előbbivel éppen ellentétes impulzust nyer, tehát megáll. A henger csak t = l/c ideig mozog egyenletes V sebességgel, az eltolódása

 ((13). egyenlet)

Minthogy a hengert belső erők tolták el, S tömegközéppontjának a súlyponttétel (39. §) alapján nyugalomban kell maradnia. Ez azonban csak akkor
lehetséges, ha a hengerben az Ε energiával együtt egy m tehetetlen tömeg is átkerült A-ról B-re, amelynek éppen akkorának kell lennie, hogy a d-
vel balra tolódott henger új tömegközéppontja a régivel egyezzék:

(M – m) (l/2 + d) = (M + m) (l/2 – d).

Ebből

m = 2Md/l.

(13)-at a kapott kifejezésbe helyettesítve, az

m = E/c2

összefüggésre jutunk, ahol m adja az Ε elektromágneses energiával távozott tömeget.

318,1. ábra -
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319. §. A téridő-kontínuum és vektorai

Az alábbiakban áttekintjük a négydimenziós tenzorszámítás fontosabb szabályait, éspedig abból a célból, hogy a relativitás elvének elektrodinamikai,
valamint optikai következményeit is levonjuk, és ezek ellenőrzésére végzett kísérleteket könnyen megértsük. Segítségével valamely fizikai
mennyiségnek, ill. összefüggésnek már az alakjáról is eldönthetjük, megfelel-e a relativitás kötelező elvének, vagy sem. Ha megfelel, az röviden és
jellegzetesen jelentkezik. A következő vázlatos ismertetést oly logikai lépésekre bontottuk, amelyeket az igényesebb olvasó önálló bizonyításaival
követni képes.

1. Az eseményvektor. A (316,8) Lorentz-transzformációt Minkovszki (1910) nyomán az

 ((1). egyenlet)

rövidítésekkel a következő, egyszerűbb alakban írhatjuk:

 ((2). egyenlet)

Az (1) jelöléssel a (316,7)-beli s2:

 ((3). egyenlet)

A (2) a K-beli (3) ún. pitagoraszi kifejezést egyező alakú és értékű K'-belibe képes átvinni, vagyis a (3) adta (nem feltétlenül valós) s mennyiség a (2)
transzformációnak invariánsa. Az s2 első három tagja az r helyvektor (9. § 3.) értéknégyzetét szolgáltatja, amely egymagában viszont nem invariáns.
Ε sajátság arra utal, hogy a térbeli pontot jellemző helyvektor a relativitás elve szempontjából nem korrekt vektor, mert csupán három koordinátával
rendelkezik. Ezt az elvet az x, y, z csakis még egy negyedik koordinátával, éspedig az l-lel kiegészítve képes kielégíteni. Az x, y, z, l a négydimenziós,
ún. téridő-kontínuumban oly eseményt jelent, amely az x, y, z ponton éppen a t =l/jc időben következik be. Ezért a térbeli pont, ill. az r helyvektor
a téridő-kontínuumban eseménnyé, ill. s eseményvektorrá általánosodik.

2. Általános Lorentz-transzformáció. Az 50. § alapján inerciarendszernek minősítendő adott K-n kívül minden olyan K'-rendszer is, amely a K-ban
egyenletes transzlációt végez, vagyis kezdőpontja nagyság és irány szerint állandó sebességű, továbbá két tengelye (pl. a 9. §-ban értelmezett
i', j' irány) állandó szöget zár be a Κ megfelelő két tengelyével (pl. az i, j iránnyal). A (2) azonban e lehetséges K' inerciarendszerek közül csakis
azokat köti össze K-val, amelyek kezdőpontja a K-nak i tengelyén úgy mozog, hogy az éppen t = 0-kor esik egybe K-éval, a j' és k' tengelye pedig
a K-éival mindig párhuzamos. Ezért a (2)-t csupán speciális Lorentz-transzformációnak nevezhetjük. Segítségével azonban a következőkben olyan
transzformációformulát is fel lehet állítani, amely megadja ugyanannak az eseménynek tetszőleges K' inerciarendszerbeli x', y', z', l' koordinátáját
a K-beli x, y, z, l-ből.

I. Kezdőpont-áthelyezés. Legyen a K' inerciarendszer O' kezdőpontjának pályaegyenlete K-ban:  Toljuk el a K' kezdőpontját az r0-nak
végpontjába úgy, hogy az innen kiinduló új iI és jI tengely a régivel párhuzamos maradjon: iI = i és jI = j (a 319,1. térbeli ábrán jobb áttekinthetőség
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érdekében elegendő csupán az i és j irányokat feltüntetni, mert ezek egyben a k-t is meghatározzák). Ez is inerciarendszer (KI), amelyben az x,
y, z, l esemény új koordinátái:

 ((4). egyenlet)

319,1. ábra -

az O' kezdőpont pedig a KI-ben is v sebességű, és tI = t = 0-kor okvetlenül áthalad az ΟI kezdőponton.

II. Első rendszerelfordítás. Abból a célból, hogy a (2)-t igénybe vehessük, fordítsuk el a KI rendszer iI tengelyét az

 ((5). egyenlet)

irányába. Ennek elérésére azonban a jI-t is el kell fordítani egy új jII irányba, amelyet önkényesen a v/υ és j' által meghatározott síkban veszünk fel.
Az iII-re és jII-re érvényes (9,13) egyenletből meghatározzuk tehát azt az a és b reális számpárt, amelyre

 ((6). egyenlet)

Bizonyos, hogy az ezáltal egyértelműen nyerhető álló KII vonatkoztatási rendszer is inerciális. Ebben

Szorozzuk skalárisán e vektoregyenletet rendre v/υ-vel, jII-vel és kII-vel, ekkor ismét a (9,13) jóvoltából a következő transzformációformulához jutunk:
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 ((7). egyenlet)

III. Transzláció. Minthogy az Ο' az előbb értelmezett KII rendszer iII tengelyén állandó sebességgel mozog, ezért inerciarendszer az a KIII jelzésű is,
amelynek kezdőpontja tengelyei pedig KII-éivel egyező irányúak:

 ((8). egyenlet)

Erre a KIII-ra alkalmazható (2):

 ((9). egyenlet)

IV. Második rendszerelfordítás. A KIII-rendszer iIII ill. jIII tengelyét végül a KIII-ével közös kezdőpontú K' rendszer i', ill. j' tengelyére fordítjuk rá. Ekkor
a (6) mintájára keresett K' koordináták:

 ((10). egyenlet)

továbbá

 ((11). egyenlet)

V. Általános transzformáció és fő invariánsa. Ha (10)-be, ill. (11)-be (9)-et helyettesítjük, a kapott kifejezésbe pedig (7)-et, ill. (5)-öt, és végül ez
utóbbiba (4)-et, akkor egyértelműen általában inhomogén, de okvetlenül lineáris transzformációhoz jutunk, amely éppen ezért

 ((12). egyenlet)
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alakú, ahol az  mátrix, valamint az αm(m,n = x,y,z,l) mennyiség elemei közül képzetesek azok, amelyek indexeiben az l előfordul. Az α mn
és α m birtokában a következőket lehet bebizonyítani. A (12) transzformáció esetén a (316,7)-nek megfelelően

 ((13). egyenlet)

Ebből pedig belátható, hogy

 ((14). egyenlet)

[A (14) a (13)-ból az αmn pontosabb ismerete nélkül is levezethető.] Az α mn mátrix determinánsa:

 ((15). egyenlet)

A (12)-t x, y, z, l-re megoldó, ún. inverz transzformációnak γmn mátrixára fennáll:

 ((16). egyenlet)

3. Invariánsok, négyesvektorok és tenzorok. a) Invariánsok. A (3)-mal értelmezett s-hez hasonlóan valamely Φ = Φ(x,y,z,l) függvényt, vagyis a helytől
és az időtől is általában függő, egyetlen értékkel jellemzett fizikai mennyiséget akkor mondunk invariánsnak (másként skalárnak), ha benne az x,
y, z, l változók helyett a (2) [vagy a homogén (12)] Lorentz-transzformáció segítségével x', y', z', t'-t bevezetve, Φ függvény értéke nem szenved
változást. A (3) alapján könnyen belátható, hogy invariáns pl. egy mozgó órának a 317. § (5)-ben értelmezett τ sajátideje is. Ismerünk azonban az
időtől és helytől független, ún. abszolút invariánsokat is, ilyen pl. a c fénysebesség vagy a Q elektromos töltés stb. Invariánsok származtathatók le
az ún. négyes vektorokból, ill. tenzorokból (l. alább) is.

b) Négyesvektorok. Valamely térbeli v (hosszúság-) vektor értéknégyzete: υ2 = υx
2 + υy

2 + υz
2 nem lehet Lorentz-invariáns, amint a helyvektoré sem.

Ezért e térbeli komponenseket esetleg általánosítani is kell, de idő jellegű negyedikkel feltétlenül ki kell egészíteni. Ehhez útmutatást ad az a tény,
hogy a vektort általában a kezdő- és végpontja, vagyis két helyzetvektor különbsége, tehát helykoordináták differenciálja határozza meg. Ezeket a
K-ból K'-be viszont általános, de homogén Lorentz-transzformáció (12) viszi át. Ezért a υn (n = x,y,z indexű reális és l imaginárius) komponensek
akkor képeznek négyesvektort, ha azokat indexüknek megfelelően homogén Lorentz-transzformációnak (12) vetve alá, ez ugyanezen vektornak K'-
beli υm' (m = x,y,z,l) komponenseit szolgáltatja:

 ((17). egyenlet)

ahol éppen ezért a υl' komponens szükségképpen imaginárius. Könnyen megmutatható, hogy a υn és a wn négyesvektornak (a 9. § 3. szerint)
komponensekkel értelmezett összege: υm + wm szintén négyesvektor. Ugyanezen két vektornak a 9. § (14) általánosításaként értelmezett skaláris
szorzata pedig:
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 ((18). egyenlet)

invariáns. Ezért reális invariáns a υn négyesvektor értékének négyzete is:

 ((19). egyenlet)

c) Néhány példa és ellenpélda négyesvektorra. Négyesvektort alkotnak egy mozgó pont téridő koordinátáinak a pont τ sajátideje (317,5) szerint
való teljes deriváltjai:

 ((20). egyenlet)

az ún. négyessebesség is, amelynek értéknégyzete:

 ((21). egyenlet)

A (17) definíció szerint szintén négyesvektort képez a (318,8) egyenlettel értelmezett I impulzus is, ha azt negyedik komponensként kiegészítjük a
j/c-vel szorzott Ε =mυc2 energiával (318,7). Ε négyes, ún. impulzus-energia vektort így is írhatjuk:

 ((22). egyenlet)

A (20) miatt ennek invariáns értéknégyzetét az m0 nyugalmi tömeg szabja meg:

 ((23). egyenlet)

Az erőnek a (318,1)-ben adott relativisztikus Fx, Fy, Fz komponensei azonban nem lehetnek négyesvektornak térszerű komponensei. Ezek ugyanis
az (1) alapján a (20)-szal értelmezett u-val így is kifejezhetők:

 ((24). egyenlet)

Térjünk át a (2) speciális Lorentz-transzformációval a Κ rendszerből K'-be, és állítsuk itt elő az erő F'x, F'y, F'z komponenseit. A (2)-t l-re és u-ra
alkalmazva:

 ((25). egyenlet)
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Ebből:

Ezt dl' ≡ jcdt'-vel egyszerűsítve:

ahol Vx' a tömegpont sebességének x komponense a K'-ben. Minthogy itt

 ((26). egyenlet)

bevezetve az

 ((27). egyenlet)

negyedik „erőkomponenst”:

 ((28). egyenlet)

Hasonló számítással:

 ((29). egyenlet)

A (28)-ból Fl' kiküszöbölésére vegyük tekintetbe a (21) azonosságot: ux'
2 + uy'

2 + uz'
2 + ul'

2 = –c2. Szorozzuk azt m0-mel, továbbá deriváljuk t szerint,
ekkor (26)-ot és (27)-et alkalmazva:

 ((30). egyenlet)
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ahol

Tehát (30)-ból:

amit behelyettesítve (28)-ba:

 ((31). egyenlet)

A (29)-ből és (30)-ból egyben belátható, hogy Fx, Fy, Fz és Fl valóban nem Lorentz-transzformálódik korrekt négyesvektor komponenseinek mintájára.

d) Négyes gradiens és divergencia. Ha a φ(x,y,z,l) mennyiség invariáns, akkor ennek [az 57. § (11) és 241. § (14) kibővítésével nyert] négyes
gradiense

 ((32). egyenlet)

ismét négyesvektor, mintha az a (n = x,y,z,l) deriválást kijelölő, szimbolikus négyesvektornak a φ skalárissal való szorzata lenne. [Ugyanis

 de ez a (12), valamint ezt követően a (16) alkalmazásával így folytatható:  amiből világos, hogy (m = x,y,z,l) valóban az

m koordináta mintájára transzformálódik.] A azonosság alapján pedig világos, hogy a dφ/dτ invariáns. Hasonlóan a υn (n = x,y,z,l)
négyesvektornak [a 241. § (12) egyenlete kibővítésével értelmezett] divergenciája:

 ((33). egyenlet)

invariáns, mintha ez ismét a  szimbolikus és υn négyesvektornak (18)-cal értelmezett skaláris szorzata lenne. Ezért invariáns pl. a

 ((34). egyenlet)
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típusú egyenlet is, amilyen pl. az elektrodinamika [241. § (26)-tal adott] kontinuitási egyenlete. Ez egyben elárulja azt, hogy a J áramsűrűséget
kiegészítve a ϱ töltéssűrűség jc-szeresével négyesvektort kapunk, ez egyenlet pedig a speciális relativitás elvét kielégíti [l. még (320,5)-ben].

e) Négyestenzorok. Α térkontínuum (pl. a 48. § 2.-ben és a 62. § 1.-ben megismert) tenzorainak kibővítéseképpen a fizika téridő-kontínuumában
négydimenziós tenzorok is fellépnek. Ilyet négy sor (m) és ugyanannyi oszlop (n) szerint rendezhető [tehát két (mn) indexes] mennyiségek (Tmn), ún.
tenzorkomponensek adnak meg. Megköveteljük, hogy valamely tenzor K'-beli T'mn komponensét a

 ((35). egyenlet)

transzformáció szolgáltassa a K-beli Tpr-ekből.

Ebből az értelmezésből az is folyik, hogy valahányszor valamely tenzor sorait skaláris szorzás mintájára rendre ugyanazzal az an vektorral
„komponáljuk”, a kapott szorzatösszegek rendre vektor jellegű mennyiség komponenseit adják (a tenzor tehát lineáris vektortranszformációt jelöl ki):

 ((36). egyenlet)

Bebizonyítható, hogy tetszőleges Tmn tenzor diagonális elemeinek összege  invariáns. Tenzor továbbá a Tmn és Smn tenzornak:

 ((37). egyenlet)

ún. szorzata is. Ha pedig a Φ invariáns, akkor tenzor jellegű a  (n,m = x,y,z,l) kétszeres derivált is. A fentiek alapján e tenzor diagonális
elemeinek összege:

 ((38). egyenlet)

invariáns. A □-t hullám- (vagy D'Alembert-) operátornak nevezik.

A (35)-ből az is következik, hogy ha an és bn négyesvektor, akkor az an, bm (ún. diadikus) szorzataik tenzorkomponens jellegűek. Hasonlóképpen
ilyen jellegűek a  (m,n = x,y,z,l) deriváltak is.

Fontosaknak bizonyultak az ún. antimetrikus tenzorok, amelyek komponenseire fennáll:

 ((39). egyenlet)

Ε feltétel térkontínuum esetén három, téridő-kontínuum esetén pedig hat független komponenst szolgáltat.
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Speciális Lorentz-transzformáció (2) esetén K'-ben e hat komponens:

 ((40). egyenlet)

Antimetrikus tenzor pl. az

 ((41). egyenlet)

Az Rmn-re bebizonyítható, hogy ha csakis térbeli elfordítás (7) transzformációjára szorítkozunk, akkor rendre egyrészt az yz, zx, xy, másrészt az xl,
yl, zl indexű komponensei is az x, y, z koordináták mintájára transzformálódnak. Ezért világos, miért is szolgáltatja a (41) antimetrikus tenzornak
ciklikusan képzett yz, zx, xy indexű komponense az an és bn (n = x, y, z), vagyis a térbeli a és b vektor 9. § (4b)-ben bevezetett vektori szorzatának
rendre az x, y, z komponensét. Ha pl. az an helyébe a már említett  szimbolikus vektort írjuk, az Rmn egészen hasonlóan a bn vektor rotációját
állítja elő [l. 241. § (9)].

A (35) általánosításaként azonban akár háromindexes tenzorok (Tnnp) is értelmezhetők. Itt p,m,n = x,y,z,l lehet. Ilyen tenzorok között különösen
fontossá vált az ap vektorból és a Qmn (39) antimetrikus tenzorból az m, n, p indexek ciklikus cseréjével képzett következő összeg:

 ((42). egyenlet)

amelynek akár egy vektornak csak négy független komponense van, éspedig rendre az xyz, yzl, zlx, lxy indexű. A (42) és (39) miatt fennáll ugyanis:
Smnp = Snpm = Spmn = –Smpn = – Snmp = –Spnm. A (42)-ben az am szerepét a c)-ben értelmezett  (m = x,y,z,l) szimbolikus vektor is játszhatja
[l. (320,4)-et].

320. §. Az elektrodinamikai törvények relativisztikus tolmácsolása

1. Az elektromosságtan törvényeit a Maxwell-egyenletek [241. § (1', 2', 3', 4')] foglalják össze. Ezek módosítás nélkül is kielégítik a korlátozott
relativitás kötelező elvét, mert az előző § alapján Lorentz-kovariáns alakba is átírhatók. Ennek belátására a térerősségek segítségével vezessük be
a Gmn és Fmn antimetrikus mátrixot a következő értelmezéssel:

 ((1). egyenlet)
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továbbá a következő négyelemű mennyiséget:

 ((2). egyenlet)

ahol a J a konduktív és a konvektív áramsűrűség-vektor (184. §) összegét, ϱ pedig az elektromos töltéssűrűséget jelentse.

Könnyen igazolható, hogy e jelölésekkel a CGS-rendszerben felírt (241,1', 3' és 2', 4') egyenletek rendre a következő kettőre redukálódnak:

 ((3). egyenlet)

 ((4). egyenlet)

A (319,36 és 42) alapján azonban mindkét egyenlet szembeszökően Lorentz-kovariáns, ezért a benne szereplő Gmn, ill. Fmn mátrix okvetlenül
négyestenzor (ún. térerősségtenzorok), az sm pedig vektor jellegű mennyiség (ún. négyes áramsűrűség-vektor). A (3) is, (4) is négy-négy
komponensegyenletből áll. Így a (3)-nak m = x,y,z komponense a (241,1') megfelelő komponenseit, l komponense pedig a (241,3')-at szolgáltatja,
ezzel szemben (4)-nek első három komponense a (241,2')-őt, a negyedik pedig (241,4')-t állítja elő. Ezért (1), valamint (319,40) egyenlet szerint

a K-beli pl. Ey, Hy térerősségeknek K'-beli komponensei:  alakúak. Az elektromágneses tér szétválasztása elektromos és
mágneses természetű térre tehát relatív, mert az a választott vonatkoztatási rendszertől függ. Ha pl. K-ban csakis magnetosztatikai tér uralkodik, akkor
K'-ben mérve elektromos tér is jelentkezik. Ha pedig K-ban árammentes sztatikus tér van (J = 0, ϱ ≠ 0), akkor K'-ben a (2) négyesvektorra alkalmazott
(319,7) alapján szükségképpen (m = x,y,z) konvektív áram folyik [l. még a későbbi (11)-et is]. A (2)-ben értelmezett sl szükségképpen az
időkoordináta mintájára transzformálódik át K-ból K'-be, viszont egy dV = dx dy dz térfogatban a dx kontrakciója miatt ennek reciprokaként. Ezért a
térfogatba zárt ϱdV = dQ elektromos töltés a Lorentz-transzformáció invariánsa. Érdemes felfigyelni arra is, hogy a (234,4)-ben kifejezett Je eltolódási
áramsűrűség relativisztikus tolmácsolásban nem valódi (sm), hanem csak látszat áramsűrűség, mert azt a (3)-nak nem a jobb, hanem a bal oldala
tartalmazza.

2. Az (1) és (2) jelölésekkel az elektrodinamika (241,26) kontinuitási egyenlete [amely (3)-ból következik] szintén egyszerűbb alakú:

 ((5). egyenlet)

Egyszerűbbe válik a (241,37)-ben csak vákuumra felírt fm Lorentz-erősűrűségnek közegekre vonatkozó kifejezése is:

 ((6). egyenlet)
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amelynek negyedik (m = l) komponense a (JE) elektromos teljesítménysűrűséget jelenti.

Amint a (241,21b) szerint a Β az A (hármas) vektorpotenciálból származtatható le, ugyanúgy általánosabban a B-t tartalmazó Fmn is egy Φm négyes
potenciálból vezethető le:

 ((7). egyenlet)

amelynek x, y, z komponensei az A-éival rendre megegyeznek, l komponensét azonban az U elektromos potenciál adja (157. §); nevezetesen:

 ((8). egyenlet)

Látjuk, hogy (8) alapján a (7) szükségképpen egy kicsiny taggal kiegészíti a (241,21a) egyenletet, nevezetesen:

 ((9). egyenlet)

A (4) és (7) egyenlet mellett Lorentz felvette a relativisztikus

 ((10). egyenlet)

feltételt is, amelyről kimutatható, hogy csakis a Φm-et specializálja, de semmiképpen sem korlátozhatja a (3)-nak és (4)-nek megoldásrendszerét.

3. Ha a közeg mozog, és áramlásának [a (319,20)-ban értelmezett] négyessebessége um, akkor a (184,1a)-ban bevezetett és az előző pontban is
említett (Jkonv) konvektív áramsűrűségnek km relativisztikus alakja:

 ((11). egyenlet)

Ezért a (241,7)-nek megfelelő egyik anyagegyenlet (Ohm törvénye) relativisztikusan így írandó:

 ((12). egyenlet)

ahol

 ((13). egyenlet)
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A (sm – km)-nek negyedik komponense láthatóan zérus. A Gmn és Fmn térerősségtenzorok közötti összefüggésnek Gmn-re megoldott (explicit) alakját,
vagyis a D = ε E és Β = μ Η (241,5 és 6) anyagegyenletek relativisztikus értelmezését Minkovszki (1911) kezdeményezése nyomán Novobátzky
(1948) találta meg:

 ((14). egyenlet)

Ebből világos, hogy nyugvó közegben Gxl = ε Fxl, vagyis (1) miatt valóban: Dx = ε Ex stb. továbbá  vagyis Bx = μ Ηx stb. A (3), (4) és (12),
(14) egyenlet egyben megadta a mozgó közegek elektrodinamikai jelenségei értelmezésének nyitját.

Így pl. (14)-ből Gxl-et ill. Gxz-t kiszámítva,  jó közelítéssel 1-nek véve, háromdimenziós írásmódban az is következik, hogy:

 ((15). egyenlet)

ill.

 ((16). egyenlet)

Α (15)-öt igazolja A. Wilson korábbi kísérlete: E = 0 mellett állandó Η mágneses térre merőlegesen v sebességgel szigetelőlemezt (ε ≠ 1, μ ≠ 1)
mozgatott, és ekkor benne Ρ ≡ (D – Ε)/4π = D/4π értékű dielektromos polarizációt mutatott ki azáltal, hogy a felületén a (15)-nek éppen megfelelő
η = (εμ – l)υ H/4πc szabad felületi töltéssűrűséget (l. 165. § 2.) észlelt.

A (16) alapján pedig érthetővé vált a szigetelők elektromos térben való mozgatásakor fellépő (ε – 1) · rot [Ε v] sűrűségű, ún. Röntgen-áram (l. még 235.
§) keletkezése is. A (6) által adott fm négyes (erő – teljesítmény – sűrűség) vektor egy Smn négyestenzorból is leszármaztatható a következőképpen:

 ((17). egyenlet)

Az Smn-nek (m, n = x, y, z) komponensei a 62. §-ban bevezetett (rugalmas) feszültségi tenzor komponenseinek szerepét játsszák, az m = l-edik sorát
pedig a (241. § 5b)-ben megismert energia-áramlássűrűség- (ún. Poynting-) vektor komponensei alkotják. Abraham következtetései szerint az Smn,
ún. elektromágneses energia-impulzus-tenzor szimmetrikus, éspedig:

 ((18). egyenlet)
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Ki lehet mutatni, hogy a (18) alapján felírt (17) négyes vektoregyenletnek l-edik komponense éppen az elektrodinamika energiatételét [pl. nyugvó
közeg esetén a (241,28')-t] fejezi ki. Anizotrop közegekre Smn-et Marx György adta meg.

4. Trouton és Noble kísérletéről. Változatlan a távolságú oly +Q és –Q töltés, amely egyező és állandó v sebességgel mozog, és eközben az a a
v-vel mindig ϑ hegyesszöget zár be, a 184. § értelmében egymással ellentétesen párhuzamos, konvektív elektromos áramot valósít meg (320,1.
ábra). Ezért a két töltés közötti Coulomb-féle vonzóerőn kívül a töltéspár által képviselt két áramvezető között mágneses (ún. elektrodinamikus)
taszítóerő Ft is fellép, amely a ϑ ≠ π/2 esetben erőpárt jelent, vagyis a töltéspárra Μ forgatónyomatékot fejt ki, éspedig rendre a (184,4), (184,6) és
(32,7) alapján elvégzett számítás szerint

 nagyságút.

320,1. ábra -

Ha tehát az elektromágneses erőket leíró törvények csakis a hipotetikus „étert” hordozó, heliocentrikus vonatkoztatási rendszerben lennének
érvényesek, akkor az ebben mozgó Földön egy alkalmas irányítású nyugvó dipólusra, így (320,2. ábra) egy torziószálra függesztett feltöltött
lapkondenzátorra is forgatónyomaték hatna az irányításától függően. Ilyet azonban Trouton és Noble (1903) nem tudott kimutatni, noha mérési
módszerüket υ maghatározására a rezonancia elvének felhasználásával bámulatos (a Michelson-féle kísérleténél 30-szor nagyobb) pontosságúra
fokozták fel. A negatív eredménynek az a magyarázata, hogy a υ sebességű +Q és –Q pontokra egyidejűen ható Coulomb-féle erő az egyidejűség
relativitása, valamint a távolság υ menti komponensének Lorentz-kontrakciója miatt nem esik a irányába [megegyezésben (319,29 és 31)-gyel is],
így maga is forgatónyomatékot fejt ki, éspedig a számítások szerint pontosan – Μ nagyságút.
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320,2. ábra -

321. §. A relativitás elvének néhány optikai következménye

A fényhullám fázissebességére – egy fényforrás és hozzá rögzített fényfelfogó ernyő között – mélyreható következtetésekre (316. § 2.) jutottunk,
egyrészt ezek együttes transzlációja esetén a Michelson-féle interferenciakísérletből (315. §), másrészt a kettőt elválasztó fénytörő közeg
transzlációja (áramlása) esetén a Fizeau-féle kísérletből (280. §). A levont szabályok alapján nyugvó fényforrásból mozgó ernyőre eső fény
hullámhosszát, valamint frekvenciáját is ki tudjuk számítani.

1. Pontszerű monokromatikus fényforrás gömbhullámait egy gyűjtőlencse alakítsa át a vákuumban az n (ξ, η, ζ) egységvektor irányában haladó
síkhullámokká (321,1. ábra). Ebben a fény Ε (ún. rezgési) és Η (ún. polarizációs) vektorát (94,1), (236,12), (275,1a–b) és (283,1) általánosításaként:

 ((1). egyenlet)
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321,1. ábra -

szolgáltatja, ahol e és h állandó vektorok {(e h) = 0}, a φ fázisállandó. A Φ fázist a (319,1), valamint a többi szokásos jelölésekkel így írhatjuk:

 ((2). egyenlet)

Ez okvetlenül Lorentz-invariáns, minthogy transzcendens függvénynek argumentuma. Ezért a

 ((3). egyenlet)

feltétlenül négyes (ún. sugár-) vektor, amelynek értéknégyzete [ξ 2 + η 2 + ζ 2 = 1 és (319,19) alapján] zérus, vagyis ún. nullvektor. Állítsuk elő a mozgó
K'-ben e vektornak  komponensét a (319,1–2) transzformáció igénybevételével:

 ((4). egyenlet)

Az utóbbiból (3) alapján a β ≡ υ/c visszahelyettesítéssel

 ((5). egyenlet)

A kapott  és ezt (5)-tel osztva:
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 ((6). egyenlet)

és teljesen hasonlóan

Az (5), (6) formulák alapján eljutunk a hullámtani (akusztikai, 105. §) Doppler-hatásnak optikai megfelelőjéhez (l. még 280. § 4., 345. §). Ε jelenségen
felül azonban a fény aberrációjának is megadjuk relativisztikus hullámoptikai magyarázatát, amelyet a fény sebességével kapcsolatban (246. § 1a)
eddig csak sugároptikai szemszögből ismertünk meg.

2. Optikai Doppler-effektus. Az (5)-ből kiolvasható, hogy a K-ban mért v frekvenciát a K'-vel együtt mozgó spektroszkóp v' (= c/λ')-nek mutatja. Ún.
longitudinális effektus esetén, amikor is a fényhullám iránya a x-szel és ezzel egyben x'-vel egyezik (ξ = 1), vagyis a spektroszkóp a fény irányában
υ sebességgel távolodik (υ > 0), ill. közeledik (υ < 0), a vele mért

 ((7). egyenlet)

frekvencia kisebb, ill. nagyobb lesz. A hangtanban e formulának a (105,1)  felel meg. Hogy azonban az optikában nem ez, hanem valóban
a (7) teljesül, azt kísérletileg Ives (1938) döntötte el, aki „vonalas” fényforrásul csősugárban haladó atomokat választott, amelyek a cső irányításától
függően az egyik v'-mérésnél közeledtek a spektroszkóphoz, a másiknál távolodtak attól, éspedig az anódfeszültségből kiszámítható υ sebességgel.
Mérve az így kapott két színképvonal frekvenciájának középértékét, kimutatta, hogy az nem a (105,1)-nek középértékével {v(1 + υ 2/c2)}, hanem a
(7)-ével v(1 + υ 2/2c2)} egyezik.

Ha pedig a fényhullám y irányú (η  = 1), vagyis a spektroszkóp a fény irányára merőlegesen mozog (transzverzális effektus), akkor szükségképpen
ξ = ζ  = 0, és így (5) miatt

 ((8). egyenlet)

Minthogy a nevező itt  ezért  Ezt a relativisztikus effektust rendkívüli kicsinysége miatt még nem sikerült kimutatni. A fentiekből azonban
kitűnik, hogy az optikai Doppler-hatás az akusztikainál annyiban egyszerűbb, hogy itt nem különbözik egymástól az a hangtani két eset, amelynek
egyikében a hullámforrás nyugszik és a frekvenciamérő mozog, másikában pedig fordítva.
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8. Az optikai aberráció az 1. jelöléseivel kifejezve abban áll, hogy a fényhullámnak a Κ'-beli goniométer távcsövével mért ξ', η', ζ' sugáriránya eltér
az eredeti ξ, η, ζ-től. Ha pl. K-ban a fényhullám j irányú, tehát η = 1 (és így egyben ξ = ζ = 0), akkor az i irányban mozgó K'-ben mért (vö. a 246,2a
ábrával) α aberrációs szögre (6) alapján:

 ((9). egyenlet)

adódik, ami kicsiny υ esetén közelítően egyezik a 246. §-ban elemi úton levezetett tg α = – υ/c formulával. Törő közegben a viszonyok természetesen
bonyolultabbak, és számos további problémát vetnek fel.

4. A reflexiótörvény mozgó tükör esetén a relativitás elve értelmében szükségképpen eltér a nyugvó tükörre érvényestől. A számítások itt arra
vezetnek, hogy pl. valahányszor egy tükör (T) önmagával párhuzamosan υ ≠ 0 sebességgel szembehalad a rá állandó ϑ (0 < ϑ <π/2) szöggel beeső
fényihez képest (321,2. ábra), mindannyiszor a  reflexiós szögre nézve

 ((10). egyenlet)

vagyis  Ekkor azonban egyszersmind a reflektált fény  frekvenciája is megváltozik a beeső fény v-jéhez képest:

 ((11). egyenlet)

Merőleges beesés (ϑ = 0) esetén pedig ebből a fényforrás virtuális képének Doppler-effektusaként a

 ((12). egyenlet)

összefüggés adódik.

321,2. ábra -



X. RÉSZ. Α RELATIVITÁS ELVE

472

322. §. Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Einstein ekvivalencia- és általános relativitási elve. Gravitációs effektusok, Mach elve

1. A Newton-féle gravitációs erőtörvény (25. § 3 és 57. § 1 alakjában) nem elégíti ki a speciális relativitás kötelező elvét. Pl. már azért sem, mert
e törvény a gravitációs kölcsönhatást távolba ható (57. §), vagyis egyidejűen ható erőpárként adja meg, márpedig az egyidejűség a 317. § alapján
vonatkoztatási rendszertől függő, vagyis relatív megállapítás. Hogy az erőtörvény a speciális relativitás elvének megfeleljen, azt „közelbe ható” erők
törvényévé kell átalakítani. Ennek az erőtörvénynek fogyatékossága azonban még az is, hogy egykönnyen nem hozható oly alakúra, amelyben az
erő (318,6) mintájára transzformálódik speciális Lorentz-transzformáció esetén.

Hogy pedig a Newton-féle gravitációs erőtörvény módosításra szorul, azt a relativitás elvének felismerése előtt két nehézség is elárulta. Az elsőt
Neumann és Seeliger ellenvetése fedte fel, amely szerint a Newton-féle gravitációs törvény a tapasztalattal ellentétben vagy határozatlan, vagy
végtelen nagy gravitációs erőre vezet, ha a környező égitesteket is számításba véve, azok számát a valóságnak megfelelően igen nagynak vesszük.

A Newton-féle erőtörvény másik nehézsége a Merkúr bolygónak már a XIX. század eleje (Leverrier) óta ismert és megmagyarázatlan perihélium-
(rozetta-) mozgása, amely abban áll, hogy a bolygó pályaellipszisének nagy tengelye a rádiuszvektor forgásával egyező értelemben évszázadonként
42 ívmásodperccel elfordul (vagyis „előresiet”) a pályasíkban (322,1. ábra). Ε mozgásra a Merkúr észlelt pályaelemeiből azáltal következtettek, hogy
a Newton-féle törvény alapján kiszámították, és levonták a Merkúr

mozgását háborgató (perturbáló) többi, addig ismert bolygó gravitációs hatását. Ε nehézségeket még az alábbi relativisztikus érv is tetézte.

322,1. ábra -

2. A gravitációs tér általában nem lehet euklideszi, vagyis benne a Pitagorasz-tétel nem érvényes pontosan.

Ez legegyszerűbben a következőképpen látható be. A nyugvó Κ inerciarendszer x, y síkján a derékszögű
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 ((1). egyenlet)

koordinátákkal adott Q = A, Β keringő pontpár a (317.1a és b) értelmében egymáshoz képest okvetlenül merev, valahányszor az rQ, αQ és ω állandók,
továbbá ωrQ < c. Ugyanis esetünkben (1a) miatt:

 ((2). egyenlet)

Itt a (tA – tB) gyök csakis akkor lehet reális, ha

Ez az ωrQ < c kikötésünk miatt biztosan teljesül. A (2) miatt azonban a (tA – tB) gyök egyszersmind állandó is, ezért a (317,1b) is fennáll, mert az

 ((3). egyenlet)

is állandó. Itt az rQ-nak és αQ-nak különböző értékeket is tulajdoníthatunk, pl. egy harmadik C pont (Q = C) számára az rc-t és αl-t is. Ezért egy ω
szögsebességgel forgó merev korongon az rQ és αQ a Q pont polárkoordinátáinak fogható fel. Vizsgáljunk a korongon egy oly A, B, C jó közelítésben

derékszögű  háromszöget (322,2.ábra), amelynél A-t az (r, α), B-t az (r+dr, α), C-t pedig az (r, α +dα) polárkoordináták jellemzik, és számítsuk
ki (3) segítségével e háromszög oldalait. Ekkor sAB = dr-nek, sAC = r dα-nak adódik. Az sBC ≡ ds rövidítést használva azonban arra jutunk, hogy
a harmadik oldal:

 ((4). egyenlet)

Ez az összefüggés pedig elárulja, hogy a forgó (ω ≠ 0) korongon a Pitagorasz-tétel valóban nem teljesül. Az itt uralkodó geometriának az euklideszitől
való eltérését csakis fizikai oknak tulajdoníthatjuk, éspedig éppen a korongon fellépő centrifugális, általánosabban tehetetlenségi erőnek.
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322,2. ábra -

Képzeljük azonban azt, hogy Einstein gondolatmenetét követve, az említett forgó korong (körhinta) peremén ablak nélküli igen kis fülkében
dinamométer méri azt az erőt, amely a rá rögzített m tömegre hat. Az állandó F centrifugális erőnek puszta mérése árán azonban a fülkében nem
tudjuk eldönteni azt, vajon egy igen kis tértartományban az a = F/m gyorsulás tehetetlenségi, avagy gravitációs (nehézségi) eredetű-e (Einstein
ekvivalencia elve, 1915). Ennek megkülönböztetését ugyanis kizárja az az igen szabatos tapasztalat, amely szerint valamely test gravitációs tömege a
tehetetlenségi tömegével pontosan megegyezik (Bessel, Eötvös, Zeeman, újabban Dicke). Ezért egyben arra kell következtetnünk, hogy a gravitációs
tér geometriája szükségképpen valóban ugyanígy eltér az euklidesitől, akárcsak a tehetetlenségi erők terében. Ha nem így lenne, az említett
ekvivalenciaelvvel ellentétben máris módszer birtokában lennénk a gravitációs erők és a tehetetlenségi erők megkülönböztetésére egy akármilyen
kis tértartományban is. (Egyes fizikusok a pusztán gravitációs erőkre korlátozódó eddigi kísérletekben nem látnak elegendő közvetlen bizonyítékot
az ekvivalenciaelv általános érvényességére.)

3. A nemeuklidesi tér jellemzése. Az euklidesi geometriában a (ds)2 ívelemnégyzetet megszabó ún. pitagoraszi

 ((5). egyenlet)

mértékmeghatározás (metrika) levezetéséhez okvetlenül igénybe kell venni a párhuzamosság tranzitivitásának követelményét is. Ha azonban
e követelményt elejtjük, akkor ilyen négyzetösszegre mindenütt egyszerre nem redukálható, ún. Riemann-féle metrikához jutunk, amelyben az
ívelemnégyzetet az általánosabb

 ((6). egyenlet)
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kvadratikus alak szolgáltatja, ahol a gmn = gmn (x, y, z) együtthatók mátrixát mértéktenzornak nevezzük. Itt a két pont által meghatározott egyenes
szerepét a közöttük vont legrövidebb, ún. geodetikus vonal veszi át (pl. az euklideszi sík egyenesét egy gömbfelületen a főkör). A geodetikus vonalat
azonban egyben egy (dx, dy, dz) infinitezimális vektor önmagával egyező irányú paralel eltolásának is felfoghatjuk. Ezáltal pedig a Riemann-térben
egy vektornak nemcsak geodetikus vonal menti nyílt, hanem tetszőleges, akár zárt vonal (vagyis hurok) menti paralel eltolását is értelmezhetjük,
és számíthatjuk.

Miként a gömbfelületnek görbülete van, ugyanúgy jellemezni tudjuk a Riemann-féle tér görbületét is bármely pontján, tetszőleges irányban azzal, hogy
a pontot körülvevő és az adott irányra merőleges infinitezimális sima hurok mentén egy (dx, dy, dz) vektor az egyszeri paralel eltolása következtében
mekkora változást szenved a hurokfelület nagyságához viszonyítva [vö. a rot-t értelmező (241,8)-cal]. A mondottak alapján az euklideszi tér, benne
a párhuzamosság tranzitivitása folytán sehol sem lehet görbült, viszont a gravitációs tér görbült, éspedig nagyobb erő irányában mindjobban.

4. Az általános relativitás elve. Einstein azt is felismerte, hogy a Lorentz-transzformáció nem köthet helyesen össze egymással oly
inerciarendszereket, amelyekben – mint pl. a heliocentrikus rendszerben is (25. § 1.) – gravitációs tér, vagyis ezzel nemeuklideszi geometria uralkodik.
Ugyanis a Lorentz-transzformáció csakis az (1) alakú, pitagoraszi mértékmeghatározást hagyja változatlanul, még ha azt idő jellegű negyedik
taggal ki is bővítjük. Ezért a speciális relativitás elvét általánosabb elvvel kell felcserélnünk. Nevezetesen meg kell követelnünk, hogy a helyesen
értelmezett fizikai mennyiségek és törvények (egyenletek) nemcsak lineáris (vagyis Lorentz-) transzformáció, hanem a téridő-koordináták tetszőleges
transzformációja esetén is tartsák meg alakjukat (általános relativitás elve).

Az elv alapján Einsteinnek elméleti úton oly téregyenleteket sikerült felállítani (1917), amelyek képesek megadni, mekkora téridő görbületet idéz elő
adott áramló tömeg- (vagyis impulzus-, energia-) sűrűség. Ε téregyenlet-rendszer a gmn mértéktenzor tíz független komponensére nézve éppen tíz
olyan másodrendű parciális differenciálegyenletből áll, amely csakis a gmn-eknek másodrendű deriváltjaira nézve lineáris. Bennük a γ gravitációs
állandó homogén lineáris alakban szerepel.

Miként egy magára hagyott pont valamely gravitációmentes inerciarendszer terében egyenes pályát, úgy gravitációs térben geodetikus vonalat ír le
(éspedig a mértéktenzor szingularitásaként.) Az ezt meghatározó differenciálegyenlet itt éppen a gravitációs erő esetére felírt Newton-féle klasszikus
mozgásegyenletnek felel meg. Ε kezdetben függetlennek látszó megállapításról később Infeld és Hoffmann kimutatta, hogy ez az Einstein-féle
téregyenleteknek is egyenes következménye.

5. Gravitációs effektusok, Schwarzschild számításai szerint a téregyenleteknek pl. az Μ tömegű Nap körül számított olyan gömbszimmetrikus
és sztatikus megoldása, amely a térbeli végtelenben (az általánosan azonban nem kovariáns) pitagoraszi metrikába megy át, r, ϑ, φ gömbi
polárkoordinátákban

 ((7). egyenlet)

ahol r > α ≡ 2γM/c2.
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a) Ε térben a bolygók geodetikus vonalon mozognak. A (7) adta mértéktenzor alapján azonban ki lehetett számítani, hogy ez nem egészen pontosan
Kepler-ellipszis, hanem valóban rozettamozgás, amelynek precessziós szögsebessége a viszonylag erős gravitációs térben keringő Merkúr esetén
az észlelésekkel jól egyező 43'' szög/évszázadnak adódott.

b) A Nap terében azonban a fény energiasűrűsége is (akár a bolygók tömegsűrűsége) geodetikus pályasereg mentén áramlik, de speciálisan csakis
olyan pályán, amelynek téridő-hosszúsága zérus (ún. nullvonal). Ebből Einstein a téregyenletei alapján a fénysugár hiperbolaszerű elgörbülésére
következtetett, amelynél a Nap a görbe homorú oldalára esik. A számítások szerint egy a Nap felületét majdnem „súroló” hiperbolapályának
aszimptotái α = 1,74'' szöget zárnak be. A ritkán megismétlődő teljes napfogyatkozások ennek a nagyon kicsiny szögnek mérését a csillagászok
számára azáltal teszik lehetővé, hogy a fogyatkozáskor elsötétedett égbolton lefényképeznek két olyan állócsillagot, amely között éppen a Hold
által eltakart Nap tartózkodik, majd ugyanezt a csillagpárt egy éjszakán is lefényképezik. Az egymásra helyezett két diafényképen észlelhető
távolságeltérésből az α szög könnyen kiszámítható. Az eddigi észlelési adatok azonban egymás között akkora szórást mutatnak, hogy a számítottal
való teljes egyezésüket megnyugtatóan bizonyítani még nem lehetett. (Századunk első felében öt teljes napfogyatkozás megfigyelése ugyanis
különböző helyeken és csillagpárokon a fénygörbülést 12%-os szórással, középértékben 1,86''-nek adta az elméletből számított 1,74'' helyett.)

Az elmélet szerint a gravitációs térnek egy U (klasszikus) potenciállal (57,8) jellemzett pontján a fénynek vákuumbeli V sebességét igen jó közelítéssel
a

 ((8). egyenlet)

formula szolgáltatja, ahol c a fénysebesség potenciálmentes térben. Minthogy a negatív U helyről helyre változhatik, ezért gravitációs térben a fény V
sebessége a c-t nem haladhatja meg, és általában helytől függő. (Itt jegyezzük meg, hogy a klasszikus gravitációs potenciálnak pontosan megfelelő
fizikai mennyiség az általános relativitás elméletében nem jutott szerephez.)

c) Az ekvivalenciaelv alapján arra is következtetni lehetett, hogy gravitációs tér az atomórák (ill. frekvenciasztandardok, vagyis oszcillátorok, 232. §
1.) járását is befolyásolja. Nevezetesen, ha egy oszcillátor az U (klasszikus) gravitációs potenciálú helyen a helyi idővel mérve v frekvenciával rezeg,
az U + ΔU potenciálú helyen pedig (v + Δv)-vel, akkor e mennyiségek a

 ((9). egyenlet)

szerint függnek össze. Ezért erősebb gravitációs térben valamely atom kissé nagyobb hullámhosszúságú (vagyis mintegy a vörös felé eltolódott)
színképvonalat sugároz ki, mint gyengébb térben (ún. vöröseltolódási effektus). Ilyen kicsiny eltolódás észlelésére a Nap Fraunhofer-vonalait azonban
a nagy felületi hőmérséklettel együttjáró nagy Doppler-kiszélesedés (345. §) alkalmatlanokká tette. Alkalmasnak bizonyult viszont a jól ismert Sirius
(fehér törpe) kettős csillag fénye. Ennek együttes tömege a fényesség- és távolságmérések alapján 0,85 naptömegnek, sugara azonban a Nap
sugarának mindössze 2,7·10–2 részének adódott. Ezekből az adatokból számítva egy a Sirius felületéről sugárzó H-atom második (Ηβ) Balmer-
vonalának hullámhossza 0,3 Å-mel nagyobb lenne, mint a Föld felületén fénylőé. Ezt az effektust Adamsnak (1925) sikerült észlelnie, a számítottól
mindössze 5%-os eltéréssel. [Megjegyzendő, hogy a fény (foton) vörös eltolódási effektusának (9) formulájára pusztán a korlátozott relativitáselmélet
talaján az energia (hv) tehetetlensége (318. § 3.) alapján is következtetni tudunk.
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d) A vöröseltolódást a Mössbauer-effektus (372. §) segítségével Poundnak és Rebkának (1960) a Föld nehézségi erőterében is sikerült megmérnie
azáltal, hogy a sugárzó és elnyelő Mössbauer-féle oszcillátorpárt 21 m-nyi szintkülönbséggel helyezték el. Méréseik szerint a nehézségi erő hatására
a mélyebben fekvő oszcillátor rezgésszáma valóban kisebb volt, mint a felsőé, éspedig a hibahatáron belül mindössze 5%-nyi eltéréssel a (9) alapján
számítottól. Ε mérés pontosságát a magasságkülönbség növelésével azonban nem lehetett fokozni, mert ezzel a sugárzásintenzitás (jel) a mérés
statisztikus szórásához (zajhoz) képest túlságosan lecsökkent.

e) Einstein téregyenletei nemsztatikus esetben hullámegyenletekre (99,16) egyszerűsíthetők, amelyek éppen ezért a mértéktenzor-komponenseknek
fénysebességű, ún. gravitációs hullámaira utalnak. [Hogy pl. egy test leesését kísérő gravitációs zavar (jel), a fénysebességnél gyorsabban nem
terjedhet, az már a speciális relativitás elvéből is (317. § 2.) következik.] A Föld pl. keringése közben Ezawa relativisztikus számításai szerint
kb. 200 W gravitációs teljesítményt sugároz ki (szükségképpen kvantumszerűen) a világűrbe. Ε sugárzásnak legnagyobb időperiódusa okvetlenül
1 év, de benne elvben magasabb felharmonikusuk is előfordulhatnak. A látható vagy láthatatlan változó csillagokban (ún. novákban) lejátszódó
viszonylag gyors gravitációs folyamatok (pl. kollapszus) sokkalta nagyobb frekvenciájú gravitációs hullámokat is kelthetnek, amelyek a becslések
szerint átlagosan kb. 10–6 erg/cm2s-nyi teljesítménysűrűséggel érhetik el a Földet. Ily hullámok kimutatására Weber (Maryland, 1970) érzékeny
detektort vélt szerkeszteni. Ez lényegileg rezgésmentesen felfüggesztett, 1,5 tonnás alumínium hengerből áll, amelyben az esetleg rajta áthaladó
gravitációs hullámok szükségképpen (kb. 1660 Hz-es) kényszerített rugalmas rezgéseket keltenének. Ε rezgéseket piezoelektromos kvarckristály
jól regisztrálható elektromos rezgésekké képes alakítani. A helyi (szeizmikus) zavarok kiejtésére Weber két azonos szerkezetű ilyen detektort állított
fel egymástól 1000 km-nyi távolságban, és azokat árnyékolt kábellel kötötte össze, mintegy koincidenciakör kapcsolásban. Ennek mért felbontási
idejéből meg lehetett határozni két egymást követő véletlen koincidenciának várható időközét. Noha ez 144 napnál nagyobbnak adódott, Weber
mégis 81 nap alatt legalább 25 oly (nem is csupán kétszeres) koincidenciát észlelt, amelyeket azonban becslései szerint 104 erg/cm2-es nagyságú
gravitációs hullámimpulzusnak lehetett tulajdonítani, vagyis a várt átlagnál érthetetlenül 10 nagyságrenddel nagyobb lökéseknek, amelyeket azonban
később a napfoltok okozta mágneses zavarokkal hoztak kapcsolatba. A gravitációs hullámok máris sokat ígérő kísérleti kutatása tehát további
vizsgálatokat igényel.

6. Az Einstein-féle téregyenletek segítségével megkísérelték szabatosan is megindokolni Machnak már a századforduló táján kifejtett ama nézetét,
hogy egy tömegpont gyorsításakor bármely inerciarendszerben pontosan ellenirányban fellépő tehetetlenségi erőt már logikailag is helytelen lenne az
inerciarendszer „sajátos terének” tulajdonítani, hanem azt sokkal inkább az egyúttal az inerciarendszerek mozgásállapotát meghatározó valamennyi
állócsillag halmazának – vagyis együttesen a gyorsított tömegpontot körülvevő valamennyi tömeg – kölcsönhatására kellene visszavezetni (Mach-
elv). Ε felfogás szerint, valamely magára hagyott (izolált) tömegpont voltaképpen mindig az azt körülvevő tömegpontok együtteséhez képest viselkedik
gyorsulásmentesen. A Föld pedig éppen azért lapult kissé, mert tömegrészeire a körülötte keringeni látszó állócsillagok egy a forgástengelyre
merőleges deformáló erőt fejtenek ki, még ha az eddig fel nem ismert ilyen gravitációs „indukcióhatásról” a Newton-féle erőtörvény nem is képes
számot adni. Ha tehát az összes állócsillag közül pusztán iránymeghatározásul legfeljebb néhány elenyészően kis tömegű maradna az égen, akkor a
Földet eddig kissé lapossá deformáló centrifugális erő Mach szerint fel sem lépne. Valamely test tehetetlen tömegének értékét pedig a világegyetem
valamennyi többi tömege határozza meg, és ezért sincs értelme anyagmentes (üres) térről beszélni.

Mach elvének laboratóriumi igazolására Friedländer (1898) azonban hasztalanul kísérelte meg az említett gravitációs indukcióerő fellépését egy
gyorsan forgatott lendkerék ráfján belül torziós ingával kimutatni. A negatív eredmény arra vall, hogy ez a keresett gravitációs indukcióserő a
távolságnak mindenesetre csak a (–2)-nél nagyobb kitevőjű hatványával lehet arányos. Thirring megmutatta, hogy Einstein téregyenletei Mach
elvét valóban kielégítik, és így számot adnak az említett gravitációs indukcióerőről is, de megindokolta azt is, miért bizonyult alkalmatlannak
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Friedländer kísérlete ennek a mérhetőnél sok nagyságrenddel kisebb effektusnak a kimutatására. – Végül megemlítjük, hogy Einstein téregyenletei,
más parciális differenciálegyenlethez hasonlóan, a mértéktenzor komponenseit csakis akkor határozzák meg egyértelműen, ha ismeretesek a
mértéktenzornak a végtelen koordinátákhoz tartozó értékei, vagyis az ún. határfeltételt egyenletek. Minthogy azonban ezek nem bizonyultak általános
koordinátatranszformációra kovariáns alakban felírhatóknak, ezért Einstein a téregyenleteit egy ún. kozmológiai taggal úgy egészítette ki, hogy
azok a mértéktenzort határfeltételek előírása nélkül is képesek legyenek meghatározni. Ezen egyenletek érdekes kozmológiai következményeinek
vizsgálata azonban nem lehet feladata egy kísérleti fizikai tankönyvnek.
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4. fejezet - XI. RÉSZ. AZ ATOMFIZIKA KLASSZIKUS
ALAPJAI

Az atomfizika szűkebb értelemben az atomok szerkezetével és tulajdonságaival foglalkozó tudományág, tágabb értelemben pedig általában az anyag
„atomos” szerkezetét – „elemi részecskékből” való felépítését – és az ebből adódó törvényszerűségeket vizsgálja. Jelentősége ma már messze
túlhaladja a fizika területét: eredményei és módszerei révén az atomfizika rendkívüli mértékben elősegítette számos más tudomány, elsősorban a
kémia és a biológia fejlődését, alapvetően befolyásolta a természetről alkotott felfogásunkat, és az új utakat nyitó gyakorlati alkalmazásoknak szinte
áttekinthetetlen sokaságán keresztül igen nagy hatást gyakorol a technikára és a gazdasági életre.

Az atomfizika néhány régebbi eredményét könyvünkben már eddig is felhasználtuk egyes jelenségek korpuszkuláris (atomisztikus vagy molekuláris)
értelmezése során, de gyakran csak mélyebb megalapozás nélkül, és az alapokat illetően éppen az atomfizikára utaltunk. A most következő
atomfizikai részekben fő célunk az atomok szerkezetére vonatkozó legfontosabb kutatásoknak és eredményeknek bizonyos fokig rendszeres,
de egyúttal a történeti fejlődést is figyelembe vevő ismertetése. Ez a bevezető jellegű rész az atomfizikát a Rutherford–Bohr-féle atommodell
felállításáig ismerteti. Azokat a kutatásokat vázolja, amelyek szerint az atom elektronok alkotta „burokból” (elektronburok, atomburok vagy atomhéj)
és atommagból áll, és amely kutatások 1913-ban egy sok tekintetben jól használható, bár ma már túlhaladott atommodellhez vezettek. A további
fejlődés során kialakult a szűkebb értelemben vett atomfizika két nagy ága, az atomhéjfizika és az atommagfizika; ezek elemeivel könyvünk XII.
és XIII. része foglalkozik. A tágabb értelemben vett atomfizikának két különösen jelentős és nagy területe a molekulák és a szilárd testek fizikája,
amelynek néhány, szemelvényszerűen kiválasztott kérdéskörébe a XIV. rész nyújt majd betekintést.

323. §. Az atomfogalom kialakulása és az atomok létezésének bizonyítékai

Az anyag szerkezetéről Leukippos és Demokritos görög bölcselők az i. e. ötödik században azt tanították, hogy minden anyag parányi, tovább már
nem osztható részecskékből áll, amelyeket az ,,oszthatatlan” szó görög megfelelője után atomoknak neveztek el. Ez a később mások által is képviselt
felfogás – az atomisztika – azonban több mint két évezredig csupán spekulatív jellegű volt, alaposabb megfigyelésekre vagy éppen kísérletekre
nem támaszkodott.

Az atomelmélet természettudományos megalapozásához a tapasztalati anyagot a kémia szolgáltatta az állandó és a sokszoros súlyviszonyok
törvényének felállításával. Ε jól ismert törvényeket Dalton 1803-ban azzal a feltevéssel értelmezte, hogy a kémiai elemek mindegyike az elem
tulajdonságaival rendelkező, oszthatatlan és változatlan részecskékből, atomokból áll – egyazon elem atomjai egymással mindenben megegyeznek,
de más elemek atomjaitól különböznek –, és így csak egész számú atom egyesülhet molekulákká, azaz a vegyületeknek legkisebb, még a vegyület
sajátságaival bíró részecskéivé. A Dalton-féle atomelmélet fontos kiegészítését jelentette 1808-ban Gay–Lussac térfogati törvénye (a kémiailag
egyesülő gázok térfogatai állandó hőmérsékleten és nyomáson úgy aránylanak egymáshoz, mint a kis egész számok), főleg pedig az értelmezésére
1811-ben hipotézisként kimondott Avogadro-törvény: egyenlő térfogatú, hőmérsékletű és nyomású gázokban egyenlő számú molekula van (130.
§). Ennek alapján lehetővé vált a vegyületek kémiai képletének és molekulasúlyának (M), valamint az elemek atomsúlyának (A) egyértelmű
meghatározása. Μ és A puszta számok, amelyek azt fejezik ki, hányszor nagyobb a kérdéses molekula vagy atom tömege a H-atom tömegénél,
pontosabban az O-atom tömegének 1/16-ánál, ill. az 1961. évi megállapodás óta a „12-es tömegszámú C-atom” (12C) tömegének 1/12-énél.
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Az atomos, ill. molekuláris szemléletet a fizika oldaláról erősen alátámasztotta az 1856-tól kialakult kinetikus gázelmélet (Krönig, Clausius,
Maxwell, Boltzmann). Ez az elmélet, amint azt a IV. rész C-ben láttuk, korpuszkuláris és statisztikai meggondolásokkal szemléletesen értelmezte
egyebek között a gázok nyomását, állapotegyenletet, fajhőjét, viszkozitását, hővezetését, és lehetőséget nyújtott a gázmolekulák sebességének,
nagyságának, valamint a vegyületek 1 gramm-molekula vagy 1 mol = M gramm tömegében foglalt molekulák – vagy az elemek 1 grammatom = A
gramm tömegében foglalt atomok – számának a meghatározására (Loschmidt, 1865; 130. §). Ezt az L' számértéket, ill. az L = L'/mol univerzális
állandót újabban Loschmidt-állandó helyett inkább Avogadro-állandónak hívják (értékét l. alább).

Az atomos felfogást, bár a kémiában szinte nélkülözhetetlennek bizonyult, és a kinetikai gázelméletben is nagy sikereket ért el, hipotetikus jellege miatt
a századforduló táján még sokan elutasították, ill. nem tekintették többnek hasznos munkahipotézisnél. Teljesen meggyőző bizonyítékokat az atomok
és molekulák létezésére csak a jelen század eleje óta sikerült felsorakoztatni. Ilyenek voltak: a Brown-féle mozgásnak Einstein és Smoluchowski által
megadott értelmezése (1905), amely szerint pl. egy kolloidális részecskének mikroszkóppal megfigyelhető rendszertelen mozgását a részecskébe
ütköző molekulák okozzák (130. és 140. §), továbbá a röntgensugaraknak a kristályokon való elhajlására vonatkozó Laue-kísérlet (1912), amelyből
a kristályoknak parányi részecskékből rácsszerűen felépített szerkezetére kellett következtetni (301. §). A legdöntőbb bizonyítéknak azonban az a
tény tekinthető, hogy az Avogadro-állandót számos jelenség vizsgálatából, egymástól független módszerekkel meghatározták,1 és ezek a mérési
hibák határán belül ugyanarra az eredményre vezettek. A jelenleg legpontosabbaknak elfogadott mérések szerint az Avogadro-állandó:

 ((1). egyenlet)

L' = 6,0225·1023 az Avogadro-szám, de gyakran – nem szabatosan – az L-et is így hívják.2 Az L-ből az atom- és molekulasúlyok ismeretében azonnal
adódik az atomok és molekulák tömege; pl. a hidrogénből (AH = 1,007 97) L' számú atom tömege: L'mH = ΑH gramm, s így a hidrogénatom tömege:

 ((3). egyenlet)

A fentiek és még sok más, később sorra kerülő bizonyíték alapján az atomok létezése kétségbevonhatatlan tény.

324. §. Az atomok oszthatóságának kérdése; a periódusos rendszer; szabad elektronok és ionok

1. Az atomok oszthatóságának kérdésében az atomelmélet legtöbb követője Dalton nyomán az atomokat oszthatatlan és változatlan részecskéknek,
azaz egymásba semmiképpen át nem alakítható és kisebb részekre nem bontható egységeknek tartotta. Eme felfogás szerint azonban a viszonylag
sokféle atomot (az elemek számának megfelelően ma kereken százfélét) mind az anyag ,,végső építőköveinek” kellene tekinteni, ami egy egyszerű
és egységes fizikai világképpel nehezen egyeztethető össze.

1 Pl. a szedimentációs egyensúly (139. §), a Brown-mozgás (140. §), az elektrolízis (188. §), a Rayleigh-szórás (284. §), a röntgensugarak kristályokon való elhajlása (300. §), a hősugárzás (305.
§) és a radioaktivitás (325. §) alapján.
2 Loschmidt-számon  újabban a normál állapotú ideális gáz 1 cm3-ében foglalt molekulák számát értik, amely (130,5) szerint 1 mol gáz normáltérfogata 22 414 cm3 lévén:  A
Loschmidt-állandó:

 ((2). egyenlet)
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Érthető tehát, hogy voltak az atomok oszthatóságát valló nézetek is. Ilyen volt Prout hipotézise (1815), amely arra hivatkozva, hogy sok elem
atomsúlya jó megközelítéssel egész szám, és a hidrogéné ≈ 1, azt állította, hogy az összes atomok H-atomokból épülnek fel. Mivel a későbbi
atomsúly-meghatározások szerint a nehezebb elemeknél az egész-számúság mindjobban elmosódott, e hipotézis feledésbe ment, századunk elején
azonban (az izotópia felfedezésével, 326. §) ismét előtérbe került. Időközben az atomok oszthatóságát más, a következőkben említendő felismerések
is alátámasztották.

2. Az elemek periódusos rendszere. Az elemek rendszerbe foglalására törekvő kutatók közül Mengyelejev (1834–1907) ismerte fel 1869-ben a
legvilágosabban azt a nagyon jelentős törvényszerűséget, hogy a növekvő atomsúly szerint felsorakoztatott elemek tulajdonságaiban szakaszosság
mutatkozik, az elemek bizonyos kémiai és fizikai sajátságai periodikusan ismétlődnek. Az ezt kifejező 3. táblázat a (közzétételekor csak az addig
ismert 61 elemet tartalmazó) Mengyelejev-féle periódusos rendszer egyik jelenleg szokásos alakja. Ez a rendszer függőleges oszlopokra vagy
csoportokra (római számmal) és vízszintes sorokra vagy periódusokra tagozódik – az egyes csoportokból két alcsoport van úgy, hogy az egymáshoz
hasonló tulajdonságú elemek azonos római számozású oszlopban foglalnak helyet. Az elemeknek a periódusos rendszerbeli sorszáma a rendszám
(amely táblázatunkban az alábbi szövegtől eltérően az elem jele fölött áll, pl. a H, He, Li, … rendszáma 1, 2, 3, …, az atomsúly pedig az elem jele
alatt szerepel). Megjegyzendő, hogy néhány elempár esetében az atomsúly szerinti sorrend az elemek tulajdonságaira való tekintettel felcserélődik,
pl. a 18 Ar megelőzi a kisebb atomsúlyú 19 K-t (és hasonló a helyzet a 27 Co – 28 Ni, 52 Te – 53 J, 90 Th – 91 Pa, 92 U – 93 Np elempároknál).

Az egyes oszlopok elemeinek kémiailag hasonló viselkedését illetően itt csak az alkálifémekre (Li, Na, K, …), a halogén elemekre (F, Cl, Br, …)
és a nemesgázokra (He, Ne, Ar, …) utalunk, a fizikai tulajdonságok közül pedig az olvadáspont és az atomtérfogat periódusos változására: a
rendszám függvényeként ábrázolható olvadáspont a nemesgázoknál minimumokat, az atomtérfogat (1 grammatom tömegű, szilárd halmazállapotú
elem térfogata) az alkálifémeknél maximumokat mutat.

A periódusos rendszerben mutatkozó szabályos ismétlődések nyilván csak úgy képzelhetők el, hogy az atomok kisebb alkotórészekből épülnek
fel, valamilyen törvényszerűen ismétlődő csoportosulás szerint; ennek a közelebbi értelmezése az atomfizika legfontosabb feladatai közé tartozik
(342. §).

3. Az elektromosság atomos szerkezete; elektronok és ionok. a) Az anyag és az elektromosság közti szoros kapcsolatra, valamint az elektromos
töltés ,,atomos szerkezetére” először az elektrolízis Faraday-féle törvényei (1833), ill. az ezekből levont Helmholtz-féle következtetés (1881) utaltak.
Az utóbbi szerint ugyanis (188. §) abból a törvényből, hogy bármilyen fajta 1 vegyértékű ion 1 molja, azaz L' (= 6,02·1023) számú ion, összesen F'
(= 96 487 coulomb) nagyságú töltést szállít, arra lehet következtetni, hogy minden egyes 1 vegyértékű ionnak

 ((1). egyenlet)

nagyságú, minden z vegyértékű ionnak pedig ze nagyságú töltése van.3 Ennek az elgondolásnak a helyességét, vagyis egy legkisebb töltés, az
elektromos elemi töltés létezését közvetlenül igazolta 1910-ben az ismert Millikan-kísérlet (162. §). A jelenleg legpontosabbaknak ítélt mérések
szerint az elemi töltés nagysága:

3 L = L'/mol a (323,1) alatti Avogadro-állandó, F = F'/mol pedig a Faraday-állandó:
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 ((3). egyenlet)

b) A negatív elemi töltésű és a H-atomnál kereken 2000-szer kisebb tömegű elektron felfedezéséhez a ritkított gázokban előállított katódsugarak
(Plücker, 1859) vizsgálata vezetett (200. § 2.). Ε kutatások egyik utolsó láncszeme az elektron fajlagos töltésének meghatározása volt (J. J. Thomson
és mások, 1897), amelyet később még számos más, szintén az elektromos és mágneses terekben való eltérítésen (198. §) alapuló módszerrel is
megismételtek. A legpontosabb mérések szerint az elektron fajlagos töltésének nagysága:

 ((4). egyenlet)

Annak bizonyítékául, hogy az elektron töltése – e, egyrészt a Millikan-kísérlet tekinthető, ti. az ebben megfigyelt olajcseppek egy vagy több elemi
töltése – más tapasztalatokkal összhangban – annak tulajdonítható, hogy a cseppből (a röntgensugarak hatására) egy vagy több elektron vált ki,
vagy rakódott a cseppre. Egy későbbi, közvetlen bizonyíték: a Schottky-féle söréthatás (205. § 2.) alapján, vákuumdióda anódáramának statisztikai
ingadozásaiból itt nem részletezhető módon meghatározott elektrontöltés a kb. 1%-os hibahatáron belül – e-nek adódott (Hull és Williams, 1925).
Az e és az (e/m)el (3) és (4) alatti értékéből az elektron (nyugalmi) tömege:

 ((5). egyenlet)

Az elektron további tulajdonságai (a régebben már említett spin, mágneses momentum és ,,elektronrádiusz”) részletesebben később kerülnek sorra.

Az anyagból elektronokat többféle módon is ki lehet szabadítani – pl. izzítással, fénybesugárzással, erős elektromos térrel, elektronütközéssel
(termikus, foto-, tér- és szekunder emisszió, 198. és 205. §) –, úgyhogy az elektron bizonyosan alkotórésze az atomnak.

Az atomi kötelékből kiszabadított, vákuumban, gázokban, fémekben és félvezetőkben akadálytalanul vagy csaknem akadálytalanul mozgó szabad
elektronok viselkedésével és az ezzel kapcsolatos alkalmazásokkal ma már – mint láttuk – a fizika és a technika rendkívül kiterjedt és jelentős külön
ágai foglalkoznak (elektronfizika, elektronika).

c) Ionok, azaz elektromos töltésű atomok vagy atomcsoportok létezésére először az elektrolízis jelenségeiből következtettek (187. §), majd a
csősugarak (Goldstein, 1886; 200. § 3.) vizsgálatából – elektromos és mágneses térben való eltérítéssel – megállapították, hogy e sugarak túlnyomó
részben pozitív töltésű szabad ionokból – egy vagy több elektronjuktól megfosztott atomokból – állnak (W. Wien, 1898). Az utóbbiak közül különösen
fontos az egy pozitív elemi töltésű (e) és a H-atommal csaknem egyenlő tömegű H+-ion vagy proton; fajlagos töltése (4)-ből olvasható le. Az ionokra
később még gyakran visszatérünk.

325. §. A természetes radioaktivitás alapjelenségei; radioaktív sugarak és vizsgálatuk módszerei

 ((2). egyenlet)
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Az atomok szerkezetére vonatkozólag egészen alapvető eredményekre vezettek a radioaktivitás jelenségei. A jelen XI. rész bevezető jellegére
való tekintettel a most következőkben (325., 326. §) csak a „természetes radioaktivitás” körébe vágó régebbi vizsgálatok legfontosabb eredményeit
vázoljuk, az újabb felismerések a „mesterséges radioaktivitással” együtt a későbbi atom magfizikai részben kerülnek sorra.

1. A radioaktivitás felfedezése. Becquerel 1896-ban észrevette, hogy uránsók minden külső befolyás nélkül olyan – láthatatlan – sugárzást bocsátanak
ki, amely a fényképezőlemezt még papírrétegeken áthatolva is megfeketíti, és a levegőt vezetővé teszi. Az utóbbi hatás alapján (pl. elektrométer
töltésének csökkenéséből, ionizációs kamrával, 197. §) következtetni lehet a sugárzás erősségére, és a mérések azt mutatták, hogy ez csak a
vegyület urántartalmától függ, tehát a sugárzás az uránatomok sajátsága. A Curie-házaspár (P. Curie, 1859–1906 és M. Sklodowska, 1867–1934)
néhány urántartalmú ásvány sugárzását az urántartalomnak megfelelőnél jóval nagyobbnak találta, és 1898-ban a joachimstahli szurokércből kémiai
módszerekkel két új, az uránnál kereken milliószor erősebb sugárzású elemet vont ki, a 84-es rendszámú polóniumot, valamint a 88-as rádiumot (kb.
10 tonna ércből 0,3 mg-ot!). Sugárzást kibocsátó vagy radioaktív anyagoknak bizonyultak az uránon, polóniumon és rádiumon kívül a már régebben
ismert, 90-es tórium, az 1899-ben, ill. 1900-ban felfedezett 89-es aktínium és 86-os radon vagy rádiumemanáció – amely nemesgáz –, továbbá
később sok más elem, ill. atomfajta (izotóp) is (l. alább).

2. α-, β- és y-sugarak. A természetes radioaktív anyagok esetében háromféle sugárzást lehet megkülönböztetni, pl. oly módon, hogy ólomtömbbe fúrt
üregbe zárt radioaktív preparátumnak (pl. RaBr2) a doboz kis nyílásán kilépő sugárzását erős elektromos vagy mágneses tér hatásának vetjük alá.
Alkalmasan elhelyezett fényképezőlemezekkel kimutatható, hogy a sugárnyaláb mágneses térben három részre oszlik (325,1. ábra): az α-sugarak
viszonylag kevéssé és olyan irányban térülnek el, mint a pozitív ionokból álló csősugarak, a β-sugarak eltérése jóval nagyobb, és olyan értelmű, mint
az elektronsugaraké, végül a γ-sugarak irányváltozás nélkül haladnak, miként a röntgensugarak. Az α- és a β-sugárzást először Rutherford (1871–
1937) választotta szét egymástól a különböző áthatoló képesség alapján (1897), a γ-sugarakat Villard fedezte fel (1900). A sugárzások természetére
főleg Rutherford vizsgálatai derítettek fényt.

325,1. ábra -
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a) Az α-sugárzást képező α-részecskék fajlagos töltésére az elektromos és mágneses térben való eltérítéssel (198. §) igen jó közelítésben a H+-

ion vagy proton fajlagos töltésének a fele adódott:  (e az elemi töltés, 324. §). Később Rutherford és Geiger meghatározták egyetlen α-
részecske eα töltését úgy, hogy a radioaktív preparátumból egy szigetelt fémlapra eső α-részecskéket megszámolták – a 3. pontban ismertetendő
módszerrel –, és a kapott számmal a fémlapnak elektrométerrel megmért töltését elosztották. Az eredmény: eα = 2e, és így az előző összefüggésből

 Az α-részecske tömege pontosan: ((1). egyenlet) Eszerint, mivel a hidrogénnál 4-szer nagyobb tömegű atom a He, az α-részecskék két pozitív elemi
töltésű héliumionok (He++-ionok). Ezt bizonyítja Rutherford és Royds ama kísérlete is (1909; 325,2. ábra), amellyel kimutatták, hogy α-részecskékből
héliumgáz keletkezik. A Ra-preparátumot az A belső üvegedénybe zárták, amelynek igen vékony falán az α-sugárzás áthatol, a Ra-ból képződő
radongáz azonban nem. Az evakuált és elektródokkal ellátott Β külső üvegedényben időnként gázkisülést létesítettek, és ezt spektroszkóppal
vizsgálták. Néhány nap elteltével megjelentek a He színképvonalai, jeléül annak, hogy az α-részecskék (He++-ionok) elektronok felvételével He-
atomokká alakulnak át.

325,2. ábra -

Az eltérítési mérések alapján az α-részecskék kezdeti sebessége a kibocsátó anyagtól függően: υ ≈ 1,4·109–2,1·109 cm s–1, azaz a fénysebességnek
kereken 5–7%-a. A sebesség helyett rendszerint a kinetikai energiát (mαυ2/2) adják meg, millió elektronvolt (MeV) egységben. Így, mivel (198,11)
szerint

 ((2). egyenlet)

az α-részecskék kinetikai energiája kereken 4 és 9 MeV között van, pl. a Ra kibocsátotta α-részecskéé 4,8 MeV.
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c. A β-sugárzás az eltérítési kísérletek értelmében elektronokból áll, más szóval a β-részecskék elektronok. Egy meghatározott radioaktív anyag
kibocsátotta β-részecskék sebessége tág határok között bármely értéket felvehet (a ,,sebességspektrum” folytonos), a maximális sebesség egyes
anyagok esetében a fénysebesség 99%-át is meghaladja; ekkor a már többször említett relativisztikus tömegnövekedés (198. és 318. §) az e/m-
méréseknél erősen megnyilvánul. A β-részecskék maximális kinetikai energiája a kibocsátó anyagtól függően néhány keV és több MeV közötti
érték.

d. A γ-sugárzás a kristályokon fellépő elhajlás és más jelenségek tanúsága szerint igen kis hullámhosszúságú, azaz nagy frekvenciájú
elektromágneses sugárzás, ill. nagy energiájú fotonokból (l. 344., és 346. §), γ-fotonokból (γ-kvantumokból) álló sugárzás. Egy γ-sugárzó anyag
több, meghatározott hullámhosszúságú sugárzást bocsát ki, más szóval a γ-spektrum vonalas. A hullámhossz (λ) vagy a frekvencia (v) mérése
a kristályokon való elhajlásból lehetséges, gyakrabban azonban közvetlenül a γ-fotonok hv energiáját határozzák meg, pl. az ezek által kiváltott
fotoelektronok energiájának mérésével (l. később). A γ-fotonok energiája rendszerint kb. 0,01 – 4 MeV között van; a megfelelő hullámhossz- és
frekvenciatartomány: λ ≈ 1Å – 0,003Å (≈ 1000X – 3X egység), v = 3·1018 – 1021 s–1.

3. A radioaktív sugarak kísérleti vizsgálatára a már említett ionizációs kamrákon kívül sok más készüléket is szerkesztettek, amelyek közül egyesek a
részecskék megszámlálására, mások pedig pályájuk láthatóvá tételére alkalmasak. Most csupán néhány főbb típus működésének alapelvét vázoljuk;
a részletesebb és az újabb fejlődést is figyelembe vevő tárgyalásra csak további jelenségek és szempontok ismeretében, a következő 4. pontban
kerül majd sor.

a) A részecskeszámlálók először alkalmazott fajtája azon a jelenségen alapszik, hogy cinkszulfid ernyőre eső α-részecskék az ernyőn parányi
fényfelvillanásokat, ún. szcintillációkat létesítenek (Crookes; Elster és Geitel, 1903), éspedig minden α-részecske egy felvillanást (Regener, 1908).
A felvillanások nagyítón át, sötétben való tartózkodás után jól megfigyelhetők, pl. a 325,3. ábrán vázolt szpintariszkóppal, valamint a „világító
órák” cinkszulfiddal kevert radioaktív anyaggal bevont számjegyein és mutatóin. Ha az α-sugárzó anyag kellő távolításával vagy diafragmával a
másodpercenkénti felvillanások átlagos számát kb. 1-re csökkentjük, akkor az ernyőbe csapódó α-részecskéket megszámolhatjuk. Az ilyen szubjektív
megfigyelést alkalmazó, egyszerű szcintillációs számlálót, amellyel az atomfizika kezdeti szakaszában több alapvető vizsgálatot végeztek, később
más számlálók kiszorították, a 40-es években azonban a módszert sokkal tökéletesebb alakban felújították. A modern szcintillációs számlálók,
amelyek az alkalmas kristályokon keletkező felvillanásokat fotoelektron-sokszorozó segítségével regisztrálják, már nemcsak α-, hanem β-részecskék,
γ-kvantumok és más részecskék számlálására is használhatók (l. 366. §).
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325,3. ábra -

A csúcsszámláló (Geiger, 1913; 325,4a és b ábra) a nyílással ellátott A fémhengerből és az ettől elszigetelt Β fémcsúcsból, a tökéletesebb
számlálócső (Geiger–Müller-cső, GM-cső, GM-számláló, 1928; 325,5. ábra) az A fémcsőből vagy belül fémmel bevont üvegcsőből és a tengelye
mentén húzódó vékony Β drótból áll; a csőben levő gáz többnyire argon (p ≈ 90 torr) és alkoholgőz (p ≈ 10 torr) elegye. A két készülék kapcsolása
és működési elve hasonló. Az elektródokra az R nagy ellenálláson át akkora U (≈ 1000–2000 V) feszültséget kapcsolunk, hogy önálló kisülés még
éppen ne jöjjön létre. Az R két végét vagy rövid beállási idejű elektrométerhez (325,4a ábra), vagy pedig a C kondenzátoron át erősítőhöz vezetjük,
amelyhez mechanikai vagy elektromos számlálószerkezet, esetleg hangszóró is csatlakozik (325,4b ábra). A csúcsszámláló Ν nyílásán, ill. a GM-
cső vékony falán (más típusoknál a nagyon vékony „végablakon”) bejutó ionizáló részecske ionpárokat kelt, amelyek a csúcs vagy a drót körüli
erős elektromos térben ütközési ionizáció folytán annyira megszaporodnak, hogy bekövetkezik a kisülés. A kisülési áram az R ellenállás mentén
feszültségesést létesít, ezáltal viszont az elektródok közti feszültség annyira lecsökken, hogy a kisülés kialszik, és így a készülék újabb részecske
beérkezését jelezheti. Végeredményben tehát a számlálóba jutó mindegyik részecske – ha a részecskék elég erősen ionizálnak, és nem nagyon
kis időközökben követik egymást – az ellenállás mentén feszültséglökést hoz létre, e feszültségimpulzusok pedig az elektrométer fotográfiailag is
regisztrálható kitéréseinek vagy a számlálószerkezetnek a segítségével megszámlálhatok. A fenti GM-számlálóval, amely az α- és a β-részecskéket
ugyanúgy jelzi, a kétféle részecskét nem lehet megkülönböztetni. Kisebb feszültség alkalmazásával viszont elérhető, hogy egy részecske az ionizáló
képességével, vagyis a közvetlenül általa kiváltott ionpárok számával arányos feszültséglökést hozzon létre. Az ilyen proporcionális számlálóval már
lehetővé válik a jobban ionizáló α- és a kevésbé ionizáló β-részecskék, valamint másfajta részecskék megkülönböztetése, ill. egymástól független
megszámlálása is (l. 366. §).
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325,4. ábra -

325,5. ábra -

Az Avogadro-szám (L') meghatározása. Számlálás útján megállapították, hogy 1 g Ra fémet tartalmazó preparátum 1 év alatt 4,29·1018 számú α-
részecskét bocsátana ki, másrészt az említett Rutherford–Royds-kísérletből kimutathatóan 1 g Ra-ból 1 év alatt 2,76·10–5 g héliumgáz fejlődnék.
Mivel 1 α-részecskéből 1 He-atom keletkezik, és a 4,00 atomsúlyú He egyatomos gáz, az 1 mol = 4g héliumban levő atomok száma: L' =
4·4,29·1018/2,76·10–5 = 6,22·1023. Ez az eljárás az L' legközvetlenebb, bár nem a legpontosabb meghatározási módja.

b) A Wilson-kamra (expanziós ködkamra; Wilson, 1911) kellő sebességű ionizáló részecskék pályáját teszi láthatóvá. Működése azon a hőtanban
(143. § 4.) megismert tényen alapszik, hogy adiabatikus expanzió révén lehűlt s így túltelítetté vált gőz – egyéb ködmagvak híján – a részecske
pályája mentén keletkező gázionokra csapódik le apró cseppek alakjában, és az ezekből álló ködfonal néhány tized másodpercig megfigyelhető,
és le is fényképezhető. Egy egyszerű Wilson-kamra vázlatát a 325,6. ábra tünteti fel. Az alul dugattyúval elzárt üveghengerben van a pormentes
levegővel vagy más gázzal kevert, telített vízgőz vagy alkoholgőz – a telítettséget néhány csepp folyadék vagy nedves zselatin biztosítja –, a radioaktív
preparátum (Pr), valamint az A és a hálószerű Β fémelektród; A és Β közt az expanzió előtt keletkezett ionok elszívása céljából elektromos teret
létesítenek, amelyet az expanzió kezdetekor kikapcsolnak. Az expanziót a dugattyú hirtelen lehúzásával, más típusokban gumimembránnal, lehetőleg
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örvényképződés nélkül valósítják meg. Jól látható nyomok keletkezéséhez az expanzió utáni és az az előtti térfogat hányadosát, az expanziós
viszonyt alkalmasan kell megválasztani (pl. 1 atm nyomású levegő – vízgőz töltet esetén kb. 1,3-nak).

325,6. ábra -

A 325,7a ábrán a tórium-C-ből kibocsátott, a b ábrán lassú, ill. gyors, a c ábrán pl. He-gázban He-maggal ütköző α-részecskék pályájának, a 325,8.
ábrán pedig egy gyors és több lassú β-részecske pályájának ködkamra-felvétele látható. Az α-részecskék meghatározott hosszúságú, tömör és
egyenes ködfonalakat, a lassú β-részecskék szaggatott és zegzugos ködfonalakat hoznak létre; a γ-fotonok pályája közvetve, az általuk kiváltott
elektronok nyomvonalai révén mutatható ki. A pályanyomokból és mágneses térben bekövetkező elgörbülésükből a részecskék tulajdonságaira lehet
következtetni.
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325,7. a. ábra -

325,7. b. ábra -
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325,7. c. ábra -

325,8. ábra -

4. A magfizikai részecskedetektálásnak az ötvenes évektől kezdve három újabb módszere is kifejlődött. Ezek eszközei:

a) A Cserenkov-számláló igen nagy energiájú töltött részecskéknek (elektronoknak, pionoknak stb.) kimutatására az ún. Cserenkov-sugárzast
használja fel (Cserenkov, 1934). Ilyet egy átlátszó közeg (pl. víz, benzol, plexi-, teflon-üveg stb.) látható és éppen ezért fotoelektron-sokszorozóval
is mérhető fény alakjában akkor bocsát ki, ha a közegbe nagyobb υ sebességgel hatolnak be töltött részecskék, mint amekkora a fénynek c/n
fázissebessége a közegben. (Ilyen kékes fény látható pl. vízzel hűtött, illetőleg lassított atomreaktorban a β-bomlás elektronjainak lefékeződése
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következtében.) Ε fény azáltal keletkezik, hogy a közegbe hatoló elektron polározza az előtte levő közegrészeket, miáltal azoknak energiát ad
át. Ha azonban a közegrészeken áthaladt elektron már távolodik, akkor a közeg polározott dipólusai a kölcsön kapott energiát nem képesek a
„megszökött” elektronnak visszaadni, hanem azt fényhullámok alakjában a térbe sugározzák ki a υ iránya körül oly ϑ nyílásszögű körkúp palástjára
merőleges irányban, amelyre nézve cos ϑ = c/nυ (325,9. ábra). Itt Huygens elve értelmében a körkúppalást a gerjesztett közegrészek által egymás
után kibocsátott gömbi fényhullámoknak burkoló felületeként jelentkezik. A ϑ határszög mérésével egyben a υ-re is következtetni tudunk. [Analóg
akusztikai jelenség észlelhető a szuperszonikus lövedékek hangkeltésekor észlelhető ún. fejhullámoknál (104. § 6.).] Fotonelméletét Györgyi Géza
adta meg.

325,9. ábra -

b) A buborékkamra (Glaser, 1952) működési elve a ködkamráénak megfordításaként fogható fel olyan értelemben, hogy annak közege (az
adiabatikus expanzióval túlhűtött gőz helyett) nagy nyomásról expandáló, túlhevített folyadék (pl. éter, propán, xenon vagy hidrogén), amelybe
belőtt ionizáló részecskék (protonok, pionok, γ-részek) hasonló okokból robbanásszerű gőzfejlődést idéznek elő a részecskék pályája mentén
keletkező buborékok (habfonalak) alakjában. A buborékkamrának (325,10. ábra) különösen az impulzusüzemű mesterséges részecskegyorsítóknál
van (ezekkel szinkronizáltan) fontos szerepe ún. nyomdetektorként.
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325,10. ábra -

c) Szilárdtest nyomdetektorok. Azon alapulnak, hogy az α-részek egyes szilárd közegek határfelületén a lefékeződésük közben kb. 70 Å-nyi átmérőjű
oly csatornákat vájnak, amelyek megfelelő folyékony marató szernek hatására mikroszkóppal is látható konikus üregekké szélesíthetők ki. Ilyen szilárd
közeg lehet pl. a fluor-hidrogén oldattal maratható csillámlemez vagy a nátronlúggal maratható cellulóz-acetát film. A nyomdetektorok technikájában
értékes az a tulajdonságuk is, hogy róluk a még nem maratott α-nyomok hevítéssel el is tüntethetők.

5. A radioaktív sugarak hatásai. Az ionizáló hatást illetően legjobban ionizálnak az α-, legkevésbé a γ-sugarak. A Wilson-kamrában észlelt
pályanyomokat alkotó ködszemcsék számából megállapították, hogy normális állapotú levegőben egy α-részecske 1 cm úton a kibocsátó anyagtól
függően 104 – 105 ionpárt kelt, más szóval az α-részecskék fajlagos ionizációja 104 – 105 ionpár/cm; a β-részecskék fajlagos ionizációja több százszor,
a γ-fotonoké több tízezerszer kisebb.

Egy α- vagy β-részecske az útjába eső atomok ionizálása következtében fokozatosan veszít energiájából, s így bizonyos út, az ún. hatótávolság
megtétele után teljesen lefékeződik, azaz sebessége a környezet hőmérsékletének megfelelő hőmozgás sebességére csökken. Az α-részecskék
hatótávolsága (R), amelyet gázokban közvetlenül megad a ködkamrában észlelt nyomvonalak hosszúsága, a részecske kezdeti energiájától (E =
mυ 2/2) és a közegtől függ, pl. normális levegőben és Ε = 4 – 9 MeV energiánál R ≈ 2,6 – 9 cm; általában

 ((3). egyenlet)

(Geiger-szabály), ahol a, ill. b a közeg minőségétől függő állandó. A β-részecskék (elektronok) hatótávolsága ugyanolyan energia esetén sokkal
nagyobb, pl. normális levegőben Ε = 1 – 10 MeV-nél R ≈ 4 – 40 m. A hatótávolság alumíniumban kereken 2000-szer, ólomban 8000-szer kisebb,
mint normális levegőben.
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Erősebb ionizáló hatásnak nagyobb abszorpció, kisebb áthatoló képesség felel meg, s így legkisebb az α-, legnagyobb a γ-sugarak áthatoló
képessége. A hatótávolságról mondottak szerint a legnagyobb energiájú (≈ MeV) α-részecskéket kereken 10 cm vastag levegő- vagy 0,05 mm
vastag Al-réteg, a közepes energiájú (≈ 1 MeV) β-részecskéket kb. 4 m-es levegő- vagy 2 mm-es Al-réteg teljesen elnyeli, a γ-sugárzás viszont –
amelynek abszorpciója a röntgensugarakéhoz hasonlóan az I = I0e–μx törvényt követi – több száz méteres levegő- vagy több deciméteres Al-rétegen
is áthatolhat, míg intenzitása a felére csökken.

A radioaktív sugárzások az ionizálás révén kémiai (speciálisan fotográfiai) és biológiai hatásokat fejtenek ki. Az utóbbiak folytán a sugarak – a γ-
sugarak, a röntgensugarakhoz hasonlóan, kellő dózis mellett – gyógyászati célokra is alkalmazhatók, de rendkívül veszélyesek is lehetnek, úgyhogy
a sugárzás elleni védekezésre a sugárvédelemre nagy gondot kell fordítani. Itt kimagasló eredményeket köszönhetünk Bozóky Lászlónak.

326. §. A radioaktív bomlás; bomlási sorok

1. A radioaktív sugárzás keletkezésére vonatkozólag Rutherford és Soddy 1902-ben kísérleti tapasztalatokból arra a következtetésre jutott, hogy a
radioaktivitás a radioaktív elemek atomjainak önként bekövetkező bomlásán alapszik: egy atom magától α- vagy β-részecskét bocsát ki, és eközben
másfajta atommá alakul át; a sugárzás energiája az így felszabaduló „atomenergiából” származik. Ennek az akkoriban rendkívül merész, az atomok
változatlanságáról vallott felfogással szöges ellentétben levő állításnak a helyességét, a radioaktív bomlást (a radioaktív elemek átalakulását) később
nagyszámú kísérlet teljes mértékben igazolta. Így pl. kimutatták, hogy a rádiumból α-sugárzás kibocsátása közben egy új elem, a radon nemesgáz,
ebből pedig ismét α-sugárzás révén egy további elem, a rádium-Α keletkezik, amely szintén tovább bomlik (l. alább).

2. A radioaktív bomlástörvény; aktivitás. A bomlás időbeli lefolyásáról pl. a 326,1a ábrán vázolt kísérlet nyújthat felvilágosítást. Az IK ionizációs
kamrát (hengerkondenzátort) a tórium-oxidot tartalmazó C üvegcsövön lassan átszívott levegővel töltjük meg; ily módon a kamrába kevés toron-
(tóriumemanáció) gáz is jut, amelynek α-sugárzása a kamrába zárt levegőt vezetővé teszi. Az érzékeny G galvanométerrel mért I telítési áram (197.
§) az idővel exponenciálisan, az I = I0e–λt formula szerint (b ábra) csökken – nevezetesen 53 s alatt a felére, újabb 53 s múlva a negyedére esik le
stb. –, és ebből a toronatomok számának ugyanilyen mértékű csökkenésére következtethetünk.
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326,1. ábra -

A fenti eredmény általánosan is megalapozható, ha feltesszük, hogy egy egységes radioaktív anyagnak a t időpontban jelenlevő igen sok (N) egyfajta
atomjából a kis dt idő alatt elbomló atomok száma (azaz a bomlatlan atomok számának – dN csökkenése) arányos az éppen jelenlevő bomlatlan
atomok Ν számával és a dt időközzel: – dN = λNdt. Rövidebben, a – dN/dt „bomlási sebesség” arányos a bomlatlan atomok számával:

 ((1). egyenlet)

ez a bomlástörvény differenciális alakja. Integrálással (ln N = – λt + lnN0, ahol N0 a bomlatlan atomok száma a t = 0 időpontban) adódik az
exponenciális alakú bomlástörvény:

 ((2). egyenlet)

a bomlatlan atomok száma az idővel exponenciálisan csökken. Az 1/idő dimenziójú λ bomlási állandó a tapasztalat szerint kizárólag a bomló
atomfajtára jellemző, az időtől és külső tényezőktől – hőmérséklet, nyomás, elektromos és mágneses terek – független. Úgy fogható fel, mint az
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(alkalmas) időegységre vonatkozó bomlási valószínűség (Schweidler, 1905): pl. a λ = 10 s–1 = 10–5 μs–1 érték (1) alapján azt jelenti, hogy 1 μs
időközönként mindig az éppen meglevő bomlatlan atomok százezred része bomlik el. 1/λ = τ az átlagos élettartam (l. alább); τ idő alatt az elbomlatlan
atomok száma az e-ed részére csökken.

A radioaktív anyagok jellemzésére λ vagy τ helyett használatosabb a felezési idő (T vagy t1/2), az az időtartam, amely alatt a bomlatlan atomok száma
a felére csökken, tehát (2) szerint N0/2 = N0e–λT. Ebből a Τ és λ közti összefüggés:

 ((3). egyenlet)

úgyhogy a (2) bomlástörvény az N = N02–t/T alakban is írható. A különböző természetes radioaktív atomfajták felezési ideje nagyon különböző értékű:
kb. 10–7 s és 1010 év között. A felezési idő sok esetben meghatározható a sugárzás intenzitásának időbeli csökkenéséből (pl. a toron esetében, mint
említettük, Τ = 53 s) vagy a bizonyos idő alatt elbomló atomok közvetlen megszámlálásából.4 Igen nagy vagy igen kicsiny felezési idők a későbbi
3. és 4. pontban említendő összefüggésekből állapíthatók meg.

A bomlástörvény tipikusan statisztikai jellegű törvény, mert csupán arra ad választ, hogy igen sok atom közül adott időben hány bomlik el, de arról
semmit sem mond, hogy melyik; pl. a t időpontban kiszemelt két Ra-atom közül az egyik talán már a következő pillanatban elbomlik, a másik esetleg
csak sok ezer év múlva. Részecskeszámlálással közvetlenül kimutatták, hogy az egyenlő időközökben elbomló atomok számában olyan statisztikai
ingadozások vannak, amelyek megfelelnek a valószínűségszámítással nyert eredményeknek.

A kezdetben meglevő N0 radioaktív atom közül a t és t + dt idő közt elbomló, azaz t „élettartamú” atomok száma (1) és (2) szerint – dN = λNdt =
λN0e–λtdt lévén, az összes (N0) atom együttes élettartama:

és így, (3)-t is felhasználva, az átlagos élettartam:

 ((4). egyenlet)

Egy egységes radioaktív anyag (preparátum) aktivitásán az időegységenkénti atombomlások számát, pontosabban az (1)-gyel megadott bomlási
sebességet értjük:

 ((5a–b). egyenlet)

4 Például 1 g Ra (A = 226), azaz Ν = 6,02·1023/226 = 2,66·1021 számú Ra-atom, dt = 1s alatt az újabb mérések szerint dN = 3,61·1010 α-részecskét bocsát ki, tehát (1)-ből λ = 3,61·1010/2,66·1021

s–1 = 1,36·10–11 s–1 és így (3)-ból Τ = 5,09·1010 s = 1610 év.
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tehát N-nel együtt exponenciálisan csökken az idővel az aktivitás is. Leggyakoribb egysége a curie (c vagy C, bár  a coulomb jele is), ill. törtrészei:
a millicurie (mc) és a mikrocurie (μc). A jelenlegi definíció szerint 1 curie aktivitású az a készítmény, amelyben 1 s-ra vonatkoztatva 3,70·1010 atom
bomlik el:

 ((6). egyenlet)

1 c megfelel kb. 1 g Ra aktivitásának (amely az újabb mérések szerint 3,61·1010 bomlás/s = 0,976 c). A megadott aktivitásból és bomlási állandóból
(vagy felezési időből) egyszerűen megállapítható a preparátumban levő radioaktív atomok száma. Például a = 2mc = 2·3,7·107 s–1 aktivitású radonban
(λ = 2,1·10–6 s–1) N = a/λ= 7,4·107/(2,1·10–6) = 3,5·1013 Rn-atom van.

3. Bomlási sorozatok; izotópok. Egy egységes radioaktív anyag atomjainak a bomlásából származó új atomok általában szintén nem stabilisak,
hanem tovább bomlanak, amíg csak – újabb fajta atomok egész sorának képződése után – stabilis atomok nem jönnek létre. Így, keletkezésük
alapján, a nagy rendszámú (Z > 80) természetes radioaktív anyagok három bomlási sorba vagy sorozatba (radioaktív családba) rendezhetők. Ε
sorozatok első tagja egy igen nagy felezési idejű „őselem”, utolsó tagjuk egy nem sugárzó, inaktív végtermék.

A legfontosabb az urán- (vagy urán–rádium-)sorozat, amelyet a mellékelt táblázat tüntet fel. A táblázat első oszlopában álló elnevezések, ill.
jelek történetileg alakultak ki, de még ma is használatosak. A második oszlopban az elem rendszáma (Z), a harmadik oszlopban az atomsúlyhoz
legközelebb álló egész szám, az ún. tömeg szám (A); a negyedik és az ötödik oszlop a sugárzás fajtáját és a felezési időket adja meg. Az eredeti

elnevezéssel a sorozat őseleme az urán-I  amelyből α sugárzással urán-Xl ebből β-sugárzással urán-X2 és urán-Z, az utóbbiakból pedig szintén
β-sugárzással urán-II keletkezik, majd rendre az α-sugárzások révén képződő ionium, rádium, radon és rádium-Α következnek. A rádium-A kétféle
módon, α- és β-sugárzással bomlik, hasonlóan a rádium-C is, úgyhogy e helyeken elágazások vannak; a végtermék az uránólom vagy rádium-G

 A hasonló felépítésű aktinium-sorozatban az első, ill. az utolsó tag az aktinourán:  ill. az aktinoólom:  a tórium-sorozatbanpedig a

 ill. a tóriumólom 

A táblázatból láthatóan a radioaktív anyagok egy része α-, más része β-sugárzás kibocsátásával bomlik (α-, ill. β-bomlás), gyakran γ-sugárzás
kíséretében. Néhány anyag (pl. RaA és RaC) atomjainak egyik része α-, másik része β-bomlást szenved. A táblázat 3. és 4. oszlopából szembeötlik továbbá a
bomlástermékeknek a periódusos rendszerbe való besorolásánál annak idején nagy szerepet játszó – ma már szinte magától értetődőnek tűnő
– Fajans–Soddy-féle eltolódási szabály (1913): α-bomláskor a Ζ rendszám 2-vel (az A tömegszám 4-gyel) csökken, β-bomláskor Ζ 1-gyel nő (A
változatlan), vagyis az α-, ill. β-bomlással létrejövő atomfajta a periódusos rendszerben 2 hellyel balra, ill. 1 hellyel jobbra tolódik el az α- vagy β-
részecskét kibocsátó atomfajtához képest.

A bomlási sorozatokban találhatók egyenlő rendszámú, de különböző tömegszámú atomfajták, pl. a táblázatban a  stb.
Az olyan, kémiailag csaknem azonos viselkedésű atomfajtákat, amelyeknek rendszáma (Z) ugyanaz, de tömegszámuk (atomsúlyuk) különböző,
izotópoknak – a Ζ rendszámú kémiai elem izotópjainak – hívjuk. Az elnevezés onnan származik, hogy egy adott elem izotópjai a periódusos
rendszerben ugyanazon a helyen szerepelnek. A három bomlási sor említett végtermékei az ólom 206-os, 207-es és 208-as tömegszámú stabilis
izotópjai – a közönséges, 207,19-es atomsúlyú ólom a vizsgálatok szerint e három izotópnak és kis részben a 204-esnek a keveréke –, a fenti 210-



XI. RÉSZ. AZ ATOMFIZIKA KLASSZIKUS ALAPJAI

497

es, 214-es és két másik izotóp az ólom természetes radioaktív izotópjai. Jelenleg kb. 50 természetes radioaktív izotópot ismerünk (vegyértéküket
Hevesy határozta meg): a bomlási sorok tagjain kívül a 19K, 37Rb, 62Sm, 71Lu, 75Re egyes izotópjait. (Az izotópokról továbbiakat l. a XIII. részben.)

Az urán–rádium-sorozat

Elem
Rendszám

(Z)

Atomsúly (A,
kerekítve) Sugárzás Flezési idő α-rész

hatótáv (cm)

92 238 α 4,5·109 év 2,70

90 234 β, γ 24,2 nap –

 91 234 β, γ 1,18 perc –

91 234 β, γ 6,7 óra –

92 234 α 2,5·105 év 3,28

90 230 α 8,2·105 év 3,03

88 226 α, γ 1614 év 3,38

86 222 α 3,83 nap 4,12

84 218 α 3,1 perc 4,72

82 214 β, γ 26,8 perc –

83 214 α, β, γ 19,7 perc 4

RaC' 84 214 α 1,5·10–4 sec 6,97
81 210 β 1,32 perc –

82 210 β, γ 22 év –
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83 210 β 5,0 nap –

84 210 α, γ 139 nap 3,92

82 206 – ∞

Az α-sugárzó anyagok λ bomlási állandója (vagy Τ = 0,693/λ felezési ideje) és a kibocsátott α-részecskék Ε kezdeti kinetikus energiája (vagy R =
const·E3/2 hatótávolsága) között fennáll a tapasztalati úton talált és később elméletileg is értelmezett Geiger–Nuttall-összefüggés (1912):

 ((7a–b). egyenlet)

ahol az A, A' és a (pozitív) Β, B' konstansok értéke egy-egy bomlási sorozaton belül ugyanaz. Ennek alapján lehetővé válik – az R-nek ködkamrában
való megmérésével – a felezési idő meghatározása olyan anyagok esetében is, amelyeknél Τ közvetlen mérése nehézségekbe ütközik. A (7a–b)
törvényből látható továbbá, hogy egy α-sugárzó anyag annál gyorsabban bomlik, minél nagyobb energiájú α-részecskét bocsát ki.

4. Radioaktív egyensúly. Egy kezdetben egységes radioaktív anyag (pl. fémtokba zárt Ra) mellett később megjelennek a bomlástermékek is. Ez az
oka annak, hogy általában a radioaktív preparátumok – egy-egy bomlástermékkel ellentétben – mind a háromfajta sugárzást (α, β, γ) kibocsátják,
és a sugárzás erőssége az időnek bonyolult függvénye lehet.

Ha az 1 kiindulási anyag λ1 bomlási állandója igen kicsiny (felezési ideje igen nagy) a bomlástermékekéhez képest, akkor – mint alább kimutatjuk –
bizonyos idő múlva létrejön olyan, dinamikus jellegű radioaktív vagy bomlási egyensúly, amelyben az időegység alatt mindegyik radioaktív anyagból
ugyanannyi atom bomlik el, azaz 1-ből annyi alakul át 2-vé, mint amennyi 2-ből 3-má, és így tovább: – dN1/dt = – dN2/dt = – dN3/dt = …. Ebből
viszont (1), ill. (3) miatt következik:

 ((8a–b). egyenlet)

vagyis az említett egyensúly esetén az egyes radioaktív anyagok atomjainak száma úgy aránylik egymáshoz, mint a felezési idők. Ez az eredmény
is felhasználható a felezési idő meghatározására. Pl. a – bomlástermékeivel feltehetően már egyensúlyban levő – természetes uránércben talált
ΝRa/NU = 3,5·10–7 arányból és a Ra TRa ≈ 1600 év felezési idejéből TU ≈ 4,5·109 év adódik.

Kissé részletesebben tekintve csak két radioaktív anyag bomlását, legyen a t = 0 időpontban az 1 „anyaatomok” száma N10, a 2 „leányatomok”
száma pedig zérus; hogyan függ a két anyag atomjainak száma (N1 és N2) az időtől? Ν1-ről tudjuk, hogy  Az N2 a kis dt időköz alatt egyrészt
nő az 1-ből 2-vé alakuló atomok λ1N1dt számával, másreszt csökken az elbomló 2 atomok λ2N2dt számával, tehát a teljes változás: dN2 = (λ1Ν1
– λ2Ν2)dt. Ennek a

 ((9). egyenlet)
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differenciálegyenletnek az említett kezdeti feltétel (t = 0-ra N2 = 0) melletti megoldása, mint arról behelyettesítéssel meggyőződhetünk, a következő:

 ((10a–b). egyenlet)

ha (10a)-ban figyelembe vesszük.

A (10a) eredményből látható, hogy t = 0-ra és t = ∞-re N2= 0, közben pedig van olyan tm időpont, amelyben N2 maximális. A tm a (dN2/dt)tm =
const  egyenletből:

 ((11). egyenlet)

Ezt (10b)-be helyettesítve, kapjuk: λ1Ν1(tm) = λ2Ν2(tm), azaz a tm időpontban a két anyag aktivitása egyenlő. Eme „ideális egyensúly" létrejötte előtt
(t < tm) a λ1Ν1 azután (t > tm) a λ2Ν2 aktivitás a nagyobb; az előzők alapján mindkettő explicit alakja közvetlenül felírható.

Abban a gyakori speciális esetben, amikor  – vagyis  pl. a rádium–radon rendszerben T1 = 1610 év, T2 = 3,8 nap –, (10b)-ben λ1 a λ2
mellett elhanyagolható, és így

 ((12). egyenlet)

Mivel az  idő múlva 0,01 – 0,001 alá csökken, ennyi idő alatt (a Ra – Rn rendszernél kb. 1 hónap) gyakorlatilag kialakul egy
tartósan fennmaradó, ún. szekuláris egyensúly: λ1Ν1 = λ2Ν2 miként (8a)-ban. Megjegyzendő, hogy egy rádiumpreparátumban az elkészítés után kb.
1 hónappal a Ra a Rn-on kívül a többi rövid életű bomlástermékkel is egyensúlyba jut (a 22 éves felezési idejű RaD-vel már nem, l. a táblázatot),
amikor is a szokásos megfigyelési idők alatt a Ra, Rn, RaA, RaC mindegyike ugyanannyi α-részecskét bocsát ki, s így a preparátum 4-szer annyi
α-részt emittál, mint a tiszta rádium.

5. Hőfejlődés; geológiai vonatkozások. Egy rádiumkészítmény állandóan hőt fejleszt (P. Curie és Laborde, 1903), amelynek legnagyobb része
közvetlenül onnan származik, hogy a kibocsátott α-részecskék mozgási energiája a preparátumban és főleg a tok falában való elnyelődéskor
hővé alakul át. Kaloriméteres mérések szerint 1 g Ra összes származékaival együtt óránként 170 cal hőt termel; ezt az eredményt a kibocsátott
részecskék számának és energiájának ismeretében végzett számítások is alátámasztották. A 170 cal/óra értéket megszorozva a Ra-atomok átlagos
élettartamával [(4) alapján τ = 1,44T ≈ 2300 év ≈ 2,0·107 óra], az adódik, hogy végeredményben 1 g Ra-ból 3,4·109 cal hőmennyiség keletkezik,
kb. milliószor nagyobb, mint 1 g durranógáz elégésekor. Ε példából kitűnik, hogy a radioaktív bomláskor tömegegységenként felszabaduló energia
milliószorosa is lehet a heves kémiai reakciókban szabaddá váló energiának!

A földkéregben kimutatható radioaktív anyagok bomlásából származik a Föld belső melegének jelentős része.
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A föld alatti zárt üregek levegőjének viszonylag nagy elektromos vezetőképességét főleg az üregben felgyülemlett radon (kis részben a toron) gáz
okozza, a mérések szerint ugyanis az üregből kiszívott, majd elzárt levegő vezetőképessége kb. 4 nap – a radon felezési ideje – alatt csökken a felére.
A levegő és a forrásvizek radontartalmának, helyesebben fajlagos aktivitásának szokásos egysége az 1 eman = 10–10 curie/liter = 3,7 atombomlás/
(s1), valamint az 1 mache = 3,65 eman. A legnagyobb radontartalmú forrásvizek fajlagos aktivitása több ezer eman.

Az urán és tórium tartalmú kőzetekben az urán- és a tóriumsorozat stabilis végtermékeit jelentő ólomizotópoknak és az α-részecskékből származó
héliumgáznak a bomlási elmélet szerint annál nagyobb arányban kell jelen lenniük, minél régebbi a kőzet. Az ebből az elvből kiinduló gondos,
részleteikben itt nem ismertethető vizsgálatok alapján a Föld kora 4 – 6 milliárd évre becsülhető.

327. §. Régebbi atommodellek. A katódsugarak szóródása

1. A Thomson-féle atommodell. Az atom szerkezetére vonatkozó első olyan elképzelés, amely már tekintetbe vette, hogy az elektron bizonyosan
alkotórésze az atomnak (402. § 36), a Thomson-féle atommodell volt (W. Thomson, 1902; J. J. Thomson, 1904). Eszerint az egészében véve
semleges atom pozitív töltése egyenletesen oszlik el egy tömör, a kinetikai gázelméletnek megfelelően (136. §) kb. 10–8 cm sugarú gömbben, és
ennek belsejében vannak a pontszerű elektronok – a legegyszerűbb esetben egy elektron a gömb középpontjában –, amelyek stabilis egyensúlyi
helyzetük környezetében harmonikus rezgő mozgást végezhetnek. Ezt a modellt – bár a régebbi elektronelméletben igen hasznosnak bizonyult, pl.
a diszperzió értelmezésénél (303. §), és az elektronok elrendeződését kapcsolatba lehetett hozni a periódusos rendszerrel is – csakhamar el kellett
vetni, mert nem volt összeegyeztethető a katódsugarak és az α-sugarak szóródásával kapcsolatos kísérleti eredményekkel.

2. A katódsugarak szóródása. Lenard katódsugaraknak, azaz gyors elektronoknak gázokon és vékony fémlemezeken való áthaladását
tanulmányozva, a bekövetkező szóródás és abszorpció alapján azt találta (1903), hogy elegendő nagy sebességű elektronok igen sok atomon
áthatolnak lényeges irányváltozás nélkül. Ebből arra következtetett, hogy az atom nem lehet r ≈ 10–8 cm sugarú tömör gömb, hanem az atom
valóban áthatolhatatlan, ,,anyaggal kitöltött” részei e gömbnél sokszorta kisebb térfogatot foglalnak el: „az atom túlnyomórészt üres”, pl. 1 m3

térfogatú platinában legfeljebb 1 mm3 a gyors elektronok számára áthatolhatatlan térfogat. Lenard elképzelése szerint az atom apró pozitív és negatív
töltésekből – ún. dinamidokból – és az ezektől származó erőtérből áll (Lenard-féle atommodell.)

Kissé részletesebben tekintve a katódsugarak abszorpcióját, tegyük fel, hogy valamely anyag q keresztmetszetű és igen kis dx vastagságú rétegének
bal oldali határlapjára az x irányból az időegység alatt n számú elektron esik (327,1. ábra).
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327,1. ábra -

A rétegben levő, egyelőre r sugarú tömör gömböknek képzelt atomok (vagy molekulák) a pontszerűnek tekintett elektronok elől a q keresztmetszet
egy részét elzárják. Az elzárt rész nyilván egy atom hatáskeresztmetszetének, σ = r2π-nek és a rétegben levő atomok számának, Nq dx-nek a
szorzata, ahol [Ν cm–3] a térfogategységben foglalt atomok száma. A réteg által visszatartott elektronok száma (az n csökkenését jelentő – dn) úgy
aránylik a beeső elektronok számához, mint az elzárt Nq dx·σ keresztmetszet az egész q-hoz, tehát – dn/n = Nσ dx. Ebből integrálással adódik az
anyag x vastagságú rétegén áthaladt elektronok n = n(x) számára, ill. a katódsugár n-nel arányos I = I(x) intenzitására vonatkozó, jól ismert alakú
abszorpciós törvény:

 ((1). egyenlet)

amelyben n0 és I0 az x = 0-hoz tartozó kezdeti elektronszám, ill. intenzitás, α = Nσ pedig „az anyag hatáskeresztmetszete” az elektronokkal szemben.
Lenard intenzitásmérésekkel (1) alapján több anyagnak a σ hatáskeresztmetszetét meghatározta, és – számos más eredmény mellett – azt kapta,
hogy σ az elektronok υ sebességének növekedésével erősen csökken. Például υ = 0,9c (c a fénysebesség) eseten a normális levegőre vonatkozó
mérésekből a N2 molekulára σ ≈ 3·10–22 cm2 adódott, amely a tömör gömbnek megfelelő gázkinetikai értéknél (≈ 12·10–16 cm2, l. 136. §) kereken
4·106-szor kisebb, a térfogat tehát a tömör gömbénél (4·106)3/2 = 8·109-szer kisebb. Ilyen és ehhez hasonló eredményekből vonta le Lenard az
atom áthatolhatatlan részeinek térfogatára az említett következtetést. Az elektronsugarak anyagokon való áthatolásakor tapasztalt sok más jelenség
némelyikéről később teszünk majd említést.

328. §. Az α-sugarak szóródása; az atommag. A Rutherford-féle atommodell

1. Az α-sugarak szóródása; az atommag. Az atom felépítésének megismerése, az atom belsejének „kitapogatása” szempontjából még az
elektronsugaraknál is alkalmasabb „szondáknak” bizonyultak az α-sugarak: Rutherford, Geiger és Marsden e sugarak vékony fémlemezeken való
áthaladásakor fellépő szóródásának vizsgálatával (1906 – 13) alapvető fontosságú eredményekre jutottak.

Kísérleti berendezésüket vázlatosan a 328,1. ábra tünteti fel. A Pr radioaktív preparátum kibocsátotta α-sugárzásból a D diafragmával kiválasztott
keskeny nyaláb áthalad az igen vékony L fémlemezen (kb. 1 μm vastagságú aranyfólián), és ráesik az Μ mikroszkóphoz rögzített Ε szcintillációs
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ernyőre (325. §), amely az L középpontján átmenő tengely körül, a Κ körív mentén elforgatható; a készülék evakuálható dobozban van. A kísérletek
tanúsága szerint a legtöbb α-részecske a lemezen való áthaladáskor alig térül el, de viszonylag igen kis számban megfigyelhetők nagy szögű, ϑ =
90°-ot meghaladó, sőt 180°-os eltérítések is.

328,1. ábra -

A nagy sebességű és aránylag nagy (az elektronénál kereken 7000-szer nagyobb) tömegű α-részecskék ilyen nagy szögű eltérítését úgy lehet
megmagyarázni, hogy az α-részecskét egy nála jóval nagyobb tömegű és szintén pozitív töltésű részecske nagy erővel eltaszítja, de hogy ez a
feltehetően Coulomb-féle erő elég nagy lehessen, az α-résznek igen közel kell jutnia a másik részecskéhez, vagyis az utóbbinak nagyon kicsinynek
kell lennie. Ezért Rutherford feltételezte (1911), hogy az atom teljes pozitív töltése és tömegének túlnyomó része az atom gázkinetikai sugarához ( ≈
10–8 cm) képest igen kicsiny „atommagban” összpontosul, az elektronok pedig a magtól kb. 10–8 cm távolságban helyezkednek el; a mag pozitív elemi
töltéseinek száma, a Z' magtöltésszám az atom egészben véve semleges volta miatt egyúttal az atomban levő elektronok száma is. Az atommag
kis kiterjedése érthetővé teszi, hogy a nagy szögű eltérítések azért olyan ritkák, mert a fólia atomjain áthatoló α-részecskéknek csak kis hányada
jut az atommagok közvetlen közelébe (328,2. ábra).
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328,2. ábra -

A fenti meggondolásokat Rutherford kísérletileg is ellenőrizhető matematikai alakba öntötte, nevezetesen kiszámította, hogy az időegység alatt az
s vastagságú fólián áthaladó n számú α-részecske közül hány (Δn) szóródik a ϑ szög körüli ama kis ΔΩ térszögbe, amely a szcintillációs ernyő
mikroszkóppal megfigyelt részének felel meg. Az eredmény a nevezetes Rutherford-féle szórási formula:

 ((1). egyenlet)

ahol Ν [cm–3] a fólia térfogategységében levő atomok száma, e az elemi töltés, m és υ0 az α-részecske tömege, ill. kezdeti sebessége.

Az (1) formula levezetése céljából tegyük fel, hogy a nyugvónak tekintett Μ atommag mellett a υ0 kezdősebességű α-részecske eltérítés hiányában
úgy haladna el, hogy M-től való legkisebb távolsága p (328,3. ábra: p a „céltávolság” vagy ütközési paraméter, amely centrális ütközés esetén zérus).
Valójában az α-részecske, mivel rá a feltevés szerint a magtól számított r távolság négyzetével fordítva arányos Coulomb-féle taszító erő hat, a
klasszikus mechanika törvényeiből adódóan olyan hiperbolaágon mozog, amelynek az Μ mag a külső fókusza. Ha a és b az ábrán megjelölt fél
nagy- és kistengely, a lineáris excentricitás tudvalevően:  Ezért az OMB és az OCA' háromszögek egybevágóak, és így p = b – az
ütközési paraméter egyenlő a fél kistengellyel –, tehát az OBM háromszögből a ϑ eltérítési vagy szórási szögre vonatkozólag:

 ((2). egyenlet)

Az a-t kifejezhetjük a mag és az α-részecske adataival, ha az energia és az impulzusnyomaték megmaradásának tételét alkalmazzuk. A 2e töltésű α-
rész kinetikai és potenciális energiájának összege az A' pontban (a Z' e töltésű magtól ra távolságban):  a gyakorlatilag végtelen távoli
kiindulási pontban pedig  Továbbá, az mv0, ill. mva impulzusnak az Μ pontra vonatkozó „karja" p, ill. ra. Így a két megmaradási tétel:
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 ((3a–b). egyenlet)

Ε két egyenletből

 ((4a–b). egyenlet)

az utóbbi azért, mert az ábra szerint és p = b miatt  és innen négyzetreemeléssel:  Az a-nak (4b) alatti értékével (2)-
ből a szórási szögre a

 ((5). egyenlet)

kifejezést nyerjük, de ez a kísérletekkel még nem hasonlítható össze, mert egyetlen magot egy α-részecskével nem tudunk ismert p távolságra
„megcélozni”.

328,3. ábra -

A további, statisztikai jellegű megfontolásoknál válasszunk ki az f területű és s vastagságú fólia Nfs számú atommagja közül egy tetszőleges Μ
magot, és tekintsük a fóliával párhuzamos síkban az Μ köré írt p és p + Δp sugarú körök közti, 2πpΔp területű keskeny zónát (l. a nem méretarányos
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328,4. ábrát). A fóliára merőlegesen beeső nyalábból azok az α-részecskék, amelyek eltérítés hiányában ezen a zónán haladnának át, a ϑ és ϑ +
Δϑ szögek határolta dΩ' = 2π sin ϑ Δϑ térszögbe szóródnak (328,5. ábra); Δϑ és Δp közt az (5) differenciálásából adódó

 ((6). egyenlet)

összefüggés áll fenn. Ha a fólia olyan vékony, hogy egy α-részecske csak egy magon szóródik (egyszeres szórás5), akkor a fóliában levő Nfs számú
mag szóró hatásánál egy zóna helyett Nfs számú zóna Δf = Nfs·2πpΔp területe veendő figyelembe. Így az időegység alatt a fóliára beeső n számú
α-részecskéből a, dΩ' térszögbe nyilván a következő hányad szóródik:

 ((7). egyenlet)

Ebből a szcintillációs ernyő területének megfelelő ΔΩ térszögbe (328,5. ábra) szóródó α-részecskék Δn/n hányada úgy adódik, hogy (7)-et

megszorozzuk mint látható, így éppen a bebizonyítandó (1) formulát nyerjük.

328,4. ábra -

5 Ezzel a feltevéssel függ össze, hogy a szórási formula igen kis ϑ szögekre  érvényét veszti.
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328,5. ábra -

Az (1) szórási formula kísérleti ellenőrzése során Rutherford és munkatársai a szcintillációs módszerrel igazolták, hogy a nagyobb atomsúlyú fémekből
készült fóliákon szóródó α-részecskék relatív száma valóban (1)-nek megfelelő módon függ a ϑ szórási szögtől (a ϑ ≈ 5° – 150° intervallumban), az
α-részecskék υ0 kezdősebességétől és az (elegendő vékony) fólia s vastagságától, továbbá közelítőleg arányos az atomsúly négyzetével; így (1)
szerint az eddig még meghatározatlan Z' magtöltésszám közelítőleg arányos az atomsúllyal.

Később a mérőberendezés tökéletesítése útján, Δn és n egyidejű mérésével Chadwichnek sikerült az (1) formulából a Z'-t a nagyobb atomsúlyú
elemeknél6 kb. 1 % pontossággal meghatároznia (1920): pl. a rézre, ezüstre és platinára, amelyek sorjában Z = 29, 47 és 78 rendszámúak, a Z' =
29,3, 46,3 és 77,4 értékek adódtak. Ezzel és hasonló eredményekkel közvetlen kísérleti igazolást nyert az az alapvetően fontos felismerés (Van Den
Broek, 1913), hogy a Z' magtöltésszám azonos a Ζ rendszámmal:

 ((8). egyenlet)

Így egy kémiai elem rendszámának hármas jelentése van: az elem periódusos rendszerbeli sorszáma, az elem atomjának magjában levő pozitív elemi
töltések száma és a semleges atom elektronjainak száma. (További bizonyítéka ennek a Moseley-törvény, l. 340. §). Mivel tehát az 1-es rendszámú
H-atomnak 1, a 2-es He-atomnak 2 elektronja van, a H+-ion vagy proton nem más, mint hidrogénmag, a He++-ion vagy α-részecske pedig héliummag.

Az α-részecskék szóródása alapján megbecsülhető az atommag kiterjedése, valamint a Coulomb-törvény érvényességi határa is. Mivel Rutherford
kísérletei szerint az (1) formula pl. a radonból kibocsátott α-részecskék (υ0 = 1,6·109 cm s–1) rézmagokon (Z = 29) való szóródásánál helyesnek

6A könnyebb elemeknél, azaz ha a szóró atommag tömege nem nagyon nagy az α-részecskééhez képest, maga az (1) alapformula is korrigálandó, mert nem teljesül elég jól a levezetésekor alkalmazott
ama feltevés, hogy a szóró atommag nyugalomban van.
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bizonyult, erre az esetre az alapfeltevésként alkalmazott Colulomb-törvény is érvényesnek fogadható el. Ε törvény felhasználásával viszont könnyen
kiszámítható az az  minimális távolság, amelyre a υ0 kezdősebességgel éppen az Μ mag felé induló α-részecske a magot megközelíti (328,6.
ábra). Az α-részecske helyzeti és mozgási energiájának összege az A fordulópontban Ze·2e/rA + 0, a gyakorlatilag végtelen távoli Ρ kiindulási pontban
pedig  és így a  energiatételből [vagy közvetlenül (4a)-ból p = 0-ra]:

 ((9). egyenlet)

Ez azt jelenti, hogy a rézatom magjának rm sugara biztosan kisebb 1,6·10-12 cm-nél; ha ugyanis az ábrán rm csaknem A-ig vagy A-n túl terjedne – azaz
ha az α-részecske csaknem a magig vagy még a magba is behatolna –, a pontszerű töltésekre vonatkozó Coulomb-törvény nem teljesülne. Később a
könnyebb magok és nagy ϑ szórási szögek esetén az (1)-től mutatkozó eltérések arra a pontosabb eredményre vezettek, hogy az atommagok sugara
10–12 cm nagyságrendű: a magot ennél kisebb távolságra megközelítő részecskék szóródására a Coulomb-erő helyett a magot összetartó ,,magerők”
hatása a mérvadó (részletesebben l. 363. §).

328,6. ábra -

2. A Rutherford-féle atommodell az előzők alapján úgy jellemezhető, hogy egy Ζ rendszámú elem atomjának tömege túlnyomórészt a Ze pozitív
töltésű, kb. 10–12 cm sugarú atommagban összpontosul, és e mag körül „kering” kb. 10–8 távolságban a Ζ számú elektron,7 hasonlóan, mint ahogyan
a bolygók keringenek a Nap körül (az atom „bolygómodellje”). Hogy az elektronok nem lehetnek nyugalomban, az legalábbis a H-atom esetében
azonnal belátható: a H-atom egyetlen elektronjára csak a mag fejt ki erőt, s ennek a távolság négyzetével fordítva arányos vonzóerőnek a hatására a
légüres térben levő elektronnak a mechanika törvényei szerint kúpszelet mentén, éspedig a feltételezendő periodicitás miatt kör- vagy ellipszispályán
kell mozognia.

Rutherford atommodellje (1911) a régebbi modellekkel szemben nagy fejlődést jelentett, de súlyos hiányossága, hogy ez a modell elektrodinamikailag
nem stabilis. A klasszikus elektrodinamika értelmében ugyanis az elektronnak a ν frekvenciájú keringés közben – amely tudvalevően két, egymásra
merőleges harmonikus rezgés eredőjének tekinthető – ν frekvenciájú elektromágneses hullámokat, fényt kellene kisugároznia (mint a rezgő

7 Ha tehát a magot pl. 1 mm sugarú körrel ábrázoljuk, az atom elektronjait a magtól kb. 10 m távolságban kellene felrajzolnunk!
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dipólusnak, 236. §). A kisugárzás miatt viszont az elektron folytonosan veszítene energiájából, és így a maghoz közeledő spirális mentén (a 3. Kepler-
törvénynek megfelelően) egyre nagyobb frekvenciával mozogva, rövid idő múlva a magba zuhanna, amikor is az atom mint ilyen megsemmisülne.
Továbbá, a keringési frekvenciával együtt folytonosan nőne a kisugárzott fény frekvenciája is, tehát az atomok folytonos színképet bocsátanának
ki, ellentétben a tapasztalat szerinti vonalas színképpel.

329. §. A Bohr-féle atommodell; a Bohr-féle kvantumelmélet posztulátumai

Az előzők értelmében a Rutherford-féle atommodellel az atomoknak a tapasztalat szerinti stabilitása és vonalas színképe nem egyeztethető össze,
ha a klasszikus elektrodinamika törvényeit atomi dimenziókban is érvényeseknek fogadjuk el. Tudvalevő azonban, hogy a hősugárzás (304. §)
és a fényelektromos hatás (311. §) már korábban olyan jelenségeknek bizonyultak, amelyek csak a klasszikus fizika keretén túlmenő kvantum-,
ill. fénykvantum-hipotézissel értelmezhetők, s így arra lehetett gondolni, hogy a fenti stabilitási probléma is ilyen természetű. Valóban, 1913-ban
Bohr (1887 – 1962) a harmonikus oszcillátorra vonatkozó Planck-féle kvantumfeltétel (306. és 354. §) és az Einstein-féle fotonhipotézis (311. §)
továbbfejlesztése útján a Rutherford-féle atommodellt úgy egészítette ki, hogy e Bohr-féle atommodell, ill. Bohr-féle kvantumelmélet alapján számos
atomfizikai jelenség értelmezhetővé vált.

A Bohr-elmélet alapfeltevéseit jelentő két posztulátum, szemléletes megfogalmazásban: 1. Az atom elektronjai a mechanikailag lehetséges pályák
közül csak egyes meghatározott, ún. stacionárius pályákon (kvantumpályákon) keringhetnek, és amíg e pályákon tartózkodnak, az atom – ellentétben
a klasszikus elektrodinamikával – fényt nem sugároz ki, s így energiája változatlan. 2. Fénykibocsátás csak akkor következik be, amikor egy elektron
valamelyik stacionárius pályáról ugrásszerűen egy másikra megy át; ha e „kvantumugrás” során az atom teljes energiája En-ről Em-re csökken, akkor
az atom az En – Em különbséggel egyenlő energiájú fotont bocsát ki, vagyis az emittált fény ν rezgésszámára fennáll: hv = En – Em, ahol h a Planck-
féle állandó.

A Bohr-féle posztulátumok általánosabb megfogalmazása:

1. Az atom tartósan csak az ún. stacionárius vagy kvantumállapotokban létezhetik, amelyekben az atom meghatározott, állandó E1 E2, …
energiaértékekkel rendelkezik, tehát nem sugároz. A stacionárius állapotok, ill. diszkét sorozatot képező E1, E2, … konstans energiák elméleti úton
való megállapítása további feltevések, a kvantumfeltételek alapján lehetséges (l. később).

2. Sugárzás emissziója vagy abszorpciója csak két stacionárius állapot közti átmenetkor jön létre, amikor is a kibocsátott vagy elnyelt sugárzás (foton)
v frekvenciáját a két stacionárius állapot En – Em( > 0) energiakülönbsége szabja meg úgy, hogy

 ((1). egyenlet)

3. A két posztulátumot illusztráló 329,1. ábra az atom energia- vagy nívósémáját tünteti fel, az egyszerűség kedvéért csak három stacionárius állapot
tekintetbevételével. A legkisebb energiájú (E1) állapot az alapállapot, a többiek (E2, E3) gerjesztett állapotok. Ha az atom egy nagyobb energiájú
állapotból spontán egy kisebb energiájú állapotba, azaz magasabb energiaszintről alacsonyabbra jut, akkor emisszió következik be; ez az ábra
esetén három különböző módon lehetséges, és ennek megfelelően az atom a v12 = (E1 – E2)/h, v13 és v23 frekvenciájú fényt – három spektrum
vonalat – bocsáthatja ki. Másrészt az atom kisebb energiájú állapotból nagyobb energiájú állapotba juthat azáltal, hogy a ráeső sugárzásból éppen
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az energiakülönbséggel egyenlő energiájú fotont nyel el; az ilyen abszorpció alkalmával lehetséges frekvenciák az ábra esetében szintén v12, v13,
v23. Így elvileg érthetővé válik mind az emisszióban, mind az abszorpcióban a vonalas színképek keletkezése.

329,1. ábra -

A Bohr-féle posztulátumokról mindjárt itt megjegyezzük, hogy ezeknek szemléletes, az „elektronpályákra” és „elektronugrásokra” támaszkodó
megfogalmazása a kvantummechanika (353. §) kialakulása óta túlhaladottnak tekinthető, de a fent megadott általánosabb megfogalmazásban e
posztulátumok, azaz a stacionárius állapotok posztulátuma és az (1) frekvenciafeltétel, függetlenek mindenféle modellszerű elképzeléstől, és – amint
azt a következőkben látni fogjuk – ma is az atomfizika egyik legszilárdabb alapját képezik.

330. §. A Bohr-féle posztulátumok igazolása Franck és Hertz elektronütközési kísérletével

A Bohr-féle posztulátumok egyik legközvetlenebb bizonyítékát Franck és Hertz elektronütközési kísérletei szolgáltatták, amelyeket még a Bohr-
elmélettől függetlenül végeztek (szintén 1913-ban).

Az egyik kísérleti berendezés fő része kis nyomású higanygőzt tartalmazó, egyébként a vákuumtriódához hasonló cső (330,1. ábra; a valóságban Κ
rendszerint egyenes izzószál, R és A pedig ezzel koaxiális hengerek). A Κ izzókatódból kilépő elektronokat a változtatható pozitív Ur rácsfeszültség
gyorsítja, az R rácson való áthaladásuk után viszont az A elektródnak az R-hez képest kis negatív feszültsége (Ue ≈ –0,5 V) fékezi, úgyhogy R és
A között az elektronok gyenge „ellentérben” mozognak. A G galvanométerrel mért I áramot az Ur feszültség függvényében a 330,2. ábra görbéje
tünteti fel, amely főbb vonásaiban az alábbi módon értelmezhető.
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330,1. ábra -

330,2. ábra -

Az Ur feszültséget kb. 0,5 V-tól fokozatosan növelve, az I áram eleinte nő (a szakasz), akárcsak egy vákuumtriódában. A jelen esetben azonban az
elektronok a Hg-atomokkal sokszor ,,összeütköznek”, és hogy mégis a feszültséggel növekvő számban az ellentéren át A-ra jutnak, ez arra mutat,
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hogy a hozzájuk képest igen nagy tömegű Hg-atomokba való ütközéskor gyakorlatilag nem veszítenek (s így a Hg-atomok sem nyernek) energiát,
más szóval ezek az ütközések rugalmas ütközések.8 Az Ur = 4,9 V feszültség átlépésekor az áram hirtelen lecsökken (b szakasz), vagyis most az
elektronok túlnyomó része már nem képes a kis ellentéren áthatolni, jeléül annak, hogy a 4,9 eV energiájú elektronok a Hg-atomokkal való ütközéskor
elvesztik energiájukat – átadják azt a Hg-atomoknak –, tehát az ilyen ütközések rugalmatlan ütközéseknek tekinthetők. Ha a rácsfeszültséget még
tovább növeljük, akkor az elektronok a 4,9 eV energiát már a rács előtt elnyerik (pl. Ur = 8 V esetén a Κ és R közti távolságnak kb. 5/8 részében), itt
a Hg-atomokkal való ütközés folytán energiájuk elvész, de a rácsig ismét felgyorsulnak annyira, hogy A-ra jutnak, az áram tehát a c szakaszon ismét
nő. Túllépve viszont az Ur = 9,8 V feszültséget, az elektronok a másodszor a rács közvetlen közelében felvett 4,9 eV energiájukat a rugalmatlan
ütközések miatt újból elveszítik, úgyhogy az áram ismét csökken (d szakasz), és így tovább.

A higanygőzön kívül sok más gázon is elvégzett Franck–Hertz-kísérletek azt bizonyítják, hogy az atomok az elektronoktól csak pontosan
meghatározott, diszkrét energiaadagokat vesznek át, nevezetesen pl. a Hg-atomok a 4,9 eV energiát, továbbá – amint azt Franck és Hertz a kísérleti
berendezés alább említendő módosításával kimutatták – a 6,7 eV, 7,5 eV és még több más energiát; a 10,4 eV energia felvételekor pedig a Hg-atom
elveszti egyik elektronját, ionizálódik. Ezek szerint a normális körülmények között a legkisebb energiájú állapotban vagy alapállapotban levő Hg-atom
a 4,9 eV (első) gerjesztési energia felvétele útján az első gerjesztett állapotba, a 6,7 eV vagy egy nagyobb gerjesztési energia felvételekor pedig
a magasabb gerjesztett állapotok egyikébe jut, végül a 10,4 eV ionizációs energia felvétele által Hg+-ionra és elektronra hasad szét. A gerjesztési
energiáknak megfelelő, azaz pl. a Hg esetében a 4,9 V, 6,7 V, … feszültségeket gerjesztési vagy kritikus feszültségeknek (potenciáloknak), az
ionizációs energiának megfelelő, a Hg esetében 10,4 V feszültséget pedig ionizációs feszültségnek (potenciálnak) hívjuk.

Az említett alapállapot és gerjesztett állapotok nem mások, mint a Bohr-féle első posztulátumban szereplő stacionárius állapotok vagy diszkrét
energianívók, amelyek tehát az elektronütközési kísérletekkel elektromos úton meghatározhatók; a 330,3. ábra pl. a Hg-atom nívósémájából tüntet fel
egy részletet. A kísérletek igazolták a Bohr-féle második posztulátumot, azaz a (329,1) frekvencia-feltételt is. Franck és Hertz ugyanis azt tapasztalták,
hogy 4,9 V gyorsító feszültség esetén a higanygőz λ = 2537 Å hullámhosszú, azaz v = 1,183·1015 s–1 frekvenciájú (ultraibolya) fényt bocsát ki, ez
a frekvencia pedig megegyezik annak a fotonnak a frekvenciájával, amelyet a Hg-atom az első gerjesztett állapotból (E2) az alapállapotba (E1) való
spontán visszatérésekor emittál: v = (E2 – E1)/ h = 4,9·1,60·10–12 erg/6,63·10–27 ergs = 1,18·1015 s–1.

8 A Hg-atomok átlagos sebessége közönséges hőmérsékleten (132,2) szerint kb. 200 m/s, az 1 V feszültséggel felgyorsított elektronoké (198,10b) miatt 600 000 m/s, a Hg atom tömege pedig az
elektronénál kereken 400 000-szer nagyobb, és így az ütközés szempontjából a Hg-atomot az elektronhoz képest végtelen nagy tömegű nyugvó részecskének tekinthetjük, amelyről az elektron
változatlan nagyságú sebességgel „visszapattan” (42. §). A Hg-atomok az elektronoktól kinetikai energiát gyakorlatilag nem vehetnek fel a rugalmatlan ütközéskor sem: az impulzus megmaradásának

tétele értelmében az m1υ1 impulzusát elvesztő elektronból a nyugvónak tekintett Hg-atom m2υ2 = m1υ1 impulzust, azaz υ2 = (m1/m2)υ1 sebességet s így  kinetikai
energiát nyer, amelyet az elektronénál m1/m2 ≈ 400 000-szer kisebb.
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330,3. ábra -

A magasabb gerjesztett állapotok kísérleti kimutatására Franck és Hertz a vázlatos 330,4. ábra szerint módosított berendezést használták. Az
elektronok a Κ katódhoz nagyon közel levő R1 rács Ur feszültségének hatására gyorsulnak, és – mivel a rövid KR1 szakaszon az igen kis nyomású
higanygőzben ritkák a rugalmatlan ütközések – túlnyomó részük az Ur feszültségnek megfelelő energiával jut az R1 és R2 rácsok közti hosszú,
gyakorlatilag erőmentes térrészbe; R2 és A közt most is kis „ellentér” van (Ue). Az I áramot az Ur függvényeként feltüntető görbén jól észrevehető
esések vagy törések mutatkoznak pl. az Ur = 4,7 V, 4,9 V, 5,3 V, …, 6,7 V, 7,5 V, … helyeken, jeléül annak, hogy a 4,7 eV, …, 7,5 eV, … energiájú
elektronok egy része az R1 és R2 között elvesztette energiáját, amely ütközések révén a Hg-atomok gerjesztésére fordítódott.9

9 A felsorolt gerjesztett állapotok közül a (330,3. ábrán fel nem tüntetett) 4,7 eV és 5,3 eV energiájúak olyan, ún. metastabilis állapotok, amelyekből az atom fénykibocsátással nem térhet vissza
az alapállapotba (l. 343. §).
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330,4. ábra -

Az ionizációs energia mérése a 330,5. ábrán vázolt módon lehetséges. A vizsgálandó gázt tartalmazó cső R rácsa és Κ katódja közé iktatott
és változtatható Ur gyorsító feszültségnél mindig valamivel nagyobbra választjuk az A és R közti Ue ellenfeszültséget; ezáltal A-ra elektronok
gyakorlatilag nem juthatnak, csak pozitív ionok. Az Ur-et növelve, egy meghatározott értéknél, pl. higanygőz esetében Ur = 10,4 V-nál, az addig
gyenge áram hirtelen emelkedni kezd. Ebből arra kell következtetnünk, hogy az ütközések során az elektronoktól 10,4 eV energiát átvevő Hg-
atomokból Hg+-ionok és elektronok keletkeztek.

330,5. ábra -
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Az elektronütközések igen fontosak egyebek között pl. a gázkisülések fényének keletkezése szempontjából. Az előzők alapján könnyen érthető,
hogy a kellő feszültséggel felgyorsított elektronok a gáz atomjait (ill. molekuláit és ionjait is) ütközések révén gerjesztett állapotokba hozhatják (és
ionizálhatják), amelyekből az atomok kisebb energiájú állapotokba jutnak, és eközben az energiakülönbségeknek megfelelő energiájú fotonokat –
gyakran igen sok vonalból álló spektrumot – bocsátanak ki. Ezekre a kérdésekre a spektrumok tárgyalásakor visszatérünk.

331. §. A hidrogénatom Bohr-féle elmélete

A hidrogénatom Μ tömegű és e töltésű magból (protonból), valamint egyetlen, m tömegű és – e töltésű elektronból áll. Az elektronénál sokkal nagyobb
tömege miatt egyelőre a magot nyugvónak tekintjük, és feltesszük, hogy a mag körül az elektron r sugarú körpályán állandó υ nagyságú sebességgel
kering. Későbbi általánosítások lehetősége végett mindjárt Ze töltésű magot veszünk figyelembe, mert így a megállapítandó összefüggések a H-
atomon (Z = 1) kívül az ugyancsak egy elektront tartalmazó, de rendre Ζ = 2, 3, … magtöltésszámú He+-, Li++-, … ionokra is alkalmazhatók.

A klasszikus mechanika szerint az elektron tömegének és a mag felé irányuló, υ2/r nagyságú centripetális gyorsulásnak a szorzata egyenlő a Ze·e/
r2 nagyságú Coulomb-féle vonzóerővel. Az ezt kifejező egyenlet a mechanikai stabilitás feltétele:

 ((1). egyenlet)

amely bármilyen r sugarú körpályára fennáll.10 A Bohr-féle első posztulátum szerint azonban az elektron nem keringhet akármilyen körpályán,
hanem csak a „stacionárius pályákon”. Ε pályákra vonatkozólag Bohr azt a klasszikus fizikától teljesen idegen, de célravezetőnek bizonyult feltevést
alkalmazta, hogy az elektron impulzusnyomatékának nagysága, mrυ – amely a h Planck-állandóval azonos dimenziójú (energia × idő) mennyiség
– csak h/2π-nek egész számú többszöröse lehet. Ez a Bohr-féle kvantumfeltétel:

 ((2). egyenlet)

az n egész számot kvantumszámnak hívjuk.

Az (1) és (2) egyenletekből könnyen kiszámíthatók az n kvantumszámhoz tartozó r és υ ismeretlenek, amelyeket ezentúl célszerűen rn-nel és υn-nel
felölünk. Azt kapjuk, hogy az „n-kvantumos” körpálya sugara és ezen a pályán az elektron sebessége:

 ((3)–(4). egyenlet)

Speciálisan a Ζ = 1 és n  = 1 esetre adódik, hogy a hidrogénatomban a legbelső vagy egykvantumos pálya sugara:

10 Inerciarendszer helyett olyan, υ/r = ω szögsebességgel forgó vonatkoztatási rendszert véve alapul, amelyben az elektron nyugszik, (1) azt jelenti, hogy a Coulomb-féle vonzóerővel a radiálisán
kifelé irányuló centrifugális erő tart egyensúlyt (52. §).
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 ((5). egyenlet)

az n-kvantumos pálya sugara ennek n2-szerese (rn = n2r1), továbbá az egykvantumos pályán az elektron sebessége:

 ((6). egyenlet)

(c a fénysebesség), az n-kvantumos pályán pedig n-szer kisebb (υn = υ1/n).

A nyugvónak tekintett magból és egy elektronból álló rendszer teljes energiája az elektron kinetikai és potenciális energiájának az összege:
 Az (1)-ből adódó  miatt En = – Z e2/2rn, és ebből (3)-mal kapjuk, hogy a rendszer lehetséges energiaértékei:

 ((7). egyenlet)

Eszerint a hidrogénatom energiája legkisebb az n = 1 kvantumszámú állapotban, ennek az alapállapotnak tehát az elektron legbelső pályája, a
gerjesztett állapotoknak a növekvő energia sorrendjében az n = 2, 3, … kvantumos pálya, az atom ionizációjának pedig n = ∞ felel meg, ti. az utóbbi
esetben (3) és (4) szerint az elektron úgy tekinthető, hogy az a magtól végtelen távol van, és sebessége zérus. Az atom energiája ebben a fenti,
számításkor az energia nullpontját jelentő állapotban a legnagyobb: (7) alapján E∞ = 0, és ezért a többi energia negatív. Mivel azonban az energia
nullpontja önkényes (29. § 3.), a (7) energiaértékekhez hozzáadhatjuk pl. a (–E1) pozitív mennyiséget. Ezáltal a hidrogénatom alapállapotának az
energiáját választva zérusnak, az n-edik állapotban az energia:

 ((8). egyenlet)

pl. az első gerjesztett állapotra 10,16 eV adódik. A H-atom ionizációs energiája pedig: E' = –E1 = 13,54 eV; 1. a H-atom nívósémáját a 331,1. ábrán,
amely mind a két energiaskálát feltünteti.

A (329.1) alatti második posztulátumból és (7)-ből Ζ = 1-re következik, hogy a Bohr-elmélet szerint a hidrogénatom az En és az Ek (< En) energiájú
állapotok közti átmenetkor a

 ((9). egyenlet)
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331,1. ábra -

frekvenciájú fényt bocsátja ki, ill. nyeli el. A 333. §-ban látni fogjuk, hogy a (9) formulával a H-atom spektrumának empirikusan régóta ismert, de
sokáig magyarázat nélkül maradt fő törvényszerűségei meglepően jól értelmezhetők: ez volt a Bohr-elmélet első nagy sikere (1913).

A H-atomban – (3)-ból és (4)-ből, Ζ = 1-re – az n kvantumszámú pályán az elektron keringési frekvenciája:

 ((10). egyenlet)
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amely általában egészen más, mint a (9) frekvencia. Ha azonban k = n – 1, és n nagy szám, akkor (9) utolsó tényezője:  és
így a két frekvencia közelítőleg egyenlő. A nagy kvantumszámú szomszédos pályák közti átmenetkor kisugárzott frekvencia tehát a kvantumszámok
növekedésével mindjobban közeledik az elektron keringési frekvenciájához, azaz a klasszikus elmélet szerint kibocsátott frekvenciához. Ez a tétel
speciális esete a Bohr-féle korreszpondencia-elvnek, amely azt az alapvető felismerést fejezi ki, hogy a kvantumelmélet törvényei a kvantumszámok
növekedésével mindinkább megközelítik a klasszikus fizika törvényeit, és határesetben az utóbbiakba mennek át. A fenti példában ez érthetővé
válik abból, hogy ha az n megváltozása (Δn = 1) elegendő kicsiny az n-hez képest, akkor a kvantumfizikára jellemző ugrásszerű átmenetek és a
klasszikus fizikára jellemző folytonos változások közti különbség már nem nagyon jelentős. A korrespondencia-elvnek a Bohr-féle kvantumelméletben
fontos szerepe volt a különböző kvantumállapotok közti átmenetekhez tartozó sugárzás intenzitásának és esetleges polarizációjának, főként pedig
az átmenetek megengedett vagy „tiltott” voltára vonatkozó kiválasztási szabályoknak a megállapításában. Konkrét példákkal majd a spektrumok
tárgyalása során találkozunk.
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5. fejezet - XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA
A) AZ ATOMSPEKTRUMOK ÉS A PERIÓDUSOS RENDSZER

332. §. Az optikai spektrumokról általában; a spektroszkópiai termek

1. A spektrum vagy színkép eredetileg a fehér fény felbontásával nyert színes sávot (251. §), általánosabban valamely elektromágneses
sugárzás energiájának hullámhossz szerinti eloszlását jelentette, ma már azonban sok más értelemben is használatos (pl. hang-, tömeg-,
sebességspektrum). A következőkben spektrumokon optikai spektrumokat értünk, amelyek az elektromágneses sugárzás látható, ultraibolya vagy
infravörös részébe (298. §) esnek,1 és keletkezésük lényegileg hasonló folyamatokra vezethető vissza. Az optikai színképeket tanulmányozó
spektroszkópia kísérleti vagy gyakorlati jellegű és az előző részekben már szóba került feladatai közé tartoznak: a színképek előállítása vagy
„gerjesztése” megfelelő fényforrásokkal (pl. lángokkal, ködfény-, ív- és szikrakisülésekkel), a fény felbontása prizmás, rács- vagy interferenciás
spektroszkópokkal, hullámhossz- és intenzitásmérések, elméleti jellegű feladatai közé pedig a spektrumok rendszerezése, értelmezése és
anyagszerkezeti következtetések levonása.

Fénykibocsátással emissziós spektrum jön létre, fényelnyelés útján pedig abszorpciós spektrum: ha ívlámpa vagy más folytonos színképű fényforrás
fényét valamely anyagon (pl. színes üvegen, gázon, folyadékon) át bocsátjuk a spektroszkópba, az ebben jelentkező színképből hiányoznak a vizsgált
anyag által elnyelt fénynek megfelelő hullámhosszak, amelyek együttvéve az anyag abszorpciós színképét alkotják. Így pl. a Nap színképében talált
sötét, Fraunhofer-féle vonalak (251. §) a Napot körülvevő, viszonylag hidegebb gázok abszorpciós színképvonalai.

Megjelenési formájuk szerint mind az emissziós, mind az abszorpciós színképek lehetnek folytonos, vonalas és sávos spektrumok; a „sávok”
rendszerint sűrűn egymás mellett levő vonalakból állanak, amelyek azonban kisebb feloldóképességű spektroszkópban látszólag egybeolvadnak.
Számos vizsgálat alapján a vonalas színképek atomoktól vagy atomi ionoktól, a sávos színképek pedig molekuláktól származnak, és ezért a vonalas
színképeket atomspektrumoknak (16. színes kép), a sávosakat molekulaspektrumoknak is nevezik, de megjegyzendő, hogy mind az atomok, mind
a molekulák színképében vannak folytonos tartományok is. Általában folytonos továbbá az izzó szilárd testek emissziós, valamint a folyadékok és
a szilárd testek abszorpciós színképe (lásd: 17. színes kép). A 332,1. ábra különböző elemeknek vonalas színképét, a 332,2. ábra pedig a Na-gőz
abszorpciós színképét mutatja be.

1 A röntgempektrumokkal és a mikrohullám-spektrumokkal később foglalkozunk (340. és 368. §).
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332,1. ábra -
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332,2. ábra -

A spektroszkópia rendkívül jelentős tudományág. Egyrészt ugyanis azáltal, hogy segítségével az anyagok összetétele vizsgálható, és elemek igen
kis mennyiségben való jelenléte is kimutatható (színképelemzés), ma már szinte nélkülözhetetlen sok tudományban és a gyakorlati élet számos
területén (fizika, asztrofizika, kémia, biológia, orvostudomány, élelmiszeripar, bűnügyi nyomozás stb.); másrészt pedig és a következők szempontjából
főképpen azért jelentős, mert az atomok és molekulák szerkezetéről a spektrumok nyújtják a legtöbb felvilágosítást.

2. A spektrumok értelmezésének kiindulópontja a Bohr-féle frekvenciafeltétel – a (329,1) alatti második posztulátum –, amely szerint az atom,
ion vagy molekula két, E' és E'' (< E') energiájú állapota közti átmenetkor kibocsátott, ill. elnyelt fény frekvenciája:

 ((1). egyenlet)

A spektrumok értelmezésével kapcsolatban tehát a vonalak kísérletileg meghatározott (és vákuumra vonatkoztatott) λ hullámhossz2 helyett célszerű
a v = c/λ frekvenciával számolni. Mivel azonban egyrészt a v s–1-ben kifejezett számértéke kényelmetlenül nagy, másrészt a λ többnyire nagyobb
pontossággal ismeretes, mint a c fénysebesség, ν helyett használatosabb a cm-ben kifejezett λ reciproka, a

 ((2). egyenlet)

hullámszám, amely nyilvánvalóan az 1 cm-re eső hullámhosszak számát adja meg. Pl. a λ = 4000 Å = 4·10–5 cm hullámhosszúságú fényre
 Egy spektrumvonal hullámszáma tehát (1) és (2) szerint:

 ((3a–b). egyenlet)

2 λ az n törésmutatójú közegben (levegőben) mért λ' hullámhossznak és n-nek a szorzata: λ = nλ'
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A cm–1-ben kifejezett T = E/hc (ill. gyakran a –E/hc) mennyiséget termnek nevezik, és így az (1) frekvenciatétellel egyenértékű (3b) egyenlet jelentése:
bármely spektrumvonal hullámszáma két term különbségeként állítható elő.

Mivel (3a) szerint a term az energiával, a hullámszám az energiakülönbséggel arányos, a term, ill. a hullámszám az energia mértékéül vehető, és

ennek megfelelően a spektroszkópiában az energiát legtöbbször cm–1-ben fejezik ki. T = E/hc alapján T = 1 cm–1-nek megfelel E = hc·1 cm–1 =

1,986·10–16 erg; gyakran használt energiaegység a jól ismert elektronvolt is, 1 eV  1,602·10–12 erg. Így

 ((4). egyenlet)

Megjegyzendő, hogy sokszor magukat az energia- vagy kvantumállapotokat is termekenek hívják, az energiaértékeket pedig termértékeknek.

333. §. A hidrogénatom spektrumának fő törvényszerűségei

1. Kísérleti eredmények. A H-atom spektruma – amint arról hidrogéngázt tartalmazó Geissler-cső és spektrográf segítségével meggyőződhetünk – a
látható tartományban négy vonalból áll, amelyekhez az ultraibolyában további, fokozatosan sűrűsödő és csökkenő intenzitású vonalak csatlakoznak
(333,1 ábra). A vonalak alkotta szabályos sorozat (szériesz) sűrűsödési helyétől, a sorozathatártól kezdve folytonos spektrum, ún. határkontinuum
figyelhető meg.

333,1. a. ábra -
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333,1. b. ábra -

Balmer 1885-ben próbálgatással azt találta, hogy a fenti Balmer-sorozat vonalainak λ hullámhosszát, ill. a később használatossá vált 
hullámszámokat meglepően jól adja vissza az alábbi (ebben az alakban Rydbergtől származó) Balmer-formula:

 ((1). egyenlet)

a H-atomra vonatkozó Rydberg-állandó. Az (1)-ből n = 3-ra, 4-re, … az ábrán látható Hα, Hβ, …vonalak hullámszámai adódnak.

Később a H-atom színképében más sorozatokat is találtak, egyet a távoli ultraibolyában, hármat pedig az egyre távolabbi infravörösben. A sorozatok
így foglalhatók össze:

 ((2). egyenlet)

Speciálisan (n→∞-re) a fenti sorozatok határához tartozó hullámszámok rendre:

 ((3). egyenlet)

2. A színkép értelmezése a Bohr-elmélettel. Az elmélet (331,9) eredménye szerint a H-atom n és k (< n)kvantumszámú állapotai közötti átmenetkor

kibocsátott vagy elnyelt fény hullámszáma 
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 ((4). egyenlet)

Ez a kifejezés a (2) tapasztalati formulával azonos szerkezetű, és az m, e, h, c ismert értékeivel kiszámított

 ((5). egyenlet)

állandó az RH-nak (1) alatti mért értékével jól megegyezik.3 Ez a Bohr-elmélet egyik legnagyobb eredménye!

A spektrum keletkezése az alábbi módon képzelhető el.

a) Az emissziós spektrum. A hidrogéngázt tartalmazó csőben a kisüléskor a H2-molekulák nagy része H-atomokra bomlik, és ezek közül igen sok
az elektronokkal való ütközés folytán (330. §) az n = 2, 3, 4, … kvantumszámú gerjesztett állapotokba kerül. Azok az atomok mármost, amelyek a
2-es állapotból az 1-es alapállapotba jutnak, vagyis amelyekben az elektron a 2-es körpályáról az 1-esre ugrik, kibocsátják a Lyman-sorozat első,
legkisebb hullámszámú vonalát, a 3-as állapotból az 1-esre jutó atomok e sorozat második vonalát stb. A Balmer-sorozat úgy jön létre, hogy az n
= 3, 4, 5, … kvantumállapotokban levő atomok a 2-es állapotba mennek át. Hasonlóan keletkezik a több sorozat is, amint az a körpályákat (nem
méretarányosan) feltüntető 333,2. ábráról, továbbá a Η atom nívó- vagy termsémájáról (331,1. ábra) látható. A termsémából bármelyik spektrumvonal

 hullámszáma egyszerűen a jobboldalt cm–1 egységben leolvasható két megfelelő term különbségeként adódik, mert hiszen (332,3b) értelmében
4 Speciálisan az n = ∞-hez tartozó T∞ határterm és a T1 alapterm közti hullámszámkülönbség, azaz (3) szerint a Lyman-sorozat határához

tartozó RH hullámszám, megfelel az (alapállapotban levő) H-atom ionizációs energiájának (331. §):

 ((6). egyenlet)

3 A csupán 0,05 %-os eltérés is megmagyarázható a mag mozgásával (334. §).
4 A séma jobb szélén cm–1-ben megadott termskálával kapcsolatban azt a megállapodást követtük, hogy az n = ∞-hez tartozó E∞, ill. T∞ határnívó felel meg az energia nullpontjának, tehát az En és
Tn = En/hc energia- és térmértékek negatívok. Egy másik – az atomspektroszkópiában, negatív energiák esetén szokásosabb – megállapodás szerint a Tn = –En/hc-vel értelmezett termek pozitívok;

ebben az esetben a jobb oldali skálán elmaradnak a mínusz előjelek. A egyenlet lényegében általánosabb megfogalmazása a tapasztalati úton talált Ritz-féle kombinációs elvnek (1908), amely
szerint egy atom két spektrumvonala hullámszámának összege vagy különbsége sok esetben egy harmadik spektrumvonal hullámszámát adja. Erre vonatkozólag a termsémáról rögtön leolvasható
számos példa egyike: a Lyman-sorozat első és második vonalának hullámszámkülönbsége azonos a Balmer-sorozat első vonalának hullámszámával.
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333,2. ábra -

A sorozatok határához csatlakozó folytonos színkép (határkontínuum) a következőképpen értelmezhető. Az energia nullpontjául választott E∞ határ
vagy ionizációs nívó tudvalevően az atomtól igen távol levő és ott nyugvó elektronnak felel meg. Az atomból már eltávozott szabad elektron azonban
bármilyen nagyságú mυ2/2 mozgási energiával is rendelkezhetik, más szóval a H+-ionból és egy elektronból álló rendszer energiája felvehet az
E∞-nél (zérusnál) tetszőlegesen nagyobb, E∞ + mυ2/2 értékeket, amelyekhez a termsémán a határnívó felett a sávozott folytonos rész („folytonos
termspektrum”) tartozik. Ha mármost egy mv2/2 energiájú elektront a H+-ion „befog” pl. az n = 2-es pályára, vagyis eme elektronbefogás révén a H-
atom E2 energiájú kvantumállapota jön létre, akkor a kisugárzott fény v = (E∞ + mυ2/2 – E2)/h frekvenciája nagyobb, mint a Balmer-sorozat határáé,
tehát igen sok ilyen folyamat eredménye – a folytonosan változó υ miatt – a Balmer-sorozat határához csatlakozó folytonos színképben nyilvánul
meg. (Az utóbbi sugárzási mechanizmus ún. rekombinációs sugárzás, az előbbi, vonalakat eredményező sugárzás pedig gerjesztési sugárzás.)

b) Az abszorpciós spektrum. Közönséges vagy nem nagyon nagy hőmérsékleten a hidrogéngáz (a H2 molekulákon kívül) gyakorlatilag csak
alapállapotban levő H-atomokat tartalmaz, tehát ekkor csak a Lyman-sorozat jön létre: a H-atomok az alapállapotból gerjesztett állapotokba jutnak
azáltal, hogy a gázra eső folytonos színképű fényből (E2 – E1)/h, (E3 – E1)/h, … és v0 = (E∞ – E1)/h = Eion/h frekvenciájú fotonokat nyelnek el. A v0-nál
nagyobb rezgésszámú fényből az atomok bármilyen ν frekvenciájú fotont abszorbeálhatnak, mert a foton hv energiájából hv0 az atom elektronjának
leválasztására, a megmaradt energia pedig az elektron gyorsítására fordítódik: h(v – v0) = mυ2/2. Ez a folytonos spektrumot (határkontínuumot)
eredményező folyamat a fotoionizáció, amely nyilvánvalóan nem más, mint a H-atomokon létrejövő fényelektromos jelenség (311. §).

334. §. A hidrogénszerű ionok spektruma; a mag mozgása

1. A hidrogénszerű ionok, nevezetesen a He+, Li++, Be+++, … szintén egyetlen elektront tartalmaznak, de a Ζ magtöltésszám rendre 2, 3, 4, …. A
Bohr-elmélet (331,7) eredménye szerint az ilyen ionok lehetséges energiaértékei a H-atom energiaértékeinek Z2-szeresei, s így (333,4–5) alapján
a színképvonalak hullámszámai:
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 ((1). egyenlet)

Az ionizált hélium (He+-ion, Ζ = 2) által kibocsátott sorozatok egyike a ζ-Puppis állócsillag színképében még 1897-ben felfedezett Pickering-sorozat:

 ((2). egyenlet)

amelyet kezdetben a H-atomnak tulajdonítottak [a Balmer-sorozathoz való hasonlósága miatt, ti. (2) a  alakban is írható]. A Bohr-
elmélet nyomán azonban a fenti sorozatot több mással együtt valóban megtalálták a He+ színképében, héliumban létesített kisüléseket vizsgálva.
Az elmélet további szép igazolása volt, amikor később a Ζ = 3, 4, …, 8 rendszámú Li(2+) Be(3+), …, O(7+)-ionok (sőt újabban még magasabb fokú
ionok) színképeinek egyes vonalait a távoli ultraibolyában felfedezték, (1)-gyel jó megegyezésben.

2. A mag mozgásának tekintetbevétele. A rendkívül pontos spektroszkópiai mérések tanúsága szerint a H-atom és a He+-ion színképéből
meghatározott RH és RHe állandók kissé különböznek egymástól, valamint a Bohr-elméletnek a végtelen nagy magtömeg feltételezésével nyert
(333,5) formulájából számított R =R∞ értéktől:

 ((3). egyenlet)

Az eltérések megmagyarázhatók, ha a mechanika tömegközéppont-tételének megfelelően az Μ tömegű mag és az m tömegű elektron
tömegközéppontját tekintjük nyugvónak a mag helyett. Egyszerű számítás (l. alább) arra vezet, hogy ekkor az energiaértékekre s így az R∞-re
vonatkozó formulában is m helyébe a

 ((4). egyenlet)

„redukált tömeg” kerül, tehát különböző Μ tömegű magokhoz különböző RM állandók tartoznak:

 ((5). egyenlet)

ahol R∞ az M → ∞-nek megfelelő Rydberg-állandó, l. (3c). Ha mármost (5)-be a H-ra és a He+-ra vonatkozó, ismert m/MH és m/MHe értékeket
behelyettesítjük, (3a–b)-vel tökéletes egyezés adódik. Megfordítva, az RH = R∞ /(1 + m/MH) és RHe = R∞ /(1 + m/MHe) (3a–b) értékeiből – az ΜHe/ΜH
= 3,9721 viszony ismeretében – igen pontosan meghatározható a proton és az elektron tömegének hányadosa: MH/m = 1836,1.
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A H-atom Balmer-vonalainak közvetlen közelében olyan, igen gyenge kísérő vonalakat találtak (Ubey, 1932), amelyeknek a hullámszámai nem
az MH-hoz, hanem pontosan a 2MH-hoz tartozó Rydberg-állandónak feleltek meg. Ez volt a 2-es tömegszámú hidrogénizotóp (nehéz hidrogén,
deutérium) létezésének az első bizonyítéka.

A (4)-nél említett tétel bizonyítása. Az egymástól r távolságban levő elektron és atommag a nyugvó tömegközéppont körül

 ((6). egyenlet)

sugarú körön kering, közös ω szögsebességgel. Ezért most, hivatkozva (331,1–2)-re, a mechanikai stabilitás feltétele:

 ((7). egyenlet)

a rendszer teljes impulzusnyomatékára vonatkozó kvantumfeltétel pedig:

 ((8). egyenlet)

(6)-nak (7)-be és (8)-ba való helyettesítésével az

 ((9). egyenlet)

egyenletek adódnak, amelyek (331,1–2)-től υ = ωr miatt valóban csak abban különböznek, hogy m helyébe az Mm/(M + m) redukált tömeg lépett.

335. §. Elliptikus elektronpályák a hidrogénatomban; iránykvantálás

Az atom „bolygómodellje” alapján a H-atomban vagy a Ze magtöltésű hidrogénszerű ionokban az elektron nemcsak körpályákon mozoghat, hanem
olyan ellipszispályákon is, amelyeknek az egyik gyújtópontjában a mag van. Az elméletnek az ilyen pályákra való kiterjesztése (Sommerfeld,
1915) annál is inkább indokoltnak látszott, mert nagy felbontású spektroszkópokban a H-atom színképvonalai nem egyszerű vonalak, hanem több,
egymáshoz igen közel eső komponensből állnak – pl. a Hα vonal három, kb. 0,3 cm–1-gyel különböző hullámszámú vonalból –, és arra lehetett
gondolni, hogy ez a jelenség, a H-vonalak finomszerkezete, az ellipszispályák figyelembevételével értelmezhető.

A Bohr-elmélet továbbfejlesztését jelentő Bohr–Sommerfeld-féle kvantumelméletnek az ellipszispályákkal kapcsolatos főbb eredményeit az
alábbiakban ismertetjük a meglehetősen hosszadalmas számítások nélkül, és figyelembe véve a későbbi kvantummechanikából adódó néhány
módosítást.
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1. Az ellipszisen mozgó elektron két szabadsági fokának megfelelően a stacionárius ellipszispályák kiválasztására két kvantumfeltétel szükséges.5

Az ezeket felhasználó számítások szerint a lehetséges ellipszispályák fél nagytengelye és tengelyviszonya:

 ((2). egyenlet)

ahol

n = 1, 2, 3, … a főkvantumszám, l = 0, 1, 2, …, n – 1 a mellékkvantumszám, (3) és r1 = 0,53·10–8 cm a H-atomban a legbelső körpálya sugara, l.
(331,5). Ennélfogva adott n főkvantumszámhoz n számú pálya tartozik: 1 kör és n – 1 ellipszis; pl. a 335,1. ábra az n = 3, l = 0, 1, 2, ill. rövidebb
jelöléssel az nl = 30, 31, 32 pályákat tünteti fel, amelyeknek nagy tengelyei egyenlők, a tengelyviszonyok pedig rendre 1/3, 2/3, 3/3. A számítás alapján
azonban a lehetséges energiák, ill. termek csak az n főkvantumszámtól függnek (az l-től nem6), a már korábban megismert

 ((4). egyenlet)

335,1. ábra -

5 Ha az elektron r és φ síkbeli polárkoordinátáihoz tartozó általános impulzusok pr és pφ [amelyek az elméleti mechanikából ismert módon a kinetikus és a potenciális energia különbségével egyenlő

 Lagrange-függvénynek r és φ szerinti deriváltjai:  lásd pl. Budó: Mechanika, 34 – 35. §], akkor a két kvantumfeltétel:

itt az integrál az ellipszisre mint zárt görbére vonatkozik, nr és nφ pedig a radiális, ill. azimutális kvantumszám. Összefüggésük a (3) alatti n-nel és l-lel: n = nr + nφ, l = nφ – 1. A körpálya speciális
esetében r = const miatt (1a) nyilván elesik, (1b) pedig pφ = mr2

φ = mrv = const miatt és az nφ = n jelöléssel átmegy a (331,2)-ben megismert 2π – mrv = nh kvantumfeltételbe.
6 Az Εn energiához tehát az n > 1 esetben több (n) olyan pálya, ill. állapot tartozik, amelyek az Z = 0, 1, … értékekkel megkülönböztethetők ugyan, de mind egyenlő energiájúak ; az ilyen En
energiaállapot ún. elfajult (degenerált) állapot.
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formulák szerint. Az ellipszispályák ily módon nem eredményeznek újabb energianívókat, a Η-vonalak finomszerkezetét nem magyarázzák meg.

Sommerfeldnek azok a szigorúbb számításai azonban, amelyek tekintetbe vették az elektron relativisztikus tömegnövekedését (318. §) is, arra
vezettek, hogy az energia az n-en kívül kismértékben az ltől is függ, vagyis az elektron energiája pl. a 335,1. ábrán vázolt három pályán kissé
különböző. Ez kvalitatíve belátható abból, hogy az elektron sebessége és ezzel együtt a relativisztikus tömegnövekedés a 30 pályának a maghoz
közeli részén nagyobb, mint a 31 és a 32 pálya megfelelő részén, és így ez a (magtól távolabb már kevésbé számottevő) járulékos hatás az energiát
legjobban a 30 pályán befolyásolja. Az En,l energiákra, ill. Tn,l termekre kapott Sommerfeld-féle formulával7 a H-vonalak finomszerkezetét látszólag
jól lehetett értelmezni, a modern magyarázat azonban más alapokon nyugszik (l. később, 337. § 5.).

2. Az ellipszispályák tengelyviszonyára mérvadó l mellékkvantumszámnak egy másik fontos jelentése is van. Az elmélet kimutatja ugyanis, hogy az
l mellékkvantumszámú pályán keringő elektron impulzusmomentum-vektorának, az l pálya-impulzusmomentumnak a nagysága:

 ((6). egyenlet)

tehát l ezt az impulzusmomentumot adja meg h/2π egységben.

A keringő elektron tudvalevően köráramnak vagy ellipszis mentén folyó áramnak felel meg, és így mágneses momentummal (μl) is rendelkezik, amely
(215,2) alapján az l impulzusmomentummal így függ össze:

 ((7). egyenlet)

(335,2. ábra). Ebből (6) figyelembevételével az l mellékkvantumszámú pályán keringő elektron mágneses momentumának nagysága:

 ((8a–b). egyenlet)

7  ((5). egyenlet)

ahol RM a Rydberg-konstans, α = υ1/c ≈ 1/137 pedig az ún. finomszerkezeti állandó, l. (331,6).
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335,2. ábra -

„Bohr-féle magnetonnak” mint elemi mágneses momentumnak az l-szerese. Az l tehát a keringő elektron mágneses momentumát is megadja μΒ
egységben.

3. A kvantumelméletnek egy további eredménye az ún. iránykvantálás: Ha van a térben egy kitüntetett irány – rendszerint egy külső Η mágneses
tér iránya –, akkor az elektronpályák síkjai nem lehetnek akármilyen irányításúak, hanem a pálya síkja, ill. az erre merőleges l impulzusmomentum
csak úgy „állhat be”, hogy az l-nek a kitüntetett irányba eső komponense csak

 ((9). egyenlet)

Eszerint az l vektor vetületét h/2π egységben kifejező ml mágneses kvantumszám 2l + 1 számú értéket vehet fel, s így (2l + l)-féle beállás lehetséges
(lásd az l = 2-re vonatkozó 335,3. ábrát).

Összefoglalva, az eddig megismert n, l, ml kvantumszámok jelentése: n az elektronpálya nagy tengelyét és az energiát, l a kistengelyt, az l pálya-
impulzusmomentumot és a μl mágneses momentumot, ml pedig az l-nek egy kitüntetett irányra való vetületét szabja meg. Ezek az egyelőre
csupán egy elektront tartalmazó atomra vagy ionra vonatkozó eredmények a továbbiakban igen fontosaknak fognak bizonyulni a többelektronos
atomok és ionok színképeinek az értelmezésénél is.
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335,3. ábra -

336. §. Az alkáliatomok spektrumai

1. Kísérleti eredmények. A hidrogénatom színképéhez leginkább hasonlók a periódusos rendszer első oszlopában álló alkálifémek (lítium, nátrium,
kálium, …) spektrumai. Emisszióban négy intenzívebb, részben egymásba nyúló vonalsorozat figyelhető meg: a fősorozat, az első és a második
melléksorozat, valamint a Bergmann-sorozat;8 abszorpcióban rendszerint – ha az alkáligőz nem nagyon nagy hőmérsékletű – csak a fősorozat
jön létre (a 333,2b-ben mondottakhoz hasonló okokból). Mindegyik sorozat határához folytonos színkép – határkontínuum – csatlakozik, miként a
hidrogén esetében is. A 336,1. ábra példaként a Na-atom emissziós spektrumának egy részét tünteti fel.

8 Ε sorozatokat rendre p, d, s, f sorozatoknak is hívják, történeti okokból, a sorozatok angol nevei után (amelyek részben a vonalak külsejét jellemzik: principal, diffuse, sharp, fundamental series);
innen származik az (1)-ben szereplő s, p, d, f mennyiségek jelölése is.
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336,1. ábra -

A fenti négy sorozat vonalainak ν hullámszámai – amint azt hosszas próbálgatással főleg Kayser, Runge, Rydberg és Ritz megállapították – a
következő termkülönbségekkel állíthatók elő:

 ((1a–b). egyenlet)

 ((1c–d). egyenlet)

Itt R a Rydberg-állandó, az 1-nél kisebb s, p, d, f számok pedig a különböző alkáliatomokra jellemző Rydberg-korrekciók; legnagyobb az s, legkisebb
az f (pl. a Na-atomra s ≈ 0,65, p ≈ 0,14, d ≈ – 0,01, f ≈ 0). Az s, p, d, f korrekciókat tartalmazó termeket rendre S, P, D, F termeknek hívjuk. A
korrekciókat összefoglalóan α-val jelölve, a termek (az előjeltől eltekintve):

 ((2). egyenlet)

alakúak, ahol n' pozitív egész szám, az n* = n'+ a nem egész szám pedig az ún. effektív főkvantumszám. A 336,2. ábrán a Na-atom termsémája és a
vonalsorozatok leszármaztatása látható (de már figyelembe vettük a termek kettős vagy dublett szerkezetét, l. 337. §). A termsémából kitűnik, hogy
átmenetek csak az egymással szomszédos oszlopokban álló termek között jönnek létre, tehát nincsenek pl.

 ((3). egyenlet)



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

532

átmenetek.

336,2. ábra -

2. A spektrum modellszerű értelmezése. A tapasztalati úton megállapított (2) alkálitermek és az R/n2 hidrogéntermek hasonlatossága arra enged
következtetni, hogy az alkálispektrumok keletkezésében az atom Ζ számú elektronja (a Li 3, a Na 11, a Κ 19, … elektronja) közül csak egynek
van lényeges szerepe. Úgy képzelhetjük, hogy az elektronok egyike, a leglazábban kötött elektron a magtól átlagban nagyobb távolságban van
a többinél, tehát ez a legkülső vagy világító elektron – más néven vegyérték- vagy valenciaelektron – a magból és a többi Ζ – 1 elektronból álló
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„atomtörzs” erőterében mozog. Az atomtörzstől távolabb ez az erőtér megközelítőleg Coulomb-szerű: csaknem olyan, mint egy pontszerű e töltésé,
vagyis mint a hidrogénmagé, mert a Ze magtöltés hatását az atomtörzs Z – 1 elektronja a megfelelő mértékben „leárnyékolja”. Ezért kiindulhatunk
a H-atomra vonatkozó ama eredményből (335. §), hogy az n főkvantumszámhoz az l mellékkvantumszám 0, 1, 2 …, n – 1 értékei szerint n számú
ellipszispálya tartozik (a körpályát is beleértve). Pl. n = 3-hoz a 336,3. ábrán vázolt három, azonos energiának megfelelő pálya tartoznék, ha a
sávozással jelzett atomtörzset ponttöltéssel helyettesíthetnénk. Valójában azonban az atomtörzs ezeket a pályákat és az energiát is módosítja,
annál jobban, minél közelebb jut a „világító” elektron az atomtörzshöz, mert hiszen a törzs erőtere annál kevésbé Coulomb-szerű (részben azért is,
mert az atomtörzs a világító elektron megosztó hatására polarizálódik, dipólussá válik); különösen nagy a befolyás az ábrán az l = 0-ás „bemerülő
pálya” esetében. Így szemléletesen érthetővé válik, hogy az energia az e mellékkvantümszámtól is függ az n főkvantumszámon kívül, éspedig az
R/n2 alakú hidrogéntermektől való eltérések, vagyis a (2)-ben alkalmazandó a korrekciók annál nagyobbak, minél közelebb jut a világító elektron az
atomtörzshöz, azaz minél kisebb az l. Mivel pedig az említett tapasztalatok szerint a korrekciók az s, p, d, f sorrendben csökkennek, az s, p, d, f
korrekciókhoz sorjában az l = 0, 1, 2, 3 értékek rendelhetők. Végeredményben tehát a fenti korrekciókról elnevezett

 ((4). egyenlet)

mellékkvantumszám tartozik, a megfelelő elektron neve s, p, d, f, g, h, … elektron.

A (4) hozzárendelés figyelembevételével a (3) alatti átmenetek hiánya egyszerűen úgy foglalható össze, hogy csak azok az optikai átmenetek
megengedettek, amelyek során az l mellékkvantumszam ± 1-gyel változik, más szóval az l-re fennáll a

 ((5). egyenlet)

kiválasztási szabály, amely elméletileg is alátámasztható a Bohr-féle korrespondencia-elv alapján (331. §). Eszerint pl. az S – S, S – D, S – F
átmenetek azért „tiltottak”, mert |Δl| rendre 0, 2, 3 lenne.

Az eddig – (1a–d)-ben és a 336,2. ábrán – alkalmazott 1S, 2P, …, mF termjelölésekben az empirikusan megállapított egész számok mindegyik
alkáliatomra (Li, Na, …) egyaránt vonatkoznak, de gyakran nem egyeznek meg a megfelelő termhez tartozó n valódi főkvantumszámmal. Későbbi
felismerések alapján (337. §) pl. az eddig 1S-sel jelölt alaptermhez a Li, Na, K, … esetében rendre az n = 2, 3, 4, … valódi főkvantumszám rendelendő,
és az ennek megfelelő, szintén használatos jelöléssel a Li, Na, K, … alaptermje rendre 2S, 3S, 4S, … term. A Na termsémáján (336,2. ábra) a
legmélyebb S, P, D, F termek n értékeit zárójelben tüntettük fel. Az új jelöléssel pl. a Na színképében a fősorozat első vonala (a Na D-vonala, λ ≈ 589
nm) a 3S – 3P átmenetnek felel meg, tehát ezt a vonalat az atom akkor emittálja, amikor a világító elektron az n = 2 fő- és l = 1 mellékkvantumszámú
pályáról az n = 2, l = 0 pályára megy át.

A (2)-ben álló n' empirikus egész számok helyett az n valódi főkvantumszámot alkalmazva, pl. a Na alaptermjét az R/(1 + S)2 = R/(1 + 0,65)2 helyett
az R/(3 – 1,35)2 alakban kell írnunk. Általánosan, az alkálitermek alakja

 ((6). egyenlet)
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ahol δl az l mellékkvantumszámtól függő „kvantumhiány” (pl. a Na-ra δ0 ≈ 1,35, δ1 ≈ 0,86, δ2 ≈ 0,01). A δl korrekciókat a Bohr-elmélet segítségével ki
lehetett számítani, és az eredmények általában jól megegyeznek a tapasztalati értékekkel. Mindezek alapján elmondható, hogy az alkálispektrumok
fő vonásait kielégítően sikerült értelmezni.

A periódusos rendszer IB oszlopában álló réz, ezüst és arany spektrumai hasonlók az alkálifémekéhez, de annyiban bonyolultabbak, hogy a
spektrumvonalak egy része az alkálitermektől eltérő típusú – más elektronelrendeződésnek megfelelő – termekből származtatható le.

336,3. ábra -

337. §. Az alkálispektrumok dublett szerkezete és az elektronspin, a hidrogénvonalak finomszerkezete

1. Az alkáliatomok spektrumvonalai – sok esetben csak nagyobb felbontású spektroszkópban – többszörös vonalaknak mutatkoznak,
finomszerkezetük van. Nevezetesen a fő- és a második melléksorozat vonalai kettős vagy dublett vonalak.(mint pl. A. a Na D-vonala: λD1 = 5896 Å,
λD2 = 5890 Å), az első melléksorozat és a Bergmann-sorozat vonalai pedig ún. összetett dublettek: három komponensből állanak, de a harmadik
komponens az egyikhez igen közel esik, és a másik két vonalnál sokkal gyengébb. Mivel bármely spektrumvonal hullámszáma két term különbsége,
a vonalak felhasadása nyilvánvalóan a termek felhasadására vezethető vissza, amely jóval áttekinthetőbb. Azt találták, hogy a termek közül az S
termek egyszerűek, a P, D, F, … termek pedig dublett termek. A termfelhasadás magyarázata a 215. §-ban már röviden említett elektronspinben rejlik.

2. Az elektronspin. 1925-ben Goudsmit és Uhlenbeck (főleg az anomális Zeeman-effektus értelmezésével kapcsolatban, 339. §) felállították azt az
azóta minden tekintetben igazolt hipotézist, hogy az elektronnak saját-impulzusmomentuma (spinje, s) és ettől elválaszthatatlan saját mágneses
momentuma (μs) van, amelyekre az alábbiak érvényesek.

a) Az elektronspin nagysága:
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 ((1). egyenlet)

azaz |s| feleakkora, mint az elektron keringéséből származó pálya-impulzusmomentum legkisebb értéke, l. (335,6).

b) Az elektron saját mágneses momentumának nagysága 1 Bohr-féle magneton:

 ((2). egyenlet)

tehát a |μs|/|s| = e/mc viszony kétszerese az elektron keringéséből adódó mágneses és impulzusmomentum hányadosának, a |μl|/|l] =e/2mc
„giromágneses hányadosnak” [l. (335,7) és (215,2); ezt olykor úgy fejezik ki, hogy a spin a mágneses hatás szempontjából „kétszeresen számít”].

c) A spin mágneses térben csak kétféleképpen, a térrel paralel vagy antiparalel irányba állhat be, vagyis a spin komponense a tér irányában

 ((3). egyenlet)

Ez a feltevés a (335,9) alatti iránykvantálásnak a spinre való kiterjesztése.

3. A termek dublett szerkezetének értelmezése. A spin bevezetésével a világító elektron teljes impulzusmomentuma (j) az l pálya-impulzusmomentum
és az s spin vektori összege (337,1. ábra):

 ((4). egyenlet)
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337,1. ábra -

A j-ről a többi impulzusmomentumhoz (l és s) hasonlóan feltesszük, hogy „kvantálva van”, vagyis nagyságra nézve csak diszkrét értékeket vehet
fel, a h/2π elemi momentum valamilyen j számú többszöröseit:

 ((5). egyenlet)

Mivel az s spin a világító elektron keringéséből származó, az l-lel antiparalel Η mágneses térben (335,2. ábra) csak kétféleképpen, a H-val, ill. az

l-lel párhuzamosan vagy ellentétesen állhat be, megadott l-nél a j-nek csak két értéke lehetséges:  ill. az l = 0 esetben csak egy, mert
j nem lehet negatív; eszerint

 ((6). egyenlet)

A spin kétféle beállásához, azaz j két értékéhez két különböző energia tartozik, mint ahogyan két mágneses dipólusból álló rendszernek paralel
és antiparalel állásnál különböző az energiája. Következésképpen bármely term, ha l ≠ 0, kél komponensre bomlik, vagyis az l = 1, 2, 3, …-nak
megfelelő P, D, F, … termek dublettek; az l = 0-nak megfelelő S termek egyszerűek, de az egyöntetűség kedvéért ezeket is dublett S termeknek
hívják. A termek jelölésénél a 2-es „multiplicitást” az S, P, … betűkhöz bal felső, a j értéket jobb alsó indexként írják. Így egy n főkvantumszámhoz
a következő termek, itt. termkomponensek tartoznak:
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 ((7). egyenlet)

(pl. 4 2P3/2 „négy dublett Ρ háromketted”-nek olvasandó). Rendszerint a dublett nagyobb j értékű komponense a nagyobb energiájú; ekkor a term
„szabályos”, ellenkező esetben pedig „fordított” a term.

4. A vonalak felhasadását illetően a 337,2. ábráról közvetlenül látható, hogy a fősorozat (1S – mP) és ugyanúgy a második melléksorozat (2P – mS)
bármely vonalának – az S term egyszerű és a Ρ term kettős volta miatt – dublettnek kell lennie, és ez így is van. Az első melléksorozat (2P – mD)
és hasonlóan a Bergmann-sorozat (3D–mF) vonalai azonban a 337,3 ábra alapján várt négy komponens helyett csak háromból állnak. Ezt a j-re
előírt (és a korrespondencia-elvvel alátámasztható)

 ((8). egyenlet)

kiválasztási szabállyal okolhatjuk meg: az ábrán d-vel jelzett, |Δj| = 2-nek megfelelő átmenet nem jön létre, és így valóban az ábra alsó részén látható
három vonal, az 1. pontban említett „összetett dublett” adódik.

337,2. ábra -
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337,3. ábra -

A mért vonalfelhasadásokból megállapíthatóan a termfelhasadás nagysága (Δν) az n fő- és az l mellékkvantumszám növekedésével gyorsan
csökken, a Ζ rendszámmal pedig erősen nő (pl. a Li, Na, Cs legmélyebb 2P termjénél  rendre 0,34, 17 és 554 cm–1). A felhasadásokra levezethető
kvantitatív összefüggésekre, a vonalak intenzitására és a határkontínuumokra nem térhetünk ki.

5. A hidrogénvonalak finomszerkezetéről a 335. §-ban mondottakat itt egészítjük ki az elektronspin felfedezése után nyert legfontosabb idevágó
eredmények vázlatos ismertetésével. Az elektron spinjéről és saját mágneses momentumáról minden külön feltevés nélkül számot adó Dirac-egyenlet
(1928; a relativisztikus kvantummechanika legfontosabb egyenlete, 350. §) a H-atom és a Ze magtöltésű hidrogénszerű ionok lehetséges energia-,
ill. termértékeire Tn,j = En,j/hc) a következő kifejezést szolgáltatja:

 ((9). egyenlet)

Ez a (335,5) Sommerfeld-formulától abban különbözik, hogy l + 1 helyett  tehát a termékértékek az n fő- és j belső kvantumszámtól függnek, az
l mellékkvantumszámtól nem. A továbbiakban csak a Balmer-sorozat Ηα-vonalára szorítkozva, amely az n = 3 → n = 2 átmenetnek felel meg (333.
§). a 337,4b ábrán feltüntetjük az n = 2 alsó és az n = 3 felső termnek (a ábra) a (9)-ből számított felhasadását. Az n = 2-höz tartozó állapotok: (l
= 0, j = 1/2) ≡ 2S1/2, (l = 1, j = 1/2) ≡ 2P1/2, (l = 1, j = 3/2) ≡ 2P3/2, amelyek közül az első kettő (9) szerint – a közös j = 1/2 érték miatt – egybeesik.
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Hasonlóan kapjuk az n = 3 term három komponensre való felbomlását. Figyelembe véve mármost a (8) alatti Δj = 0 vagy ± 1 kiválasztási szabályt,
az elméletből végeredményben a c ábrán felrajzolt öt vonal adódik.

337,4. ábra -

Ettől a sokáig szigorúan érvényesnek tartott elméleti eredménytől az újabb spektroszkópiai mérések szerint igen kis eltérések mutatkoztak, amelyek
arra látszottak utalni, hogy a 2 2S1/2 term nem esik pontosan egybe a 2 2Pl/2-del, hanem kb. 0,03 cm–1-gyel magasabban fekszik (Pasternak, 1938).
Ezt a kis különbséget sikerült később a mikrohullámú spektroszkópia módszereivel közvetlenül kimutatni és nagy pontossággal megmérni (Lamb és
Retherford, 1947), továbbá a megfelelő Lamb-féle vonaleltolódást, ill. termeltolódást kvantitatíve is teljesen kielégítően értelmezni (Bethe 1947), az
elektron és a sugárzási tér kölcsönhatásának tekintetbevételével, a kvantummechanikán túlmenő kvantumelektrodinamika keretében.

338. §. A többelektronos atomok és ionok spektrumairól, a vektormodell
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1. A kísérleti eredmények rendkívül nagy sokaságából csak néhány általánosabb jellegű tulajdonságot és törvényszerűséget említhetünk meg.

A két elektront tartalmazó héliumatom spektruma lényegében két fősorozatból, két első és második mellék- és két Bergmann-sorozatból áll. Ε
sorozatok két termrendszerből származtathatók le, az egyiknek a termjei egyszerű vagy szingulett termek, a másikéi hármas vagy triplett termek
(338,1. ábra, nem mérethű). Olyan színképvonalat, amely a két termrendszer – tehát egy szingulett és egy triplett term – közötti átmenetnek felelne
meg, egyáltalában nem észleltek. Ezért sokáig azt gondolták, hogy a héliumgáznak két módosulata van, nevezetesen a szingulett termrendszer a
parahéliumhoz, a triplett pedig az ortohéliumhoz tartozik. A termek jelölésére és értelmezésére a 2. pontban visszatérünk.
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338,1. ábra -
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A periódusos rendszer második oszlopában álló Be, Mg, … alkáliföldfémek (és a Zn, Cd, Hg) spektrumvonalainak legnagyobb része szintén két
termrendszerre, egy szingulett és egy triplett termrendszerre vezethető vissza. Ebből és a kémiai tulajdonságokból arra következtethetünk, hogy
az említett atomok két külső vagy vegyértékelektront tartalmaznak. A színképvonalak kisebb részének keletkezésében szerepük van a fenti két
termrendszerbe nem beilleszthető, ún. eltolt vagy anomális termeknek is.

A további oszlopok elemeinek spektrumaiban a vonalak száma és elrendeződésük bonyolultsága mindinkább növekszik. Különösen sok vonalból
áll pl. a vas színképe (egy részlete a 338,2. ábrán látható), amelyet ezért – és vaselektródok közötti fényívvel való könnyű előállíthatósága miatt –
gyakran alkalmaznak összehasonlítási spektrumként a hullámhosszméréseknél. Nagyon bonyolult szerkezetű továbbá a nemesgázok (Ne, Ar, …)
spektruma.

338,2. ábra -

A III. oszloptól kezdve a termek között az eddig említett dublett és triplett termeknél nagyobb multiplicitású termek is előfordulnak. Az I. oszlopban a
termek tudvalevően dublettek, a II-ban szingulettek és triplettek, viszont a III. oszlopban a termek dublett és kvartett, a IV-ben pedig szingulett, triplett
és kvintett termek stb., amint azt pl. a 19K – 30Zn elemekre az alábbi táblázat mutatja.

 ((1). egyenlet)
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Ez az egyszerű törvényszerűség a multiplicitás váltakozásának törvénye.

Egy további törvényszerűség az atomok és a pozitív ionok spektrumainak kapcsolatára vonatkozik. A 334. §-ban láttuk, hogy a H-atom színképéhez
teljesen hasonló szerkezetűek – csak mindinkább az ultraibolya felé tolódnak el – a He+-, Li++-, Be+++-, … ionok spektrumai. A tapasztalat szerint
ugyanilyen hasonlóság mutatkozik a He-atom spektruma és a szintén kételektronos Li+-, Be++-, B+++-, … ionok színképei, továbbá pl. a 10 Na-atom
és az ugyancsak 10 elektront tartalmazó Mg+-, A1++-, Si+++-, … ionok spektrumai között. Az effajta tapasztalatokat foglalja össze a Sommerfeld–
Kossel-féle spektroszkópiai eltolódási törvény: a Ζ rendszámú elem spektrumához általában teljesen hasonló szerkezetűek a Z + 1 rendszámú elem
egyszeres és a Ζ + 2, Ζ + 3, … rendszámú elem kétszeres, háromszoros, … pozitív ionjának spektrumai.9 Ε törvény értelmében az atomok és ionok
színképeinek szerkezetére az elektronok száma a mérvadó, és az előbbi multiplicitási tétel úgy általánosítható, hogy páros (páratlan) számú elektront
tartalmazó atomok vagy ionok termjei páratlan (páros) multiplicitásúak.

2. A termek rendszerezése a vektormodell alapján. A több elektront tartalmazó atomok és ionok spektrumainak, ill. termjeinek elméleti úton való
kvantitatív meghatározása szerfelett bonyolult és szigorúan meg sem oldható feladat lenne, közelítő jellegű rendszerezés és tájékozódás azonban
aránylag könnyen lehetséges az ún. vektormodell segítségével (analóg módon, mint ahogyan a kémiában a molekuláknak valójában nagyon bonyolult
felépítése az erős egyszerűsítést jelentő szerkezeti képlettel több szempontból kielégítően jellemezhető). Több elektron esetén első megközelítésben
úgy járhatunk el, hogy az atommagnak és az elektronoknak a kiszemelt i-edik elektronra gyakorolt hatását egy centrálisan szimmetrikus elektromos
erőtérrel helyettesítjük. Ebben a közelítésben az előzők szerint mindegyik (i = 1, 2, …) elektronhoz az ismert kvantumszámok rendelhetők: az ni
fő-, az li mellék-, az mli mágneses és az msi spinkvantumszám, továbbá az li pálya-impulzusmomentum vagy rövidebben pályamomentum és az si
spin(momentum). Egyetlen elektron esetében, mint tudjuk (337. § 3.), az l és s vektorok a j vektorrá tevődnek össze, többelektronos atomban viszont
l1, l2, … és s1, s2, … között sokféle összekapcsolódás lehetséges, mert e vektorok a hozzájuk tartozó mágneses momentumok révén kölcsönhatásban
vannak egymással.10 A legfontosabb határeset az LS-csatolás (Russel–Saunders-féle vagy normális csatolás). Eszerint az elektronok li vektorainak
egymás közti, valamint si spinjeinek egymás közti kölcsönhatása olyan erős, hogy először az li-k csak egymással kapcsolódnak össze az L = Σli
eredő pályamomentummá, az si-k pedig az S = Σsi eredő spinmomentummá, amelyekre

 ((2)–(3). egyenlet)

– itt L és S az atom pálya-, ill. spinkvantumszáma –, és azután az L és S vektorok tevődnek össze az atom teljes J impulzusmomentumává:11

 ((4). egyenlet)

9 Mivel sok esetben a semleges atomok színképei ívkisüléssel, a pozitív ionok színképei pedig a sokkal nagyobb gerjesztési energiának megfelelő szikrakisüléssel állíthatók elő, a semleges atomok
színképeit ívspektrumoknak, az egyszeres, kétszeres, … pozitív ionok színképeit pedig első-, másod-, … rendű szikraspektrumoknak is hívják, és pl. a Mg, Mg+t Mg++, … spektrumait rendre MgI,
MgII, MgIII, …-mal jelölik. Eszerint pl. az egymáshoz hasonló Na, Mg+, A1+ + , Si+++, … színképek másik jelölése: NaI, MgII, AlIII,SiIV, ….
10 Ε kölcsönhatások rendre: az (li, lk) pálya–pálya, az (si, sk) spin–spin, valamint az (li, sk) pálya – spin kölcsönhatás.
11Az új kvantumelmélet szerint bármely A impulzusmomentum (amely lehet pl. l, s, j, L, S vagy J) nagysága Α·h/2π helyett  de ez a pontosítás számunkra most nem lényeges.
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Ami a momentumok vektori összetevését illeti, a kvantumelméletben az A és Β tetszőleges impulzusmomentumok – nagyságuk Ah/2π és Bh/2 π,
A és Β pozitív egész vagy fél számok (k ± 1/2 alakúak, k = 1, 2, …) – összeadásából általában több eredő származik (mivel az A vektorhoz tartozó
mágneses térben a Β többféleképpen állhat be, az iránykvantálásról a 335. § 3-ban mondottakhoz hasonlóan). Nevezetesen, az A és Β momentumok
vektori összege olyan C momentum, amelynek |C| = Ch/2π-vel értelmezett C kvantumszáma a

 ((5). egyenlet)

értékeket veheti fel, azaz összesen 2B + 1 vagy 2A + 1 számú értékeket aszerint, amint  Ezt a szabályt – amelyet a 337. §-ban már
alkalmaztunk is az A ≡ 1, B ≡ s = 1/2 esetre - a 338,3. ábra az A = 2, B = 1 értékpárra illusztrálja. Az ábrán az A, B, C vektorokat jelző nyilak mellé
a megfelelő kvantumszámokat írtuk.

338,3. ábra -

Tegyük fel mármost, hogy az elektronok li pálya-, ill. si spinmomentumainak vektori összeadásával megállapítottuk az L = Σli és S = Σsi eredőkre
jellemző L és S kvantumszámok lehetséges értékeit (példát l. később). Egy meghatározott L, S értékpárnak megfelelő energiaállapot vagy term
általában többszörös vagy multiplett term, mert az adott L, S-hez az előzők értelmében [(5)-ből A, B, C = L, S, J-re] a J belső kvantumszámnak

 ((6). egyenlet)

értékei tartoznak, az ezekkel jellemzett állapotok az L és S vektorok különböző relatív helyzete miatt különböző energiájúak, és így a term az 
esetben 2S + 1, az  esetben 2L + 1 komponensre hasad fel. Megállapodás szerint a term multiplicitásának mindig a 2S + 1 számot nevezzük
(akkor is, ha a komponensek száma ennél kisebb). A termek jelölése: az L kvantumszám

 ((7). egyenlet)
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betűvel jelölt term12 multiplicitását a betűhöz bal felső, a J kvantumszám értékét jobb alsó indexként írjuk. Példaként szolgál az alábbi kis táblázat,
amely az alkálitermek esetét (S  = s = 1/2) is magában foglalja:

S \ L 0 1 2
0 1S0

1P1
1D2

1/2 2S1/2
2P3/2, 2P1/2

2D5/2, 2D3/2

1 3S1
3P2, 3P1, 3P0

3D3, 3D2, 3D1

3/2 4S3/2
4P5/2, 4P3/2, 4P1/2

4D7/2, 4D5/2, 4D3/2, 4D1/2

Mint látható, jelölésük ellenére az S termek mindig egyszerű termek.

Egy elektron (vagy egy külső elektron) esetén S = 1/2 lévén, a 2S +1 multiplicitás 2, a termek dublettek; két elektron spinjének eredőjeként S = 0 és
1 jöhet létre, azaz a multiplicitás 1 és 3, három elektronnál pedig S = 1/2 és 3/2 miatt 2 és 4 stb. Ez az 1. pontban megismert multiplicitás-váltakozás
tehát a vektormodell egyszerű következménye.

Hogy a termekből a valóban létrejövő vonalakat leszármaztathassuk, figyelembe kell vennünk, hogy két multiplett term közötti átmeneteknél az L,
S, J kvantumszámok megengedett változásaira érvényesek – bár nem teljesen szigorúan – a következő, elméletileg is alátámasztható kiválasztási
szabályok:

 ((9a–c). egyenlet)

Az első szerint pl. Ρ és F termek közötti, a második szerint különböző multiplicitása termek közötti átmenetek („interkombinációs átmenetek”)
tiltottak; ez a formális magyarázata pl. annak, hogy a He esetében (338,1. ábra) valóban nem észleltek a szingulett és a triplett termrendszer közötti
átmeneteknek megfelelő vonalakat. Végül (9a)-val értelmezhető pl. az a tapasztalat, hogy 3D → 3Ρ átmenetnél 9 helyett csak 6 vonal jön létre (l.
a 337,3-hoz analóg 338,4. ábrát).

12Az S term jelölés nem tévesztendő össze a multiplicitást megszabó S spinkvantum-számmal!
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338,4. ábra -

Gyakran kívánatos, a termek részletesebb jelölése, amelyben feltüntetik az atom elektronjainak, ill. csak a külső elektronoknak ni fő- és li
mellékkvantumszámait is, így jellemezve az elektronok ,,elrendeződését” vagy elektronkonfigurációt. Ε kérdés érdemi vizsgálatát későbbre halasztva
(341. §), itt csak példaként említjük a héliumatomot, amelynek a 338,1. ábrán szereplő valamennyi termjében vagy állapotában az egyik elektron
a lehető legkisebb energiájú, 1s típusú elektron (n1 = 1, l1 = 0). A He alapállapotában a másik elektron is ilyen – az elektronkonfiguráció tehát 1s
1s vagy (1s)2 –, a gerjesztett állapotokban azonban 2s, 3s, …, 2p, 3p, … típusú. Így az ábrán csak röviden jelzett termek (1 1S stb.) közül pl. az öt
legmélyebbnek a részletes jelölése (a második sorban):

 ((10). egyenlet)

Ezek szerint a He-atomban csak egy elektron ,,gerjesztődik”, és pl. a 2 1P → 1 1S átmenetkor kibocsátott vonal szemléletesen úgy jön létre, hogy
ez a gerjesztett vagy „világító” elektron a 2-es fő- és 1-es mellékkvantumszámú pályáról az 1-es fő- és 0 mellékkvantumszámú pályára ugrik. A két
külső elektront tartalmazó Be-atom esetében viszont a spektrumból arra kellett következtetni, hogy a Be-atomnak vannak – a He-termekhez teljesen
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hasonló típusú „normális termeken” kívül – olyan termjei13 vagy állapotai is, amelyekben egyidejűleg két elektron gerjesztett elektron (kétszeres ill.
többszörös a gerjesztés a nagyobb rendszámú elemeknél).

Hogy a spektrumok az atomok vagy ionok elektronszámának növekedésével mindinkább bonyolultabbakká válnak – akár a periódusos rendszer
valamely sorában balról jobbra, akár egy oszlopban felülről lefelé haladunk –, annak egyik fő oka éppen a többszörös gerjesztésekkel létrejövő
termek számának növekedése. A másik fő oka a növekvő multiplicitás, ill. az, hogy a multiplett felhasadás nagysága erősen nő a rendszámmal, és
így a multiplett vonalak egymáshoz tartozása mind nehezebben ismerhető fel. Ezenkívül a rendszám növekedésével egyre gyakrabban lépnek fel a
kiválasztási szabályokat megsértő, főként különböző multiplicitású termek közötti átmenetek, jeléül annak, hogy az előzőkben alapul vett LS-csatolás
már nem jelent eléggé jó közelítést. Gyakran – főleg a nagy rendszámú atomok gerjesztett állapotaiban – az LS-csatolásnál jobban tükrözi a valóságot
a másik határeset, az ún. jj-csatolás: ennél egy-egy elektron li pálya- és si spinmomentuma között olyan erős kölcsönhatás áll fenn, hogy először
li és si kapcsolódnak össze az i-edik elektron ji teljes impulzusmomentumává (li + si = ji), majd az összes elektronok ji vektorai az atom J = Σji
impulzusmomentumává. Ε csatolás részleteibe és sok más kérdés tárgyalásába nem bocsátkozhatunk, de az már a fent vázoltakból is megállapítható,
hogy a vektormodell lehetővé tette az atom- és ionspektrumok legtöbbször szinte áttekinthetetlen vonalsokaságának rendszerezését, és egyúttal
szemléletes, számításokkal tovább finomítható felvilágosításokat nyújtott az atomok elektronjainak elrendeződésére vonatkozólag.

339. §. Atomok mágneses és elektromos térben; Stern és Gerlach kísértete, Zeeman-etfektus, Stark-effektus

1. A Stern–Gerlach-kisérlet (1921) közvetlen, a spektroszkópiai tapasztalatoktól független bizonyítékot szolgáltatott az atomok mágneses
momentumára és az ennek, ill. az impulzusmomentumnak egy külső mágneses térben lehetséges beállását megszabó iránykvantálásra (335.
§), azzal az elektron spinfelismerése és az atomok vektormodellje (338. §) alapján várható általánosítással, hogy az iránykvantálás az atom
teljes J impulzusmomentumára vonatkozik: mágneses térben a J vektor csak (2J + 1)-féleképpen állhat be úgy, hogy a tér irányába eső
komponense

 ((1). egyenlet)

az atom mágneses kvantumszáma.

A kísérleti berendezést a 339,1. ábra vázolja. Az evakuált csőben elektromos árammal izzított platinadrót beezüstözött F felületéről (ezüst-)
atomsugarak indulnak ki, amelyekből a D1 D2 diafragmákkal kiválasztott keskeny nyaláb erős és nagymértékben inhomogén mágneses téren halad
át (az ábrán az elektromágnes pólusainak profilját vonalkázás szemlélteti), majd a hűtött L üveglemezre jut; a lemezen előhívás után mutatkozó két
keskeny sáv azt tanúsítja, hogy a nyaláb két részre hasadt fel. Ugyanezt tapasztalták később hidrogénatomsugaraknál is.

13 Ezeknek a normális termek közé be nem illeszthető eltolt vagy anomális termeknek egy része, pl. a (2s2s) 1S alapállapotú Be-atom (2p3p) 3P termje, az atom normális ionizációs nívója fölött van,
ami a következőket jelenti. Ha pl. elektronokkal való ütközések során energiát a Be-atomnak csak egyik elektronja vesz fel, ezt az [atom (2s2s) 1S alapállapotától számított] Ei = 9,3 eV normális
ionizációs energia leszakítja az atomról; az atom két elektronjának gerjesztése esetén viszont az atom még 11,1 eV energia felvételekor sem ionizálódik, hanem az említett (2p3p) 3P állapotba jut,
és egyik elektronját csak 2,1 eV további energia felvételekor veszíti el. A 9,3 eV-os normális ionizációval létrejövő Be+-ion a (2s) 2S alapállapotban van, az utóbbi, 13,2 eV-os ionizáció útján pedig
(2p) 3P gerjesztett állapotú Be+-ion keletkezik.
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339,1. ábra -

A jelenség értelmezésére vegyük figyelembe, hogy (169,15) értelmében egy inhomogén mágneses tér, amelynek az y irányú térerősség-gradiense
dH/dy, az y iránnyal ϑ szöget bezáró μ mágneses momentumú atomra az y irányban

 ((2). egyenlet)

állandó erőt fejt ki. Ennélfogva az x irányban állandó υ sebességű, m tömegű atom az x1 hosszúságú inhomogén térben (339,2a ábra) t1 = x1υ ideig
parabola mentén mozog, és [a (198,3)-hoz hasonlóan

 ((3). egyenlet)

eltérítést szenved. Ha mármost a mágneses téren áthaladó atomok között – a klasszikus elméletnek megfelelően – mindenféle irányítású atom,
azaz minden ϑ szög előfordulna,14 akkor az ezüstatomok az L felfogó lemezen széles sávot létesítenének. A valóságban jelentkező két, egyenlő

14 Az atom helyén uralkodó Η mágneses tér [μΗ] forgatónyomatéka a ϑ szöget a klasszikus elmélet szerint nem változtatja meg, hanem csak azt eredményezi, hogy az atomnak mint pörgettyűnek
μ vektora a Η iránya körül állandó ϑ nyílásszögű kúp palástja mentén mozog (Larmor-precesszió, 215. § 3.).
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erősségű keskeny sáv15 azonban azt mutatja, hogy a mágneses térben az ezüst- vagy a hidrogénatomok μ momentumai felerészben a Η irányába,
felerészben az ellentétes irányba állnak be (ϑ = 0, ill. 180°, amint azt a 339,2b ábra mutatja). Éppen kétféle beállást kíván meg az (1) iránykvantálás
is, mert mind az ezüst, mind a hidrogénatomok alapállapotában (2S1/2) J = 1/2 lévén, 2J + 1 = 2. Későbbi kísérletek azt is igazolták, hogy J = 0
alapállapotú atomokból álló sugárnyaláb nem bomlik fel, J = 1, 3/2, … esetekben pedig a nyaláb 2J + 1 = 3, 4, … részre hasad szét. A kísérletekből
(3) alapján meghatározhatók a μ momentumok, helyesebben Η menti μΗ = |μ| cos ϑ  komponenseik – az ezüst- és a hidrogénatom esetében μΗ =1
Bohr-magneton, (335,8b) –, és ezek jól megegyeznek az elméletből adódó értékekkel (l. a 2. pontot).

339,2. a. ábra -

15 Két éles vonal helyett azért jelentkezik két keskeny sáv, mert (3)-ban az atomok υ sebessége nem mind ugyanakkora, hanem a Maxwell-féle sebességeloszlásnak megfelelően különböző (132. §).
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339,2. b. ábra -

2. A Zeeman-effektus (1896) abban áll, hogy ha a fényt kibocsátó vagy elnyelő atomok külső mágneses térben vannak, a színképvonalak több
komponensre hasadnak fel. A legegyszerűbb esetben, a szingulett vonalakon észlelhető normális Zeeman-effektusnál a mágneses tér hiányában
egyszerű vonal (339,3. ábra, a) aszerint, amint az F fényforrás és a spektroszkóp R rése által meghatározott megfigyelési irány merőleges a Η
mágneses térerősségre vagy párhuzamos azzal (transzverzális, ill. longitudinális effektus), a b, ill. c ábrán látható módon hasad fel. Az előbbi
esetben (normális Lorentz-féle triplett) a komponenseknek megfelelő fény lineárisan poláros – az ún. π, ill. σ komponensben a rezgésirány a H-val
párhuzamos, ill. arra merőleges –, az utóbbi esetben pedig a fény cirkulárisan poláros. A  felhasadás arányos a Η térerősséggel, pl. 10 000 Oe
mellett = 0,47 cm–1. A multiplett vonalakon megfigyelhető anomális Zeeman-effektus bonyolultabb felhasadásban nyilvánul meg, pl. a nátrium
D1 vonala 4, D2 vonala 6 komponensre bomlik.
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339,3. ábra -

A normális Zeeman-effektust már a klasszikus elektronelmélettel (241. §) is meg lehetett magyarázni, a mágneses térnek az atom elektronjaira
kifejtett erőhatásából kiindulva, sőt elmélete alapján Lorentz a jelenség bekövetkezését előre megmondta. A kvantumelmélet a vonalak felhasadását
a termeknek az iránykvantálás miatti felhasadására vezeti vissza, és így jut el – a normális effektus esetében egyszerű, az anomális effektusnál a
spin szerepe miatt bonyolultabb módon – a tapasztalattal jól megegyező eredményekhez.

A vonalak mágneses térben mutatkozó felhasadásából következtetni lehet a vonalak keletkezésében részt vevő termek típusára (szingulett, dublett,
…, ill. S, P, … termek), és ezért a Zeeman-effektusnak az atomszínképek elemzésénél, a termek felismerésénél és kvantumszámaik megállapításánál
nagyon fontos szerepe van. Az effektus értelmezését alább vázoljuk.
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a) A normális Zeeman-effektus klasszikus elektronelméleti értelmezése a 215. §-ban megismert Larmor-precesszion alapszik: a Η külső mágneses
tér befolyása az atom elektronrendszerére abban áll, hogy az egész elektronrendszer – az atomhoz viszonyított mozgásának megváltozása nélkül
– a Η iránya körül

 ((4). egyenlet)

forog (215,4. ábra).16 Az alábbiakban arra a legegyszerűbb, de a lényeget magában foglaló modellre szorítkozunk, amelyben egy elektron mint
lineáris oszcillátor harmonikus rezgést végez az „atomhoz rögzített” OX' egyenes mentén (339,4. ábra): x' =a cos ωt =  a cos 2πvt, és eközben ν
frekvenciájú fényt bocsát ki. A Ζ irányú mágneses tér bekapcsolásakor létrejövő Larmor-precesszió folytán az a φ szög, amelyet OX'-nek a térben
rögzített OXYZ koordináta-rendszer XY síkjára való vetülete az X tengellyel bezár, az idővel arányosan nő: φ = ωLt. A térhez rögzített rendszerben
az elektron koordinátái:

 ((5). egyenlet)

339,4. ábra -

Behelyettesítve az elektronnak az atomban való mozgására és a precesszióra vonatkozó

 ((6). egyenlet)

16 Emiatt az elektronok kinetikai energiája a Η mágneses térben más, mint tér nélkül, de az energiaváltozást nem közvetlenül a Η létesíti (mert az F = – (e/c)[vH] Lorentz-erő mindig merőleges lévén
az elektron sebességére, az elektront nem gyorsíthatja), hanem a Η bekapcsolásakor indukálódó Ε elektromos tér (216. §).
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kifejezéseket, a cos ωt cos ωLt és cos ωt sin ωLt egyszerű átalakításával:

 ((7). egyenlet)

Ezekből az egyenletekből – figyelembe véve, hogy a (236,9) szerint egy rezgő dipólus a rezgés irányában nem sugároz, a többi irányban kibocsátott
sugárzás pedig lineárisan poláros – azonnal megállapíthatjuk a következőket. A pl. x irányú megfigyelés, azaz a transzverzális effektus esetében
az elektron a z irányú rezgéssel ν = ω/2π frekvenciájú és z rezgésirányú fényt, az y irányú rezgéssel pedig v ± vL frekvenciájú és y rezgésirányú
fényt bocsát ki, éppen a 339,3b ábrának megfelelően. (4) tekintetbevételével az ábrán Δvn-nel jelölt, hullámszámban kifejezett normális Zeeman-
felhasadás nagysága:

 ((8). egyenlet)

(HOe a H-nak oerstedben kifejezett számértéke), teljes megegyezésben a tapasztalattal. A z irányú megfigyelés, azaz a longitudinális effektus
esetében az elektron z irányú rezgése nem jut érvényre, s így (7) alapján csak a két szélső, v ± vL frekvenciájú vonal mutatkozik. Az ezeknek
megfelelő fény, amint az (7)-ből könnyen belátható, cirkulárisan poláros (339,3c ábra).

b) A Zeeman-effektus (modellszerű) kvantumelméleti értelmezése során mindjárt a normális és az anomális effektust magában foglaló általános
esettel foglalkozunk. Először arra az ismert tételre (166,8) utalunk, hogy a Η mágneses térben egy μ momentumú, a Η irányával ϑ szöget bezáró
mágneses dipólus helyzeti energiája: – [μ]Η cos ϑ = – μHH, ahol μH a μ-nek a Η irányába eső komponense. Ezt a tételt μ mágneses momentumú
atomra alkalmazva, mondhatjuk, hogy az eredetileg (H nélkül) E0 energiájú atom energiája a mágneses térben:

 ((9). egyenlet)

Tekintsünk egy, a vektormodell szerinti LS-csatolásnak (338. §) megfelelő multiplett állapotot, amelyben az eredő L pálya- és S spinmomentum az
atom teljes J impulzusmomentumává tevődik össze (339,5. ábra). Ε vektorok nagysága a régi kvantumelmélet értelmében:

 ((10). egyenlet)
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339,5. ábra -

(a kvantummechanika szerint  stb.). Az L-hez és az S-hez tartozó, e vektorokkal ellentétes irányú mágneses momentumok nagysága
pedig (335,8a) és (337,1 – 2) alapján:

 ((11). egyenlet)

A |μS| kifejezésében álló 2-es faktor – a spin „kétszeres mágnessége”, az ún. magnetomechanikai anomália – miatt az atom eredő μ mágneses
momentuma általában (S ≠ 0-nál) nem esik a J vektor irányába. Ezt a 339,5. ábra szemlélteti, amelyen az egyszerűség kedvéért a μL vektort az L-
lel, és így μS-et a 2S-sel egyenlő hosszúságúnak vettük. A modellszerű elképzelésben mármost az L és S vektorokkal együtt μ is gyors precessziót
végez a (H hiányában) állandó J teljes impulzusmomentum iránya körül, és így a mágneses hatások szempontjából általában a μ-nek csak az időbeli
átlaga, a J irányába eső μJ vektori komponens jön számításba. A μJ nagysága az ábra alapján, (11) és a cosinustétel alkalmazásával:

 ((12). egyenlet)

itt, egyszerű összehasonlításból adódóan,  A (10) helyett a már említett , … kvantummechanikai helyesbítést véve alapul,
g-ben L2 helyébe L(L + 1)-et stb. kell írnunk, és a tapasztalat az így módosított kifejezést igazolta. Ennek figyelembevételével kimondhatjuk azt a
fontos eredményt, hogy az atom (átlagos) mágneses momentumának nagysága:

 ((13). egyenlet)

a Landé-féle g-faktor. Mint látható, szingulett állapotok (S = 0, J = L) esetén g = 1. Ezek után maguknak az L, S, J és a μL, μS, μJ vektoroknak
az összefüggése:
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 ((14a–c). egyenlet)

A fentiek alapján a (9)-ben álló μΗ helyébe a μJ vektor Η menti komponense, μJH írandó, amely (14c) és a J-re vonatkozó (I) iránykvantálás értelmében
(a kvantummechanika szerint is):

 ((15). egyenlet)

az atom mágneses kvantumszáma. Ily módon (9)-ből az atom energiája mágneses térben:

 ((16). egyenlet)

tehát az eredetileg E0 energiájú nívó a mágneses térben 2J + 1 számú komponensre hasad. (16)-ot hc-vel osztva, és figyelembe véve, hogy

 ((17). egyenlet)

a (8) alatti „normális felhasadás”, a (16) eredménynek a termekre vonatkozó alakja:

 ((18). egyenlet)

A termek felhasadásából a vonalak felhasadásának a leszármaztatásához tekintetbe kell venni, hogy az átmeneteknél az Μ kvantumszám lehetséges
megváltozásaira fennáll – amint azt a kvantumelmélet kimutatja – az alábbi kiválasztási szabály:

 ((19). egyenlet)

A nyert eredményeket először szingulett termek (S = 0, J = L, g = 1) közötti átmenetre, pl. egy 1F3 → 1D2 átmenetre alkalmazzuk (339,6. ábra).
Mágneses térben (18) szerint a J = 3-as term 7, a J = 2-es term 5 egyenlő közű komponensre hasad, és összesen 15 átmenet lehetséges,
de csak három vonal keletkezik, mert az ugyanazon ΔΜ-hez tartozó vonalak egybeesnek. A ΔΜ = –1, 0 + 1 átmenetekkel rendre a 
hullámszámú vonal jön létre, azaz normális Zeeman-effektus észlelhető.
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339,6. ábra -

A multiplett termek közötti átmenetekkel létrejövő vonalak mindegyike anomális Zeeman-effektust mutat. Példaként tekintsük a nátrium D2 (λ = 5890
Å) vonalát, amely 2P3/2 – 2S1/2 átmenetnek felel meg (339,7a ábra). A 2P3/2 termre L = 1, S = 1/2, J = 3/2, tehát (13)-ból g = 4/3; a 2S1/2 termre L
=0, S = 1/2, J = 1/2, és így g = 2. Mágneses térben a felső term 4 komponensre hasad (4/3)  az alsó 2 komponensre  intervallummal, és
a két intervallum különbözősége miatt most mind a 6 lehetséges átmenet különböző vonalat eredményez; a hat vonal hullámszáma is pontosan
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megegyezik a tapasztalattal. (A 2P1/2 → 2S1/2 átmenettel keletkező D1 vonal 4 komponensre bomlik, amiről az olvasó a fentiek mintájára könnyen
meggyőződhetik.) A 339,7b ábra a Na D dublettjének színképén a Zeeman-felbomlást mutatja be.

Az elméleti és a kísérleti eredményeknek minden más esetben is tapasztalt megegyezése alapján mondhatjuk: az anomális Zeeman-effektus
kétséget kizáróan bizonyítja az elektronspin „kétszeres mágnességét”, továbbá az impulzusmomentumok négyzetére vonatkozó kvantummechanikai
helyesbítést [L2 helyett L(L + 1) stb.]. Az előbbit illetően: ha a spin mágnessége normális lenne, akkor pl. (12)-ben a zárójelen belüli második tagban
2S helyett 1S állna, ebből viszont g = 1 következnék, tehát az anomális Zeeman-effektus megmagyarázatlan maradna.

339,7. a). ábra -
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339,7. b). ábra -

Az elektronspinre vonatkozó feltevéseket a Stern–Gerlach-kísérlet is igazolja, pl. azáltal, hogy a 2S1/2 alapállapotú hidrogén- és ezüstatomok
mágneses momentumának Η menti komponensére az említett |μΗ| = 1 μB értéket szolgáltatta; erre vezet a fenti elmélet is, mert a 2S1/2 állapotra

J = 1/2, g= 2, és így (15)-ből 

c) Ha a mágneses térerősség olyan nagy, hogy a mágneses felhasadás nagy a multiplett-felhasadáshoz képest, akkor az anomális Zeeman-effektus
jó megközelítéssel a normálisba megy át, vagyis pl. a nátrium dublett D vonalának 10 komponense helyett lényegében a Lorentz-féle triplett (339,3b
ábra) jelenik meg. Ez a Paschen–Back-effektus (1912) modellszerűen abból kiindulva értelmezhető, hogy a nagyon erős Η mágneses tér szétbontja
az L és S vektorok J-vé való összekapcsolódását, és ezért a Η körül most már nem a J precesszál (mint a 339,5. ábrán), hanem L és S külön-külön
úgy, hogy vetületeik az ML és MS kvantumszámokkal jellemezhetők (339,8. ábra). Az anomális Zeeman-effektus és a teljesen kialakult Paschen–
Back-effektus közti közbülső esetben – közepes térerősségeknél – a felhasadás nagyon bonyolult.



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

559

339,8. ábra -

3. A Stark-effektus (1913) az erős elektromos térben levő atomok színképvonalainak több komponensre való felhasadása. A hidrogén vonalainak a
külső Ε térerősséggel arányosnak mutatkozó felhasadása, az ún. lineáris Stark-effektus azzal magyarázható, hogy a mag erőterének és E-nek az
eredője már nem gömbszimmetrikus erőtér, és ezáltal az ugyanazon n főkvantumszámhoz és különböző l = 0, 1, …, n – l mellékkvantumszámokhoz
tartozó, eredetileg egybeeső (elfajult, 335. §) energianívók szétválnak. A többelektronos atomok vonalainak E2-tel arányos felhasadásában
megnyilvánuló kvadratikus Stark-effektus azon alapszik, hogy az atomok az elektromos tér polarizáló hatására E-vel arányos dipólusmomentumot
(αE) vesznek fel, amely az iránykvantálásnak megfelelően az E-vel különböző ϑi szögeket zárhat be, és ezekhez kissé különböző energiák (– αE·E
cos ϑi) tartoznak. A felhasadás részletei bonyolultak, de a kvantumelmélettel – itt nem ismertethető módon – jól értelmezhetők.

340. §. A röntgenspektrumok

A röntgenspektrumok már említett két fajtája közül a fékezési sugárzás folytonos spektrumáról és rövidhullámú határának értelmezéséről már a 302.
§-ban szóltunk, a most következőkben az atomokra jellemző karakterisztikus sugárzás spektrumával, ill. – az abszorpciót is hozzávéve – az elemek
emissziós és abszorpciós röntgenspektrumaival foglalkozunk, amelyek az optikai színképek mellett szintén igen fontos felvilágosítást nyújtanak az
atomok szerkezetéről.

1. Kisérleti tapasztalatok; Moseley törvénye. A karakterisztikus sugárzás Κ „keményebb” és L „lágyabb” összetevőjéről a röntgenspektrográfia (301. §)
megalapozása után kimutatták, hogy e két sugárzás, valamint a később a nehezebb, ill. legnehezebb elemeknél felfedezett Μ-, N-, O-, P-sugárzás is
éles vonalak sorozatából áll, és e sorozatokat rendre K-, L-, M- … sorozatnak nevezték el.17 Moseley 1913-ban mintegy 40, antikatódként alkalmazott
elem röntgenspektrumának rendszeres vizsgálatával megállapította, hogy a sugárzást kibocsátó elem Ζ rendszámának növelésével a sorozatok

vonalai szabályosan eltolódnak a kisebb hullámhosszak, ill. nagyobb hullámszámok  irányában, amint az a későbbi eredmények egy részét
feltüntető 340,1. ábrán látható. Kvantitatíve, a K-sorozat legnagyobb hullámhosszú és legerősebb vonalának, a Kα-vonalnak hullámszáma és a Ζ
rendszám között fennáll az alábbi összefüggés, a Moseley-törvény:

 ((1). egyenlet)

17 A 3 Li-tól a 10 Ne-ig csak a K-sorozat, a 11 Na-tól a 18 A-ig csak a K- és az L-sorozat jelentkezik.
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340,1. ábra -

R pedig a (334,3) alatti Rydberg-állandó, R = 1,097·105 cm–1. Az (1) érvényességét szokásos azzal illusztrálni, hogy a mérésekből kapott 
értékeket a Ζ rendszám függvényeként feltüntető pontok egy egyenesen, a „Moseley-egyenesen” vannak. A többi vonalakra (Κβ, La, Lβ, …) az (1)-
hez hasonló, de általában kevésbé egyszerű és pontos összefüggés érvényes.

A Moseley-törvény több szempontból igen jelentős: lehetővé teszi a rendszám meghatározását (328. § 1.), pl. egyértelműen utalt arra, hogy az
atomsúly szerinti sorrendet az Ar – K, Co – Ni, Te – J elempárok esetében fel kell cserélni (324. § 2.), útmutatást nyújtott még ismeretlen elemek
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[pl. a 72 Hf (Hevesy) és a 75 Re] felfedezésére, alapja a röntgensugarakkal végezhető kémiai analízisnek, és elősegítette a röntgenspektrumok
keletkezésének tisztázását.

Már a 340,1. ábráról is kitűnik, hogy a röntgenspektrumok lényegesen különböznek az optikai színképektől: az előbbiek sorozatai általában
egyszerűbbek, kevesebb vonalból állnak, a Ζ rendszám növekedésével monoton a rövidebb hullámok felé tolódnak el, tehát itt nincs meg az optikai
színképekre jellemző (pl. a Li, Na, K, … színképeinek hasonlóságában megnyilvánuló) periodicitás. További lényeges különbség, hogy vonalas
röntgenspektrumok csak emisszióban figyelhetők meg, abszorpcióban nem; abszorpcióban a következő tapasztalható.

Ha valamely elem alkalmas vastagságú rétegére, pl. platina fóliára folytonosan változtatható hullámhosszúságú röntgensugárzást bocsátunk,
ésmeghatározzuk a τ abszorpciókoefficienst (vagy a τm = τ/ϱ tömeg-abszorpciókoefficienst, 302. §) mint λ függvényét, az így nyert abszorpciós
röntgenspektrum görbéjén (340,2. ábra, a) bizonyos hullámhosszaknál meredek esések, abszorpciós élek mutatkoznak. Pontosabban, a λ

növelésekor az első esésnek, a K-élnek a hullámszáma  megegyezik az emissziós K-sorozat rövidhullámú határának, a sorozathoz csatlakozó
folytonos színkép kezdetének a hullámszámával (b ábra). Hasonló vonatkozik a következő élre, az L-élre és a további (már nem ábrázolt) élekre
is, bár ezek már bonyolultabb szerkezetű „többszörös élek”: a K-él kivételével az abszorpciós élek és az emissziós röngtenvonalak is multiplett
szerkezetet mutatnak (pl. a b ábrán az eddig egyszerűnek tekintett Kα-vonal a Κα1 és Κα2 jelű, az L vonalcsoport pedig az La1, La2, Lβ1, Lβ2 stb.
jelű hét vonalkomponensből áll).

340,2. ábra -
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2. A röntgenspektrumok keletkezése főbb vonásokban Kossel (1914) nyomán a következőképpen értelmezhető. Az atom elektronjai – amelyek között
már az optikai színképek alapján megkülönböztettünk külső és belső (a maggal együtt az „atomtörzset” képező) elektronokat, l. 336,2. § – a magtól
való átlagos távolságuk szerint különböző csoportokba, ún. elektronhéjakba sorolhatok úgy, hogy az „ugyanazon héjon levő” elektronok a magtól
átlagban közelítőleg egyenlő távolságra vannak. A legbelső héjat K-héjnak, a távolabbiakat rendre Z-, M-, N-, … héjnak nevezzük. Egy-egy héjon
csak meghatározott számú elektron lehet, és a nehezebb atomokban a belső héjak elektronokkal teljesen betöltött vagy zárt héjak. Ha mármost
a röntgencsőben egy elegendő nagy energiájú katódsugár-elektron az antikatód egyik atomjának valamely belső héjáról „kilök” egy elektront (az
atomon kívülre vagy egy külső, nem zárt héjra), akkor az így felszabadult üres helyre („lyukra”) átmegy egy elektron valamelyik távolabbi héjról (vagy
esetleg kívülről), és ennek az „átugró” elektronnak kezdeti és végállapota közti energiakülönbséget az atom kisugározza hv energiájú „röntgenfoton”
alakjában. A K-sorozat vonalait azok az atomok bocsátják ki, amelyekben a gerjesztéskor a K-héjon keletkezett „lyukba” ugrik át egy elektron az
L-, M-, N-, … héjról (a sok atom közül egyesekben az L-, másikban az M-héjról stb.), ill. „a lyuk ugrik át” a K-ról az L-, M-, N, … héjra; a megfelelő
vonalak az ún. Kα-, Κβ-, Kγ, … vonalak. Hasonlóan keletkeznek az L-, M-, … sorozatok vonalai is (340,3. ábra).

Speciálisan a Kα - és Lα-vonalak hullámszámai az (1) és a megfelelő másik Moseley-összefüggés alapján így fejezhetők ki:

 ((2a–b). egyenlet)

340,3. ábra -

Ebből láthatóan az elektronátmenet mindkét esetben lényegileg hidrogénszerű termek, azaz Tn = –R(Ζ – σ)2/n2 alakú termek (n a főkvantumszám,
334. §) között jön létre. Mivel pedig a fentiek szerint a Kα-vonal az L-héjról a K-ra, az Lα-vonal pedig az M-héjról az L-re való elektronátmenetnek felel
meg, arra a következtetésre juthatunk, hogy a K-, L-, M- … héj elektronjaihoz rendre az n = 1, 2, 3, … főkvantumszámok tartoznak. Az a körülmény
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továbbá, hogy a K-héjon levő elektron termértéke (cm–1-ben kifejezett energiája) jó megközelítésben –R(Z – 1)2/12 a –RZ2/12 érték helyett, arra utal,
hogy a K-héjon még egy elektron van, amely a Ze magtöltést az előbbi elektronra vonatkozóan közelítőleg (Z – 1)e-re „árnyékolja le”; általánosan, Z*=
Z – σ az ún. effektív magtöltésszám, σ pedig a leárnyékolást szám. A (2a–b)-ben szereplő σ ≈ 1 és σ ≈ 7,4 érték alapján arra gondolhatunk, hogy a K-
héjon legfeljebb két elektron lehet, az L-héjon és a további héjakon viszont már lényegesen több; a pontos számokat a 341. §-ban fogjuk megismerni.

A fentiek alapján az optikai és a röntgenspektrumok különbözőségének oka röviden a következő. Az optikai színképek vonalai általában az atom
legkülső elektronjainak különböző energiájú „kvantumpályák” közti átmeneteitől származnak, a röntgenspektrumok emissziós vonalai viszont a belső,
zárt héjak egyik elektronjának alkalmas gerjesztéssel való eltávolítása után a belső héjak közötti elektronátmenetek révén keletkeznek; itt a Ze
magtöltés hatása sokkal jobban érvényesül, ezért az energiadifferenciák s a vonalak frekvenciái sokkal nagyobbak, és növekvő Ζ rendszámmal
periodicitás nélkül eltolódnak a rövidebb hullámok felé.

A röntgenspektrumok keletkezése és fő törvényszerűségei jól áttekinthetők a 340,4. ábrán vázolt egyszerűsített – a multiplettszerkezetet mellőző
– nívó- vagy termséma alapján, amely az átmenetekben részt vevő egy elektron energia-, ill. termértékeit tünteti fel (a platina esetére). Az A-val
jelölt „nullnívó” gyanánt a (331,7) alattiaknak megfelelően a magtól végtelen távolságban nyugvó elektron energiaszintjét választottuk, amikor is a
diszkrét termértékek negatívok, és az előzők szerint közelítőleg Tn = –R(Z – σ)2/n2 alakúak. Az n = 1, 2, 3, 4 főkvantumszámokhoz tartozó K, L, Μ,
Ν nívók (ill. héjak) elektronokkal teljesen betöltöttek, a szaggatva rajzolt további két, nem teljesen betöltött nívó pedig már viszonylag igen közel van
a nullnívóhoz (néhány eV-nyira). A termséma és az eddig mondottak figyelembevételével könnyen beláthatjuk a következőket.
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340,4. ábra -

a) Az emissziós röntgenspektrumot illetően a K-sorozat gerjesztéséhez, azaz egy elektronnak a K-héjból való eltávolításához – mivel az elektron a
betöltött L, Μ, Ν nívókra nem futhat – gyakorlatilag legalább a  nívótávolságnak megfelelő EK energia szükséges. Ez a Pt esetében kb. 78 keV,
vagyis a röntgencsőre adandó feszültségnek kb. 78 kV-nál, ill. a szekunder röntgensugárzást (302. §) gerjesztő primer fotonok hullámszámának
kb. 6·108 cm–1-nél nagyobbnak kell lennie. Ilyen gerjesztés, a „K-héjból való ionizálas” esetén az igen sok atomból álló rendszerben a K-sorozattal
egyidejűleg keletkezik az L- és M-sorozat is, mert pl. a Kα-vonal kibocsátásakor az L-héjon szabaddá váló helyre átmehet egy elektron az M-héjról
(Lα-vonal), az M-héjon így megüresedett helyre pedig egy elektron az N-héjról (Mα-vonal) stb. Hasonlóan, az L-sorozat gerjesztéséhez szükséges

energia  közlésekor egyszerre jön létre az L- és M-sorozat. Az EK gerjesztési energiához tartozó  hullámszám jelenti
a K-sorozat határát: a  hullámszámoknál a spektrum a 333. § 2.-ben megismert okokból folytonos (határkontínuum). A K-sorozatból a Kα-vonal
feltehetően azért a legerősebb, mert a K-héjon felszabadult helyre az elektron a legnagyobb valószínűséggel a legközelebbi héjról, az L-héjról megy
át. Hasonló vonatkozik a többi sorozatra is.
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b) Az abszorpciós röntgenspektrum nem vonalas spektrum, mert pl.  hullám számú diszkrét vonalak csak akkor keletkezhetnének, ha az
anyagra eső  vagy hullámszámú fotonok elnyelése árán egy elektron a K-héjról az L- vagy az M-héjra juthatna, de ez a héjak betöltöttsége miatt
lehetetlen. A  hullámszámú fotonokat viszont, mivel ezek a K-, L-, … héjakról a folytonos termtartományba emelhetnek elektronokat, az anyag
már elnyelheti, éspedig az elnyelés valószínűsége a  csökkentésével – az energiakülönbség fogyása miatt – folytonosan nő; ennek felel meg a
340,2. ábra görbéjének K-tól balra eső szakasza. Amikor azonban a  csökkentésekor átlépjük a az abszorpciókoefficiensnek hirtelen esnie
kell, mert a Κ héj elektronjai már nem járulnak hozzá az abszorpcióhoz. Így érthetővé válik az abszorpciós élek keletkezése, valamint az
élek és a megfelelő emissziós sorozathatárok hullámszámainak egyenlősége is

A röntgentermekről megjegyezzük, hogy a 340,4. ábra egy elektronra vonatkozó termsémája helyett olyan séma is használatos, amelyben a K-, L-,
M- … nívók pozitív és rendre csökkenő energiájúak, azaz a K-nívó a legmagasabb. Az ilyen termsémában pl. a K-nívó az atomnak azt az állapotát
jelenti, amelyben a K-héjból egy elektron hiányzik. Ez a „K-állapot” azért sokkal nagyobb energiájú az L-állapotnál, mert az alapállapotban levő
atommal sokkal nagyobb energiát kell közölni egy K-elektron eltávolításához, mint egy L-elektronéhoz. Az utóbbi termsémában pl. a Kα- és Kβ-
vonalak emisszióját úgy lehet felfogni, hogy a magasabb K-nívóról a „lyuk ugrik át” a mélyebben fekvő L- és Μ-nívókra.

3. A röntgenvonalak és az abszorpciós élek multiplett vagy finomszerkezete az eddig egyszerűnek tekintett termek (340,4. ábra) felhasadására
vezethető vissza. A 336–337. §-ban megismert, közelítő jellegű modell értelmében az atom valamely elektronjának energiája az n főkvantumszámon
kívül az l( = 0, 1, …, n – 1) mellékkvantumszámtól és a j = l ± 1/2 belső kvantumszámtól is függ, tehát egy n főkvantumszámú nívó 2n – 1 komponensre
bomlik fel. Így az elektronnak a K-, L, M- … héjon rendre 1, 3, 5, … különböző energiájú állapota lehetséges, amint azt a 340,5. ábrán vázolt kvalitatív
– nem mérethű – termséma mutatja. E termsémából a röntgenvonalak az átmenetekre vonatkozó, (336,5) ós (337,8) alatti Δl = ± 1 és Δj = 0, ± 1
kiválasztási szabályok figyelembevételével származtathatók le. Pl. a 340,4. ábrán Kα, Κβ, Κγ-val jelzett vonalak mindegyike két komponensre hasad,
a 340,5. ábrán alkalmazott Siegbahn-féle jelölések szerint rendre a   és  dublettekre. Az L-sorozat jelölések nélkül feltüntetett
vonalainak és a már nem ábrázolt többi sorozat vonalainak felbomlása bonyolultabb.
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340,5. ábra -

Az egy héjon belül ugyanazon l (≠ 0) és különböző j kvantumszámú két nívó (pl. LII és LIII) energiája az s spinnek az l pályamomentumhoz viszonyított
kétféle beállása miatt különbözik (337. § 3.), az ugyanazon j-jű és különböző l-ű (azaz más exentricitású ellipszispályáknak megfelelő) két nívó, pl. LI
és LIII energiája pedig a különböző mértékű „leárnyékolás” miatt más. Ezért az előbbi típusú kettős nívó ún. spindublett (relativisztikus vagy reguláris
dublett), az utóbbi fajta kettős nívó pedig leárnyékolást dublett (vagy irreguláris dublett). A felhasadások nagyságával és a röntgenspektrumok további
tulajdonságaival nem foglalkozhatunk.
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341. §. A Pauli-féle elv

Az atomok vektormodellje szerint – a 338. § 2.-ben említett megközelítésben – az atom bármelyik elektronjának az állapota négy független
kvantumszámmal jellemezhető. Ez a négy kvantumszám lehet: n, l, ml, mS (n a fő-, l a mellékkvantumszám, ml és mS az l pályamomentumnak, ill.
az s spinnek egy külső mágneses vagy elektromos tér irányára való vetületét megszabó mágneses, ill. spinkvantumszám), vagy pedig n, l, j, mj (j a
belső kvantumszám, mj a j vektor vetületére vonatkozó mágneses kvantumszám). A kvantumszámokkal összefüggő spektroszkópiai tapasztalatok
alapján állította fel Pauli 1925-ben a következő, egyebek közt az atomszerkezet és a periódusos rendszer értelmezésénél rendkívül jelentősnek
bizonyult elvet: az atom nem lehet olyan állapotban, amelyben egyidejűleg két vagy több elektronjának mind a négy kvantumszáma megegyeznék;
ez a Pauli-féle kizárási vagy tilalmi elv, röviden Pauli-elv.18

A legegyszerűbb példa a héliumatom, amelynek csak két elektronja van. A He legkisebb energiájú vagy alapállapotában feltehetően mindkét

elektron főkvantumszáma 1: n1 = n2 = 1. Ekkor, mivel l legfeljebb n – 1 lehet, l1 = l2 = 0, és így  Ezért  esetén  (ill.

esetén ), mert ha lenne, mind a négy kvantumszám megegyeznék. A két elektron spinje tehát antiparalel,
és így a vektormodell (338. § 2.) szerint az eredő S spin kvantumszáma zérus: S = 0, hasonlóan az eredő L = l1 + l2 pályamomentum és a teljes J =
L + S impulzusmomentum kvantumszáma is: L = 0, J = 0. Következésképpen – az ismert jelölésekkel – a He alaptermje 1S0 term, pontosabban (1s2)
1S0 term, ahol az (1s2) vagy (1s1s) szimbólum az elektronkonfigurációt, vagyis a jelen esetben azt jelzi, hogy mindkét elektron n-je 1 és l-je 0, lásd

(338,10). A párhuzamos spineknek  megfelelő (1s2) 3S term a Pauli-elv értelmében nem jöhet létre, és a héliumspektrum
tanúsága szerint valóban nincs is ilyen term. Ennek a termnek a hiánya volt a fő indíték az elv kimondására. Már a fenti példából is kitűnik, hogy a
Pauli-elv a lehetséges termek számát korlátozza, ezért „kizárási” elv.

A példából az is látható, hogy az n = 1 főkvantumszámmal legfeljebb 2 elektron rendelkezhetik: ha egy harmadik elektron n-je is 1 lenne, ebből

 következnék, és ez a kvantumszám-négyes az előző két elektron egyikével azonos lenne. Emlékeztetve arra, hogy a 340.
§ és (336,4) szerint az n = 1, 2, 3, … főkvantumszámoknak rendre a K-, L-, M-, … héjak, az l = 0, 1, 2, 3, … mellékkvantumszámoknak pedig rendre
az s-, p-, d-, f-, … elektronok felelnek meg, a most nyert eredmény más szavakkal azt jelenti, hogy a K-héjon legfeljebb két elektron, nevezetesen
két s-elektron lehet.

18 Későbbi, általánosabb megfogalmazása: elektronokból vagy más feles spinű mikrorészecskékből (pl. protonokból, neutronokból) álló rendszerben nem lehet két azonos részecske egyidejűleg
ugyanabban a kvantumállapotban. Erre vonatkozó példát már a kirstályok sáv-modelljénél (206. § 2.) megismertünk: a megengedett sávokba eső minden energianívón legfeljebb két, ellentétes spinű
elektron lehetséges, mert ha az adott nívón lenne egy harmadik elektron is, ennek kvantumállapota az előző két elektron egyikével megegyező lenne. – A Pauli-elv hullámmechanikai megfogalmazását
l. a 354. §-ban.
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Az L-héj az alábbi kis táblázatból láthatóan legfeljebb 8 elektront tartalmazhat: 2 s- és 6 p-elektront. Általánosan, adott (n, l) esetén 2l + 1 különböző
ml értek lehetséges (ml = l, l – 1, …, –l), és mivel ezek mindegyike mS= ± 1/2-del párosulhat, mondhatjuk: Az ugyanazon (n, l)-ű vagy „ekvivalens
elektronok” maximális száma 2(2l + 1); az adott n főkvantumszámú elektronok maximális száma 2n2, mert l = 0, 1, …, n – 1 lehet, és így a kérdéses
szám:

 ((2). egyenlet)

Innen n = 1, 2, 3, 4, …-re kapjuk, hogy a K-, L-, M-, N-, … héjon rendre legfeljebb 2, 8,18, 32, … elektron foglalhat helyet.

Az ugyanazon n-ű és l-ű, azaz ekvivalens elektronok ún. alhéjat (alcsoportot) képeznek, pl. (1) szerint az L-héj az (n, l) = (2, 0) és (2, 1), ill. más
jelöléssel a 2s és 2p alhéjakból áll. Mivel az előzők alapján az (n, l) ekvivalens elektronok maximális száma 2(2l + 1), l = 0, 1, 2, 3, …-ra adódik: az
s-, p-, d-, f-, …… alhéjak rendre legfeljebb 2, 6, 10, 14, … elektront tartalmazhatnak.

A He példájában láttuk, hogy a Κ-héjat – és egyúttal egy s-alhéjat – betöltött két elektron li és si vektorainak összetevéséből L = 0, S = 0, J = 0
származik. Általánosan fennáll a következő tétel: Egy teljesen betöltött (lezárt) alhéj vagy héj elektronjainak eredő pálya- és spinmomentuma zérus
(L = 0, S = 0, és így J = 0, a term 1S0 term),19 más szóval a lezárt alhéj vagy héj az atom „vektorszerkezetéhez” semmivel sem járul hozzá. Eszerint
az atomtermeknek a vektormodell segítségével való megállapításánál csak a zárt (al)héjakon kívüli elektronokat kell figyelembe venni, pl. 56 elektron
helyett csak kettőt, ha tudjuk, hogy a többi elektron zárt (al)héjakat képez.

342. §. A periódusos rendszer értelmezése; az elektronburok héjszerkezete

1. Az elemek optikai és röntgenspektrumainak s egyéb tulajdonságainak figyelembevételével a Bohr-elmélet megalapozta (1922), majd a Pauli-elv
kimondása (1925) után kielégítően lehetővé tette a periódusos rendszer értelmezését, azaz annak magyarázatát, hogy az elemek legtöbb kémiai és
számos fizikai sajátsága a rendszám növekedésével periodikusan ismétlődik.

A feladat lényegileg annak megállapítása, hogy a Ζ rendszámú atomban, ill. elsősorban az atom alapállapotában – normális körülmények közt az atom
ebben a legkisebb energiájú állapotban van – milyen az elektronburok szerkezete, konkrétan az elektronkonfiguráció, azaz hogyan csoportosíthatók
az elektronok az n fő- és az l mellékkvantumszám különböző értékei szerint, vagy szemléletesebben, hogyan oszlanak el az n = 1, 2, 3, 4, …
értékekhez tartozó K-, L-, M-, N-, … héjakon és az l = 0, 1, 2, 3, … értékeknek megfelelő s, p, d, f … alhéjakon (alcsoportokban).

19 A tétel az (1) alatt mondottak alapján könnyen belátható. Egy zárt (n, l) alhéj 2(2l + 1) számú elektronját tekintve, a spinek páronként antiparalel állása folytán az eredő S spin zérus (S = 0). Az

eredő L pályamomentum h/2π egységben mért mL vetülete az egyes mli értékek összege, amely szintén nulla: mL = Σml = 0, mert a  értékek mindegyike kétszer előfordul: mL
= 0 miatt L is zérus (L = 0).
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A kitűzött feladat megoldása a Bohr-féle „felépítési elv” alapján lehetséges: kiindulva a hidrogénatomból (1Η), amelynek elektronja az alapállapotban
az nl = 10 pályán van, gondolatban a magtöltést 1-gyel növeljük, az elektronhoz hozzáveszünk egy másik elektront, és megvizsgáljuk, milyen pályán
kell ennek lennie, hogy a héliumatomnak (2He) a spektrumból ismert alapállapota jöjjön létre; az eljárás lépésenkénti folytatása (3Li, 4Be, …) során
figyelembe vesszük a Pauli-elvet, és alkalmazzuk azt a kevés kivétellel helyesnek bizonyult feltevést, hogy a további elektron hozzávétele az előzők
elrendeződését nem változtatja meg. A módszert alább vázoljuk, utalva a periódusos rendszerre vonatkozó 3. táblázatra (324. §) és főleg a soron
következő meggondolások eredményét feltüntető 4. táblázatra („elektroneloszlás egyes atomok alapállapotában”).

Az 1. periódus. A hidrogénatom (1H) alapállapotában az elektron kvantumszámai tudvalevően: n = 1, l = 0 (és j = 1/2), más szóval az elektron 1s
elektron, és az alapterm 2S1/2 term. – A héliumatom (2He) alapállapotában a két elektron egyike feltétlenül 1s elektron, mert a He+ spektrum teljesen
hasonló a H-éhoz (334. §). Ha most a felépítési elv értelmében a He+-hoz egy elektront hozzáveszünk, ennek az alapállapotban szintén 1s, de az
előzővel ellentétes spinű elektronnak kell lennie, mert csak így kapjuk meg a spektrumban megfigyelt és a Pauli-elvnek is megfelelő 1S0 alaptermet
(341. §). A héliummal – egy nemesgázzal – lezárul az 1. periódus, a két 1s-elektronnal teljesen betöltődik a K-héj.

A 2. periódust kezdő lítiumatom (3Li) harmadik elektronja a Pauli-elv szerint már nem lehet a K-héjon, hanem (most is és a következőkben is mindig
az atom alapállapotát tekintve!) a K-héjra következő legkisebb energiájú n1 = 20 pályán van, vagyis az L-héjon mint 2s elektron; ezt bizonyítja a
Li-spektrumnak a He-hoz való hasonlósága is. Így a teljes elektronkonfiguráció (1s)22s, az alapterm pedig 2S1/2. – A berilliumatom (4Be) negyedik
elektronja szintén 2s, de a harmadikéval ellentétes spinű elektron, amellyel lezárul az L-héj 2s alhéja, és így az alapterm a 341. § szerint 1S0. – A
brómatom (5B) ötödik elektronja a 2p alhéjra kerül, amely tudvalevően 6 elektront tartalmazhat, úgyhogy a neonatom (10Ne) tizedik elektronjával a
2p alhéj és egyúttal az L-héj is telítődik.20

A 3. periódusban a 11Na-nál megkezdődik az M-héj felépítése, és teljesen hasonlóan folytatódik, mint az L-héjé a 2. periódusban: a 12Mg-ban lezárul
a két elektronból álló 3s alhéj, a 18Ar-ban pedig a hat elektront tartalmazó 3p alhéj.

A 4. periódusban feltűnő – de spektroszkópiai és más tapasztalatok bizonyítják –, hogy előbb az N-héj 4s alcsoportja épül fel a 19K-ban és a 20Ca-
ban, és csak ezután a 21Sc-ban kezdődik meg az L-héj 3d alhéjának a betöltése. Ennek az a magyarázata, hogy egy 4s elektron energiája kisebb,
mint egy 3d elektroné (ami a 336. § 2-ben vázolt modell szerint nem meglepő, ti. a 3d elektron körpályán, a 4s elektron viszont az atomtörzs által
erősen módosított „bemerülő pályán” mozog). A 3d alhéj – a 24Cr-nál és a 29Cu-nál mutatkozó „szabálytalanság” után – a 30Zn-nél telítődik; a 31Ga-
tól a 36Kr nemesgázig bezárólag az N-héj 4p alcsoportja alakul ki.

Az 5. periódus hasonló a 4-hez: a 37Rb-ban és a 38Sr-ban az O-héj 5s alhéja, majd a 39Y-tól a 46Pd-ig (a táblázatból látható „szabálytalanságok
beiktatódásával) az N-héj 4d alhéja épül fel, ezután újból az 5s és végül az 5p alhéj, amely az 54X nemesgázzal lezárul.

A 6. periódus első két elemében (55Cs és 56Ba) a P-héj 6s alcsoportja alakul ki, az 57La-ban pedig a további elektron az 5d alhéjra kerül. Ez az
alhéj azonban egyelőre nem töltődik tovább, hanem a következő 14 elemben, az egymáshoz nagyon hasonló viselkedésű ritka földfémekben vagy

20 Az alaptermeket az első öt elem esetében az elektroneloszlásból egyértelműen meg tudtuk adni eddigi ismereteink alapján. A szénatomban (6C) viszont a lezárt 1s és 2s alhéjakon kívül már
két ekvivalens p-elektron van, és ezekből – mint azt a vektorösszeadás és a Pauli-elv figyelembevételével, a He-nál a 341. §-ban vázolt példa mintájára kimutathatjuk – az 1S, 1D, 3P0,1,2 termek
jöhetnek létre. Hasonlóan, sok más további elemnél az adott elektronkonfigurációból több term származik; hogy melyik a legmélyebb, azaz a táblázatban álló alapterm, arra vonatkozólag elméleti
úton is megalapozott szabályok vannak (Hund, Heisenberg, 1927).
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lantanidákban (58Ce – 71Lu) a még belsőbb N-héj 4f alcsoportja épül fel, amely a Pauli-elv szerint éppen 14 elektronnal telítődik. A 72Hf-nál folytatódik
az 5d alhéjnak, a 81Tl-nál pedig elkezdődik a 6p alhéjnak a betöltődése, amely a periódust záró 86Rn nemesgáznál fejeződik be.

A 7. periódusban – amennyire ismeretes – az előző periódus szerkezete ismétlődik meg eggyel külsőbb héjon: az első három elem egy-egy további
elektronja rendre a 7s, 7s, 6d alhéjon van, majd a következő 14 elemben, az aktinidákban (90Th – 103Lw, köztük a 92U után következő, mesterségesen
előállított transzurán elemekben) fokozatosan az 5f alhéj épül fel.

Az elektronburok héjszerkezetének egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka a 4. táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Eion ionizációs energiának – az
atom legkönnyebben leválasztható elektronjának eltávolításához szükséges energiának (330. §) – a rendszámmal való periodikus változása. Így
pl. a 2He-ról a 3Li-ra, a 10Ne-ról a 11Na-ra, a 18Ar-ról a 19K-ra való áttéréskor jelentkező erős csökkenés arra mutat, hogy a Li 3-ik, a Na 11-ik,
a Κ 19-ik elektronjainak a többinél sokkal lazábban kötött, a magtól távolabb levő elektronnak kell lennie. Hasonló következtetésre lehet jutni a
röntgenspektrumokból meghatározható σ leárnyékolást számnak (340. §) a rendszámmal való változásából is.

2. Az elektroneloszlásra vonatkozó 4. táblázatból kitűnik, hogy az elemek periodikus tulajdonságai lényegében a legkülső elektronhéj szakaszos
ismétlődésére vezethetők vissza; más szavakkal, az egymáshoz hasonló viselkedésű elemek atomjaiban a külső elektronok száma és elrendeződése
(típusa) megegyezik. Így pl. az alkálifémeket (3Li, 11Na, 19K, …) egy s típusú külső elektron jellemzi, az alkáli-földfémeket (4Be, 12Mg, 20Ca, …) két s,
a halogéneket (9F, 17C1, 35Br, …) két s és öt p, a nemesgázokat pedig (a héliumtól eltekintve 10Ne, 18Ar, 36Kr, …) két s és hat p típusú külső elektron.
Az utóbbi, röviden s2p6-tal jelölt nemesgáz-konfiguráció (elektronoktett) igen stabilis, a nagy ionizációs energiának megfelelően.

Az elemeknek az elektronelrendeződéssel értelmezhető kémiai tulajdonságaira csak néhány egyszerű példát említünk. A nemesgázok indifferens
volta nyilván az s2p6, (ill. a He-ban az s2-) konfigutáció különösen nagy stabilitásával függ össze. Az alkálifémek nagy reakcióképessége viszont annak
tulajdonítható, hogy atomjaik egyetlen külső, viszonylag lazán kötött elektronjukat, a vegyértékelektront könnyen leadhatják, s így könnyen képeznek
1 elemi töltésű pozitív ionokat (elektropozitív elemek, az „elektronaffinitás” negatív). Az alkáliföldfémek a két külső vagy vegyértékelektron aránylag
könnyű leválaszthatósága miatt szintén elektropozitív, de két vegyértékű elemek. A halogének atomjaiban a külső héj elektronkonfigurációja s2p5,
tehát egy elektron hiányzik az igen stabilis s2p6 nemesgáz-konfigurációból; ennek megfelelően a halogének atomonként egy elektron felvételével
könnyen válnak negatív ionokká (elektronegatív elemek, elektronaffinitásuk pozitív), és nagyon reakcióképesek, többnyire egy vegyértékűek. A
periódusos rendszer táblázatának (502. old.) Β mellékcsoportjaiban álló átmeneti elemek vagy átmeneti fémek azok az elemek, amelyeknek
atomjaiban a felépítési elv szerint utoljára beépülő elektron nem a külső, hanem az egyik belső héjon foglal helyet. Ezek az elemek (pl. a 4.
periódusban a 21Se – 30Zn, az 5.-ben a 39Y – 48Cd stb.) nagyobbrészt két s-elektront tartalmaznak a legkülső héjon,21 és ezért általában hasonló
viselkedésűek. Különösen hasonlók egymáshoz a ritkaföldfémek (lantanidák), valamint az aktinidák is, mert többségükben csak a kívülről számított
harmadik héj felépítése különböző. – A kémiai kötés (molekulaképződés) néhány kérdésével majd a molekulafizikában foglalkozunk (370. §).

Az elemeknek a rendszámmal periodikusan változó fizikai jellemzői közül a legfontosabbak az optikai színképek; a hasonló felépítésű külső
héjjal rendelkező atomok vagy ionok színképeinek hasonlóságáról és ennek okáról már többször szóltunk (338. és 341. §). További példa a fent
említett ionizációs energia, valamint az atomtérfogat és az olvadáspont (324. §). - A mágneses tulajdonságokat illetően a 4. táblázatból azonnal
megállapítható, hogy mely atomok vagy egyatomos gázok dia-, és melyek paramágnesesek. Egy atom ugyanis akkor diamágneses (216. §), ha

21 Kivétel pl. a réz (29Cu): alapállapotában a külső 4s alhéjon csak 1, a 3d alhéjon 10 elektron van; az alapállapothoz energetikailag igen közel esik azonban egy olyan, nem stabilis állapot, amelyben
a 4s alhéjon 2, a 3d alhéjon 9 elektron helyezkedik el, és ezzel magyarázható, hogy a réz 1 és 2 vegyértékű lehet.
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normális állapotában nincs mágneses momentuma, vagyis (339,13) miatt akkor, ha zérus a J belső kvantumszám (a 4. táblázatban megadott
alaptermek jelölésében a jobb alsó index). Eszerint pl. a minden nemesgáz (az alapterm 1S0) diamágneses, és minden alkálifémgőz (az alapterm
2S1/2) paramágneses.

343. §. Az atomok gerjesztett állapotai; gerjesztés és ionizálás

A spektrumok keletkezésének és több más jelenségnek a mélyebb megértése szempontjából az atomok alapállapotán kívül a gerjesztett állapotok,
ill. a gerjesztés és ionizálás is olyan fontosak, hogy ezekkel az eddig elmondottaknál részletesebben kell foglalkoznunk. A tekintetbe jövő atomok
egyatomos gőzök vagy gázok atomjai, amelyek főleg megfelelő sebességű részecskékkel (pl. elektronokkal, atomokkal, ionokkal) való ütközések,
valamint fényelnyelés útján gerjeszthetők és ionizálhatok.

1. Gerjesztés és ionizálás elektronütközésekkel; első- és másodfajú ütközések; metastabilis állapotok. A 330. §-ban megismert alapvető Franck–
Hertz-kísérletek szerint egy alapállapotú atom (A) a vele ütköző elektron (e–) kinetikai energiájának csökkenése árán, megfelelő gerjesztési energia
(pl. Hg esetében 4,9 eV, 6,7 eV, …) felvételével egy A* gerjesztett állapotba juthat. Az ilyen, kinetikai energiának gerjesztési energiává való
átalakulásával járó „elsőfajú ütközés” eredményét szimbolikusan így fejezhetjük ki: A + e–

gyors → A* + e– 
lassú; általánosabban:

 ((1). egyenlet)

ahol X elektron helyett más részecskét, pl. atomot vagy iont is jelenthet, A pedig az atom alapállapota helyett egy A*-nál mélyebb gerjesztett állapotra
is vonatkozhatik.

Gyakran ugyancsak lényeges szerepet játszik az (1) folyamat megfordítottja, ill. általánosabban az olyan „másodfajú ütközés”, amelynek során
az A* gerjesztett atom az alapállapotba (vagy az A*-nál mélyebb állapotba) jutva, az energiakülönbséget partnerének kinetikai vagy másfajta
energia alakjában adja át, pl gerjeszti az X atomot (A* + X → A + X*, l. alább). Ezek alapján mondhatjuk, hogy a gáz atomjai nagyobb energiájú
kvantumállapotokba vagy fényelnyelés, vagy első- és esetleg másodfajú ütközések útján juthatnak, a gerjesztett atomok pedig mélyebb állapotokba
vagy fénykibocsátással, vagy sugárzás nélkül, másodfajú ütközések révén mehetnek át.

Az az idő, ameddig egy gázatom, igen sok atomra vonatkozó középértéket véve, az A* gerjesztett állapotban marad, a gerjesztett állapot átlagos
élettartama (τ). Ennek értéke zavartalan atom esetében – amikor a gerjesztett állapot csak sugárzás kibocsátásával szűnnék meg, nem pedig
ütközések révén is – az ún. természetes élettartam (τ0), amely a mérések szerint általában 10–8 s nagyságrendű.22 Nagyobb nyomású gázokban
a gyakori ütközések folytán τ a τ0-nál sokkal kisebb lehet.

Ütközések útján az atomok – miként azt először az elektronütközési kísérletek mutatták (330. §) – átmehetnek olyan, a közönséges gerjesztett
állapotokénál sokkal nagyobb (pl. 10–2 s) élettartamú metastabilis állapotokba is, amelyekből az alapállapotba sugárzás kibocsátásával sem

22 A τ0 a radioaktív atomok átlagos élettartamához [τ = 1/λ, l. (326,4)] analóg mennyiség. Meghatározására W. Wien (1921) a csősugarak (200. § 3.) ama tulajdonságát használta fel, hogy a katód kis

nyílásán át a nagy vákuumba lépő, ismert υ sebességű gerjesztett részecskék fényemissziója (I) exponenciálisan csökken a katódtól számított x = υt távolsággal és így a t idővel is:  ebből
nyerhető a τ0 értéke. Más meghatározási módszerek a fluoreszcencia csillapodásán és a spektrumvonalak szélességén alapszanak, l. később.
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közvetlenül, sem más állapotokon át nem, ill. csak nagyon kis valószínűséggel térhetnek vissza, mert a megfelelő optikai (emissziós és abszorpciós)
átmenetek a kiválasztási szabályok értelmében tiltottak (338. § 2.).23 Normális körülmények között a metastabilis állapotok másodfajú ütközések
folytán jóval előbb megszűnnek, mielőtt a tiltott átmenetekre sor kerülhetne. A rendkívül kis sűrűségű kozmikus ködökben, a napkoronában és az
északi fényben viszont, amelyekben egy atom átlagban egy évig is ütközés nélkül mozoghat, már létrejöhetnek, és a spektrumban valóban észlelhetők
is ilyen „tiltott vonalak”. Régebben e vonalakat a Földön elő nem forduló elemeknek tulajdonították, később azonban sikerült azokat ismert atomokhoz
rendelni (pl. az északi fény sokáig rejtélyes zöld vonala az oxigénatom tiltott vonala). Az az asztrofizikai felismerés, hogy a csillagokat és a köztük
levő anyagot ugyanazok az elemek alkotják, mint Földünket, a világ anyagi egységének szép bizonyítéka.

A metastabilis állapotokban levő atomoknak fontos szerepük van a gázkisülésekben is. A gázban az ilyen atomok sokkal hosszabb élettartamuk miatt
a közönséges gerjesztett atomoknál sokkal nagyobb koncentrációban lehetnek jelen, eldiffundálhatnak – semlegességük folytán az elektromos tértől
nem befolyásolva – a kisülési cső legkülönbözőbb helyeire, ott másodfajú ütközésekkel gerjeszthetnek és ionizálhatnak atomokat, széthasíthatnak
molekulákat, fémek felületéről pedig szekunder elektronokat válthatnak ki. Konkréten pl. a neonkisülés gyújtófeszültsége kevés higanygőznek a
gázhoz való hozzáadásával azért csökken, mert metastabilis neonatomok higanyatomoknak az ionizálása útján újabb töltéshordozókat létesítenek.

Az ionizálás egyik módja az elegendő sebességű X részecske (elektron vagy pl. atom, ill. ion) által létrehozott olyan ütközési ionizáció, amelynél az
alapállapotú A atom az X részecske kinetikai energiájának csökkenése árán, minimálisan az Eion ionizációs energia Ha A nem alapállapotú, hanem gerjesztett
atom (A*), akkor Eion helyébe az Eion – Egerj különbség lép (343,1. ábra). felvételével az A+ ionná és egy elektronná (e–) válik szét, vagyis (1) mintájára írhatjuk:

 ((2). egyenlet)

Ε folyamat megfordítottja az ún. háromtest-ütközési vagy sugárzás nélküli rekombináció: a három részecske ütközésekor az A+ ion és egy mυ2/2
kinetikai energiájú elektron az A atommá egyesül, és az így felszabaduló Eion + mυ2/2 energiát a harmadik partner, az X részecske vagy a kisülési
cső fala veszi fel kinetikai energia vagy hő alakjában. A cső falának felmelegedését főleg az ilyen folyamatok okozzák.

Az ionizálásnak egy további módja a fotoionizáció, amelyet már a hidrogénatom folytonos abszorpciós spektrumával kapcsolatban említettünk (l.
333. § 2. és 343,1. ábra): az alapállapotú A atomból egy  energiájú foton elnyelése útján mυ2 2 kinetikai energiájú elektron szakad le, azaz

 ((3). egyenlet)

A megfordított folyamat a kéttest-ütközési vagy sugárzásos rekombináció: az A+ ion egyesül egy elektronnal az A atommá, és az így szabaddá váló
teljes energia, Eion + mυ2/2 foton alakjában sugárzódik ki.

23 Metastabilisak pl. a héliumatomnak az alapállapot felett 19,77 és 20,55 eV-nyira levő 2 3S és 2 1S állapotai (338,1. ábra). Nem metastabilis viszont pl. a nátriumatomnak a 336,2. ábrán 2S-sel
jelölt állapota, mert ebből az atom sugárzással, nem közvetlenül ugyan, de a 2S → 2P → 1S úton, átmehet az 1S alapállapotba. – Ütközések révén az atom eljuthat az alapállapotból a metastabilis
állapotokba vagy megfordítva, mert az ütközéses átmenetekre nincsenek kiválasztási szabályok.



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

573

343,1. ábra -

2. Hőmérsékleti gerjesztés és ionizálás. Egyatomos gáz vagy gőz valamely (alapállapotú) atomja egy másik atommal való ütközés útján csak akkor
juthat gerjesztett állapotba, ha az ütközéskor átadott kinetikai energia legalább olyan nagy, mint a gerjesztéshez szükséges Egerj energia. Az utóbbi
általában néhány elektronvolt (330. §), a 133. § szerint pedig egy gázatom átlagos kinetikai energiája a T abszolút hőmérsékleten (3/2)kT, vagyis
pl. (k = 1,38·10–16 erg/K = 0,862·10–4 eV/K miatt)

 ((4). egyenlet)

Ezért a gerjesztési energiánál nagyobb kinetikai energiával rendelkező, azaz gerjesztésre alkalmas atomok relatív száma szobahőmérsékleten
teljesen elenyésző.24 Megfelelően magas hőmérsékleten viszont a gerjesztések s ezzel a fotonkibocsátások gyakorisága már akkora lehet, hogy a
gáz észrevehetően világít (hőmérsékleti világítás, pl. a nátriumgőz fénye a Bunsen-láng kb. 2000 K-es hőmérsékletén). A hőmérséklet emelésével
az első gerjesztett nívó feletti szintek is egyre gyakrabban gerjesztődhetnek, s így további spektrumvonalak jelentkezhetnek.

Elég magas hőmérsékleten az atomok ionizálódhatnak is (termikus ionizáció), a keletkezett ionok pedig szintén gerjesztődhetnek és ionizálódhatnak
(többszörös ionizáció). Az alkálifémeket tekintve, az egyszeri ionizáláshoz szükséges energia (Eion, l. a 4. táblázatot) a legnagyobb a Li és a
Na esetében, a K, Rb és Cs ionizációs energiája már jóval kisebb. Ezzel magyarázható (Saha, 1920) az a Fraunhofer-féle vonalakból (251. §)
megállapított tény, hogy a Nap színképében a Li és a Na elég erősen vannak képviselve, a K, Rb, Cs viszont alig, ill. egyáltalán nem. Az utóbbi
fémek a Napon szintén előfordulnak, de a magas hőmérsékleten – kisebb ionizációs energiájuk folytán – túlnyomórészt ionok alakjában, eme ionok
spektrumvonalai pedig az ultraibolyába esnek, és a légkör fényelnyelése miatt nem észlelhetők.

24 Pl. az alkálifémek közül (az első gerjesztési energia rendre: Li 1,84, Na 2,09, Κ 1,60, Rb 1,55, Cs 1,38 eV) a legkisebb gerjesztési energiájú cézium esetében azoknak az atomoknak a törtrésze,
amelyeknek kinetikai energiája 1,38 eV-nál nagyobb, a (132,4) Maxwell-féle sebességeloszlási törvényből kiszámíthatóan 300 K-en csupán kb. 10–24, 2000 K-en már mintegy 3·10–7.



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

574

Az állócsillagok belsejében – az asztronómiai megfontolások alapján több millió fokra becsült hőmérsékleten – az atomok elektronjaik legnagyobb
részét a sokszoros ionizáció folytán már elvesztették, tehát térfogatuk a normálisnál sokszorosan kisebb; ezzel értelmezhető egyes állócsillagok
rendkívül nagy, a platináénál több ezerszer nagyobb sűrűsége.

3. Gerjesztés fényelnyelés útján; egyatomos gázok fluoreszcenciája. Ha a gáz atomjai fényelnyeléssel jutnak gerjesztett állapotokba, és ezekből
legalábbis részben fénykibocsátás útján mennek át mélyebb szintekre, fluoreszcencia észlelhető (309. §). Elvileg legegyszerűbb fajtája, amelyben a
gerjesztő és a kibocsátott sugárzás frekvenciája ugyanaz, a rezonancia-fluoreszcencia (-sugárzás). Ez az először nátriumgőzön megfigyelt jelenség
(Wood, 1905) a 343,2. ábrán vázolt módon állítható elő. A nátriumlámpának sárga, a dublett D-vonalból (5890 és 5896 Å) álló fényét összpontosítva a
kb. 100 °C-ra felmelegített és jól evakuált üvegedényben levő – egy darabka nátriumból fejlődő – kis nyomású (≈ 10–7 Torr) nátriumgőzre, a gerjesztő
fénynyaláb útja jól észrevehető a sárga fluoreszcenciafényről, és ez a fény a spektroszkóp tanúsága szerint szintén csak a kettős D-vonalból áll,
amely a Na „rezonanciavonala”.

343,2. ábra -

A Na nívósémájának (336,2. ábra) egy részét feltüntető 343,3. ábra alapján egy rezonanciavonal – általánosan – annak felel meg, hogy az atom az E0
alapállapotból a vrez = (Ε1 – Ε0)/h frekvenciájú foton elnyelésével olyan E1, gerjesztett állapotba kerül, amelyből fényemisszióval csak az alapállapotba
juthat vissza. (Egy atomnak több rezonanciavonala is lehet, ilyenek pl. – eltekintve most a Na D1 és D2 vonalaitól – a Hg 1850 Å-ös és 2537 Å-
ös vonalai.) Ha viszont pl. a ν = (E3 – E0)/h frekvenciájú fénnyel gerjesztjük az atomokat, ezek az E3 szintről általában többféle módon, különböző
frekvenciájú fotonok kibocsátásával mehetnek át a mélyebb szintekre vagy az alapállapotba, tehát „több vonalú fluoreszcencia” figyelhető meg; pl.
a Na a 3P – 1S és a 2P – 1S átmenetekkel a 330 és 589 nm-es vonalakat, a 3P – 2S és a 2S – 2P átmenetekkel pedig infravörösbe eső vonalakat
bocsát ki. Az ábráról közvetlenül láthatóan a fluoreszcenciafény frekvenciája nem lehet nagyobb, hullámhossza nem lehet kisebb, mint a gerjesztő
fényé, azaz a tárgyalt esetben érvényes a 308. §-ban említett Stokes-szabály; a szabályt nem követő „antistokesi” vonalakról később.
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343,3. ábra -

Visszatérve a több vonalúnál egyszerűbb rezonancia-fluoreszcenciára, elegendő kis nyomású gáz esetén a fluoreszcencia-hatásfok gyakorlatilag
eléri a 100%-ot, vagyis a vrez frekvenciájú fénnyel gerjesztett atomok mindegyike ezt a fényt ki is sugározza. Igen kis nyomásnál ugyanis az egy atom
egymás utáni két ütközése közt eltelt átlagos „ütközési idő” [τü, a (134,1) alatti Ζ ütközési szám reciproka, amely pl. 10–3 Torrnál 10–4 s nagyságrendű]
sokkal nagyobb, mint a gerjesztett állapot természetes élettartama (τ0 ≈ 10–8 s, lásd az 1. pontot), és ezért a gerjesztett állapot nem ütközések,
hanem fénykibocsátás útján szűnik meg.25 Ha a gáz nyomását bizonyos határon túl növeljük (ugyanolyan vagy másik gáz hozzáadagolásával), akkor
általában a hatásfok is és a gerjesztett állapot átlagos élettartama (τ) is mindinkább csökken – ez a jelenség a fluoreszcencia-kioltás –, mert a nyomás
növelésével a gerjesztett atomok egyre nagyobb hányada tér vissza sugárzás nélkül, az (1) után említett másodfajú ütközések útján az alapállapotba.

Szintén másodfajú ütközésekkel értelmezhető az először higany- és talliumgőz keverékén felismert szenzibilizált fluoreszcencia (Cario, 1922). Ha
higanylámpa 254 nm-es vonalával rezonanciasugárzásra gerjesztett higanygőzhöz talliumgőzt keverünk, a fluoreszcenciafényben a Hg említett
vonalán kívül megjelenik a Tl 535 nm-es zöld vonala (és még néhány más vonala) is, jóllehet a Tl-atomok a 254 nm-es vonalat nem abszorbeálják,
s így ennek hatására nem gerjesztődhetnek. A magyarázat a következő. Az alapállapotú Hg-atomok egy része a 254 nm-ek megfelelő 4,9 eV
energiájú fotonok elnyelésével gerjesztődik, a gerjesztett Hg-atomok (Hg*) pedig ütközések útján átadhatják az alapállapotú Tl-atomoknak azt a 3,3
eV gerjesztési energiát, amelyet azután a gerjesztett Tl-atomok (Tl*) az 535 nm-es fény alakjában kisugároznak. Az ilyen másodfajú ütközéssel való
gerjesztés sémája tehát:

 ((5). egyenlet)

25 Ez az oka annak, hogy a 343,2. ábra szerinti Rl rezonancia-lámpa – általában egy olyan üvegedény, amelyben a viszonylag alacsony hőmérsékletű és kis nyomású gőzt megfelelő fényforrás fénye
rezonanciasugárzásra gerjeszti – különösen monokromatikus sugárzást bocsát ki (pl. a Na D1 és D2 vonalának „félértékszélessége” még 300 °C-on is egyenként csupán ≈ 0,02 Å). – Az edényben
levő gőznek nemcsak a gerjesztő fénynyaláb által ért, az ábrán vastagabban sávozott térfogatrészei fluoreszkálnak, hanem, bár sokkal gyengébben, a többi térfogatrészek is, mert ezekben a primer
fluoreszcenciafény egy részének elnyelése, az ún. reabszorpció révén szekunder fluoreszcenciafény keletkezik.
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A Tl-atom fenti gerjesztése után még fennmaradó 4,9 – 3,3 = 1,6 eV energia árán a Hg- és a Tl*-atom sebessége növekszik, ami a Tl zöld vonalának
a Doppler-effektus okozta kiszélesedésében nyilvánul meg (345. §).

Β) A RÉSZECSKE–HULLÁM KETTŐSSÉG ÉS A KVANTUMMECHANIKA
344. §. A Compton-effektus; a foton impulzusa

A fény „részecsketermészetét” (311. §) a fotoeffektuson és a spektrumokon kívül igen erősen alátámasztja a röntgensugarak szóródásának
vizsgálata során, a 344,1. ábrán vázolt kísérlettel felfedezett Compton-effektus (Compton-szórás, 1922). A jelenség lényege abban áll, hogy ha λ
hullámhosszúságú röntgensugárzás esik kis grafit- vagy paraffin darabra (P), akkor a szórt sugárzásban röntgenspektrométerrel (az ábrán a Kr forgó
kristály és az I ionizációs kamra segítségével) a primer λ vonalon kívül kimutatható egy Δλ-val nagyobb hullámhosszúságú ,,eltolt vonal” is. A Δλ
eltolódás a ϑ szóródási szöggel nő, a λ-tól és a szóró anyag minőségétől független.

A Compton-effektus a fény hullámelméletével megmagyarázhatatlannak bizonyult, a fotonelmélet alapján viszont egyszerűen értelmezhető abból a
feltevésből kiindulva, hogy az elemi folyamat egy beeső röntgenfotonnak és a szóró anyag egyik lazán kötött elektronjának rugalmas „ütközése”,
amelyre az energia és az impulzus megmaradásának tétele alkalmazható. A foton impulzusának megállapításánál a relativitáselméletnek arra az
eredményére támaszkodunk, hogy bármely Ε energiához m = E/c2 tömeg tartozik (318. §). Így a foton energiája E = hv és sebessége c lévén, mc
= (hv/c2)c-ből és v = c/λ miatt

 ((1). egyenlet)

ennek – mint látni fogjuk – éppen a Compton-effektus az egyik fő kísérleti bizonyítéka.



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

577

344,1. ábra -

Az ütköző röntgenfoton hv energiájához képest – amely pl. a molibdénkatód λ ≈ 0,7 Å -nyi Kα vonala esetében kb. 2·104 eV – a lazán kötött elektron
néhány eV-nyi kilépési munkája elhanyagolható, és impulzusa is jóval kisebb a röntgenfotonénál, úgyhogy az ütközésig az elektront szabadnak és
nyugvónak tekinthetjük. Az ütközéskor az x irányban (344,2. ábra) beeső foton energiájának egy részét átadja az elektronnak, és ezután mint ,,szórt
foton” a hv-nél kisebb hv' energiával és a hv'/c impulzussal halad tovább,26 az x tengellyel – tegyük fel – ϑ szöget bezáró irányban. A „meglökött
elektron” az x tengellyel valamely φ szöget képező irányban mozog v sebességgel, úgyhogy kinetikai energiája és impulzusa, a nagy sebesség miatt

a relativitáselmélet (318,9) és (318,7) formuláinak alkalmazásával: mc2 – m0c2, ill. mv, ahol  m0 az elektron nyugalmi tömege. Ily
módon, az impulzusvektorokat az ábra alapján x és y komponensekre bontva, az energia és az impulzus megmaradását kifejező egyenletek:

 ((2). egyenlet)

 ((3). egyenlet)

 ((4). egyenlet)

26 Az effektus ezáltal kvalitatíve már értelmezést is nyert: a szórt sugárzás ν' frekvenciája kisebb, λ' hullámhossza nagyobb a primer sugárzásénál. Mint látható, a közönséges fotoeffektus és a
Compton-effektus között lényegében az a különbség, hogy az előbbiben az elektron a foton hv energiáját teljesen, az utóbbiban pedig csak részben veszi át.
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Ε három egyenletből meghatározható ν' – valamint υ és φ is – mint a ϑ szóródási szög függvénye; éppen erre van szükségünk, mert a vázolt
kísérletben lejátszódó nagyon sok ütközés során a fotonok minden ϑ irányban szóródnak. Az elemi számítás (l. alább) arra vezet, hogy a v', ill. ebből
a Δλ = λ' – λ = c/v' – c/ν hullámhossz-eltolódás:

 ((5a–b). egyenlet)

az elektron „Compton-hullámhossza” – egy univerzális állandó –, amely a ϑ = 90° szóródási szögnél fellépő hullámhossz-eltolódást jelenti. A fenti
formula kitűnően egyezik mind a röntgen-, mind a később γ-fotonokkal végzett kísérletek eredményeivel.

344,2. ábra -

Bothe és Geiger 1925-ben két csúcsszámlálóval – egy fotonszámlálóval és egy elektronszámlálóval – kimutatták, hogy a szórt foton és a meglökött
elektron egyidejűleg (a későbbi pontosabb vizsgálatok szerint 10–11 s időközön belül) repülnek széjjel, Compton és Simon pedig ködkamrával
megállapították, hogy egy ϑ irányban szórt fotonhoz éppen a (2) – (4) egyenletekből a vetkező φ irányban kilökött elektron tartozik. Ε kísérletek
alapján igazoltnak tekinthető, hogy az energia és az impulzus megmaradásának tétele az egyes elemi folyamatokra (ütközésekre) is érvényes, nem
csupán az elemi folyamatok nagy sokaságánál mért átlagértékekre.

(5a–b) levezetése céljából (3)-ban és (4)-ben a φ-s tagokat víve a bal oldalra, négyzetre emeléssel és összeadással kiküszöböljük a φ-t:

(2)-ből az mc2-et kifejezve, négyzetre emeléssel és c2-tel való osztással kapjuk:
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Ebből az előző egyenletet kivonva:

A bal és a jobb oldal első tagja  miatt kiesik, és így az egyenletet a

 ((6). egyenlet)

alakra hozhatjuk, amely nem más, mint az (5a–b) formula.

A (6)-ból kifejezhető a szórt foton frekvenciája (v'), ennek ismeretében (2)-ből a meglökött elektron kinetikai energiája (Ek = mc2 – m0c2), végül (3)-
ból és (4)-ből a φ szög mint ϑ függvénye; az egyszerű számítások eredménye:

 ((7a–c). egyenlet)

Az ezen egyenletek alapján megszerkeszthető polárdiagram (344,3. ábra) a Compton-szórást arra az esetre szemlélteti, amelyben a primer sugárzás
hullámhossza: λ = λc = 0,024 Å, azaz ν = vc = c/λc. Az elliptikus diagramról leolvasható – vagy (7a –c)-ből kiszámítható –, hogy pl. a felső 6-os nyíllal
megjelölt, ϑ = 100°-os szöggel szórt foton energiája kb. fele a primer fotonénak, pontosabban hv' = 0,46 hvc, a megfelelő meglökött elektron (alsó
6-os nyíl) pedig 0,54 hvc energiával halad a φ ≈ 23° irányban.
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344,3. ábra -

Hogy a szórt röntgensugárzásban az eltolt vonal (λ') mellett általában az eredeti vonal (λ) is fellép, az annak tulajdonítható, hogy a szóró anyagban a
lazán kötötteken kívül erősen kötött elektronok is vannak, amelyeket a fotonok nem képesek leszakítani, s ezért energiájuk az ilyen elektronokon való
szóródáskor változatlan marad. Mivel a kis rendszámú atomokban és a nagy hv energiájú fotonok számára viszonylag több a ,,lazán kötött” elektron,
érthető az a tapasztalat, hogy az eltolt és az eredeti vonal intenzitásának aránya annál nagyobb, minél kisebb a szóró anyag rendszáma, és minél
nagyobb a hv. Igen kemény röntgen- vagy γ-sugárzás esetén, amikor hv lényegesen nagyobb a legerősebben kötött elektronok kötési energiájánál
is, a szórt sugárzásban az eredeti vonal hiányzik; a látható fény esetében viszont az eltolt vonal hiányzik, azaz nem észlelhető Compton-szórás,
mert létrejöttéhez a fotonok kis energiája nem elegendő.

345. §. Az optikai Doppler-effektus és a fénynyomás

A következőkben röviden két példát említünk az olyan fényjelenségekre, amelyek mind a hullám-, mind a fotonelmélettel értelmezhetők.

1. Az optikai Doppler-effektus és kísérleti bizonyítékai már a relativitáselméletben szóba kerültek (321. §). Abban az egyszerű esetben, ha a ν
frekvenciájú fényt kibocsátó F fényforrás az Μ megfigyelőhöz az FM egyenes mentén a c fénysebességnél sokkal kisebb υ relatív sebességgel
közeledik, ill. távolodik M-től, az általános hullámtan értelmében (105. §) a megfigyelő által észlelt frekvencia:

 ((1). egyenlet)

Ugyanez az összefüggés adódik a fotonelmélet alapján is, ha a fotont kibocsátó atomra az impulzus és az energia megmaradásának tételét
alkalmazzuk. Tegyük fel, hogy az m tömegű F atom, amely az E1 energiájú gerjesztett állapotban van, υ1 sebességgel távolodik az Μ megfigyelőtől
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(345,1. ábra, a). Ha most az atom az E2 < E1 energiájú kvantumállapotba való átmenettel egy v' frekvenciájú, azaz (344,1) szerint hv'/c impulzusú
fotont bocsát ki Μ felé, impulzusa a „visszalökés” folytán mv2-re nő (b ábra). Az impulzus és az energia megmaradása miatt nyilvánvalóan

 ((2). egyenlet)

 ((3). egyenlet)

Az utóbbi egyenlet a (υ1 + υ2)/2 ≡ υ középsebesség bevezetésével, továbbá (2)-nek és a „nyugvó” atomra érvényes E1 – E2 = hv-nek
figyelembevételével így írható: hv' = hv – hv'υ/c. Innen v' = v/(1 + υ/c), avagy a  feltevés miatt v' = v(1 – υ/c), az atom közeledése esetén pedig
v' = v(1 + υ/c), (1)-gyel megegyezésben.

345,1. ábra -

2. A fénynyomás. Egy test felületére eső fény a felületre nyomást fejt ki. Ε fény- vagy sugárnyomás keletkezését a hullámelméletből, ill. az
elektromágneses fényelméletből kiindulva, durván a 345,2. ábra alapján képzelhetjük el. Az ábra az f felületre merőleges z irányban (vagyis balról)
beeső elektromágneses síkhullám (236. § 3.) Ε elektromos és Η mágneses térerősségét tünteti fel a felület egyik pontjában, bizonyos időpillanatban;
az Ε, Η és a z terjedési irány tudvalevően jobbsodrású triédert alkotnak. Az idővel periodikusan változó Ε hatására a felületi rétegben periodikus
töltésmozgás, áram jön létre, ennek Ids elemére Η (183,4) szerint I[ds H]-val arányos erőt gyakorol, amely valóban z irányú nyomóerőt jelent. Az itt
nem részletezett számítások arra az eredményre vezettek, hogy ha a fény a vákuumból merőlegesen esik be egy tökéletesen elnyelő, ill. visszaverő
felületre, a fénynyomás:

 ((4a–b). egyenlet)



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

582

345,2. ábra -

ahol  [erg/cm2s] az energiaáramlás sűrűségének – az S = (c/4π) [EH] Poynting-vektor nagyságának –,  pedig a fényhullám energiasűrűségének
időbeli átlagértéke (236. § 2.).

Az  vagy  átlagérték helyett S-sel vagy w-vel képezett (4a–b) a fénynyomás pillanatnyi értékét adná, ez azonban rendkívül gyorsan, a látható
fény esetében kb. 10–15 s–1 frekvenciával változik, úgyhogy csak az (egy periódusra számított) átlagérték figyelhető meg. Ha a fény vákuum helyett
n törésmutatójú közegből esik a felületre, (4a–b)-ben c helyébe c' = c/n lép. (4a–b)-nél általánosabban, az r visszaverő és d áteresztő képességű
lemezre ϑ szöggel beeső fény nyomása:

 ((5). egyenlet)

(Maxwell–Bartoli-tétel).

Felhasználva azt az általános tételt (320,18), hogy az elektromágneses tér impulzussűrűsége (vákuumban): g = S/c2, azaz nagyság szerint g = S/c2

= w/c, a (4a–b) eredmény azonnal megkapható. A tétel értelmében ugyanis a fény mint elektromágneses hullám az energián kívül impulzust is visz
magával, tehát a tökéletesen elnyelő, ill. visszaverő f felületnek dt idő alatt annyi, ill. kétszer annyi impulzust ad át, mint amennyi az f alapterületű
és cdtmagasságú hengerben van (236,10. ábra), vagyis impulzust, ennek az idő- és felületegységre vonatkoztatott része pedig
éppen a nyomás: 

A (4a – b) alapján várt fénynyomás földi viszonyok között nagyon kicsiny. Pl. annak, hogy a napsugarak a légkör felső határának 1 cm2 felületére
merőleges beesés mellett percenként kb. 2 cal = 2·4,19·107 erg energiát szállítanak (151. § 2.) - azaz  = 8,38·107/60 ≈ 1,4·10e erg/cm2s –,
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(4a) szerint  felel meg. A fénynyomás kísérleti kimutatása először Lebegyev-nek sikerült (1900), igen érzékeny, vákuumban
felfüggesztett torziós ingával. A mérések, amelyek a zavaró mellékjelenségek, főleg a radiométer-effektus (271. §) miatt nagy körültekintést igényeltek,
(4a–b) helyességét kb. 20 %-os, később 2 %-os hibahatáron belül igazolták.

A fotonelméletből (4a–b), sőt az általános összefüggés is egyszerűen adódik. Ha az f felületű, r visszaverő és d áteresztő képességű lemezre ϑ szög
alatt beeső párhuzamos fénynyalábban a fotonsűrűség n[cm–3], akkor Δt idő alatt a felületet ΔN = n·fcΔt számú foton éri. Ezek közül a visszaverődő
rΔΝ számú foton a lemeznek rΔN(2hv/c) cos ϑ, a lemezben elnyelődő (1 – r – d)ΔΝ számú foton pedig (1 – r – d)ΔN·(hv/c) cos ϑ impulzust ad át.
Így az átadott teljes impulzus: ΔI = (1 + r – d)·nfcΔt·(hv/c) cos ϑ, a fénynyomás pedig: p = (ΔI/Δt)/f = (1 + r – d)nhv cos ϑ, vagy az  átlagos

energiasűrűséggel kifejezve:  [megegyezésben (5)-tel). Ebből ϑ = 0-val a tökéletesen elnyelő (r = 0, d = 0), ill. visszaverő (r = 1, d
= 0) felületre (4a), ill. (4b) következik.

A fénynyomás igen jelentős az asztrofizikában. Részben a napsugárzás nyomásának tulajdonítható az üstökösök csóvájának kialakulása és
elhelyezkedése a Naptól távolodó irányban, a csillagok belsejében pedig a fénynyomás tart egyensúlyt – a gáznyomással együtt – a gravitáció
összehúzó hatásával. Eddington számításai szerint kb. 1032 kg-nál nagyobb tömegű csillagok azért nem létezhetnek, mert ezeket a fénynyomás
szétvetné.

346. §. A fény kettős természete

Mint már említettük, a fény hullámelmélete, ill. tökéletesített alakjában az elektromágneses fényelmélet – amelynek felállítása után sokáig a fényt
kétséget kizáróan elektromágneses hullámnak gondolták – nem bizonyult alkalmasnak a fotoeffektus, a Compton-szórás és általában a fény
abszorpciójával és emissziójával kapcsolatos jelenségek értelmezésére. Az utóbbi jelenségekről a fény korpuszkuláris vagy kvantumos jellegű
elmélete, a fény fotonelmélete, ad számot, amely szerint a ν frekvenciájú fénynek más anyaggal való energia- és impulzuscseréjét hv energiájú és
hv/c impulzusú fotonok közvetítik; ebben az elméletben viszont az interferencia- és elhajlás jelenségek maradnak értelmezetlenül. Mindezekből arra
következtethetünk, hogy – bár egyes fényjelenségek (pl. a Doppler-effektus és a fénynyomás) a hullám- és a fotonelmélettel egyaránt magyarázhatók
– a fény a jelenségek egy nagy csoportjában (interferencia, elhajlás) kifejezetten hullámtulajdonságokat, másik nagy csoportjában pedig (pl.
abszorpció és emisszió) részecsketulajdonságokat mutat. Ebben áll – a szokásos kifejezéssel élve – a fény kettős természete vagy dualitása.

A fény hullámtermészetét a IX. részben megismert jelenségek sokasága bizonyítja, a fény részecsketermészetéről ugyancsak számos jelenség
tanúskodik; az eddig említetteken kívül a legmeggyőzőbbek közé tartoznak Vavilovnak a látható fény fluktuációjára vonatkozó kísérletei (1933).
Ezek során egy nyílással ellátott forgó korong felhasználásával minden másodpercben 0,1 s időtartamra gyenge zöld fényt irányítottak a megfigyelő
szemébe (a retinának a csapoknál érzékenyebb pálcikákat tartalmazó részére). Amíg a fény aránylag erősebb volt, a megfigyelő az így létesített
felvillanások mindegyikét észlelte, a fény gyengítésével viszont bekövetkezett az a határeset, amelyben egyes felvillanások már észrevétlenül
maradtak; további gyengítésnél az észlelt felvillanások száma végül is zérusra csökkent. A nagy körültekintéssel végzett kísérletek jelentése: ha
a fény valóban fotonok árama, és egy felvillanás észrevevéséhez az adott körülmények között a látóbíborban minimálisan n0 számú fotonnak kell
elnyelődnie (Vavilov becslései szerint n0 ≈ 10), akkor megfelelően gyenge fényesetén a valóban elnyelt fotonok n száma statisztikai okokból eléggé
ingadozik (140. §) az n0 érték körül, és aszerint, amint  a felvillanások észrevehetők vagy észrevehetetlenek. Vavilovnak és később másoknak
a fluktuációkra kapott kvantitatív eredményei összhangban álltak a valószínűségszámítás eredményeivel.
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A fény hullám- és fotonelméletének összeegyeztetésére számos próbálkozás történt. Így pl. az Einstein-féle „tűsugárzás-modell” szerint az F
fényforrás A, B, C, … atomjai által kibocsátott 1, 2, 3, … fotonok egyenként igen kis térszögben haladó, nagyságrendileg 1 m hosszúságú 27

hullámvonulatok (346,1. ábra), amelyeknek összessége látszólag egyenértékű lenne a térben statisztikailag egyenletesen eloszló gömbhullámmal.
Egy hullám vonulat vagy foton (az ábrán pl. 1), amint az elmélet állítja, ketté is osztható, és a két „félfoton” újra egyesítésével interferencia létesíthető.
A modellt azonban megcáfolja egyebek között a Selényi-féle nagyszögű interferenciakísérlet, amelynek értelmében az egy fluoreszkáló atom
kibocsátotta fénynek még az egymással csaknem 180°-os szöget bezáró sugarai is interferálhatnak, vagyis egy és ugyanazon gömbhullám részei;
a modellben viszont két ilyen sugár, pl. 1 és 3, különböző atomoktól származik, s így nem interferenciaképes. A tűsugárzás modellje akkor lenne
fenntartható, ha feltehetnénk, hogy az interferencia sok foton valamilyen kölcsönhatásának az eredménye. Ezt a feltevést azonban a kísérletek
megdöntötték: Dempster és Bato (1927), majd jóval nagyobb pontossággal Jánossy és munkatársai (1956) bebizonyították, hogy pl. a Michelson-féle
interferométerben a normális fényintenzitásoknál mutatkozó interferenciával azonos típusú interferencia lép fel olyan gyenge fény esetén is, amikor
a készülékben egyidejűleg csak egyetlen foton tartózkodik. Az utóbbi kísérletek nyilván a fény gömbhullámban való terjedése mellett szólnak; ez
ellen szólnak viszont Vavilovnak vizuális módszerrel, később pedig Jánossy-nak és másoknak fotonszámlálókkal végzett ama kísérletei, amelyek
szerint félig áteresztő tükörrel kettéválasztott, tehát két koherens gyenge fénysugárban a fluktuációk vagy a fotonelnyelődések egymástól függetlenül
jelentkeznek, nem pedig egyidejűleg, amint azt az előbbi interferenciakísérlet alapján várhatnánk. Dielektrikumbeli foton impulzusértékét (hv/cn)
Nagy Károly számította ki.

346,1. ábra -

A fény dualitásából származó nehézségek feloldására irányuló kísérletek – amelyek közül néhányat az imént vázoltunk – megmutatták, hogy
az ellentmondás oka nem az objektív tényekben, hanem az értelmezésükre alkalmazott modellek tökéletlenségében rejlik. Valójában a fény
nem ,,részecske” és nem is ,,hullám”, hanem az anyagnak olyan formája, amelynek összes tulajdonságai nem írhatók le egyetlen olyan egyszerű

27 A hullámvonulatnak ez a hosszúsága megfelelne a koherenciahosszúságnak (276. §), továbbá annak, hogy az atomokban a gerjesztett állapotok természetes élettartama kb. 10–8 s (343. §), amely
idő alatt egy „rezgő dipólusnak” képzelt atom kb. 3 m hosszú hullámvonulatot emittálna.
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modellel, mint amilyen a makroszkopikus jelenségek nyomán kialakult részecske- és hullámmodell. A fény természetére további fontos eredmények
megismerése után még visszatérünk.

347. §. A mikrorészecskék kettős természete; anyaghullámok

Míg számos fizikus a fénynél mutatkozó ,,részecske – hullám kettősség” áthidalására törekedett, L. De Broglie 1924-ben azt a merész gondolatot
vetette fel, nem kell-e a „közönséges” anyagi részecskéknek is kettős természetet tulajdonítani, azaz a részecskemodell mellett a hullámmodellt
is alkalmazni? Relativitáselméleti meggondolások alapján – amelyeket itt nem részletezünk – felállította azt a hipotézist, hogy minden mozgó
részecskéhez hullám tartozik, amelynek hullámhossza (λ) és frekvenciája (ν) a részecske p = mv impulzusával és E = mc2 energiájával ugyanolyan
kapcsolatban van, mint a fény hullámhossza és frekvenciája a foton impulzusával és energiájával. Mivel a fényhullám (foton) esetében tudvalevően
p = h/λ és E = hv, a részecskéhez tartozó de Broglie-féle vagy „anyaghullámok” hullámhossza és frekvenciája:

 ((1a–b). egyenlet)

ahol  m0 a részecske nyugalmi tömege;  m ≈ m0.

Az anyaghullámok fizikai realitásának és jelentésének kérdését egyelőre függőben hagyva, alkalmazzuk (1a)-t   sebességű elektronokra! Az m
≈ m0 = 9,11·10–28g és h = 6,62·10–27 erg s értékekkel, továbbá a jól ismert m0υ2/2 = eU egyenlet alapján a υ helyett a „voltsebesség” UV számértékét
bevezetve – (198,10b) szerint υ = 5,93·107 UV cm/s – , azt kapjuk, hogy a  esetben „az UV voltsebességű” elektronokhoz rendelt de Broglie-
hullámok hullámhossza:

 ((2). egyenlet)

Pl. a 150 V feszültséggel felgyorsított elektronokhoz tartozó hullámhossz 1 Å, akkora, mint a rövidhullámú röntgensugaraké. Ha tehát a hipotézis
helyes, az elektronsugaraknak kristályokra való bocsátásakor a röntgensugarakéhoz hasonló interferencia- vagy elhajlásjelenségek várhatók
(Elsasser, 1925). Valóban, az anyaghullámok kísérleti bizonyítékát először ilyen elektroninterferenciák szolgáltatták (1927), később pedig a de
Broglie-féle hipotézis helyessége az elektronokon kívül más mikrorészecskékre is beigazolódott, amint azt a 348. §-ban látni fogjuk. A makroszkopikus
testekhez tartozó anyaghullámok nem nyilvánulnak meg észlelhető módon, mert (1a) szerint a hullámhossz rendkívül kicsiny, pl. m = 1 g és υ = 1
cm/s esetén λ = 6,6·10–27 cm.

Az anyaghullámok fázissebessége (u) – miként már periodikus hullámoké is – a λ-nak és a v-nek a szorzata, azaz (1a –b) alapján:

tehát υ < c miatt nagyobb a c fénysebességnél. Ez a körülmény nincs ellentétben a relativitás elméletével, mert a 99. §-ban említett okokból a
hullámokkal adható jelek diszperzió esetén (azaz ha u függ λ-tól) nem az u fázissebességgel, hanem az
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 ((3). egyenlet)

Rayleigh-egyenlet meghatározta u* csoportsebességgel terjednek, l. (99,1). Az anyaghullámok mármost valóban diszperziót mutatnak, mert (3)-ból

és (1a)-ból láthatóan u függ a λ-tól. Nevezetesen, az (1a) négyzetre emelésével nyert  egyenletből υ-t kiszámítva, majd (3)-ba
helyettesítve:

 ((4). egyenlet)

Az u-nak ezzel a kifejezésével (4)-ből egyszerűen adódik: u* = υ, a mozgó részecskéhez rendelhető anyaghullámok csoportsebessége egyenlő a
részecske sebességével. Erre a tételre a 351. §-ban visszatérünk.

Az anyaghullámok fogalmával lehetővé válik a hidrogénatom elektronjának stacionárius körpályáira vonatkozó, (331,2) alatti m0rυ = nh/2π Bohr-

féle kvantumfeltétel szemléletes értelmezése. Az r sugarú stacionárius körpályán  sebességgel keringő elektronhoz rendelt anyaghullámról
ugyanis természetesnek látszik feltételeznünk, hogy e hullám a teljes kör befutása után ugyanabban a rezgésállapotban tér vissza pl. a Ρ pontba,
mint amilyenben a P-ből kiindult; más szavakkal, a kör kerülete a λ hullámhossz egész számú többszöröse (347,1. ábra): 2πr = nλ =n·h/m0υ, ez
pedig az m0rυ = nh/2π átrendezett alakban éppen az említett kvantumfeltétel.

347,1. ábra -

348. §. Az anyaghullámok kísérleti bizonyítékai; elektron-, atom- és molekulasugarak diffrakciója

1. Az elektronok diffrakcióját (elhajlását, interferenciáját) és ezzel az anyaghullámok létezését meggyőzően először Davisson és Germer mutatták
ki 1927-ben a 348,1a ábrán vázolt, a röntgensugaraknál megismert Laue-módszernek megfelelő kísérlettel. Az Ε elektronágyúból U = 30 – 300 V
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feszültséggel felgyorsított keskeny elektronnyalábot bocsátottak merőlegesen a (szabályos rendszerbe tartozó) nikkel-egykristály oktaéder- vagy (l, l,
l)-lapjára, és az elforgatható Κ fémkamrához kapcsolt galvanométerrel mérték a ϑ szög alatt szóródó elektronoktól származó áramot. Az U feszültség
és a ϑ szög változtatásával azt kapták, hogy az áramnak éles maximuma van U és ϑ bizonyos értékeinél, pl. a b ábra polárdiagramjárói láthatóan, U
= 54 V és ϑ = 50° esetén (továbbá pl. U = 64 V és ϑ = 44°-nál). Ha e rögzített U- és ϑ-érték mellett a kristályt az ábrán vázolt helyzetéből φ szöggel
elfordították a beeső nyaláb mint tengely körül, a maximum 120°-onként ismétlődött, az oktaéderlap háromfogású szimmetriájának megfelelően. A
kísérlet szerint tehát a kristályról az elektronok csak meghatározott diszkrét irányokban verődnek vissza, és minden ilyen irányhoz meghatározott U =
UV volt feszültség vagy „voltsebesség” tartozik, teljesen hasonlóan a Laue-módszerrel előállított röntgendiffrakcióhoz, amelynél az említett irányokhoz
meghatározott hullámhosszak tartoznak (300. §). A kiértékelés mármost azt mutatta, hogy a kapott elektrondiffrakció kvantitatíve is értelmezhető a

Laue-eljárassal, ha az UV volt sebességű elektronokhoz éppen a (347,1a) vagy (347,2) alatti Å de Broglie-hullámhosszat rendeljük.

348,1. ábra -

Davisson és Germer az elektrondiffrakciót a Bragg-módszer analogonjával is vizsgálták (348,2. ábra). A (301,1) alatti

 ((1). egyenlet)
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348,2. ábra -

Bragg-féle egyenlet az elektronsugarak esetében kísérletileg úgy is ellenőrizhető – a kristálynak a vákuumban körülményes forgatása helyett –, hogy
rögzített ϑ szög mellett egymás után meghatározzuk azokat a k = 1, 2, … rendszámokhoz tartozó  volt gyorsító feszültségeket, amelyeknél
(1) szerint a ,,visszavert” sugarak intenzitásának maximálisnak kell lennie. A mérések az (1) összefüggést lényegileg igazolták, de a kísérletben
alkalmazott lassú elektronok (U ≈ 100 V) esetén pontos egyezés csak akkor áll fenn, ha figyelembe vesszük, hogy az elektronok sebessége a

kristályban az ott uralkodó Ub ≈ 10 V „belső potenciál” miatt más, mint vákuumban, és ennek megfelelően (347,2) helyett a  korrigált
összefüggést használjuk. – Gyorsabb elektronok  esetén UbV elhanyagolható, igen gyors elektronokra pedig (347,2) helyett a pontos de
Broglie-féle összefüggés:

 ((2). egyenlet)

amint azt (347,1a) és (198,14–15) felhasználásával ki lehet mutatni.

Elektrondiffrakció a Debye–Scherrer-módszer mintájára is előállítható a 348,3. ábrán vázolt készülékkel (G. P. Thomson, 1927). A néhány tízezer
volt feszültséggel felgyorsított keskeny elektronnyaláb jó vákuumban a Τ tartóval elforgatható és eltolható, igen vékony (≈ 100 Å) Ρ preparátumon
halad át, és az így keletkező elhajlási kép – esetleg fluoreszkáló ernyőn való megfigyelés után – az F fotolemezen rögzíthető (ti. a gyors elektronok
– a lassúakkal ellentétben – a fotorétegben feketedést létesítenek). Finom porból vagy rendszertelenül irányított mikrokristályokból álló preparátum
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esetén az elhajlási kép Debye–Scherrer-gyűrűnek, egykristály-fóliák esetén pedig különálló kis foltoknak a rendszere (348,4. ábra). Vastagabb
preparátumok vizsgálatánál a preparátumot úgy helyezzük el, hogy felületére az elektronsugár csaknem érintőlegesen essék be; ekkor a diffrakció
egy vékony felületi rétegben jön létre. Hogy az elhajlási képek valóban elektronok, nem pedig az ezek által keltett röntgensugaraktól származnak,
azt a képnek mágneses tér hatására bekövetkező eltolódása bizonyítja.

348,3. ábra -
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348,4. ábra -

Az elektronok elhajlását – hasonlóan, mint a röntgensugarakét – sikerült később éleken és fémrácsokon (súrlódó beesés mellett), valamint
gázsugarakon is kimutatni, és az eredményeket az elektronokhoz tartozó anyaghullámokkal értelmezni. Ezek a hullámok szabják meg nagy részben
az elektronmikroszkóp feloldóképességét, ill. a d = λ/n sin u feloldási határt is (l. 199. § 3. és 286. §), amely a megvalósítható viszonylag kis u apertúra
ellenére sokkal kedvezőbb a fénymikroszkópénál, mert a szokásos U ≈ 105 V gyorsító feszültség mellett a λ (2) szerint csak kb. 0,04 Å.

Az elektrondiffrakciót ma már széles körűen alkalmazzák anyagszerkezeti vizsgálatokra, elsősorban felületi (pl. adszorpciós) rétegek
tanulmányozására, ti. az elektronsugarak jóval kevésbé hatolnak be az anyag belsejébe, mint a röntgensugarak. A molekulák szerkezetének
vizsgálatában a röntgen- és az elektrondiffrakciós módszerek jól kiegészítik egymást, mert a röntgensugarak főleg az elektronokon, az
elektronsugarak viszont főleg az atommagokon szóródnak, s így az előbbi módszer az atomok elektronburkának, az utóbbi pedig az atommagoknak
a helyzetéről adhat felvilágosítást.

2. Atom- és molekulasugarak diffrakcióját kristályokon először Stern és munkatársai mutatták ki (1929) úgy, hogy egységes sebességű
héliumatomokból, majd hidrogénmolekulákból álló vékony nyalábot bocsátottak litium-fluorid kristály felületére, meghatározták a ,,visszavert”
nyalábok irány szerinti intenzitáseloszlását, és ebben szabályosan ismétlődő maximumokat találtak. A nehéz kísérletek részleteit mellőznünk kell, az
értelmezésről pedig csak annyit, hogy az a síkrácsokra vonatkozó (300. §) egyenleteken alapszik, mivel az atom- és molekulasugarak nem hatolnak
be a kristály belsejébe. A kiértékelésből adódó hullámhossz jól megegyezett a λ = h/mυ de Broglie-hullámhosszal. Pl. a He esetében az m ≈ 4·1,67·
10–24 g tömegnek és a 300 K-hez tartozó υ ≈ 1100 m/s ,,legvalószínűbb sebességnek” (132. §) λ ≈ 0,90 Å felel meg, amely a rácsállandóval egyenlő
nagyságrendű érték.

A de Broglie-féle összefüggés helyesnek mutatkozott később a neutronok diffrakciójára is, amely a neutronok nagy áthatoló képessége folytán igen
fontos anyagszerkezeti kutatásokra nyújt lehetőséget (371. és 372. §), és a „részecske–hullám dualizmus” további erős bizonyítéka.
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349. §. A Bohr-elmélet hiányosságai és a kvantummechanika kialakulása. A Schrödinger-egyenlet

1. A Bohr-elmélet és ennek főleg Sommerfeldtől származó továbbfejlesztése, mint láttuk, az atomi jelenségek megismerése terén igen jelentős
eredményeket ért el. Így a stacionárius vagy kvantumállapotokra és az ezek közötti átmenetekre vonatkozó két posztulátum felállításával alapjában
véve lehetővé tette a vonalas színképek keletkezésének megértését, kvantitatív szempontból is teljes pontossággal értelmezte a hidrogénatom
és a hidrogénszerű ionok spektrumát (a finomszerkezet kivételével), módot nyújtott – részben az elektronspin felismerése után, a vektormodell
segítségével – a spektrumvonalak finomszerkezetének, a Zeeman- és Stark-effektusnak, az atom-, a röntgen- és a molekulaszínképeknek legalábbis
kvalitatív jellegű, szemléletes magyarázatára s a rendkívül nagy kísérleti anyag áttekinthető rendszerbe foglalására, a Pauli-elvvel kiegészítve pedig
a periódusos rendszer felépítését is sikerült értelmeznie.

Nagy eredményei mellett vannak azonban a Bohr-elméletnek súlyos hiányosságai is. Egyebek között már a két elektront tartalmazó héliumatom
esetében a számítások a megfigyelt spektrummal éles ellentétre vezettek, nehézségek merültek fel több kvantumszámmal kapcsolatban [ti. az
elmélet nem tudta megokolni az eredetileg (335,1b)-vel bevezetett nφ azimutális kvantumszámnak a kísérleti eredmények megkövetelte l = nφ – 1
mellékkvantumszámmal való helyettesítését, valamint pl. az anomális Zeeman-effektus kvantitatív értelmezéséhez szükséges, (339,12) után említett
J2 → J(J + 1), L2 → L(L + 1), S2 → S(S + 1) módosításokat], nem ad számot az elmélet a színképvonalak intenzitásáról és polarizációs viszonyairól,
ill. ezekről csak a korrespondencia-elv (331. §) hozzávételével nyújt bizonyos felvilágosítást, továbbá a Bohr-modell szerint a hidrogénatom lapos
koronghoz hasonlítható, a kísérletek alapján viszont (az alapállapotban) gömbszimmetrikus sajátságokkal rendelkezik. Ami pedig az elvi alapokat
illeti, az elméletnek az az eljárása, hogy a klasszikus mechanika által megengedett pályák közül egyeseket egyszerűen kiválaszt a mélyebben
meg nem indokolt kvantumfeltételekkel, erősen kifogásolható, ti. így az elmélet sem nem következetesen klasszikus, sem nem következetesen
kvantumelmélet. Mindezek és még más hiányosságok miatt a Bohr-elmélet – több maradandó értéke ellenére – nem tölthette be egy kielégítő
atomfizikai elmélet szerepét.

2. A kvantummechanika kialakulása. Az említett nehézségek megszüntetésére, valamint a „részecske – hullám kettősség” mélyebb megvilágítására
irányuló törekvések az alapfeltevések gyökeres felülvizsgálatához vezettek. Ennek eredményeként 1925-ben Heisenberg (részben Bornnal
és Jordannal együtt), ill. néhány hónappal később teljesen függetlenül Schrödinger egy-egy új, alakilag merőben különböző elméletet állított
fel, amelyet az alkalmazott matematikai formalizmusról mátrixmechanikának, ill. hullámmechanikának neveztek. Ε két, egymással csakhamar
egyenértékűnek bizonyult elméletből fejlődött ki lényegében néhány év alatt a kvantummechanika, a mikrofizikai jelenségeknek egy olyan rendszeres
és ellentmondásmentes elmélete, amely logikai felépítése és belső zártsága tekintetében a klasszikus mechanikával egy fokon áll, az értelmezhető
jelenségek sokasága tekintetében pedig azt jóval felülmúlja, és egész természetszemléletünkre is mélyreható befolyást gyakorolt.

A kvantummechanika nagy matematikai apparátust igénylő és kevéssé szemléletes elmélet, részletes tárgyalása az elméleti fizika feladata, de
szerepe az atomi jelenségek modern értelmezésében és általában az anyag szerkezetével foglalkozó tudományokban annyira jelentős, hogy a
következőkben ismertetjük – vázlatosan – néhány főbb eredményét, a viszonylag egyszerűbb és az alkalmazások terén gyakoribb hullámmechanikai
megfogalmazásban.

3. A Schrödinger-egyenlet. De Broglie ama felismerése nyomán, hogy a mikrorészecskékhez hullámok tartoznak (347. §), Schrödinger arra
a gondolatra jutott, hogy a mikrorészecskék viselkedésének leírására elégtelennek bizonyult klasszikus mechanikát olyan új elmélettel kellene
helyettesíteni, amely a részecskékhez rendelt hullámokat veszi tekintetbe. Eszerint az új elmélet – a hullámmechanika – a klasszikus mechanikának
hasonló általánosítása lenne, mint a finomabb fényjelenségeket is értelmező hullámoptika a csak közelítő érvényű geometriai optikának.
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Valamely hullámnak mint általában a három helykoordinátától és az időtől függő Ψ = Ψ(x, y, z, t) mennyiségnek a terjedését a klasszikus fizika
számos területén előforduló

 ((1). egyenlet)

hullámegyenlet írja le, amelyben  a Laplace-féle kifejezés, u pedig a hullám terjedési vagy fázissebessége [lásd pl. (98,16)
és (231,29) alatt, továbbá az elméleti mechanikában pl. a húr és a membrán rezgéseinél]. Időben periodikus, ν frekvenciájú hullámot feltételezve, Ψ
a Ψ = ψ(x, y, z)·sin 2πvt vagy ψ cos 2πvt alakban, ill. az általánosabb és számításokra is alkalmasabb

 ((2). egyenlet)

komplex alakban írható (ahol ), és (2)-nek (1)-be való helyettesítésével a hullám ψ = ψ(x, y, z) amplitúdójára a

 ((3a–b). egyenlet)

amplitúdóegyenlet következik. Ε kis emlékeztetés után tekintsünk egy m0 tömegű és υ sebességű mikrorészecskét – pl. egy elektront az atommag
erőterében –, amelynek potenciális energiája legyen U = U(x, y, z), állandó teljes energiája pedig: E = U + m0υ2/2 (nemrelativisztikus közelítésben).

Innen  tehát (347,1a) értelmében a részecskéhez rendelt de Broglie-hullámhossz és frekvencia:

 ((4a–b). egyenlet)

A λ-nak (3b)-be való helyettesítésével adódik az (időtől független) Schrödinger-egyenlet:

 ((5). egyenlet)

a hullámmechanika alapegyenlete.28 Az egyenlet a fent vázolt gondolatmenetnél sokkal egzaktabb módokon is megalapozható, és több részecskére
is általánosítható. Az n részecskére általánosított Schrödinger-egyenlet 3 helyett 3n változós (x1, y1, …, zn) másodrendű parciális differenciálegyenlet.

28 A Ψ= ψ e–2πi(E/h)t függvény – miként a behelyettesítésből látható – kielégíti a
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Az alkalmazásokban az (5)-nek megfelelő típusú differenciálegyenleteknek csak olyan megoldásai jönnek tekintetbe, amelyek egyúttal eleget
tesznek a rendszerint előírt határfeltételeknek (pl. a kifeszített membrán rezgéseinél a peremnek mindig nyugalomban kell maradnia), továbbá
bizonyos matematikai követelményeknek (a megoldásfüggvények legyenek egyértékűek, elégszer differenciálhatók és négyzetesen integrálhatók,
l. alább). Ilyenfajta, röviden reguláris megoldások – amint az a matematikában már régóta ismeretes – csak az egyenletben szereplő konstans
paraméternek, a jelen esetben az Ε teljes energiának bizonyos értékeinél vannak; ezeknek az ún. sajátértékeknek (E1, Ε2, …), és a hozzájuk
tartozó sajátfüggvényeknek (ψ1, ψ2, …) meghatározása pusztán matematikai feladat. A hullámmechanika szerint tehát egy atomi rendszernek a
stacionárius állapotokban lehetséges energiaértékei nem mások, mint a rendszer Schrödinger-egyenletének a sajátértékei, és így a lehetséges
energiák meghatározása, amely a Bohr-elméletben az alapjában véve érthetetlen kvantumfeltételek segítségével történt, minden újabb hipotézis
nélkül tisztán matematikai feladatra redukálódik! A vizsgálatok azt mutatták, hogy ily módon a hullámmechanika rendkívül sok, a Bohr-elmélet
számára megoldhatatlan problémánál is a tapasztalattal teljesen megegyező eredményekre vezet, bár általában nehéz matematikai számítások
után. (A megfelelő matematikai módszerek, ill. közelítő eljárások kifejlesztése szinte külön tudományág!)

A ψ amplitúdófüggvény jelentésével kapcsolatban először emlékeztetünk arra, hogy általában a hullámok intenzitását az amplitúdó négyzete szabja
meg, és így közvetlen fizikai jelentést várhatóan nem a ψ-nek, hanem ψ2-nek, helyesebben – mivel ψ általában komplex – a |ψ|2 = ψψ* mennyiségnek
kell tulajdonítanunk (ψ* a ψ konjugáltja). Az (5) Schrödinger-egyenlet homogén differenciálegyenlet lévén a ψ függvény egy tetszőleges állandó
szorzót tartalmazhat, amelyet mindig úgy válasszunk meg, hogy |ψ|2-nek az egész térre (ill. a határfeltételek által megengedett térfogatra) kiterjesztett
integrálja 1, más szóval a ψ „1-re normált” legyen:

 ((6). egyenlet)

Born nyomán mármost a |ψ|2-nek és hasonlóan |Ψ|2-nek a következő valószínűségi vagy statisztikai jelentés tulajdonítható:

 ((7). egyenlet)

annak a valószínűsége, hogy a ψ(x, y, z) függvény által jellemzett részecske az (x, y, z) helyen levő dV térfogatelemben található (az 1/térfogat
dimenziójú |ψ|2 a valószínűségsűrűség). Így természetesnek tűnik a (6) „normálási feltétel”, mert annak a valószínűsége, hogy a részecske az egész
térben valahol jelen van, a bizonyossággal, azaz 1-gyel egyenlő.

A |ψ|2 valószínűségi jelentését közelebbről a hidrogénatom példáján ismerjük majd meg a 350. §-ban, a kvantummechanika statisztikai jellegének
mélyebb okával pedig a 351. §-ban foglalkozunk.

350. §. A hidrogénatom hullámmechanikai modellje

 ((5a). egyenlet)

időtől függő Schrödinger-egyenletet. Ezt hullámegyenletnek, a Ψ-t hullámfüggvénynek is hívják, gyakran azonban így nevezik (tulajdonképpen nem helyesen) az (5) amplitúdóegyenletet, ill. a ψ
amplitúdófüggvényt is. (5a)-hoz Lánczos Kornél is eljutott.
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A hidrogénatom e töltésű, ill. általánosabban egy hidrogénszerű ion Ze töltésű és nyugvónak feltételezett magjától r távolságban a (– e töltésű, m0
tömegű) elektron potenciális energiája: U = – Ze2/r, tehát (349,5) szerint most a Schrödinger-egyenlet:

 ((1). egyenlet)

Az egyenlet a probléma természetének leginkább megfelelő r, ϑ, φ gömbi polárkoordinátákban (a  ezekkel való kifejezését lásd pl. Budó:
Mechanika, 91. §) a következő alakú:

 ((2). egyenlet)

A megoldást a

 ((3). egyenlet)

alakban keressük, ahol R csak az r-nek, Υ pedig csak a ϑ és φ szögeknek a függvénye. A (3)-nak (2)-be helyettesítésével adódó egyenletet r2/RY-
nal való szorzás után így írhatjuk:

 ((4). egyenlet)

Mivel a bal oldal csak r-től, a jobb oldal csak ϑ-tól és φ-től függ, az egyenlőség a változók minden értékére csak úgy állhat fenn, ha mindkét oldal
külön-külön állandó, mondjuk C. Így (4)-ből az alábbi két egyenlet következik:

 ((5). egyenlet)

 ((6). egyenlet)

A (6) egyenletről a matematikában már régen kimutatták, hogy csak akkor vannak reguláris megoldásai, ha C = l(l +1), ahol l = 0, 1, 2, …. A reguláris
megoldások, az un. gömbfüggvények, Υ = Υlm = Θlm(ϑ)eimφ alakúak; egy meghatározott l-hez m = 0, ± 1, ± 2, …, ± l-nek megfelelően 2l + 1 lineárisan
független gömbfüggvény tartozik, explicit kifejezésüket az l  = 0 és 1 esetekre alább, (10)-ben adjuk meg. Ezek után a C = l(l + l)-gyel felírandó (5)
egyenlet vizsgálata dönti el, hogy az Ε energiának mely értékei lehetségesek.

Az (1) Schrödinger-egyenletnek az r, ϑ, φ gömbi polárkoordinátákkal kifejezett alakjából eléggé hosszadalmas, itt nem részletezhető számításokkal
az adódik legfontosabb eredményként, hogy reguláris megoldások az E > 0 esetben minden Ε értéknél, az E < 0 esetben viszont csak az
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 ((7). egyenlet)

diszkrét energiaértékeknél léteznek, ezek pedig azonosak a Bohr-elméletből nyert és a tapasztalattal kitűnően egyező (331,7) értékekkel, de most
egyedül a Schrödinger-egyenletből, minden további feltevés nélkül következnek!

A vizsgálatok alapján az En energia-sajátértékekhez tartozó, 1-re normált sajátfüggvények

 ((8). egyenlet)

alakúak, és az n főkvantumszám, valamint az l méllékkvantumszám és az m (vagy ml) mágneses kvantumszám

 ((9). egyenlet)

értékei szerint osztályozhatók. Adott l-hez 2l + 1 számú, és így adott n-hez  számú lineárisan független sajátfüggvény tartozik (más szóval
az n főkvantumszámú állapot n2-szeresen elfajult állapot). A (8) sajátfüggvények explicit kifejezését, amely általános esetben eléggé bonyolult, csak
az n = 1 és 2 főkvantumszámokra adjuk meg a mellékelt táblázatban.29

n l m Állapot

1 0 0 1s

2 0 0 2s

2 1 0

2 1

29A rövidítésként szereplő r1 = h2/4π2m0e2Z = (a H-atomnál) 0,53 Å az „első Bohr-féle körpálya” sugara, l. (409,5). A ψnlm sajátfüggvényeknek a táblázatból leolvasható Rnl(r) radiális és Ylm(ϑ, φ)
iránytól függő részei külön-külön is 1-re normáltak, azaz – polárkoordinátákban a térfogatelem dV = r2 dr·sin ϑ dϑ dφ lévén – fennáll:

 ((11a–b). egyenlet)



XII. RÉSZ. ATOMHÉJFIZIKA

596

Az n, l, m kvantumszámok jelentése egyrészt a (8) sajátfüggvények zérushelyeinek a számával, szemléletesebben az Rnl(r) = 0 és Ylm(ϑ, φ) = 0
egyenletekkel leírt „csomófeltételek” számával függ össze [nevezetesen Rnl(r)-nek a 0 < r < ∞ intervallumban n – l – 1 számú, Ylm(ϑ, φ)-nek pedig a
0 < ϑ < π intervallumban l – |m| számú zérushelye van – amint azt a (10)-ben foglalt esetekre ellenőrizhetjük –, tehát a „csomógömbök” száma n –
l – 1, a „csomókúpoké” pedig l – |m|]. A kvantumszámok másik jelentése a hullámmechanikában is lényegileg ugyanaz, mint a Bohr-elméletben: n
az energiát határozza meg (7) szerint, l az elektron l pálya-impulzusmomentumának a nagyságát:

 ((12). egyenlet)

– ez a Bohr-elmélet (335,6) eredményének a helyesbítése–, végül m ≡ ml az l vetületét egy kitüntetett irányra, pl. a z tengellyel egy irányú mágneses
tér irányára, (335,9)-cel megegyezésben. Az l = 0, 1, 2, 3, … értékeknek megfelelően s-, p-, d-, f-, … elektronról beszélünk. (349,7) és (349,8)
értelmében

 ((13). egyenlet)

a valószínűsége annak, hogy a H-atom elektronja az (r, ϑ, φ) helyen levő dV = r2 sin ϑ dr dϑ dφ térfogatelemben található. Ez a valószínűség nem
függ a φ szögtől – mivel az Ylm-ben fellépő eimφ tényező |Ylm|2-ből kiesik – az l = 0 (m = 0, n tetszőleges) esetben pedig a (10)-ből leolvasható 
miatt a ϑ szögtől sem. Más szavakkal: a hidrogénatom az (1s) alapállapotban és bármely s-állapotban is gömbszimmetriával rendelkezik. Továbbá,

(13)-at ϑ és φ szerint integrálva, (11b) figyelembevételével mondhatjuk:  annak a valószínűsége, hogy az elektron a magtól r és r + dr
közötti távolságban van, azaz egy r sugarú és kis dr vastagságú gömbhéjon belül. P(r)-et (Å–1-ben) mint az r/r1 függvényét az 1s, 2s és 2p állapotokra
a 350,1. ábra tünteti fel. Látható, hogy az elektron legvalószínűbb távolsága az alapállapotban éppen r1, a Bohr-féle első körpálya sugara, a 2s, ill.
2p állapotokban pedig közelítőleg, ill. pontosan 4r1, 5r1.
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350,1. ábra -

A valószínűség ϑ szögtől való függését, azaz annak a valószínűségét, hogy az elektron egy adott r sugarú gömbfelületnek a ϑ és ϑ + dϑ közötti, 2π sin ϑ
dϑ-val arányos területű zónájában található, (13) alapján – egyenlő területű zónákra vonatkoztatva – az n főkvantumszámtól és a φ-től független |Ylm|2

szabja meg. Ez a mennyiség (10) szerint az s állapotokban nem függ a ϑ-tól, a p állapotokban pedig m = 0-nál cos2 ϑ-val, m = ± 1-nél sin2 ϑ-val arányos,
tehát a 350,2. ábrán feltüntetett polárdiagramokkal ábrázolható (amelyek a kitüntetett z irány körül forgásszimmetrikusak). A p-elektronra vonatkozó
három diagramon a nyilakkal jelzett l impulzusmomentum z komponense (h/2π egységben) rendre m = 0, + 1, – 1, az említett iránykvantálásnak
megfelelően. Az elektron tartózkodási valószínűsége m = 0-nál a z tengely mentén (ϑ = 0), m = ± 1-nél pedig a z tengelyre merőleges síkban (ϑ = 90°) a
legnagyobb. Az előzők értelmében a hullámmechanikában nem lehet szó meghatározott elektronpályákról, mert hiszen csak bizonyos valószínűsége
van annak, hogy az elektron a magtól egy meghatározott távolságban és meghatározott síkban (helyesebben e távolság és sík környezetében)
tartózkodik. Megjegyezzük, hogy a |ψ|2dV-t a pontszerű elektron tartózkodási valószínűségének, azaz |ψ|2-et valószínűségsűrűségnek tekintő korrekt
felfogás helyett előfordul az a szemléletesebb, de ellentmondásokra vezető régebbi felfogás is, amely az elektront a térben „elkent” képződménynek,
„elektronfelhőnek” képzeli oly módon, hogy a felhő (x, y, z) helyén a töltés- és tömegsűrűség |ψ(x, y, z)|2-tel arányos. Ha sok atomra és hosszabb
időre vonatkozó átlagértékre gondolunk, az utóbbi felfogás is megengedhető.
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350,2. ábra -

A Schrödinger-egyenletben nem szereplő elektronspin a nemrelativisztikus kvantummechanikában utólag vehető figyelembe, a relativisztikus Dirac-
egyenlet pedig a spinről és a hidrogéntermek, ill. -vonalak finomszerkezetéről minden további feltevés nélkül számot ad, amint azt a 337. § 5.-ben
említettük. A kvantumállapotok közötti átmenetekről és a spektrumvonalak intenzitásáról a 352. §-ban szólunk.

351. §. A Heisenberg-féle határozatlansági relációk, hullámcsoportok

1. A de Broglie-hullámok és a Schrödinger-féle hullámfüggvény valószínűségi jelentése s általában a kvantummechanika statisztikai jellege szorosan
összefügg azzal a felismeréssel (Heisenberg, 1927), hogy atomi rendszerek esetében bizonyos fizikai mennyiségeknek egyidejűleg tetszőleges
pontossággal való meghatározása elvileg – azaz teljesen eltekintve a mérőeszközök tökéletlenségétől – nem lehetséges.

Ennek illusztrálására tekintsük konkrét példaként az alábbi, Heisenberg-féle „gondolatkísérletet”. Tegyük fel, hogy az x tengely mentén adott
feszültséggel felgyorsított, tehát ismert px = mυx impulzusú elektronokból álló nyaláb halad, amelynek egyik elektronja bizonyos időpillanatban a Ρ
pontban van (351,1. ábra). Hogy az elektron helyét az Μ mikroszkóp segítségével meghatározhassuk, ehhez az elektront a pl. x irányú fény nyalábból
legalább egy fotonnak el kell találnia, és az „ütközés” után M-be jutnia. A fényelhajlás miatt a mikroszkóp felbontási határa, vagyis a műszerrel még
éppen különállónak felismerhető két pont távolsága (286,3) szerint; d ≈ λ/sin α, ahol α az objektív fél nyílásszöge. Esetünkben nyilván a d = Δx
távolság a helymeghatározás bizonytalansága:

 ((1). egyenlet)
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351,1. ábra -

amely elvileg a λ csökkentésével – gondolatban akár „γ-sugár mikroszkópot” is alkalmazhatunk – tetszőlegesen kicsinnyé tehető. Ami mármost
az elektron px = mυx impulzusát illeti, figyelembe kell vennünk, hogy px a fotonnal való „ütközés”, azaz a Compton-effektus folytán megváltozik,
nevezetesen (344,3) és az ábra szerint a hv/c – (hv'/c) cos ϑ ≈ (hv/c) (1 – cos ϑ) = (h/λ) (1 – cos ϑ) értékkel. A ϑ szórási szögről azonban csak annyit
tudunk, hogy (mivel a ,,szórt foton” a mikroszkópba jutott) ϑ értéke 90° – α és 90° + α közé, ennek megfelelően az impulzus értéke px ± (h/λ) sin α
közé esik, vagyis az impulzusmeghatározás bizonytalansága:

 ((2). egyenlet)

Az (1)-ből és (2)-ből következik az egyik Heisenberg-féle határozatlansági reláció:

 ((3). egyenlet)

a helykoordináta Δx és az impulzuskomponens Δpx határozatlanságának szorzata nagyságrendben a Planck-állandóval egyenlő. Ez azt jelenti, hogy
minél pontosabban meghatározott a részecske x koordinátája (minél kisebb a Δx), annál kevésbé meghatározott a részecske px impulzuskomponense
(annál nagyobb a Δpx) és megfordítva.

A (3) összefüggés sok más gondolatkísérlettel és egzaktabb módon is megalapozható (l. a 2. pontot), továbbá általánosítható minden „kanonikusan
konjugált” változópárra (a két változó szorzata energia × idő dimenziójú). Így pl. egy stacionárius állapotú rendszer energiájának ΔΕ határozatlansága
és az állapotban való tartózkodás Δt időtartama közötti reláció:

 ((4). egyenlet)
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A határozatlansági relációknak makroszkopikus testek vagy makrorészecskék esetében gyakorlatilag nincs szerepük, mert ha pl. egy m = 1 g
tömegű test helyét aránylag igen pontosan, Δx = 10–5 cm hibával ismerjük, akkor a sebesség (3)-ból adódó Δυx ≈ 7·10–23 cm/s határozatlansága sok
nagyságrenddel kisebb az elérhető mérési pontosságnál. A mikrorészecskékre azonban a relációk erős korlátozást jelentenek: ha pl. a H-atomban
az m ≈ 10–27 g tömegű elektron helyét a viszonylag nem is nagy pontossággal, az atom átmérőjénél kb. 10-szer kisebb Δx ≈10–9 Å hibával kívánnánk
megállapítani, a sebesség határozatlansága (3) szerint a megengedhetetlenül nagy Δυx ≈ 7·109 cm/s érték lenne! Ε példából látható, hogy a (3)
reláció alapján az atomban a Bohr-féle elektronpályák fogalma értelmét veszti.

A (4) relációval áll szoros kapcsolatban pl. a spektrumvonalak természetes szélessége. A 343. § 1. szerint egy atomi gerjesztett állapot (g) természetes
élettartama – a zavartalan atomnak g-ben való tartózkodási ideje – általában τ0 ≡ Δt ≈ 10-8 s nagyságrendű. Eme időközhöz (4) alapján a gerjesztett
állapot energiájában ΔEg ≈ h Δt, a térmértékben ΔTg = ΔEg/hc = 1/cΔt ≈ 0,003 cm–1 határozatlanság tartozik, és így pl. – pontosan meghatározott
energiájú – alapállapotba való átmenet során emittált spektrumvonal természetes szélességét is ez az érték jelenti:  (amely pl. λ =
5500 Å-ös vonal esetén  miatt,  felel meg). Bár normális körülmények között a nyomástól és hőmérséklettől függő
számos befolyás miatt, rendszerint a természetesnél jóval nagyobb vonalkiszélesedés jön létre, kis nyomású és hőmérsékletű gázokban modern
módszerekkel sikerült a természetes vonalszélességet megmérni, és ezzel a (4) összefüggés helyességét kísérletileg ellenőrizni. Lásd még 352, § 4.

2. A hullámcsoportok és a határozatlansági relációk. Egy m0 tömegű szabad részecske (pl. elektron) haladjon az x tengely mentén állandó 
sebességgel. A részecskéhez rendelhető legegyszerűbb de Broglie-hullám az x rányban terjedő olyan – egydimenziós – színuszhullám, amelynek
hullámhossza és frekvenciája (347,1a-b) szerint

 ((5a–b). egyenlet)

Mint tudjuk, e hullám pl. az a sin 2π[(x/λ) – vt] vagy a komplex

 ((6). egyenlet)

kifejezéssel – a szabad részecske Schrödinger-féle hullámfüggvényével 30 – irható le, amelyben rövidség kedvéért

 ((7a–b). egyenlet)

A (6) színuszhullám azonban térben és időben végtelen kiterjedésű, nincsen kitüntetett pontja, s így nem lehet a hullámban a részecske helyét
megadni. Kézenfekvőnek látszik ezért a részecskéhez a (6) színuszhullám helyett több vagy sok ilyen hullámból összetett hullámcsoportot rendelni,
annál is inkább, mert a 347. § értelmében a csoport maximális amplitúdójának terjedési sebessége, az u* csoportsebesség egyenlő a részecske ν

3031 Ez a Ψ(x, t) függvény kielégíti a szabad részecskére (U = 0) vonatkozó (349,5a) hullámegyenletet, mint arról behelyettesítéssel könnyen meggyőződhetünk.
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sebességével. Álljon mármost a hullámcsoport olyan, az egyszerűség kedvéért egyenlő amplitúdójú hullámokból, amelyeknek k „hullámszámai” (vagy
ω körfrekvenciái) folytonosan töltenek be egy keskeny 2Δk (ill. 2Δω) intervallumot a k0 (ill. ω0) középérték körül; ekkor tehát a hullámcsoportot a

 ((8a–b). egyenlet)

függvény írja le. Speciálisan t = 0, ill. x = 0 esetre szorítkozva, az olvasóra bízható egyszerű integrálás eredményeként a hullámcsoport [Ψcs]
2

intenzitását a t = 0 időpontban mint az x hely függvényét, ill. az x =0 helyen mint az idő függvényét az alábbi kifejezés adja meg:

 ((9a–b). egyenlet)

351,2. ábra -

amelyet grafikusan a 351,2a–b ábra tüntet fel. Az ábra alapján a hullámcsoport térbeli, ill. időbeli, hosszúságának közelítő mértékéül a Δx ≈ π/Δk,
ill. Δt ≈ π/Δω intervallum választható, azaz fennáll:

 ((10a–b). egyenlet)

Ha most a (kis Δk és Δω esetén) bármely hullámcsoportra érvényes (10a–b) összefüggésekben31 a de Broglie-hullámokra vonatkozó, (7a – b) szerinti
Δk = (2π/h)Δp ≡ (2 π/h) Δpx és Δω = (2π/h)ΔE egyenleteket figyelembe vesszük – és a Δx, Δpx, Δt, ΔΕ mennyiségeket mint a részecske jellemzőinek

31 Ezek azt a (részben már a 87. § végén említett) tételt fejezik ki, hogy minél rövidebb a hullámcsoport – a „jel” –, annál szélesebb a felépítéséhez szükséges színuszhullámok hullámhossz-, ill.
frekvenciasávja.
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határozatlanságait fogjuk fel –, akkor egy, a nagyságrend szempontjából lényegtelen 2-es faktortól eltekintve éppen a (3) és (4) relációkat nyerjük.
Eszerint α Heisenberg-féle (3) és (4) határozatlansági relációk úgyis tekinthetők, mint a hullámcsoportok általános tulajdonságainak és a „részecske-
hullám kettősségre” vonatkozó de Broglie-féle (5a – b) hozzárendelésnek a következményei.

Ha a mikrorészecskét egy adott időpontban igen kis Δx szakaszon belül lokalizáljuk – a megfelelő nagyon rövid (ill. három dimenzióban nagyon kis
ΔxΔyΔz térfogatú) csoportot gyakran hullámcsomagnak hívják –, akkor a Δk hullámsáv már olyan széles, hogy az abban foglalt Δk1, Δk2, … keskeny
sávoknak megfelelő hullámcsoportok a diszperzió miatt észrevehetően különböző u1*, u2*, … csoportsebességgel terjednek. Következésképpen a
kezdetben „éles” hullámcsomag idővel „szétfolyik” (l. a 99. § végét), a mikrorészecske viszont oszthatatlan, egyben marad. Egyebek között ezért nem
lehet a részecskét a hullámcsomaggal azonosnak tekinteni, hanem – mai ismereteink szerint egyetlen lehetőségként – a de Broglie-hullámoknak, ill.
a Schrödinger-féle hullámfüggvénynek a 349. § 3-ban megismert valószínűségi jelentést kell tulajdonítanunk.

3. A határozatlansági relációk értelmezése, ill, ismeretelméleti vonatkozásai tekintetében röviden az alábbi álláspontot fogadhatjuk el helyesnek:
a határozatlansági relációk mikrorészecskék mozgására vonatkozó objektív törvényszerűséget tükröznek, és lényegileg azt fejezik ki, hogy
mikrorészecskékre a klasszikus részecskefogalom milyen mértékű korlátozásokkal alkalmazható. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a
mikrorészecskék a makrorészecskéktől minőségileg különböző tulajdonságú objektumok, miként azt a „részecske – hullám kettősség” bizonyítja
(346–349. §).

A relációk alkalmat adtak sok téves értelmezésre és idealista következtetésre is. A tekintélyes Born és követői szerint téves pl. az a felfogás, amely
szerint a mikrorészecskék „valójában” minden időpontban meghatározott koordinátákkal és impulzussal „rendelkeznek”, és a (4) korlátozás kizárólag
a mérés vagy megfigyelés zavaró befolyásából származik. Még helytelenebb az a következtetés, hogy a mikrovilág jelenségeire nem érvényes az
okság (kauzalitás) elve. Ez az elv a klasszikus mechanikában egyértelmű azzal, hogy a mechanikai rendszer kezdeti állapotát teljesen jellemző
koordináták és impulzusok (ill. sebességek) pontos ismeretében előre meg lehet határozni – a mozgásegyenletekből – a későbbi állapotokra jellemző
koordinátákat és impulzusokat. Mikrorendszerek esetében viszont a határozatlansági relációk értelmében a koordinátáknak és az impulzusoknak
egyidejűleg sem a kezdeti, sem a későbbi értékei nem adhatók meg pontosan. Ez a körülmény azonban nem „dönti meg” az okság elvét, hanem csak
azt az előzők alapján nem meglepő követelményt támasztja alá, hogy a mikrorendszerek állapotát a klasszikus mechanikában bevált mennyiségek
helyett más, a mikrorészecskék természetének megfelelő módon kell jellemezni. Amint azt a kvantummechanika kimutatja, erre a jellemzésre a
statisztikai jelentésű Ψ = Ψ(x1, x2, …, zn, t) hullámfüggvény (állapotfüggvény) alkalmas; ha ismerjük ezt a t = 0 időpontra, akkor a hullámfüggvény
bármely későbbi időpontra is megadja a rendszer állapotát, megfelelően az okság elvének!

352. §. A sugárzás kvantummechanikai elméletéről, a spektrumvonalak intenzitása és kiszélesedése

A fénykisugárzásra és fényelnyelésre képes rendszerek legegyszerűbb klasszikus modellje a 236. §-ban megismert rezgő elektromos dipólus vagy
Hertz-féle lineáris oszcillátor. Ha az Μ dipólusmomentum ν frekvenciájú harmonikus rezgésnek megfelelően változik az idővel, M = M0cos 2πvt, akkor
az elektrodinamika szerint [lásd (236,10) és (236,2)] a dipólus által az időegység alatt a teljes térszögbe kisugárzott energiának időbeli átlagértéke,
más szóval a rezgő dipólus sugárzási teljesítménye:

 ((1). egyenlet)
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Ezt az összefüggést lényegében a kvantummechanika is érvényesnek tekinti az atomok sugárzásának egyszerűsített („félig klasszikus”)
tárgyalásában, csak az Μ dipólusmomentumot megfelelően, az alábbi módon értelmezi.

1. Az atomok stacionárius és átmeneti dipólusmomentuma. Az egyszerűség kedvéért a hidrogénatomot tekintve, a +e töltésű mag és az ettől r
vektori távolságban levő, –e töltésű elektron dipólust képez, amelynek (a mag felé mutató) momentuma a klasszikus felfogás szerint: M = –er. A
kvantummechanika értelmében az atomnak pl. az Ej energiájú stacionárius állapotát a  hullámfüggvény jellemzi, és az r helyen felvett

dV térfogatelemben az elektron tartózkodási valószínűsége  Szemléletesen azt is mondhatjuk, hogy az „elektronfelhő” dV térfogatú részében

töltés van (350. §), amely a mag megfelelő töltésűnek képzelt részével együtt momentumú dipólust alkot. Ebből az egész térre
kiterjesztendő integrálással adódik, hogy stacionárius állapotban a H-atom dipólusmomentuma:32

 ((2). egyenlet)

amely időben állandó, tehát – megfelelően az elektrodinamikának – stacionárius állapotokban az atom nem sugároz. Így a kvantummechanikából
önként következik a Bohr-féle első posztulátum, amely az ,,elektronpályákra” vonatkozó szemléletes alakjában az elektrodinamika törvényeivel
összeegyeztethetetlen volt!

A (2) kifejezés alapján kézenfekvő az az itt ugyancsak formálisnak látszó, de Dirac által elméletileg is megalapozott általánosítás, hogy az Ej és Ek
(< Ej) energiájú két stacionárius állapot közti átmenethez az

 ((3). egyenlet)

„átmeneti dipólusmomentumot” rendeljük. Az Mjk időben periodikusan változik a vjk frekvenciával, vagyis az atom – ismét összhangban az
elektrodinamikával – a j → k kvantumátmenetkor

 ((4). egyenlet)

frekvenciájú fényt bocsát ki. A fenti kvantummechanikai formalizmusból tehát a Bohr-féle második posztulátum is következik.

A (3) alatti Mjk momentum komplex [általában az  amplitúdó is:  ahol δ a továbbiakban nem lényeges fázisállandó], és ezért az (1)

előtt alapul vett Μ = M0 cos 2πvt valós momentum megfelelőjének az  összeget tekintjük:

 ((5). egyenlet)

32 Az integrandusban a tényezők sorrendje most – természetesen – közömbös (pl. rψj ψ
*
j is lehetne), és csak a későbbiek miatt szokásos ezt a sorrendet választani. A (2) és a későbbi eredmények

nemcsak a H-atomra, hanem más atomokra is vonatkoznak, ha (–er) helyébe az atom ( –eΣri) dipólusmomentumát, azaz r helyébe a Σri-t írjuk.
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Az (1)-ből az  helyettesítésekkel adódó eredményt úgy fejezhetjük ki, hogy sok atomra vonatkozó átlagban az egy atom által az
j → k spontán kvantumátmenet során emittált teljesítmény:

 ((6a–b). egyenlet)

Mivel az  vektor komponensei:  így is írható:

 ((7a–b). egyenlet)

úgyhogy és ezzel Patom a j és k állapotok Schrödinger-féle ψ-függvényeinek ismeretében kiszámítható.

2. Az Einstein-féle átmeneti valószínűségek. A fenti eredmény más módon is megfogalmazható. A sok atomból álló rendszerben az időegység alatt
végbemenő j → k spontán átmenetek száma nyilván a j állapotban levő atomok Nj számával arányos: NjAjk, ahol Ajk az 1/idő dimenziójú ,,átmeneti
valószínűség”. Így az Nj számú atom időegységenként NjAjk számú, hvjk energiájú fotont, azaz NjAjkhvjk energiát sugároz ki, ez viszont (6a) értelmében
NjPatom-mal egyenlő. A két kifejezés egybevetéséből Ajk, a spontán emisszióra vonatkozó átmeneti valószínűség:

 ((8). egyenlet)

Egy vjk = (Ej – Ek)/h frekvenciájú elektromágneses sugárzás hatására az atom a j állapotból a k-ba, – a fent említett és a sugárzástól független
valószínűségű spontán emisszión kívül – kényszerített vagy indukált emisszió révén is átmehet, továbbá abszorpció folytán a k-ból a j-állapotba
juthat. Sok atomból álló rendszerben e kétfajta átmenet időegységenkénti száma arányosnak vehető Nj-vel, ill. Nk-val, valamint az elektromágneses
sugárzás w(vjk) energiasűrűségével,33 azaz így írható:

 ((9a–b). egyenlet)

ahol Bjk az indukált emissziós, Bkj az abszorpciós átmeneti valószínűség. A (8) alatti Ajk ismeretében ezeket is kiszámíthatjuk, mert – amint azt
Einstein 1917-ben az energiasugárzással termodinamikai egyensúlyban levő atomi rendszerekre kimutatta – Ajk, Bjk és Bkj között fennállnak az alábbi
összefüggések:

 ((10). egyenlet)

33 (236,5) alapján w(vjk) = E2(vjk)/4π, ahol E(vjk) a vjk frekvenciához tartozó elektromos térerősség, a felülvonás pedig az időbeli középértékre utal.
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Itt gj és gk a j, ill. k állapot „statisztikai súlya”, amely nem elfajult állapotra 1, elfajult állapotra pedig az ugyanazon energiájú nívók száma, pl. egy J
belső kvantumszámú állapotnál 2J + 1, az iránykvantálásnak megfelelően (l. 339. §).

3. A spektrumvonalak intenzitása és polarizációja. Ha a fényforrásban a j és k kvantumállapotú atomok száma Nj, ill. Nk, akkor az előzők értelmében
a j → k átmenethez (Ej – Ek = hvjk) tartozó emissziós vonal intenzitása:

 ((11). egyenlet)

a k → j abszorpciós vonalé pedig NkBkjw(vjk) ·hvjk. Az  (7a – b)szerint kiszámítható, és ha az bizonyos átmenetekre zérusnak vagy igen kicsinynek
adódik, a megfelelő átmenetek „tiltottak”. Így állapíthatók meg a megengedett átmenetekre vonatkozó kiválasztási szabályok [lásd pl. (338,9a–c)].

A (11)-ben szereplő Nj „betöltési szám” a gerjesztési körülményektől függ. Hőmérsékleti egyensúly, ill. hőmérsékleti gerjesztés (343. §) esetén Nj a

Boltzmann-eloszlásnak (139. §) megfelelően arányos  – pontosabban

 ((12). egyenlet)

ahol N0 és g0 az alapállapot (E0 = 0) betöltési száma, ill. statisztikai súlya –, és ezért nem nagyon nagy hőmérsékleteken a magasabb
gerjesztett állapotok igen ritkák. A gázkisülésekben viszont sokszor ezek az állapotok is gyakoriak a nagy sebességű elektronokkal való ütközések
következtében.

A formulákból leszűrhető számos szabály ismertetését mellőzve, csak egy konkrét példát említünk, a Na kettős D-vonala D1 és D2 komponensének
intenzitásviszonyát. D1 a P1/2 → 2S1/2, D2 pedig a 2P3/2 → 2S1/2 átmenet révén jön létre (337. §). Mindkét átmenetnél vjk is és Ajk is gyakorlatilag
ugyanaz, és így (11) – (12) szerint a két vonal intenzitásának viszonya egyenlő a 2P1/2 és 2P3/2 állapotok statisztikai súlyának – amely 2J + 1 –

arányával, azaz  megegyezésben a mérésekkel (Dorgelo).

A j → k átmenetkor kibocsátott fény esetleges polarizációjára az Ajk átmeneti valószínűség kiszámításához szükséges, (7b) alatti xjk, yjk, zjk
mátrixelemek értékéből lehet következtetni. Így pl. a normális Zeeman-effektus esetében (339. § 2.) az adódik - a Η mágneses tér irányát választva
z-iránynak –, hogy a ΔΜ = 0 átmenethez tartozó középső vonalkomponensnél xjk = yjk = 0, zjk ≠ 0; a ΔΜ = ± 1 átmenethez tartozó két szélső
vonalkomponensnél viszont zjk = 0, xjk és yjk pedig (egy ± i faktorban való eltérésnek megfelelően) fázisban ± π/2-vel különbözik. Ebből a
dipólussugárzás polarizáltságának (236. § 2.) figyelembevételével könnyen belátható, hogy a vonalkomponensek transzverzális, ill. longitudinális
megfigyelés esetén valóban a 339,3. ábrán feltüntetett módon polárosak.

Az eddig ismertetett, az atomok elektromos dipólusmomentumának időbeli változásából származó elektromos dipólsugárzáson kívül felléphet a
mágneses dipólusmomentum és az elektromos kvadrupólus-momentum (156. §) változásának tulajdonítható mágneses dipólsugárzás; ill. elektromos
kvadrupólsugárzás is, de ezeknek intenzitása több nagyságrenddel kisebb az elektromos dipólsugárzásénál.
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4. A színképvonalak kiszélesedéséről. Még a legnagyobb felbontóképességű spektrométerrel felvett egyetlen és egyszerű színképvonal is mindig
véges szélességű. Ezt a J (v) spektrális intenzitás rendszerint harang alakú görbéjének Δν szélessége jellemzi a Jmax(v0)/2 magasságban
(„félértékszélesség”, 352,1. ábra). Ennek a „kiszélesedésnek” több oka közül különösen hármat (a, b, c) kell tekintetbe vennünk. Ezenkívül
számolnunk kell különösen kis molekulasúlyú gázok színképvonalainál a hullámhosszúságnak igen kis mértékű látszólagos növekedésével (d) is.

352,1. ábra -

a) A természetes vonalkiszélesedés annak tulajdonítandó, hogy a fényhullámokat kibocsátó, v0 frekvenciájú oszcillátor, amely pl. az n → m
kvantumátmenetnek felel meg, a sugárzást szükségképpen csillapodó amplitúdóval sugározza ki, mert a hullám a rezgési energiáját lassanként
elviszi. Ilyen hullámvonulat Fourier-spektrumában a spektrális intenzitáseloszlás J(v) = const · [(ν – v0)2 + Δ2ν/4]–1 alakú (ún. Lorentz-eloszlás, ami
különben a későbbi b) alapján is következik). Ezt az eredményt a kvantumelméleti számítás is megerősíti, és itt a Δν félértékszélességet egyrészt
az oszcillátor felső és alsó energiaállapotának bizonytalansága, vagyis az energianívók Γ szélessége, másrészt e nívók τ élettartama szabja meg:
Δν = Γ/h és Γτ = h/(2π), ahonnan τΔν = 1/(2π). Felhasználva ezt az összefüggést a (6a) és (6b) alapján belátható, hogy

 ((13). egyenlet)

Minthogy itt  ezért Δnatν az infravörös tartományban mérhetetlenül kicsiny, a láthatóban is kb. csak 10–4 Å-nyi, de a röntgentartományban
(λ ≈ 1 Å) már mérhető értékű (vö. 351. § 1.).

b) Ütközési kiszélesedés. A gázmolekulák fénykibocsátási folyamatát, vagyis az általuk kibocsátott hullámvonulatok hosszát megrövidítheti egy, a
zavartalan befejeződését megelőző ütközés más molekulával: ennek következtében a szintén Lorentz-profilú „vonalas” Fourier-spektrumuk Δν (>
Δnatv) félértékszélessógűvé válik.
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Ugyanis egy véges t0 tartamú  harmonikus fényrezgésnek Fourier-integrál alakja:  Ebből a Fourier-integrálnak ún.
inverzió-teorémája alapján:

[a sin x ≡ (eix – e–ix)/2i azonosság miatt]. A véges (t0) tartamú színuszrezgésnek spektrális intenzitása (vagyis profilja) tehát:

A t0 időközön belül azonban két, egymást dt0 időkülönbséggel követő ütközésnek relatív gyakorisága   ahol τ az egymást követő
ütközések közti időnek átlagértéke. Ezért az eredő J(ω) vonalprofilt a

szolgáltatja. A jobb oldalon

típusú integrál áll, ezért

vagyis J(ω) Lorentz-profilú, amelynek félértékszélessége tehát Δkollv  = 2/τ, másként Δkollvτ = 1/π. Az ütköző molekulák gázkinetikai sugarát pedig
r-rel jelölve (134. §):

 ((14). egyenlet)

Szobahőmérsékletű és légköri nyomású gáz ütközési kiszélesedése általában 0,001 Å-nyi nagyságrendű.
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c) A Doppler-kiszélesedés számításánál utalunk az x tengely irányában fényt kibocsátó gázmolekulák υx sebességkomponensének Maxwell-féle
eloszlására, amelyet az

kifejezés ad. [Ez a (139,4)-ből következik, és előnyösen egyszerűbb alakú a sebességnek υ abszolút értékére vonatkozó (132,4)-nél.] Itt  n(υx)
jelenti azoknak a gázmolekuláknak a számát az összeshez viszonyítva, amelyek sebességnek x komponense a υx – (1/2) és a υx + (1/2) közé esik,
m a molekulák tömege, k ≡ R/L, C pedig egy arányossági tényező. Aszerint, hogy υx pozitív, avagy negatív, a longitudinális Doppler-effektus (345.
§) következtében a kibocsátott fény v0 frekvenciáját a x tengelyen álló (λ = c/v) hullámhosszmérő eszköz nagyobbnak (vagyis „kékebbnek”), avagy
kisebbnek (vagyis „vörösebbnek”) adja, más szóval ekkor Doppler-féle vonaleltolódás jelentkezik, éspedig:

v – v0 = v0υx/c.

Innen υx-et kifejezve, és az előbbi egyenletbe helyettesítve, látható, hogy a J(v0) erősségű színképvonal spektrális intenzitáseloszlása:

J(v – v0) = n(υx) J(v0)

vagyis ez Gauss-féle haranggörbe alakú. Ebből a keresett ΔDoppν félértékszélesség:

 ((15). egyenlet)

Ez a látható színképtartományban jól észlelhető kiszélesedés, rendszerint jóval nagyobb a Δkollν ütközésinél. Pl. a folyékony levegő hőmérsékletén
(T = 81 K) a H-atom első Balmer-vonalánál ΔDoppv = 0,15 cm–1 (≈ 0,03 Å), viszont T = 3000 K-nál a kiszélesedés eléri a 0,2 Å-t.

d) Visszalökés okozta frekvenciacsökkenés annak következménye, hogy a gázatom által kibocsátott (hv) fényenergia (-adag) egyszersmind azonos
irányú (hv/c) impulzust is magával visz, ezért (az impulzusmegmaradás törvényének megfelelően) szükségképpen ugyanekkora, de ellentétes
irányú impulzust hagy az atomon, vagyis visszalöki azt, miközben a növekvő ellenirányú sebesség folytán Doppler-effektus lép fel, és ez valóban
a kibocsátott fény frekvenciájának látszólagos csökkenését idézi elő. Ε frekvenciacsökkenés különösen kis tömegű atomoknak, pl. a H-nak rövid
hullámhosszúságú színképvonalain (pl. a Lyman-sorozatban) lehet számottevő.

353 §. A kvantummechanika felépítéséről

A kvantummechanika a 349. § 3.-ban említett heurisztikus meggondolásoknál jóval általánosabb és mélyebb módon is felépíthető, nevezetesen
úgy, hogy az egész elméletet bizonyos posztulátumokra alapozzák, amelyek közvetlenül nem bizonyíthatók, hanem helyességüket végeredményben
az elméletnek a tapasztalattal való összehasonlítása dönti el. Az alábbiakban sorra kerülő posztulátumok és néhány következményük vázolásánál
inkább csak az (újabb fizikában egyre gyakrabban előforduló) alapfogalmak illusztrálásáról lehet szó a teljesség és matematikai szigorúság igénye
nélkül.
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1. Előkészítésül hivatkozunk arra, hogy a klasszikus mechanikában egy f számú szabadsági fokkal bíró rendszer pillanatnyi helyzete és
mozgásállapota a q1, q2, …, qf általános koordinátákkal és az ezekhez „kanonikusán konjugált” p1, p2, …, pf általános impulzusokkal jellemezhető.
Ha a rendszer konzervatív és szkleronom, akkor a kinetikai és potenciális energiájának az összegét mint az általános koordináták és impulzusok
függvényét megadó Η Hamilton-függvény egyenlő az állandó Ε teljes energiával:

 ((1). egyenlet)

Pl. egy tömegpont esetében (f = 3) az x, y, z derékszögű koordinátákhoz tartozó px = m0 υx stb. impulzusokkal kifejezett kinetikai energia: 
és így, a potenciális energiát U(x, y, z)-vel jelölve, az (1) egyenlet:

 ((2). egyenlet)

Matematikai előkészítésként az operátorokra vonatkozó alapfogalmakat világítjuk meg néhány példával. A kvantummechanikában operátoron (itt
 vagy más „groteszk” betűvel jelöljük) olyan műveleti utasítást értünk, amely függvényekhez más függvényeket rendel. Jelentse pl.  az x-

szel, az y-nal való szorzást, az x szerinti differenciálást, f(x, y) és g(x, y) pedig legyenek a valós x, y változók „reguláris” függvényei (349. § 3.).

Ekkor  Két operátor összegét általánosan az  egyenlettel értelmezzük – pl.  –, két operátor

szorzatát pedig az  egyenlettel. Pl.  viszont  tehát 
példa a felcserélhető,  pedig a nem felcserélhető operátorokra. Egy  operátor lineáris, ha  ahol c1 és c2 tetszőleges
állandók. A példákként említett  operátorok mind lineárisak.

Előfordulhat, hogy egy  operátor valamely f reguláris függvényt az f konstansszorosába (λ-szorosába) visz át:  ebben az esetben a lehetséges
λ értékeket, ill. f függvényeket az  operátor sajátértékeinek, ill. sajátfüggvényeinek, az egyenletet pedig sajátérték-egyenletnek hívjuk.
A kvantummechanikában szereplő operátoroktól megköveteljük, hogy sajátértékeik valósak legyenek. Az ilyen, ún. önadjungált vagy hermitikus
operátorokra példa az (1/i)d/dφ operátor, amelyben φ forgásszöget jelent  Ennek az operátornak a sajátfüggvényei  ahol λ = 0, ± 1,
± 2, … a regularitáshoz szükséges egyértékűség miatt a differenciálás mutatja, hogy valóban (1/i)df/dφ = λCeiλφ = λf.

2. A kvantummechanika változatlan számú mikrorészecskéből álló, véges szabadsági fokú (f) rendszerek viselkedését tanulmányozza. Egy ilyen,
klasszikusan a q1, …, qf koordinátákkal és p1, …, pf impulzusokkal jellemezhető rendszerre vonatkoznak a következő posztulátumok.

I. posztulátum. A rendszer állapotát teljes mértékben – amennyire csak lehetséges – leírja egy reguláris Ψ(q1, …, qf, t) függvény, a rendszer
állapotfüggvénye. Jelentése: Ψ*Ψ dV annak a valószínűsége, hogy a t időpontban a koordináták a dV „térfogatelembe”, azaz q1 és q1 + dq1, …, qf és
qf + dqf közé esnek; ennek megfelelően Ψ-n „1-re normált” függvényt értünk, vagyis ∫Ψ*ΨdV = 1, ahol az integrál a q-k összes lehetséges értékeire
veendő. (Példát egy speciális esetre l. a 349. § 3.-ban.)
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II. posztulátum. A klasszikus mechanikában előforduló fizikai mennyiségeknek a kvantummechanikában egy-egy lineáris hermitikus operátor felel
meg (amelynek mindig valós sajátértékei megegyeznek a kérdéses mennyiségnek mérésekkel nyerhető lehetséges értékeivel, l. a későbbi IV.
posztulátumot). Speciálisan a qk koordináta operátora  a qk-val való szorzás, a t időé  a t-vel való szorzás, a pk impulzus operátora a qk

szerinti differenciálásnak A h/2π i-szerese, az Ε energia operátora pedig a t szerinti differenciálásnak a –h/2π i-szerese; ezt szimbolikusan így
jelöljük:

 ((3a–d). egyenlet)

Példaként alkalmazzuk a , majd a operátort a Ψ(q1, …, qf, t) függvényre:

Következésképpen  vagy

 ((4a–b). egyenlet)

ezek a Heisenberg-féle felcserélési relációk.

III. posztulátum. Ha  az (1) alatti Η(q, p) Hamilton-függvénynek megfelelő  Hamilton-operátort jelenti,34 akkor a Ψ = Ψ (q, t) állapotfüggvény
eleget tesz a (formailag az (1)-hez rendelt  (3d) figyelembevételével kapott)

 ((5). egyenlet)

állapotegyenletnek, más néven az időtől függő Schrödinger-egyenletnek. Felírásakor alkalmaztuk azt az általánosítást, hogy  esetleg a t időtől
is függhet.

IV. posztulátum. Ha a Ψ állapotfüggvény sajátfüggvénye egy L mechanikai mennyiséghez tartozó  operátornak, vagyis ha

 ((6). egyenlet)

34 A  konkrét megállapításánál a fellépő qkpk típusú szorzatokban a tényezők sorrendjét – amely (4a) szerint nem közömbös – úgy kell megválasztani, hogy  hermitikus legyen. (Célszerű 
először derékszögű koordinátákban kifejezni, majd transzformációval áttérni az általános koordinátákra.)
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akkor a Ψ-vel jellemzett állapotban (az  „sajátállapotában”) az L mennyiségnek elvileg pontosan megmérhető értéke van, és ez a λ sajátérték.
Megfordítva, ha a Ψ jellemezte állapotban az L-nek pontos értéke λ, akkor fennáll a (6) egyenlet.

Ε posztulátum fontos következménye: Ha a Ψ állapotfüggvény sajátfüggvénye az energiához rendelt  Hamilton-operátornak, és a sajátértéke,
vagyis az energia pontos értéke E, akkor az ilyen stacionárius állapotban  Ez és az általános (5) egyenlet egyidejűleg – mint könnyen belátható
– csak úgy állhat fenn, ha

 ((7). egyenlet)

és a ψ(q) függvény eleget tesz a

 ((8). egyenlet)

időtől független Schrödinger-egyenletnek.

Példa: egy részecske esetében a  Hamilton-operátort derékszögű koordinátákban a (2) Hamilton-függvényből kapjuk a (3c)-nek megfelelő

 helyettesítésekkel. Ily módon  – ahol  a Laplace-operator – tehát (8)
alapján a (349,5)-ben megismert

 ((9). egyenlet)

Schrödinger-egyenlethez jutunk, és hasonlóan adódik (5)-ből a (349,5a) alatti, időtől függő Schrödinger-egyenlet is. A mostani megalapozással nyert
(5) és (8) eredmények azonban a régebbi (349,5 és 5a)-nál sokkal általánosabbak, mert útmutatást nyújtanak arra, hogyan lehet az időtől függő és
az időtől független Schrödinger-egyenletet tetszőleges számú részecskére tetszőleges koordinátákban felállítani!

V. posztulátum (a szuperpozíció elve). Ha Ψ1 és Ψ2 az L mechanikai mennyiség  operátorának a λ1 és λ2 (≠ λ1) sajátértékekhez tartozó
sajátfüggvényei, c1 és c2 pedig állandók, vagy csak az időtől függő mennyiségek, akkor a Ψ1 és Ψ2 jellemezte két „sajátállapot” szuperpozíciójának
megfelelő (és 1-re normált)

 ((10). egyenlet)

függvénnyel leírt állapot is egy lehetséges, ún. kevert állapot, amelyben c1*c1 és c2*c2 annak a valószínűsége, hogy az L mennyiség mérésekor (a
t időpontban) eredményül λ1, ill. λ2 adódik.

A fenti posztulátumokból folyó tételek közül – bizonyítás nélkül – az alábbiakat említjük meg.
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a) A Ψ = Ψ(q, t) állapotfüggvénnyel leírt állapotban egy L fizikai mennyiség kvantummechanikai középértéke vagy várható értéke:

 ((11). egyenlet)

ahol  az L-hez tartozó operátor. Példa egy ilyen középértékre a hidrogénatom (352,2) alatti dipólusmomentuma az atom valamely stacionárius
állapotában.

b) Ha  felcserélhető operátorok  akkor vannak olyan függvények, amelyek egyidejűleg mindkét operátornak a sajátfüggvényei (szimultán
sajátfüggvények) azaz – a IV. posztulátum szerint – vannak olyan állapotok, amelyekben mind az  mind a  tartozó fizikai mennyiségnek
pontosan meghatározott értéke van.

Az utóbbi tételre vonatkozó példaként tekintsük a hidrogénatom elektronjának impulzusmomentumát: Ν = [rp], ahol r az elektron helyzetvektora, p az
impulzusa. Az Ν derékszögű komponensei Nx = ypz – zpy, … lévén, (3a) és (3c) alapján az impulzusmomentum komponenseihez tartozó operátorok:

 ((12). egyenlet)

az  tartozó operátor pedig  Mármost nehézség nélkül meg lehet győződni arról, hogy az  operátor és pl. az  operátor

felcserélhetők egymással és az energiához rendelt, (9) előtt említett Hamilton-operátorral, viszont  egymással nem

cserélhetők fel. Így a három (és csak három), egymással minden kombinációban felcserélhető  operátornak megfelelően a hidrogénatom
bármely stacionárius állapotában nemcsak az Ε energiának van pontosan meghatározott értéke, hanem N2-nek és Nz-nek is, nevezetesen a
számítások szerint N2 = l(l + 1) (h/2π)2 és Νz = m·h/2π (ahol m = l, l – 1, …, –l). Ez a mélyebb oka annak az ismert eredménynek, hogy a hidrogénatom
stacionárius állapotai az n, l, m kvantumszámokkal jellemezhetők.

354. §. A kvantummechanika néhány további eredménye. A Fermi- és a Bose-statisztika. A kvantumelektronika elemei

1. Egyszerű rendszerek Schrödinger-egyenletének sajátértékei. Az időtől független Schrödinger-egyenlet megoldását, ill. az ebből levonható
következtetéseket eddig csak a hidrogénatom példáján ismertük meg (350. §), amely az atomhéjfizikában alapvető jelentőségű. Néhány más
egyszerű rendszerre vonatkozó eredménnyel a molekula- és a szilárdtestfizikában fogunk találkozni, de a szabad részecske, valamint az ún. rotátor
és az oszcillátor esetére már az alábbiakban felállítjuk a Schrödinger-egyenletet, és megadjuk a lehetséges energiaértékeket.

a) Szabad részecske. Erő hiányában a részecske potenciális energiája állandó, értékét zérusnak vehetjük (U = 0), és az általánosság lényeges
korlátozása nélkül az egydimenziós esetre (az x tengely menti mozgásra) szorítkozhatunk. Ekkor (349,5) szerint a Schrödinger-egyenlet:

 ((1a–b). egyenlet)
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ahol a egy állandó. A ψ(x) függvény x → ± ∞-re csak akkor marad véges – csak akkor reguláris –, ha Ε pozitív. Az Ε-re ez az egyetlen korlátozás,

tehát a szabad részecske Ε energiája bármely pozitív értéket felvehet. Mivel  (ahol p az impulzus), ψ(x) = ae(2πi/h)px . Így a
teljes hullámfüggvény:  amely x irányban terjedő színuszos síkhullámot jelent. Az ilyen hullámokkal és a szuperpozíciójuk révén
előállítható hullámcsoportokkal már foglalkoztunk a határozatlansági relációkkal kapcsolatban (351. § 2.).

b) A síkbeli rotátor klasszikus értelemben egy egyenletes körmozgást végző tömegpont (vagy mereven összekötött két tömegpontból álló
„súlyzómodell”, amely a súlypontján átmenő és az összekötő egyenesre merőleges rögzített tengely körül foroghat, l. 133. és 368. §). A megfelelő

Schrödinger-egyenletet pl. úgy kaphatjuk meg, hogy – a kör síkját xy-síknak választva – a  az r, ϑ, φ gömbi polárkoordinátákban felírt, (350,2)-

ből leolvasható kifejezésében r = konstanst és ϑ  = 90°-ot helyettesítünk; így  Mivel az U potenciális energia most is zérusnak vehető,
(349,5) alapján a Schrödinger-egyenlet:

 ((2). egyenlet)

ahol Θ = m0r2 rendszer tehetetlenségi nyomatéka. (2) megoldása (1b)-hez hasonlóan:  Itt az Ε szintén csak pozitív értékeket vehet
fel, de most nem akármilyeneket, mert a megkövetelt egyértékűség miatt ψ(φ) = ψ(φ + 2π)-nek kell lennie, ez pedig csak akkor teljesül, ha

 Innen a síkbeli rotátor lehetséges energiaértékei:  A síkbeli rotátor az a rendszer, amelynél az
energia kvantálása a legegyszerűbben – a vázolt elemi módon – belátható.

c) A térbeli rotátor egy gömbfelületen mozgó tömegpont (vagy két rotációs szabadsági fokkal bíró súlyzómodell, l. 133. § 2. és 368. §), amelynek
helyzete a ϑ, φ polárszögekkel jellemezhető. A Schrödinger-egyenlet –  (350,2) alapján ϑ-val és φ-val kifejezve (r = const) – a következő:

 ((3). egyenlet)

Ez az egyenlet r2-tel való szorzás után azonos a hidrogénatom tárgyalásánál megismert (350,6) egyenlettel, amelyben most C = 8π2m0r2E/h2 =
8π2ΘΕ/h2 (itt Θ = m0r2 a tehetetlenségi nyomaték). Mivel reguláris megoldások tudvalevően csak a C ≡ 8π2ΘΕ/h2 = n(n + 1) esetben léteznek, az
utóbbi összefüggésből következik, hogy a térbeli rotátor energiasajátértékei:

 ((4). egyenlet)

d) A lineáris harmonikus oszcillátor klasszikus értelemben egy olyan tömegpont, amely egyenes mentén (pl. az x tengelyen) harmonikus rezgést

végez az Fx = – Dx erő hatására, az m0d2x/dt2 = – Dx mozgásegyenletből következő  frekvenciával (20. § 2.). A potenciális energia U
=Dx2/2 = 2π 2m0v2x2 lévén, a (349,5) alatti Schrödinger-egyenlet most
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 ((5). egyenlet)

Az egyenletnek itt nem részletezhető matematikai vizsgálata arra vezet, hogy a harmonikus oszcillátor lehetséges energiaértékei:

 ((6). egyenlet)

Ez az eredmény igazolja az energia kvantáltságára vonatkozó Planck-féle alapfeltevést (En = nhv, 311. §), azzal a módosítással, hogy (6) értelmében
az energia a hv-nek nem egész, hanem feles számú többszöröse, tehát az oszcillátornak még a lehetséges legmélyebb (n = 0) állapotában is van
energiája, ti. az E0 = hv/2 „zéruspont-energia”, (Az oszcillátor teljes energiája, Ε = p2/2m0 + Dx2/2 csak akkor lehetne zérus, ha egyidejűleg az x
koordináta és a p impulzus is zérus lenne, ami azonban ellentétben állna a (351,3) határozatlansági relációval!)

e) Alagútjelenség. A kvantummechanika szerint egy szabad részecske, ha kis valószínűséggel is, át tud hatolni még a kinetikai energiájánál
„magasabb” potenciálfalon is, amelyről pedig a klasszikus mechanika szerint csakis visszaverődni lenne képes.

Ennek belátására szorítkozzunk az x tengelyen egy Ε összenergiájú szabad részecskére. Az x < 0, valamint a 0 < a < x helyeken a potenciális
energia legyen U(x) = 0, viszont a  helyeken U(x) = U0, ahol 0 < E < U0 (354,1. ábra). A részecske anyaghulláma legyen stacionárius, vagyis:

A ψ(x) amplitúdó megkeresésére az (349,5) amplitúdóegyenlet szolgál. Megoldásait most külön-külön állítjuk elő U-nak egyes x-tartományaira
(354,1b)-nek megfelelően:

 ((6a). egyenlet)

 ((6b). egyenlet)

 ((6c). egyenlet)

ahol

 ((6d). egyenlet)

és A, A', B, B', C, C' integrációs állandók. Itt az A, C-t tartalmazó tagok x irányban, az A', C'-t tartalmazó tagok pedig ellenkező irányban haladó
hullámokat jelentenek. A részecske haladási iránya a hulláméval egyezik. Az A-t tartalmazó tag ezért az O-ba balról érkező, az A'-t tartalmazó balra
távozó, a C-t tartalmazó tag jobbra távozó, a C'-t tartalmazó tag pedig jobbról érkező részecskének felel meg. Kikötjük azonban, hogy csak balról
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érkezzék részecske az Ο origóhoz. Ez annyit jelent, hogy C' = 0, az A pedig adott állandónak tekinthető (a hullámfüggvény normálásáról most
lemondhatunk). A megoldás egyben elárulja, hogy a balról érkező részecske hulláma az origónál ketté válik, egyike a potenciálfalon visszaverődik
(A'), másika pedig átmegy rajta (C).

354,1. ábra -

A C és A' integrációs állandókat ama négy feltétel határozza meg, amely szerint mind az amplitúdófüggvénynek, mind az x szerinti deriváltjának
folytonosnak kell lennie a potenciál x = 0 és x = a ugrási helyén is (az amplitúdóegyenlet csak a második deriváltra ír elő ugrást e helyeken). A négy
követelés (6a) – (6c)-t a következő négy egyenletbe viszi át:

ahonnan

Annak valószínűsége tehát, hogy a részecskét az x > a helyen megtaláljuk, C*C, viszont a falra balról beérkező részecske megtalálási valószínűsége
(x < 0) bárhol A*A. Ezért a C*C/A*A hányados éppen annak a valószínűségét adja meg, hogy a részecske a falon áthatol. Ε hányados tehát a fal τ
áteresztési képessége, és láthatóan nagyobb zérusnál, ezért a kvantummechanika szerint a részecske túl magas pontenciálfalon is gyakran át tud
hatolni. Ezt bizonyítja pl. az α-részek kilépése a rádioaktív atommagból, a hideg fémeknek elektronemissziója erős elektromos térben, elektronok
áthaladása félvezetők érintkezésén stb.
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2. A Schrödinger-egyenlet matematikai nehézségek miatt csak aránylag kevés probléma esetében oldható meg teljes pontossággal, és ezért
a kvantummechanikában igen jelentősek a különféle közelítő módszerek. Ezek közül a legelterjedtebb a perturbációszámítas, amely akkor
alkalmazható előnyösen, ha a vizsgált rendszer Schrödinger-egyenlete csak kevéssé különbözik egy olyan rendszer Schrödinger-egyenletétől,
amelynek megoldásai ismeretesek. Így pl. a hidrogénatom vagy a hidrogénszerű ionok Stark-effektusának (339. §) tanulmányozásánál a megoldandó
Schrödinger-egyenlet csak annyiban tér el a (350,1)-től, hogy az elektron – Ze2/r potenciális energiájához még a külső (pl. z irányú) E0 elektromos
térerősségtől származó U' = –eE0z potenciális energia járul. Ha az ennek megfelelő – (8π2m0\h2)U' tagot mint kis „perturbációt” tekintjük, a
perturbációszámítás jól kifejlesztett módszereivel – felhasználva a „nem perturbált” atom (350,1) Schrödinger-egyenletének ismert sajátértékeit és
sajátfüggvényeit – a feladat jó közelítéssel megoldható. Lényegében ilyen módszerrel sikerült a kvantummechanikának igen sok jelenséget, egyebek
között pl. az atom- és a molekulaspektrumok számos egészen finom vonását kvantitatíve is kielégítően értelmeznie.

3. Azonos részecskéket tartalmazó rendszerek; a Pauli-elv. Egy atomi rendszer két ugyanolyan típusú részecskéje (1 és 2), pl. a héliumatom
két elektronja, a klasszikus fizika és a Bohr-elmélet szerint is a különböző pályák alapján megkülönböztethető egymástól, a kvantummechanikában
viszont – amelyben a pálya fogalma értelmét veszti – e két részecskét megkülönböztethetetlen vagy azonos részecskéknek kell tekintenünk. Az
1 és 2 számozást gondolatban mégis fenntartva, a rendszer állapotát jellemző Ψ teljes állapotfüggvény (hullámfüggvény) az x1, y1, z1, x2, y2, z2
helykoordinátáktól (rövid jelöléssel: r1, r2) és az időtől, továbbá – a spint is figyelembe véve – az s1, s2 „spinkoordinátáktól” függ; elektronok esetében
s1 = ± 1/2 és s2 = ± 1/2 a (337,3) szerinti jelölés ms1, ms2 spinkvantumszámaival azonosak. Az állapotfüggvény alapulvételével két részecske
azonosságának elve úgy fogalmazható meg, hogy a két részecske „felcserélésének” megfelelő

 ((7a–b). egyenlet)

állapotfüggvényeknek ugyanazt az állapotot kell leírniuk. Mivel közvetlen fizikai (valószínűségi) jelentése Ψ helyett a |Ψ|2-nek van, a felcseréléssel
|Ψ|2-nek nem szabad megváltoznia. Ebből kifolyólag a kvantummechanikában csak olyan függvények jellemezhetnek fizikai állapotot, amelyek az
azonos részecskék hely- és spinkoordináiáinak felcserélésével vagy változatlanok maradnak, vagy előjelet váltanak, más szóval az állapotfüggvények

 ((8a–b). egyenlet)

ez értelemszerűen kettőnél több azonos részecskét tartalmazó rendszerre is vonatkozik.

A részben csak később ismertethető tapasztalatok mármost azt mutatták, hogy a feles spinnel rendelkező mikrorészecskék (pl. elektronok, protonok,
neutronok) állapotfüggvényei antiszimmetrikusak, az egész spinű mikrorészecskék (pl. α-részecskék, fotonok, pionok) állapotfüggvényei pedig
szimmetrikusak. Ez a Pauli-elv általános megfogalmazása, amely – mint alább kimutatjuk – magában foglalja azt a 341. §-ban megismert speciálisabb,
de szemléletesebb megfogalmazást, hogy elektronokat tartalmazó rendszerben nem lehet egynél több elektron ugyanabban a kvantumállapotban.

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az Ν számú elektront tartalmazó atom, ill. molekula vagy más rendszer stacionárius állapotban van, és
tekintsünk el az elektronok egymás közötti – utólag perturbációként számításba vehető – kölcsönhatásától. Legyen ekkor a k-adik elektron a röviden k
indexszel jelzett állapotban, amelyben energiája Εk, a megfelelő teljes „egyelektron-sajátfüggvény” pedig ψk(k); itt egy atom elektronjainak esetében
a k index az ismert nk, lk, mk, sk, kvantumszám-négyest reprezentálja. A ψk(k)-ban a spin Pauli nyomán formailag úgy vehető figyelembe, hogy ψk(k)
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egy csak a helykoordinátáktól (rk) függő ψ0 pálya-sajátfüggvénynek és egy csak az sk = ± 1/2 spinkoordinátáktól (spinkvantumszámoktól) függő χ+,
ill. χ– spin-sajátfüggvénynek a szorzata; részletesebben kiírva:

 ((9). egyenlet)

ahol  a 350. §-ban ψnlm-mel jelölt sajátfüggvényeket jelentik. Mivel az alkalmazott közelítésben az elektronok egymástól függetlenek, az egész
rendszer energiája az egyes elektronok energiáinak összege: Erendszer = E1 + E2 + … + ΕN, az egész rendszer sajátfüggvénye pedig - a ψ1, ψ2, …
sajátfüggvények valószínűségi jelentésének megfelelően – az egyes sajátfüggvények szorzata: ψ1(1)ψ2(2) … ψN(N). Bármely két elektron, pl. 1 és
2 felcserélésével a rendszer energiája természetesen ugyanaz marad, de a sajátfüggvény általában megváltozik, példánkban ψ1(2)ψ2(1) … ψN(N)-
re. Ezért a rendszer energiájához több – a permutációk számának megfelelően N! - sajátfüggvény tartozik (kicserélődési elfajulás), és a Pauli-elv
szerint a rendszer teljes ψ(1, 2, …, Ν) sajátfüggvénye ezeknek olyan lineáris kombinációja, amely bármely két elektron felcserélésével szemben
antiszimmetrikus. Ilyen függvény a (megfelelő C normálási tényezővel szorzott) Slater-determináns:

 ((10). egyenlet)

mert bármely két elektron felcserélése a determinánsban oszlopcserét s így előjelváltást eredményez. Ha mármost két (vagy több), pl. az 1 és a
2 indexszel jelölt elektronállapot megegyezik, akkor a determináns két sor egyezése miatt zérus, tehát valóban nem lehet egynél több elektron
ugyanabban a kvantumállapotban.

Példa. A héliumatom alapállapotában, mivel itt mindkét elektron 1s elektron (341. §), a Pauli-elv és (9) értelmében csak a következő két teljes

egyelektron-sajátfüggvény jöhet tekintetbe:  Így (10) szerint a He alapállapotát (az elektronok feltételezett függetlenségének

megfelelő közelítésben) a teljes sajátfüggvény, azaz egy szimmetrikus pályafüggvénynek és egy antiszimmetrikus
spinfüggvénynek a szorzata írja le; a két spin antiparalel állása miatt az alapállapot 1S0 állapot. A gerjesztett állapotoknál a ψ1, ψ2 függvénypárra

már több lehetőség van, pl. az 1s2s elektronkonfiguráció esetében négy:  amelyekből egy
1S0 állapotnak és egy 3S1 állapot három komponensének a sajátfüggvényei származtathatók le [l. (338.10)].

A többtestproblémák megoldásában kimagasló eredményeket ért el Gombás Pál és Kónya Albert.

4. Kvantumstatisztikák. A kvantummechanika fent említett azonossági elve – amely szerint az egyforma mikrorészecskékből álló rendszerek
állapotfüggvényének a részecskék megkülönböztethetetlensége folytán vagy szimmetrikusnak, vagy antiszimmetrikusnak kell lennie – a statisztikai
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fizikában is alapvető eredményekre vezetett, nevezetesen két új, α klasszikus vagy Boltzmann-statisztika (139. és 203. §) érvényességi körén túlmenő
„kvantumstatisztika” felépítésére. Az egyik a Bose–Einstein-féle vagy Bose-statisztika (1924), a másik a Fermi–Dirac-féle vagy Fermi-statisztika
(1926); a tapasztalattal összhangban az előbbi a szimmetrikus állapotfüggvénnyel leírható, egész spinű részecskék (ún. bozonok, pl. α-részecskék,
fotonok) sokaságára, az utóbbi pedig az antiszimmetrikus állapotfüggvénnyel leírható, feles spinű részecskék (ún. fermionok, pl. elektronok, protonok,
neutronok) sokaságára érvényes. – A vizsgált rendszer nagyszámú (N) egyforma és egymástól közelítőleg független részecskéjét gondolatban
különböző (i = 1, 2, …) csoportokra osztjuk úgy, hogy az i-edik csoportba tartozzanak azok a részecskék, amelyek mindegyikének teljes energiája az
Ei és Ei + dEi közti kis intervallumba esik (azaz átlagosan Ei értékű). Legyen továbbá az i-edik csoporthoz tartozó (kvantum-)állapotok száma, más
szóval az i-edik csoport statisztikai súlya gi. Kérdés, hogy a konstans energiájú és Τ abszolút hőmérsékletű rendszer egyensúlyi állapotában hány
részecske van az i = 1, 2, … csoportokban, azaz mekkorák az energiaeloszlásra jellemző Ni betöltési számok.

A feladat megoldásának menetet röviden az alábbiakban vázoljuk, olykor a 138. §-ban megismert fogalmakra hivatkozva. Ha egyszerűség kedvéért
pontszerű részecskékre szorítkozunk, akkor egy részecske helyzete és mozgásállapota klasszikusan az x, y, z koordinátákkal és a px (=mυx), py, pz
impulzusokkal írható le, és így szemléletesen az i-edik csoportnak a 6 dimenziós (x, y, z, px, pv, pz) fázistérben az i-edik energiaréteg, a gi számú
(kvantum-)állapotnak pedig gi számú, egyenlő térfogatú „elemi fáziscella” felel meg (a 354,2. ábrán gi = 3).35 Ezek után a háromféle statisztika közötti
különbséget a következő egyszerű példán illusztráljuk: a rendszer álljon mindössze Ν = 3 egyforma részecskéből, amelyek számára csak az E1
és E2 energiák, ill. energiarétegek lehetségesek, az elsőben g1 = 3, a másodikban g2 = 2 fáziscellával. Ha pl. az 1 rétegben N1 = 2, a 2 rétegben
N2 = 1 részecske van, ez az eloszlás a rendszer egy meghatározott makroállapotát jellemzi, amelyhez azonban több mikroállapot tartozik, és az
utóbbiak száma, a makroállapot W termodinamikai vagy statisztikai valószínűsége (138. § 1.) az, ami a három statisztikában különböző. – a) A
Boltzmann-statisztika az egyforma részecskéket megkülönböztethetőknek tekinti, és így a példánkban szereplő makroállapotnál (N1 = 2, N2 = 1)
egyelőre a rétegekre való elosztás alapján [az 1 rétegben vagy az (a, b), vagy az (a, c), vagy a (b, c) részecskék] 3 = N!/N1!N2! lehetőség van. Ezek

mindegyike a cellákra való elosztás szerint többféleképpen valósulhat meg: pl. az „1 rétegben a és b, a 2 rétegben c” eset  mert
(11)-ből láthatóan a és b a három cellában 9, c pedig a két cellában 2 különböző módon helyezkedhetik el. Végeredményben tehát a példaként
felvett makroállapothoz

 ((11). egyenlet)

tartozó mikroállapotok száma: W = 3·322l = 54. – b) A Bose-statisztikában a részecskék megkülönböztethetetlenek, és ezért a szóban forgó
makroállapotban a rétegekre csak egyféleképpen oszthatók el (két részecske az 1, egy részecske a 2 rétegben), a cellákra viszont 6·2 = 12-
féleképpen: két részecske a három cellára a (12)-ben megadott 6, egy

 ((12). egyenlet)

részecske pedig a két cellára 2 különböző módon. A makroállapothoz tehát most W = 6·2 = 12 mikroállapot tartozik. – c) A Fermi-statisztikában a
részecskék szintén megkülönböztethetetlenek, és emellett a Pauli-elv értelmében egy (a spin figyelembevételével megfelelően értelmezett) cellában

35 A klasszikus statisztikában az elemi fáziscella térfogata (Δ τ = Δ x Δ y Δ z Δ px Δ py Δ pz) tetszőlegesen kicsiny lehet, a kvantumstatisztikákban viszont – amint azt a Δ x Δ px ≈ h stb. határozatlansági
relációkkal összhangban ki lehet mutatni – Δ τ = h3, ill. egyenként f szabadsági fokú részecskék esetén Δτ = hf.
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egynél több részecske nem foglalhat helyet. Így az (N1 = 2, N2 = 1) makroállapot, mivel két részecske a három cellában csak a (13) séma szerinti
3 módon, egy részecske pedig a két cellában 2-féleképpen helyezhető el, W = 3·2 = 6

 ((13). egyenlet)

mikroállapottal valósítható meg.

354,2. ábra -

Általános esetben a mikroállapotok számának kombinatorikai úton való megállapításával az adódik, hogy egy (N1, N2, …, Ni, …) makroállapot
termodinamikai valószínűsége a Boltzmann-, a Bose- és a Fermi-statisztikában rendre:

 ((14a–c). egyenlet)

ahol Π a produktum jele. (A formulák a fenti példa esetében rendre az említett 54, 12, 6 értékekre vezetnek.) A rendszer egyensúlyi, azaz legnagyobb
W valószínűségű állapotához tartozó Νi betöltési számok azok lesznek, amelyekre W-nek (vagy az S = k ln W entrópiának, 138. §) maximuma van,
a részecskék számának és a rendszer teljes energiájának állandóságát kifejező ΣNi = N = const és ΣNiEi = Eteljes = const feltételek mellett; a keresett
Ni-k meghatározása tehát pusztán matematikai feladat.

Az előzőkben vázolt módon keresztülvihető, de itt nem részletezett számítások arra az eredményre vezetnek, hogy a rendszer egyensúlyi állapotában
az Ni (i =1, 2, …) betöltési számok a Boltzmann-, a Bose- és a Fermi-statisztika szerint rendre:

 ((15a–c). egyenlet)

az A tényező általában – amikor a rendszerben a részecskék Ν száma állandó – a ΣΝi = Ν feltételből határozható meg. Miként az a formulákból

kitűnik, az  esetben, pl. elegendő magas hőmérsékleteken, mind a Bose-, mind a Fermi-eloszlás a klasszikus Boltzmann-eloszlásba megy
át. Ha viszont (15b–c)-ben az  mellett az 1 nem hanyagolható el, a rendszer a klasszikus eloszlásnak megfelelő állapottól lényegesen eltérő,
ún. elfajult állapotban van.
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A három statisztikáról röviden még a következőket jegyezzük meg.

a) A Boltzmann-statisztikában (ill. kvantált Ei energiák esetében a „klasszikus kvantumstatisztikában” (az A tényező az említett 

egyenletből adódik, s így

 ((16). egyenlet)

Ezt az összefüggést már többször felhasználtuk, pl. a 352. § 3.-ban, speciálisabb alakjában pedig – amikor az összes gi statisztikai súlyok egyenlők
– a 139. és 166. §-ban.

b) A Bose-statisztika első alkalmazása az üregsugárzásra (305. §) mint fotonok sokaságának tekintett „fotongázra” vonatkozott (Bose, 1924), és
a (306,3) alatti Planck-féle sugárzási törvény statisztikai jellegű levezetését eredményezte. Egy másik, az egyatomos gázokra való alkalmazás
(Einstein, 1924) a 129. és 148. §-ban említett gázelfajulásnak, ill. a hélium II szuperfolyékonyságának értelmezésénél látszik jelentősnek.

c) A Fermi-statisztika egyik legfontosabb alkalmazása a fémek szabad vagy vezetési elektronjaiból álló elektrongázra vonatkozik (203. §). A konkrét
energiaeloszlási formula felállításához ismernünk kell a (15c)-ben szereplő gi-t, az Ei és Ei + dEi közé eső kvantumállapotok számát; erre a
kvantummechanika alapján (l. alább) a

 ((17). egyenlet)

kifejezés adódik, amelyben V az elektrongáz által betöltött térfogat, m az elektron tömege. Ha (17)-et (15b)-be helyettesítjük, és A-t az 
alakban írjuk, akkor – az i index elhagyásával – azt kapjuk, hogy az E-től E + dE-ig terjedő energiaintervallumhoz tartozó elektronok Ni ≡ dN száma:

 ((18). egyenlet)

Ε Fermi-eloszlás főbb jellegzetességeiről és az EF ill.  Fermi-energia szerepével már a 203–204. §-ban foglalkoztunk; az ott felírt (203,13) egyenlet
(18)-tól abban különbözik, hogy az előbbi dN helyett a dn = dN/V [cm–3] elektronkoncentrációra vonatkozik.A gi, meghatározásával kapcsolatban
hivatkoznunk kell arra a („dobozmodellre” alkalmazott) Schrödinger-egyenletből levezethető eredményre, hogy egy a oldalalú és áthatolhatatlan
falakkal rendelkező kockában mozgó elektron energiája csak az

 ((19). egyenlet)
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diszkrét értékeket veheti fel. Ha (19)-et az  alakban írjuk, és az n1, n2, n3 számokat egyelőre folytonos változóknak fogjuk fel, akkor

az előbbi egyenlet egy olyan gömb egyenlete, amelynek sugara  térfogata: V' = (4π/3) 8 (a3/h3) (2mE)3/2. Könnyen belátható, hogy az E-
nél kisebb energiájú kvantumállapotok g(E) száma akkora, mint amennyi az n1, n2, n3 pozitív egész számoknak megfelelő „rácspontok” száma az
említett gömb „pozitív nyolcadában”. Mivel mindegyik rácsponthoz egy egységnyi élhosszúságú kocka tartozik (354,3. ábra), g(E) nagy ni-k esetén
jó megközelítéssel egyenlő a gömb V' térfogatának nyolcadrészével:

 ((20). egyenlet)

Az Ε és Ε + dE közé eső kvantumállapotok száma (20)-nak Ε szerinti differenciálásából és az a2 = V jelöléssel:

 ((21). egyenlet)

A spin kétféle beállási lehetősége miatt a keresett betöltési számot (21)-nek a kétszerese, vagyis valóban a (17) kifejezés adja meg.

354,3. ábra -
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5. Kvantumelektronika, a) A spontán és indukált emisszióról. A későbbiek számára alapvető (352,10) összefüggések igazolása céljából vizsgáljunk a
térfogategységben eloszlott Ν számú azonos felépítésű atomot, amely közül Nj számúnak energiája Ej a többié, vagyis Nk = N – Nj számúé pedig Ek(<
Ej). Ε térfogategységben azonban sugárzási energia is legyen jelen éspedig w(v) spektrális térfogati sűrűséggel. Minthogy az Ej és Ek energiaérték
között kvantumátmenet lehetséges, ezért a Bohr-féle frekvenciafeltétel szerint a jelenlevő Ej – Ek = hvjk energiájú fotonok energiasűrűsége w(vjk). A
352. § 2. szerint egyidejűen háromféle (α, β, γ) kvantumátmenet lehetséges (354,4. ábra).

354,4. ábra -

α) Spontán (vagyis látszólag önként végbemenő) fényemisszió: j → k-nak megfelelően. A j állapotbajutástól számítva ez állapot élettartamának lejárta
után bekövetkező ilyen természetű emissziónak kisugárzott teljesítménye szükségképpen:

ahol Ajk jelenti annak valószínűségét, hogy egy Ej energiájú atom önként Ek energiájúvá változzék.

β) Abszorpció a környező w (vjk) energiasűrűségű sugárzási térből. Ilyen, k → j kvantumátmenet során az atomhalmaz által elnyelt sugárzási
teljesítmény szükségképpen:

ahol Bkj jelenti annak valószínűségét, hogy egy k állapotú atom a w (vjk) hatására j állapotúvá változzék.

γ) Indukált emisszió a j → k átmenetnek megfelelően. [A környező w (vjk) „indukáló” hatására még a j állapot élettartamán belül bekövetkező ilyenfajta,
az indukálóval szigorúan koherens emisszió lehetőségére Einstein sejtése nyomán a hullámmechanika mutatott rá.] Ilyen kvantumátmenet során
az Nj számú atom kisugárzási teljesítménye:
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ahol Bjk jelenti annak valószínűségét, hogy egy j állapotú atom a w (vjk) hatására k állapotúvá degradálódjék.

Az atomhalmaz és az azt környező sugárzási tér (stacionár) termikus egyensúlyának mármost az a feltétele, hogy Ρα + Ργ = Ρβ legyen, vagyis az

 ((22). egyenlet)

teljesüljön. Azonban Τ hőmérsékleten a termikus egyensúly miatt szükségképpen fennáll még (352,12) is, amiből

 ((23). egyenlet)

ahol g1 és gk a megfelelő energiaszintek statisztikai súlya. Ezért (22)-ből

ahonnan

Itt azonban szükségképpen

 ((24). egyenlet)

egyezésben (352,10)-zel, mert csakis e feltétel mellett egyezik w(vjk) a Planck-féle formulával (306. §). Ha ugyanis fennáll (24), akkor

 ((25). egyenlet)

A  klasszikus határesetében tudjuk azonban, hogy érvényes Rayleigh – Jeans törvénye (306. §), amelyet nem polarizált sugárzás esetén
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fejez ki. Fejtsük geometriai sorba a feltétel mellett (25)-öt, és hagyjuk el bízvást a lineárisnál magasabb fokú tagokat:

Az utolsó két egyenlet összehasonlításából

teljes egyezésben (352,10)-zel. Ezért (25) a (24) esetén valóban átmegy Planck nevezetes sugárzási formulájába:

[vö. (306,3)-mal].

Spontán emisszió esetén egyetlen atom a (352,6), valamint α) szerint

teljesítménnyel sugároz. Innen a (352,8)-cal egyezésben:

Ebből a most igazolt (352,10) alapján:

 ((26). egyenlet)

Az  ismeretében tehát kiszámítható az atomi halmaz által kibocsátott, ill. elnyelt rezonanciasugárzási teljesítmény.

A hagyományos források általában spontán emisszió útján sugároznak. Indukált emisszió és ezzel egyetlen indukáló (gerjesztő = „stimuláló”) fotonnak

megkettőződése, kvantumos erősítése csakis akkor jelentkezhetik, ha  vagyis ha (22) így módosul: NjBjk > NkBkj, amiből (24) alapján:
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 ((27). egyenlet)

A (23) miatt ez ellentéte a termikus egyensúly esetének. Az indukált emissziónak szükséges feltétele tehát az, hogy a felső Ej energiaszinten több
(Nj számú) atom tartózkodjék, mint az alsó Ek-n, más szóval, hogy az Nj és Nk betöltési számok (ún. populációk) az egyensúly esetéhez képest
fordított nagyságúak legyenek (vagyis ún. populációinverzió álljon fenn) valamilyen energiának alkalmas betáplálása (vagyis optikai besűrítése, ún.
pumpálása, Kastler, 1958) következtében.

Az előbbiek alapján könnyen meg lehet mutatni, hogy egy (el nem fajult: gj = gk = 1) két energiaszintű (Ej > Ek) molekulahalmazba az x irányban
behatoló vjk frekvenciájú és Δvjk félértékszélességű paralel fény J intenzitásának x irányú gradiensét az abszorpciós és azt követő indukált emissziós
teljesítmény különbségeként a

 ((28). egyenlet)

kifejezés szolgáltatja. Ebből a (272,4)-gyel való összehasonlítás alapján kitűnik, hogy az ún. rezonanciaabszorpciónál (343. § 3.) a Κ abszorpciós
koefficiens szerepét a

 ((29). egyenlet)

tölti be. Látjuk, hogy a populációinverzió esetén Kv < 0, vagyis ekkor nem elnyelés, hanem erősítés következik be. A (28) egyben magyarázatát adja
annak a tapasztalatnak, miért szükséges éles (Δv → 0) színképvonalú gerjesztő fény a rezonanciasugárzás (343. §) előidézéséhez.

A populációinverzió technikai megvalósítása és ezáltal egy molekulahalmazban láncreakciószerű koherens indukált emisszió előidézése az ún.
kvantumelektronikának a feladata. A szerkesztett kvantumerősítőket még kvantumgenerátoroknak is nevezik. Ezeknek két fontos képviselőjük alakult
ki: a mikrohullámok (239. §) tartományában működő ún. maser (ejtsd: mézer) és a fényhullámok tartományában működő laser (ejtsd: lézer). Nevük
a működésük lényegét angolul kifejező szavak kezdőbetűiből áll. [Microwave (or Light) Amplification by Stimulated Emission of Radiation; magyarul:
mikrohullám- (vagy fény-) erősítés a sugárzásnak gerjesztett emissziója útján.

A mézerek működésének elvét legegyszerűbben az ammóniamézeren (5b), a lézerekét a rubin-, ill. hélium-neon-lézeren (5c) érthetjük meg. A
lézerekkel ellentétben a mézereknél a (352,8) jóvoltából az Ajk ~ v3 → 0, ezért itt az inkoherens spontán emisszióval nem kell számolnunk.

b) Ammoniagáz-mézer (ammóniaóra). Megértéséhez tudnunk kell, hogy az ammónia (NH3) molekula három H-atomja általános háromszöget alkot,
amelyen éppen ezért az oldalak növekvő sorrendje meghatároz egy forgási és ezzel a síkjukra merőleges irányt, vagyis e sík „színét és fonákját”. A
N-atom vagy e sík színe felett (j), vagy a fonákja alatt (k) tartózkodik. Ε két stacionár állapotához azonban kissé különböző értékű rezgési energiaszint
tartozik (Ej – Ek ≈ 10–4 eV), amelyben azonban az átmenet közben kissé torzuló NH3-molekula elektromos dipólusnyomatéka is eltér egymástól.
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Ha azonban az NH3 gázmolekula forog is a Η háromszög síkjára merőleges szabad tengely körül, akkor a rezgéssel egyidejű forgásból ún. rezgési
rotációs színkép származik (l. 371. §), amelynek vonalait a J = 1, 2, 3, … ún. rotációs kvantumszámmal jellemezhető forgási állapotok között egy-egy

kvantumátmenet (ΔJ = 0, ± 1) szab meg. A forgás következtében az Ej állapotú NH8-molekula  az Ek állapotú  válik, de e két állapot

között átmenet is  lehetséges, amikor is a molekula egy-egy vjk = (Ej – Ek)/h ≈ 2,4·104 MHz frekvenciájú fotont bocsát ki, akármekkora is
J. Minthogy Ej ≈ Ek, ezért (252,12) miatt egyszersmind Nj ≈ Nk.

A j állapotú molekulák a k állapotúaktól azonban térbelileg szeparálhatók azáltal, hogy egy (j + k) keskeny NH3 molekulasugarat (l. 132. §) egy
feltöltött kvadrupol-kondenzátor (K) fegyverzetei között tereljük át (354,5. ábra). Ennek erősen inhomogén tere a rajta átfutó NH3 molekulák közül a
magasabb Ej energiájúakat (j) egy üregrezonátor (Ü) nyílásába fókuszálják, de szétszórják a kisebb Ek energiájúakat, mert ezek dipólmomentuma
a magasabbakétól eltér. Ezért az előzőleg a vjk frekvenciára behangolt Ü üregbe több (Nj) j állapotú molekula jut, mint (Nk) k állapotú. Ott tehát
e populációinverzió miatt már egyetlen spontán emisszió hullámának hatására is láncreakciószerűen önfenntartó indukált emissziófolyamat áll be,
amelynek hullámai az üregből mint generátorból (H) hullámvezető segítségével 10–9 W-nyi teljesítménnyel „kicsatolhatók”. Ezek frekvenciastabilitása
azonban legalább 1010 nagyságrendű. Minthogy a kilépett hullámok frekvenciája „leosztható”, ezért az ammóniamézer még a 18. §-ban említett
kvarcóránál is pontosabb óraként is felhasználható, amely pl. képes kimutatni a Föld forgásának csekély lassulását is. Hasonló elven sikerült metán-
(CH4) mézért is előállítani.

Szerkesztettek azonban két energiaszint között működő hangolható, de impulzusüzemű mélyhűtésű paramágneses kristály mézert is, sőt
háromszintes folytonos üzemű hangolható rubinmézert is.

354,5. ábra -

c) Lézerek (szerkesztésüknél már számolni kell a spontán emisszió zavaró hatásával).
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I. Háromszintű lézerek működési elve. Folytonos működés érdekében a harmadik (f) szintre azért van szükség (Ef > Ej > Ek), mert pusztán a j és
k szint közötti optikai (vjk) pumpálással nem érhető el a megkövetelt Nj > Nk állapot az idő előtt bekövetkező spontán emisszió miatt. Elérésére
a molekulahalmazt energiabevitellel (a) előbb alkalmasan választott oly felső Ef állapotba igyekszünk „gerjeszteni” (354,6. ábra), amelyből az (s)

spontán emisszióval az Ej középsőbe zuhan, majd innen (i) indukált emisszió útján az Ek alsóba: tehát  Ezért három el nem fajult (gf = gi =
gk = 1) állapotot tételezve fel, e körfolyamat során az Nj >Nk feltétel érthető okokból csakis akkor érhető el, ha egyszerre fennáll:

 ((30). egyenlet)

354,6. ábra -

Ez azt is jelenti, hogy lehetőség szerint rövid τfj(≈ 10–8 s) élettartamú, vagyis széles (f) nívót kell választani, viszont τfj(≈ 10–3 s) hosszú tartamú legyen.
Kimutatható továbbá, hogy elhanyagolható Afk mellett időben változatlan Nj, Nk és Nf esetén populációinverzió csakis abban az esetben létesíthető, ha

 ((31). egyenlet)

Ha pedig az n törésmutatójú lézerközegben ilyen stacionár populációinverziót vkf frekvenciájú Δvp félértékszélességű fénnyel (optikai pumpálással)
kívánunk elérni, akkor e fény spektrális energiasűrűségét legalább

 ((32). egyenlet)

értékűre kell emelni.
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Optikai rezonátorként egy Fabry–Perot-interferométer (278. §) sík-, vagy még inkább konfokálisan homorú tükrei közé zárt henger alakú üreg szolgál.
A 354,7. ábrán T1 teljes (ϱ ≈ 1), a T2 pedig az előbbivel [szükség esetén flexibilis (H) csatlakozások segítségével] párhuzamosra állítható félig
áteresztő (ϱ2 ≈ 1 – τ2) tükröt jelent. Az általuk közrezárt (Nf + Nj + Nk) lézerközegbe az Ef szintre töltéshez szükséges energiát a C cső falán keresztül
juttatjuk típusonként más és más elv szerint.

354,7. ábra -

Az optikai rezonátor helyes méretezésének azonban feltételei vannak. Ha ugyanis a cső T2 végén egyetlen atomnak  emissziója folytán (vjk)
hullám indul J0 erősséggel T1 felé, akkor az általa láncszerűen indukált emissziók következtében koherensen felerősödött hullám verődik vissza T1-
en, és ez eléri T2-t, ahol a (29) szerint annak J intenzitása elvben:

 ((33). egyenlet)

itt L = T1T2 a lézercső hossza. Minthogy azonban kiküszöbölhetetlen veszteségek is vannak, ezért (33) helyett valójában

 ((34). egyenlet)

ahol tényleges erősítés esetén  Ε két egyenletből a lézercső öngerjesztésének feltétele:

amiből

 ((35). egyenlet)
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Ha ezt behelyettesítjük (29)-be, és onnan kifejezzük (Nj – Nk)-t, egyszersmind következtethetünk arra is, hogy adott veszteség mellett legalább
mekkora populációinverzióra van szükség a rezonátor működéséhez. Ε rezonátornak, amely a benne szembe haladó fényhullámok interferenciája
folytán álló fényhullámokkal (279. §) töltődik fel, a húr felhangjaihoz hasonlóan sokféle rezgési módusa van. Ezek közül egyszerűbbek a tengely
mentiek, amelyeket az

 ((36). egyenlet)

egyenlet szab meg, ahol L-nek nagy, a λ vákuumhullámhossznak kis értéke miatt az m szükségképpen igen nagy egész szám. Nem bizonyos
azonban, hogy adott L, λ és n esetén ezt az egyenletet pontosan egész szám (m) elégíti ki. Az indukált emisszió következtében keletkező v0
frekvenciájú és véges Δv0 félértékszélességű (öngerjesztő) fénynek mégis van az m sorszámmal jellemezhető oly frekvencia-összetevője (354,8.
ábra), amelyre az üregben soksugarú interferencia (278. §) útján rezonancia következik be; és ennek frekvenciája (36)-ból:

 ((37). egyenlet)
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354,8. ábra -

Ezért a rezonátor m-edik (fő) és a szomszédos (m + 1)-edik (mellék) sajátfrekvenciájának távolsága :

 ((38). egyenlet)
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A rezonancia pedig érthető módon bekövetkezik a gerjesztő vonalprofil haranggörbéje alá férő valamennyi rezgési módusra, azonban az üreg
természetesen a v0 maximumhelyhez legközelebbi vm módusában töltődik fel a legnagyobb Wm fényenergiára (feltéve, hogy közben az utánpótlás
teljesítménye meghaladja a veszteségeket). Ha pedig a vm frekvencián kisugárzott lézerteljesítmény Pm, akkor a fő módus vonalszélességére (amely
a természetes vonalszélességnél is kisebb, így szintén nem mérhető) megbízható becslést a

 ((39). egyenlet)

összefüggés ad. Belátható, hogy a pumpáló teljesítmény fokozatos növelésével a lézeroszcilláció beindulásaként először vm frekvenciájú rezgés lép
ki, a vm+k(k = ± 1, …) frekvenciák csak később jelentkeznek.

A lézeroszcillátornak ún. jóságát számszerűen a

 ((40). egyenlet)

dimenzió nélküli mennyiséggel szokták jellemezni.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a lézert két párhuzamos tükör között oly optikai közeg alkotja, amelyben elektro- vagy
fotolumineszcencia idézhető elő, magát a (spontán) kibocsátott lumineszcenciafényt pedig tükrök nélkül is viszonylag éles színképvonal (v. sáv)
jellemzi.

A lézerbeli kvantumszerű energiaátalakulások statisztikai átlagokban értve a következő hullámfolyamatok egymásutánjából állnak. A feltöltés
(pumpálás) nyomán egy molekula (atom) spontán emisszióval egy rövid haladó, gömbi fényhullámvonulatot bocsát ki, amelynek azonban általában
hosszú  utat kell megtennie ahhoz, hogy a közegben egy másik feltöltött molekulát idő előtt fénykibocsátásra „indukáljon”. Ezért ennek a gömbi
nyalábnak egy része a párhuzamos tükrök között oda-vissza verődik, miközben a sorozatos leszűkülése következtében fokozatosan gyengül, de
iránya a tükrökre mindinkább merőlegessé válik. Eközben ott szükségképpen álló fényhullámteret tölt fel fényenergiával, a nyalábnak leszabdalt
részei azonban a tükrök közötti térből kiszóródnak. Indukált emissziók tehát általában már álló fényhullámtérben kezdődnek éspedig szükségképpen
a térrel azonos fázisban, ezért az ekkor koherensen kibocsátott gömbi fényhullámoknak burkoló felülete a csomósíkkal párhuzamos, a hullámok
eredőjének terjedési iránya tehát a csomósíkokra merőleges lesz. Az eredő fényhullámok pedig az állóhullámteret interferenciásán mindinkább
erősítve fényenergiával töltik tovább (öngerjesztés).

Ha azonban az egyik tükör félig áteresztő, ezen az álló hullámtér energiája kiszivárog, éspedig szükségképpen haladó fényhullámok alakjában
megtartva nagy energiasűrűségét és szigorú párhuzamosságát.

II. A rubinlézer (Maiman, 1960) közegét mesterséges rubin (vagyis Cr2O3-mal szennyezett Al2O3 alapanyagú) egykristályból csiszolt oly henger
alkotja, amelynek tengelye a kristálytanival párhuzamos. Ε kristály 1 cm3-ében kb. 1,6·1019 krómion (Cr+++) foglaltatik. Ε lézer a krómion három
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energiaszintje között működik (354,9. ábra). A krómionnak 4F1 és 4F2 jelű széles energiaszintjeit a rubinhenger körül csavarodó argon villanócső (V)
fénye tölti fel. A feltöltött krómionok energiája spontán emisszió kíséretében a viszonylag nagy élettartamú 2E nívópárra esik, de innen az említett
öngerjesztéssel indukált emisszió útján az A jelű szintre kerül vörös lézerfény kilövellése kíséretében. A berendezést a 354,10. ábra vázolja, ahol
Τ teljes és A félig áteresztő oly tükröt jelent, amelyeknek egymással λ/10-nyi tűréssel párhuzamosnak kell lenniük. Készült olyan rubinlézer is,
amelynek egyetlen kilövellt fényimpulzusa 500 MW teljesítményű, tartama pedig 200 ns. Minthogy fémből készült rezonátortükrökön a kedvezőtlen
fényabszorpció, és emiatt az erős hőfejlődés következtében károsodás lép fel, ezért a lézertechnikában vezető (fém) helyett oly sok szigetelőréteges
interferenciatükröt használnak, amelynek λ-tól erősen függő ϱ reflexióképessége éppen a lézerfényre a legnagyobb (98%).

354,9. ábra -
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354,10. ábra -

Itt említjük meg, hogy egy félvezető (pl. GaAs, InSb) szilárdtest p-n átmenete (l. 207. §), szintén felhasználható indukált fényemissziónak, és
így lézersugárzásnak előállítására. A félvezető lézerek előnye az, hogy rendkívül kis méretűek, hátrányuk viszont a fénynyalábjuknak viszonylag
nagy divergenciája. Rubinlézeren kívül készülnek még szilárdtest-lézerek CaWO4 egykristályból, amelynek rácsába szennyezésként neodimionokat
építenek be, továbbá fluorit (CaF2) egykristályból is, ennek rácsában viszont diszprózium-ionok vannak.

III. A He-Ne gázlézernek közege a héliumgáznak 0,9 torrnyi és neongáznak 0,1 torrnyi részleges nyomású szobahőmérsékletű elegye. Az így 1
torr nyomású gázelegy kb. 1 m-nyi hosszú (Φ ≈ 8 mm) kételektródás üvegcsőbe van zárva (354,11. ábra), amelyet sík rezonátor tükrök helyett
előnyösebben Brewster-szögben hajló ferde síkablakok zárnak be. Ezek ugyanis kedvező módon csak a beesési síkra merőleges rezgési síkú poláros
fényt engedik át veszteséges reflexió nélkül a kívül egymással szemben konfokálisan (v. telemetrikusan) felállított interferenciás (rezonátor-) tükörpár
felé. Ezek egyike kissé áteresztő, a folytonos üzemben kibocsátott (λ = 633 nm) poláros paralelfény ezen lép ki. A homorú rezonátortükrök jóvoltából itt
transzverzális állóhullám-módusok is szerephez jutnak. A lézerközegben a Ne-atomok halmazában létesítjük a szükséges populációinverziót három
energiaszintjük felhasználásával. A héliumnak az a szerepe (l. 354,12. ábra), hogy atomjait a kb. 3000 V egyenfeszültséggel keltett gázkisülési
elektronok mozgási energiája a 21S jelű energiaszintjére is feltölti. Az így gerjesztett He*-atomok azután a 343. §-ban leírt másodfajú ütközések útján
átadják energiájukat a Ne-atomoknak, mert ezeknek szerencsésen egy pontosan ilyen magas 2s energiaszintjük azt maradék nélkül befogadni képes.
Ε nívóról az energia azután a Ne-atomnak egy alacsonyabb 2p jelű nívójára esik indukált emisszióval kibocsátott λ = 632,8 nm hullámhosszúságú
vörös fény kíséretében. A Ne-atomok ezután a 2p nívójukról az ábrán megjelölt állapotokon keresztül jutnak alapállapotukba. A folytonos üzemű
He-Ne-lézer fénye a rubinlézer villanásánál lényegesen kisebb teljesítményű, de koherenciahossza nagyobb, és párhuzamossága is jobb (Θ min ≈
10–3 radián).
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354,11. ábra -
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354,12. ábra -

Nemcsak He-Ne, hanem a legkülönbözőbb anyagú (CO2, stb.) gázlézereket is sikerült előállítani.

IV. Folyadéklézereket is sikerült szerkeszteni. Ezek közege egyes ritka földfémek (pl. Eu) sóinak vagy fluoreszkáló szerves vegyületeknek (pl.
xantóneknek) rendszerint alkoholos oldata. Csakis optikai pumpálással működnek. Előnyük az, hogy könnyen állíthatók össze, és velük egymás után
több különböző hullámhosszúságú (színű) fény is gerjeszthető kvázifolytonos üzemben.

V. A lézerfény rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik a hagyományos (vagyis spontán emisszióval sugárzó) fényforrások fényével összehasonlítva.

Így pl. a rubinlézer fényének Jλ (≡ dJ/dλ W/cm3) spektrális intenzitássűrűsége 5·106-szor nagyobb is lehet, mint amekkora a hőmérsékleti sugárzó
Nap felületén ugyanezen hullám hosszúságnál uralkodó spektrális fényintenzitás-sűrűség. Ε nagy intenzitásnak köszönhető az, hogy pl. a rubinlézer
párhuzamos fényének útjába gyűjtőlencsét állítva a hőhatása képoldali gyújtópontba helyezett önborotva pengén lyukat éget. (A gyújtó pontban
ugyanis 5·104 Κ hőmérsékletű plazmaállapot is kialakulhat, és ezzel egyszer esetleg a magfúzió külső feltételeit is megvalósíthatjuk.) A fókuszált
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lézernyalábbal vértelen retina- vagy bőrrák-műtétet is sikerrel lehet végezni. Benne a molekuláknak Raman- színképe is (369. §) kedvezően nagy
intenzitással kelthető.

A lézerfény másik feltűnő tulajdonsága a nagymértékű párhuzamossága, amit ront ugyan kissé az elhajlás a Φ átmérőjű A kilépési ablakon, és így
a nyaláb divergenciájának 2Θmin szögét a Θmin ≈ λ/Φ arány szolgáltatja, de teleszkopikus elrendezésű rubinlézer esetén a Θmin-ot 10–5 radiánra
sikerült leszorítani, miáltal pl. a Földről kivetített lézerfény a Holdon kb. 3 km-nyi átmérőjű felületet világít meg.

A lézerfény harmadik nevezetes tulajdonsága a nagymértékű monokromáziája. Nevezetesen a színképvonalának félértékfrekvencia-szélessége
mérhetetlenül kicsiny, mert az mindössze 1 Hz-nyire becsülhető, ugyanennek a vonalnak a frekvenciaszélessége viszont spontán emisszió esetén 108

Hz-et is kitesz. Ezzel magyarázható különben a lézerfény nagyfokú térbeli és időbeli koherenciája is. Pl. közvetlenül lézerablak elé helyezett Young-
féle kettős rés esetén fehér ernyőn félhomályban is elhajlási csíkokat szemlélhetünk. Egy gázlézer vörös fényének koherenciahossza pedig elérheti
a 200 m-t is, viszont az Engelhard-féle Kr 86 atomlámpa hosszmértékül választott λ = 606 nm-es színképvonalú fényének (2. § 1.) koherenciahossza
mindössze 5 mm-nyire tehető. Belátható, hogy egy többszáz m-nyi hosszúságú zavartalan szinuszos hullámmal amplitúdómoduláció útján ugyanazon
idő alatt 105-szer több értesülést (információt) továbbíthatunk, mint mikrohullámokkal, mert ez utóbbiaknak kb. 1010 Hz-nyi rezgésszáma mintegy
öt nagyságrenddel kisebb a fényénél. Folytonos üzemű lézereknek fénye Kerr- vagy Faraday-effektus stb. alapján, vagy mézerrel is modulálható.
Impulzusüzemű lézerekkel egymással szabatosan megegyező óriás hullámimpulzusokat gyorsan forgatott rezonátortükrök segítségével lehet
előállítani.

Figyelemre méltó még, hogy nemcsak egyetlen, hanem két lézernek a fénye is interferenciaképes. Ezért megvalósítható pl. a fénylebegés is (279.
§), és ezzel egy modulált lézernyalábbal közvetített jelsorozatnak felfogása a szuperheterodin elv alapján (l. 238. § 3b).

Lézerimpulzussal (a radar elvén) távoli fényvisszaverő tárgynak távolsága ± 30 cm-nyi pontossággal igen gyorsan megmérhető azáltal, hogy a
visszavert fényimpulzusnak késését a lézer helyén fotoelektromos detektorral mérjük, és ebből c ismeretében a távolság kiszámítható. Lézersugárral
az optikai Doppler-effektus (321 és 345. §). alapján előállítható fénylebegés mérése árán pedig egy saroktükörrel felszerelt testnek radiális sebességét
szintén megtudjuk határozni.

A lézerfénynek köszönhető a holográfiának (285. § 5.), valamint az ún. nemlineáris optikának (303. § 6.) kifejlesztése is, továbbá több fotonos
fotoeffektus előállítása.

A lézerfény λ hullámhossza a rezonátortükröknek L távolságától függ, ami azonban különösen termikus okokból időben változhat. Ezért λ is
megváltozhat. Szellemes automatikával azonban a lézerfény λ hullámhossza (pl. CH4-) mézerrel 1016-os pontosságúra (ez 16 hibátlan értékes
számjegyet jelent) stabilizálható, ami lényegesen meghaladja a Kr86-os lámpa hosszmértékéül választott hullámhosszának 109-es pontosságát.
Hazánk fiának, Bay Zoltánnak (1972) pedig sikerült ilyen stabilizált lézerfénynek a λ hullámhosszán kívül még a ν frekvenciáját is 1016-os pontossággal
meghatározni. Minthogy pedig a fény c vákuumsebességének a λ-tól és iránytól való függetlenségét különböző inerciarendszerekben sokoldalú
észleléssel 1020-os pontossággal sikerült igazolni, ezért Bay eredménye lehetővé teszi, hogy a jövőben a c értékét önkényesen megválasztva a v =
c/λ összefüggés alapján a hosszmértéket (λ) az, időmértékre (v–1, pl. a Cs-óra időadataira) vezessük vissza, és ezzel pl. az MKSA mértékrendszert
(153. §) az egyszerűbb „KS”-sel helyettesítsük.
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6. fejezet - XIII. RÉSZ. AZ ATOMMAGFIZIKA ELEMEI
Ε rész a magfizikának csupán empirikus alapismereteit közli. A kutatások újabb eredményeit szakkönyvek ismertetik.

355. §. Az atommagok tömege; tömegspektroszkópia; izotópok

Az atomok, ill. atommag tömegére vonatkozólag alapvető jelentőségű az a radioaktivitás vizsgálatánál tett felfedezés, hogy vannak azonos
rendszámú, de különböző tömegű atomfajták, az ún. izotópok (326. § 3.). J. J. Thomson 1912-ben neonionokból álló csősugarakon kimutatta, hogy
az izotópia nemcsak radioaktív elemek sajátsága. A kimutatásra alkalmazott „parabolamódszerből” fejlődött ki a tömegspektroszkópia, az izotópokra
és egyúttal az atommagokra vonatkozó ismereteink egyik fő forrása.

1. A Thomson-féle parabolamódszer lényege: az ionforrás (pl. a 200,10. ábrán megismert csősugárcső) segítségével előállított cső- vagy
ionsugaraknak egy keskeny nyalábja – nagy vákuumban – ellentétes irányú elektromos és mágneses téren halad át, és e terekben való eltérítés
után fotólemezre jut (355,1. ábra). Az eltérítés törvényeiből könnyen levezethető, hogy az azonos e/m fajlagos töltésű, de különböző υ sebességű
ionoknak a fotolemezt egy parabolaív mentén kell megfeketíteniük.

355,1. ábra -

Ha az L fotolemezt egyelőre az elektromos és mágneses tér jobb oldali határán képzeljük elhelyezve, akkor az x távolság befutása után az Ε
elektromos tér okozta eltérítés (198,3a) szerint: y = eEx2/2mυ2. A Β mágneses tér hatására az ion az ismert mυ2/r = (e/c)υB egyenlet meghatározta
r sugarú körpályán mozog, és a (198,6) ábra alapján d ≡ z eltérítésre fennáll: r2 = (r – z)2 + x2; innen kis eltérítés  esetén z = x2/2r, vagy az



XIII. RÉSZ. AZ ATOMMAGFIZIKA ELEMEI

638

előző egyenlet felhasználásával z = eBx2/2mcυ. Az y és z eltérítésekre nyert összefüggésekből számunkra most csak a következő – az L lemez
jobbra tolásával is érvényben maradó – arányosságok a lényegesek:

 ((1a–c). egyenlet)

és ez adott e/m-re valóban egy parabolának felel meg.

A neon-ionsugarakkal végzett kísérletnél azonban a Ne 20,18 atomsúlya alapján várt egy parabola helyett kettő mutatkozott nevezetesen a kiértékelés
szerint az egyikhez igen jó megközelítéssel a 20-as, a másikhoz a 22-es atomsúlyú tartozott, és e két parabola „feketedésének” aránya 9:1 volt. Ez
az eredmény azt bizonyítja, hogy a Ne-elem a 20-as és a 22-es Ne-izotópok kb. 9:1 arányú elegye (keverékeleme vagy plejádja): pl. 1018 számú
Ne-atom közül kb. 9·1017 a 20Ne- és 1017 a 22Ne-atom; később felfedezték az igen ritka 21Ne izotópot is. – A sugárnyaláb az egyszeres töltésű
Ne+-ionokon kívül Ne++-, Ne+++- …ionokat is tartalmaz, de az ezekhez tartozó parabolák a 2e/m, 3e/m, … fajlagos töltés miatt (e az elemi töltés)
az előbbi paraboláktól távol esnek.

2. Tömegspektroszkópia. A Thomson-féle berendezést és a továbbfejlesztésével szerkesztett olyan készülékeket, amelyekkel egy ionnyaláb
különböző részecskéinek tömege és számaránya meghatározható, általánosan tömegspektroszkópoknak nevezzük, speciálisan pedig
tömegspektrográfoknak, ill. -spektrométereknek aszerint, amint a különböző tömegű ionok fotolemezen létesítenek vonalakat, vagy pedig műszer
méri a megfelelő ionáramokat.

A Thomson-félénél sokkal tökéletesebb Aston-féle tömegspektrográf (1919) működési elvét a vázlatos 355,2. ábra szemlélteti. A keskeny R1 és R2
résekkel leszűkített ionnyalábban először a Κ kondenzátor Ε elektromos tere az azonos e/m-ű ionokat sebességük szerint elkülöníti úgy, hogy az
újabb R3 résen átmenő részecskék közül a leglassúbbak υa, a leggyorsabbak a υb görbe mentén haladnak, majd a különböző sebességű ionokat
az E-re és egyúttal az ábra síkjára (×-jel) merőleges Β mágneses tér az L fotolemez Ρ pontjában egyesíti. Ε sebességfokuszálás révén elérhető,
hogy a különböző e/m-ű, ill. különböző m tömegű ionfajták a megfelelően elhelyezett lemezen egy-egy meglehetősen éles vonalat hozzanak létre;
ezeknek összessége a vizsgált anyag, pl. gázelegy „tömegspektruma”.

355,2. ábra -
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A sebességfókuszálás után még fennálló vonalkiszélesedést, amely az R1 és R2 réseken áthaladt ionnyaláb kismértékű divergenciájából származik,
az elektromos és a mágneses tér alkalmas kialakításával megvalósítható irányfókuszálás útján lehet csökkenteni. Így fejlődtek ki az Aston-féle
készülékből – főleg Dempster, Bainbridge, Herzog és Mattauch munkásságának eredményeként, párhuzamosan az ionforrások és az elektron-, ill.
ionoptika nagymérvű tökéletesítésével – a modern kettős fókuszálású tömegspektrográfok. A 355,3. ábrán pl. a Mattauch-féle tömegspektrográf
(1934) vázlata, a 355,4. ábrán pedig egy gázelegynek a készülékkel felvett tömegspektruma – a 20-as tömegszám környezetébe eső részlet –
látható; a 22-es neonizotóp (22Ne) vonala kb. 2 m távolságban lenne!

355,3. ábra -
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355,4. a. ábra -
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355,4. b. ábra -

Egy tömegspektrográf felbontóképességén az optikai spektrográfok λ/Δλ felbontóképességének (280. §) analógiájára az F = m/Δm hányadost, a
tömegnek és a készülékkel még megállapítható legkisebb tömegkülönbségnek a viszonyát értjük. A Thomson-féle berendezés felbontóképessége
10 – 20, az Aston-féléé kb. 300, a kettős fókuszálású spektrográfokkal viszont 104 – 105 érték is elérhető (kielégítő érzékenység vagy „fényerő”,
azaz nem nagyon nagy expozíciós idő mellett), és a tömegek – megfelelő módszerekkel, könnyű elemeknél – négy-öt tizedes jegy pontossággal
is meghatározhatók.

A tömegspektroszkópiát az atomtömegeknek a magfizika által megkívánt precíziós meghatározásán kívül sok más területen is alkalmazzák,
pl. a kémiában – elsősorban gázanalízisre –, a biológiában, geológiában és az iparban. Ε célokra általában egyszerűbb szerkezetű és kisebb
felbontóképességű (<1000), az ionáramokat elektromos úton mérő vagy regisztráló tömegspektrométereket használnak. Ilyen pl. a Nier-féle
tömegspektrométer, amelyben egy szektorszerű mágneses tér csak irányfókuszálást létesít, továbbá a rádiófrekvenciás tömegspektrométer, amely
a különböző tömegű ionokat mágnes nélkül, nagyfrekvenciájú elektromos terek segítségével választja szét.
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3. Az izotópokra vonatkozó legfontosabb eredmények – főleg Aston tömegspektrográfiai vizsgálatainak alapján – a következők.

a. A kémiai elemek nagyobb része izotópok keveréke – nevezetesen 20 „tiszta elem” van, a többi „keverékelem” –, és egy adott keverékelemben az
izotópok aránya (relatív gyakorisága) általában állandó, és az elem eredetétől független; kivételek a könnyű elemeknél és a radioaktív anyagoknál
fordulnak elő. Az izotóparány állandóságának tulajdonítható, hogy a keverékelemek közönséges kémiai módszerekkel meghatározott atomsúlya
– amely csak az izotóparányoknak megfelelően súlyozott középérték – állandó mennyiség.

b. Az összes izotópok atomsúlyai vagy „tömegértékei” jó megközelítéssel egész számok. Az egész számra kikerekített atomsúly tudvalevően (326.
§) az A tömegszám, amelyet az elem jeléhez bal (vagy jobb) felső indexként írunk, a Ζ rendszám pedig – ha fel kívánjuk tüntetni – bal alsó
indexként szerepel.

Jelenleg mintegy 50 stabilis, 250 természetes radioaktív és több mint 1000 mesterséges radioaktív izotóp ismeretes; rendszerezésükre és néhány
„izotópszabályra” később visszatérünk.

Néhány elem stabilis és természetes radioaktív izotópjának tömegét és relatív gyakoriságát a mellékelt táblázat tartalmazza.

Néhány elem stabilis és természetes radioaktív
(*) izotópjának tömege és relatív gyakorisága

Elem Izotóp Tömeg[ATE] Rel. gyakoriság
[atomszám- %]

1H

1H

2H ≡ D

3H ≡ T*

1,007 811

2,014 085

3,016 045

99,985

0,015

≈ 10–10

2He
3He

4He

3,015 629

4,002 587

1,3·10–4

≈ 100

6C
12C

13C

12,000 000

13,003 354

98,89

1,11

8O

16O

17O

18O

15,994 913

16,999 131

17,998 776

99,759

0,037

0,204

17Cl 35Cl 34,967 720 75,4
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37Cl 36,965 944 24,6

92U

234U*

235U*

238U*

234,038 57

235,050 25

238,056 29

0,006

0,720

99,274

A tömegeket az 1961-i megállapodással rögzített egységes atomsúlyskálára – rövid jele: 12C = 12,000 00 – vonatkoztattuk, amelyben az
atomsúlyegység, helyesebben atomi tömegegység (ΑΤΕ vagy TE) a 12-es tömegszámú szénatom tömegének 1/12 része:1

 ((3). egyenlet)

A táblázat egy-egy atom tömegét adja meg, a megfelelő atommag tömegét az elektronok tömegének levonásával kapjuk; az elektron tömege 0,000
5486 ΑΤΕ (az elektron atomsúlya vagy tömegértéke 0,000 5486).

Külön említést érdemelnek a hidrogén izotópjai: az 1H ,,könnyűhidrogén” (magja a proton), a 2H vagy D ,,nehézhidrogén” vagy deutérium (magja a
deuteron), továbbá az igen ritka 3H vagy T trícium (magja a triton), ez azonban nem stabilis, hanem radioaktív, nevezetesen β-bomlás útján 3He-má
alakul, 12,3 év felezési idővel. A Η és az Ο 3 – 3 izotópja összesen 18-féle, a trícium figyelmen kívül hagyásával pedig 9-féle vízmolekula lehetséges;
a víz eme izotópmolekulái az 1H ≡ Η jelöléssel: H2

16O, HD16O, D2
16O, és ugyanezek a 17O-val és 18O-val. D2

16O a szorosabb értelemben vett
nehézvíz, normális olvadás- és forráspontja 3,81 °C, ill. 101,4 °C, a sűrűség maximuma 11,2 °C-on van.

Egy adott elem izotópjainak, ill. az izotópmolekuláknak fizikai és kémiai tulajdonságaiban megnyilvánuló, általában igen kis eltéréseket
izotópeffektusoknak nevezzük. Ilyenek lépnek fel az atom- és a molekulaspektrumokban abból kifolyólag, hogy egy elem izotópjainak (pl. Η és D),
ill. az izotópmolekuláknak (pl. H2O és D2O) színképvonalai a különböző tömegek miatt kissé különböző hullámhosszúságúak; mint a 334. §-ból
tudjuk, a deutériumot éppen az effajta izotópeltolódás révén fedezték fel. További izotópeffektusok nyilvánulnak meg pl. a gőznyomás, az olvadás-
és a forráspont, a diffúziósebesség és a kémiai reakciósebesség különbözőségében. Ezek az effektusok – amelyek elsősorban a könnyű elemeknél
észlelhetők a viszonylag nagy tömegkülönbség következtében – teszik lehetővé az elemek izotóp-összetételének meghatározását (izotópanalízis)
és az izotópok szétválasztását.

4. Az izotópok szétválasztása, ill. dúsítása a nagymértékű kémiai hasonlóság miatt nehéz feladat, de az utóbbi évtizedekben az izotópeffektusok
alapján kidolgozott módszerekkel megvalósítható.

Az elektromágneses vagy tömegspektrométeres módszer, amellyel egy intenzív ionforrást tartalmazó nagy tömegspektrométer kis nyílásokkal
ellátott kamráiban fogják fel a különböző tömegű ionokat, alkalmas bármely elem izotópjainak teljes szétválasztására, de általában csak kis
termelékenységgel (néhány milligramm/óra).

1 Az 1961-ig használt kétféle skála közül a kémiai atomsúlyskála (O = 16,000 00) az oxigén keverékelem atomsúlyát, a fizikai atomsúlyskála (16Ο = 16,000 00) pedig a 16O izotóp atomsúlyát vette
pontosan 16-nak. Az új egységes skála szerinti atomsúlyok az előbbi két skálának megfelelő kémiai, ill. fizikai atomsúlyokból 1,000 043-dal, ill. 1,000 318-dal való osztás útján adódnak.



XIII. RÉSZ. AZ ATOMMAGFIZIKA ELEMEI

644

A gázdiffúziós vagy effúziós módszer azt a 137. §-ban megismert jelenséget használja fel, hogy két különböző molekulasúlyú (M1, M2) gáz

keverékéből a kisebb molekulasúlyú (M1) komponens porózus falon gyorsabban, nevezetesen  nagyobb sebességgel diffundál át.

A legtöbb izotópkeverék esetében azonban α csak kevéssel nagyobb 1-nél (pl. a Ne-ra ), és ezért hatásos izotópdúsításhoz sok
„gázdiffúziós egység” sorba kapcsolása szükséges (G. Hertz, 1932). A 355,5. ábra többfokozatú berendezést vázol, működésének ismertetésére a
középső egységből indulunk ki. A porózus falú vékonyabb csőben a-tól b felé áramló gázkeveréknek az a szakaszon a külső csőbe átdiffundált, a
könnyebb izotópban kissé feldúsult részét B-n keresztül szivattyúval az előző, jobb oldali fokozatba vezetik, a cső b szakaszán tovább áramló és a
nehezebb izotópban gazdagabb gáz pedig C-n át a következő fokozatba jut. Ε gáznak a b falon át a külső csőbe diffundált részét, amely kb. olyan
összetételű, mint az a-ba belépő gáz, a C-n át szivattyúval visszaviszik a-ba, hogy ismételt diffundálással tovább dúsuljon. Így végeredményben a
jobb oldali ballonban a könnyebb, a bal oldaliban a nehezebb izotóp halmozódik fel. Ezzel a módszerrel sikerült – több ezer fokozatú berendezésben
urán-hexafluorid (UF6) gázt diffundáltatva – a 235-ös és 238-as uránizotópokat nagy mennyiségben is csaknem teljesen szétválasztani („hasadó”
urán előállítása céljából, l. 363. §).

355,5. ábra -

A termodiffúziós módszernél (Clusius és Dickel, 1938) a gáznemű vagy folyékony izotópkeverék több méter hosszú, függőleges csőben – a
termodiffúziós oszlopban vagy Clusius-féle csőben – van, amelynek tengelyében elektromos árammal hevített drót húzódik végig, a cső falát pedig
hűtik. A termodiffúzió (137. §) folytán a keverék nehezebb részecskéi sugárirányban a hűtött fal felé, a könnyebbek a meleg drót felé diffundálnak,
a nehézségi erő hatására pedig a nehezebb részecskék a fal mellett lefelé, a könnyebbek a drót mentén felfelé áramlanak, és így lassanként a cső
felső részében a könnyebb, alsó részében a nehezebb izotóp gyűlik össze. A viszonylag egyszerű eljárást – elegendő hosszúságú csővel vagy több
cső sorba kapcsolásával – főleg könnyű elemek izotópjainak laboratóriumi méretekben való szétválasztására alkalmazzák.

A további módszerek közül megemlítjük a centrifugálást, a nehézvíz előállítására felhasznált elektrolízist (165 kg víz elbontásával 1 cm3

99%-os D2O nyerhető, ennek elektrolizálásával pedig deutérium), a gőznyomások különbözőségén alapuló frakcionált desztillációt, továbbá az
izotópkicserélődésre mint kémiai reakcióra alapozott eljárást. Az utóbbira példa: ha vízgőzt és hidrogéngázt áramoltatnak egymással szemben, akkor
alkalmas katalizátorok jelenlétében aránylag sok vízgőzmolekula könnyűhidrogénje helyet cserél a hidrogéngáz nehézhidrogénjével, és így több
fokozatú megfelelő berendezésben nehézvizet lehet előállítani.

356. §. A színképvonalak hiperfinom szerkezete, a mag spinje
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Az atommag befolyást gyakorol a spektrumokra, általában kétféle okból.

1. Ha a gáz, amelynek spektrumát vizsgáljuk, izotópok elegye, akkor az egyes izotópok spektrumvonalai egymáshoz képest kissé el vannak tolva.
Ez az izotópeffektus a könnyű atomok színképeinél arra vezethető vissza, hogy a Rydberg-állandó az egyes izotópoknál más; éppen ennek alapján
fedezték fel a nehézhidrogént (334. §). Az atom- és a molekulaszínképek [utóbbiaknál az izotópeffektus a rezgési és a rotációs állandóknak a
magtömegektől való függésével értelmezhető (l. a későbbi 368. §-t)] több más izotóp felfedezéséhez is vezettek.

2. Az izotópeffektuson kívül sok elem színképénél igen nagy felbontóképességű rács- vagy interferencia-spektroszkópokkal az is megfigyelhető,
hogy minden egyes színképvonal (tehát a multiplett- vagy finomszerkezet minden vonala) több, egymáshoz nagyon közel eső vonalból áll. Ez az
ún. hiperfinom szerkezet jól értelmezhető azzal, hogy a magnak – hasonlóan, mint az elektronnak – saját impulzusmomentumot, ún. magspint
tulajdonítunk. A magspin nagysága:

 ((1). egyenlet)

a magra jellemző. Az atom teljes F impulzusmomentuma I-nek és az elektronoktól származó J-nek (l. 338,5) összege:

 ((1). egyenlet)

Az I magspinhez – hasonlóan, mint az elektron impulzusmomentumához – a mag mágneses momentuma tartozik, amely azonban a magnak az
elektronéhoz képest nagy tömege miatt több ezerszer kisebb, mint a Bohr-magneton; ezt közvetlen, elvben a Stern–Gerlach-kísérlethez hasonló
mérések is bizonyítják. [Ha a Bohr-magneton (339,11) szerint μB = eh/4πmc kifejezésében az elektron m tömege helyébe a proton mp, tömegét
tesszük, az így kapott „magmagneton” 1838-szor kisebb μB-nél. A mérések szerint a magok mágneses momentuma magmagneton nagyságrendű.]
Mármost (2)-ben az F kvantumszám különböző értékei azt jelentik, hogy a kis mágneses magmomentum különbözőképpen állhat be az elektronok
eredő mágneses momentumához, vagyis a különböző F-ekhez kissé különböző energiák tartoznak. Az energianívóknak ez a kis felbomlása a vonalak
kis felbomlására, azaz éppen a hiperfinom szerkezetre vezet.

A magspinből és a mag mágneses momentumából a mag alkotórészeire és szerkezetére több következtetés vonható. Itt csak azt jegyezzük meg,
hogy a magoknak az elektronokénál sokkal kisebb mágneses momentumai arra utalnak, hogy az atommagban nem lehetnek elektronok (l. alább).

3. I. Rabi (1938) az atommagok mágneses momentumának mérésére molekulasugár-módszert dolgozott ki a Stern–Gerlach-féle kísérlet (339. §)
szellemes továbbfejlesztése árán. Ebben azonban olyan molekulákat kell használni, amelyeknek mágneses momentumát egyedül a mérendő magé
szabja meg (pl. a Li7 magnak mágneses momentumára a Li7 Cl-éból következtetni tudunk). Egy kezdetben divergens molekulasugár egymás után
három (A, C, B) mágneses téren halad át (356,1. ábra). Az A és Β mágnesek ugyan egyező irányú, de egymással pontosan ellentétes inhomogénitású
sztatikus teret keltenek. Az először az A pólusai között átfutó molekulák mágneses momentumai az iránykvantálás (335. §) folytán meghatározott
precessziós irányban állnak be, de közben haladási irányt is változtatnak. „Helyes” kezdeti sebességű és momentumirányítású molekulák azonban
áthaladnak az S résen is, és így átfutnak a közbülső C mágnesnek az A-éval ugyan egyező irányú, de homogén terén. Ezután már a Β mágnes
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a magmomentum irányításában változást nem idéz elő, de ellentétes inhomogénitásánál fogva a molekulát a tengely felé téríti vissza, miáltal azok
becsapódását jelzi a D detektor.

356,1. ábra -

Ha azonban C-nek állandó és homogén mágneses terére még egy v rádiófrekvenciás mágneses teret is szuperponálunk, akkor ez C pólusai között
a mágneses momentumot „átbillenti”, és ezáltal a B-be jutó molekulák nem találnak be a D-be. Ha állandó ν mellett a C mágnesnek Η térerősségét
fokozatosan változtatjuk, akkor v/H-nak bizonyos értékénél a D által detektált részecskeáramnak éles extrémuma jelentkezik, jeléül annak, hogy
az A-ból B-be jutáshoz szükséges idő alatt a mágneses momentum félig vagy egészen megkerülte a precessziójának kúpját. A Η ilyen mérhető
értékéből a mágneses momentum nagyságát ki lehet számítani azon az alapon, hogy a precessziós szögsebesség függ H-tól is és az ismeretlen
momentumtól is (vö. 339. § 1.).

357. §. A neutron és a pozitron. Párképződés és szétsugárzás

1932-ig kétféle elemi részt ismertek: a protont és az elektront, s azt gondolták, hogy az atommag ezekből van összetéve. 1932-ben még két elemi
részt fedeztek fel: a neutront és a pozitront, amelyek közül az első a mag szerkezetéről való eddigi elképzelésünket lényegesen átalakította.

1. A neutron, Bothe és Becker 1930-ban azt tapasztalták, hogy néhány könnyű elemnek, különösen a berilliumnak α-részecskékkel való ,,bombázása”
alkalmával igen nagy áthatolóképességű sugárzás keletkezik, Curie és Joliot 1932-ben megállapították, hogy ez a sugárzás hidrogéntartalmú
anyagokból nagy sebességű protonokat lök ki, míg maga a ködkamrában (a protonokkal ellentétben) semmi nyomot nem hagy. Az új sugárzás tehát
nem állhat töltött részecskékből, de a kiváltott protonok sebességéből kiszámítható, hogy γ-sugárzás sem lehet, már csak azért sem, mert az új
sugárzás vízben jobban abszorbeálódik, mint ólomban. Chadwick 1932-ben kimutatta: minden tapasztalat arra mutat, hogy a sugárzás semleges,
a protonnal kb. egyenlő tömegű részecskékből, neutronokból áll. Ezek, mivel töltésük nincsen, elektromos és mágneses térben nem térítődnek el,
s így az atom külső részén áthatolnak anélkül, hogy az atomot ionizálnák. Semlegességükből következik rendkívül nagy áthatolóképességük is.
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Sebességükből csak akkor veszítenek, ha atommaggal közvetlenül összeütköznek, amikor is abból különböző részecskéket lökhetnek ki (l. alább).
Az említett tapasztalat, hogy Η-tartalmú anyagokban, pl. vízben aránylag erősen abszorbeálódnak, a rugalmas ütközés törvényeivel magyarázható.
(Mozgó golyó a tömegével egyenlő tömegű nyugvó golyóhoz ütközve, megáll.)

Később különböző magátalakulások energiaviszonyainak tanulmányozása útján pontosan megállapították a neutron és a proton tömegértékét (a
355. §-ban említett fizikai skálában kifejezett tömegét); ezek:

 ((1). egyenlet)

Mivel a neutron tömegszáma 1, töltésszáma 0, a neutron jelölése:   (A protoné: ) A szabad β-sugárzó (l. 367. §).

A neutron felfedezésével megoldódott az atommag alkotórészeinek kérdése: az atommag protonokból és neutronokból áll (részletesebben l. alább).

2. A pozitron. 1932-ben Anderson azt találta, hogy az erős mágneses térbe helyezett ködkamrában a kozmikus sugárzás (366. §) olyan részecskéket
vált ki, amelyek ugyanolyan nyomokat hagynak, mint az elektronok, de pályájuk ellentétesen görbül. Egy ilyen pályát a 357,1. ábra mutat; az ólomlapon
aluli pályarész erősebb görbülete kisebb sebességre utal, vagyis kétségtelen, hogy a részecske az ábra esetében felülről lefelé halad, s így töltésének
(H irányára való tekintettel) pozitívnak kell lennie. Az ilyen, az elektronévál egyenlő tömegű, de + 1 elemi töltésű részecske a pozitron. Az elektron
és a pozitron tömegértéke:

 ((2). egyenlet)

357,1. a). ábra -
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357,1. b). ábra -

Ködkamrafelvételek szerint pozitronok elegendő nagy energiájú γ-sugárzás abszorpciójánál is keletkeznek, ekkor azonban érdekes módon pozitron
és elektron egy helyről indulnak ki (357,2. ábra). A mérések alapján az ilyen elektron – pozitron pár keletkezéséhez vagy „párképződéshez” legalább
hv = 1,02 MeV energiájú γ-foton szükséges. Mármost a tömeg és az energia ekvivalenciája szerint (E = mc2, 318. §) egy elektron és egy pozitron
tömegének összesen

2mc2 = 2·9,11·10–28·(3·1010)2 erg = 1,64·10–6 erg = 1,02 MeV

energia felel meg, vagyis éppen annyi, mint a kísérletileg talált minimális energia. A párképződést tehát úgy kell elgondolnunk, hogy egy atommag
közelébe jutó γ-foton eltűnik, és helyette elektron – pozitron pár keletkezik, amikor is az összes energia, az összes töltés és az összes impulzus
megmarad. Az utóbbi megmaradását az impulzust felvevő atommag biztosítja, enélkül párképződés nem jön létre. Ha a γ-foton hv-je > 1,02 MeV,
akkor a hv – 1,02 MeV energiafölösleg az elektron és a pozitron kinetikus energiájában jelentkezik.
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357,2. a) b). ábra -

A párképződés megfordítottját, az ún. szétsugárzást is megfigyelték: a pozitron egy elektronnal egyesül, ekkor mindkettő eltűnik, s a tömegükkel
ekvivalens energiájú (1,02 MeV) γ-sugárzás keletkezik. Ez egy elektronpár eltűnésekor két, 0,51 MeV energiájú, ellenkező irányokban szétrepülő
γ-fotonból áll, ami az impulzus megmaradását bizonyítja. A szétsugárzással magyarázható az a tapasztalat, hogy a pozitronok (az elektronokkal
ellentétben) nagyon rövid élettartamúak, nem stabilisak, s így ritkán figyelhetők meg.

A pozitron létezésére, a párképződésre és a szétsugárzásra elméletileg még a pozitron felfedezése előtt, 1928-ban felállított Dirac-féle
hullámegyenletből (ill. az erre épített, itt nem részletezhető „Dirac-féle lyukelméletből”) lehetett következtetni.

358. §. Mesterséges atommag-átalakítások (atomrombolás)
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1. A radioaktív anyagok atommagjai spontán, külső befolyás nélkül alakulnak át; pl. egy α-rész kibocsátása után a magtöltésszám kettővel, az
atomsúly kereken néggyel kisebb lesz. Az első mesterséges atommagátalakulás Rutherfordnak sikerült 1919-ben, amikor ködkamrában levő nitrogént
α-részecskékkel ,,bombázott”. A ködkamrafelvétel vázlatát a 358,1a ábra mutatja. Az 1 annak az α-résznek a pályája, mely egy N-atomba ütközött,
a 2 – mint mágneses térben való eltérítéssel megállapítható volt – egy proton nyoma. 1-en és 2-n kívül még két pályát várnánk: az N-magnak és az
ezzel összeütközött α-résznek a pályáját. Hogy valójában csak egy, a 3 pálya látható, az arra mutat, hogy az α-rész a meglökött magban maradt.
Ezzel tehát magátalakulás, vagyis atomátalakulás jött létre. A keletkezett atom természete a tömeg és a töltés megmaradása alapján megmondható.

A megismert jelölésekkel (felül a tömegszám, alul a rendszám) a  és az α-részből (vagyis ) a felvétel szerint egyrészt proton,

vagyis  keletkezik, a másik rész tömegszámának tehát 17-nek, rendszámának 8-nak kell lennie; ez az atom a ritka  A kémiai reakciók
mintájára tehát a fenti magreakciót a következő egyenletben írhatjuk fel:

 ((1). egyenlet)

vagy újabban szokásos jelöléssel (p a proton jele).

A zárójelben levő első betű a magba hatoló lövedéket, a második a kilökött részecskét jelenti. A tömeg és a töltés megmaradása azt jelenti, hogy
(1) két oldalán külön a felső és külön az alsó indexszámok összege ugyanaz. Ezt a magreakciót a 358,1b ábrán látható Wilson-kamra felvétel (N2
gázban) bizonyítja.

358,1. a). ábra -
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358,1. b). ábra -

A felvételekből kiderült, hogy a kibocsátott proton energiája jóval nagyobb az ütköző α-részénél, tehát ennél a magreakciónál (tömegcsökkenés árán)
atommagenergia válik szabaddá. Természetesen a fenti reakciók igen ritkák: a magok rendkívül kis kiterjedése miatt néhány százezer α-rész közül
egy okoz magátalakulást.

2. Ma már rendkívül sok magreakció ismeretes, amelyek nagy részét mesterségesen (a 359. §-ban ismertetendő készülékekkel) felgyorsított
részecskék teszik lehetővé. Csak a főbb típusokra említünk egy-egy példát.

Az (1)-hez hasonlóan ugyancsak α-részekkel valósítható meg a következő, neutron kiváltására vezető reakció:

 ((2). egyenlet)

amely tehát neutronforrás gyanánt szolgálhat.

1932-ben Cockroft és Walton néhány százezer volt feszültséggel felgyorsított protonokkal is reakciókat ért el, például:

 ((3). egyenlet)
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Ezen az úton tehát mesterséges α-sugárzás keletkezik. – Nagy sebességű protonok vagy más ionok a 200. § 3.-ból ismert csősugárcső
módosításával állíthatók elő. A vázlatos 358,2. ábrán a cső bal oldali, kb. 0,01 torr nyomású (H2-) gázt tartalmazó részében keletkezett ionok
(protonok) K-n áthaladnak, majd a Κ és Β közé kapcsolt nagy feszültség által felgyorsítva, a C ablakon át kilépnek, és a (ködkamrában elhelyezett)
bombázandó anyagra bocsáthatók. A vázolt és sok más hasonló berendezést ioncsőnek, ill. – ha alkalmas feszültségű elektródokkal az ionsugarak
megfelelő fókuszálásáról is gondoskodnak – „ionágyúnak” hívják.

Példa a deuteronokkal ( végzett reakciókra:

 ((4). egyenlet)

358,2. ábra -

A töltéssel bíró részecskéknél általában hatásosabb a neutronokkal való bombázás (Fermi), mivel ezeket a magok nem taszítják el. A
normális sebességű (≈ 108 cm s–1) neutronoknál sok esetben hatásosabbak a lassú vagy termikus sebességű neutronok (υ ≈ 106 cm s–1). A

sebességcsökkentés H-tartalmú anyagokon, pl. paraffin rétegen való átbocsátással érhető el. Példa a neutronokkal  végzett reakciókra (egyben
neutrondetektálásra):

 ((5). egyenlet)

[Neutronokkal aranyatomokat lehet előállítani higanyatomokból  Ennek éppen a megfordítottja – aranyból higany – a jelentős, mert
a kapott higanyizotóp a hullámhossz-standard gyanánt használt közönséges (keverék-) higanynál jóval alkalmasabb.] γ-kvantumok is reakciót
válthatnak ki, példa erre a deuteron (meg is fordítható) szétbontása:
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 ((6). egyenlet)

Újabban igen nagy energiájú elektronokkal is sikerült magokat átalakítani:

 ((7). egyenlet)

Ha pl. azt, hogy egy α-rész valamilyen magból neutront vált ki, röviden (α, n)-nel jelöljük, akkor hasonló jelölésekkel (p = proton, d = deuteron, γ =
γ-kvantum) az eddig ismert fontosabb reakciótípusok:

 ((8). egyenlet)

A (γ, n) reakciót [pl. (6)] magfotoeffektusnak hívják.

Igen nagy energiájú részecskékkel vagy γ-kvantumokkal a magból két [pl. (7)-nél, sőt jóval több alkotórész is kiváltható; az ilyen esetet a
ködkamrafelvételen egy pontból kiinduló több pálya miatt csillagnak nevezik (358,3. ábra). További magreakciókra és az uránmaghasadásra nézve
l. 360. és 361. §
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358,3. ábra -

359. §. Atommag-átalakításra szolgáló berendezések (részecskegyorsítók)

Magátalakításra, ill. neutronok keltésére általában a radioaktív sugaraknál sokkal nagyobb lehetőséget nyújtanak – már csak nagyobb számuk miatt
is – a mesterségesen igen nagy sebességre gyorsított ionok vagy elektronok. Az e célra szerkesztett berendezések egy része nagyon magas
feszültséget állít elő, amelyet azután az ioncsőre kapcsolnak (a 358,2. ábrán Κ és Β közé), másik része közvetlenül gyorsítja a részecskéket. A főbb
berendezések a következők.
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1. A Van de Graaf-generátorral (1931., l. 163. §) általában 1 – 2 millió volt (MV) feszültséget állítanak elő, a gyorsított részecskékből álló áram
erőssége 1 – 2 mA. Az egyik legnagyobb, 5,1 m átmérőjű gömbbel bíró generátor a Szovjetunióban épült, 4 MV mellett 20 mA áramot ad. Jobb
szigetelés céljából 5 – 7 atm nyomás alá helyezett generátorral 5 MV-ot is elértek.

2. A kaszkádgenerátor transzformátorból, kondenzátorból és ventilcsövekből (egyenirányító csövekből) az ún. Greinacher-kapcsolás szerint
épül fel, amelyet két fokozat (4 kondenzátor, 4 cső) esetében a 359,1. ábra mutat. Közelebbi meggondolások szerint az A és F pontok közt
létrejövő egyenirányú, lüktető feszültség maximuma a transzformátorfeszültség csúcsértékének 4-szerese, n fokozatnál 2n-szerese. Kilencfokozatú
generátorral 2 MV mellett 5 mA áramot kaptak. Az első hazai gyorsítókat Simonyi Károly alkotta.

359,1. ábra -

3. A lineáris gyorsítókban az ionforrásból kilépő ionok hosszabb, evakuált cső tengelye mentén egymás után több (pl. 20) csőszerű elektródon
haladnak át; miközben egyik elektródtól a következőig jutnak, alkalmasan választott váltófeszültség hatására felgyorsulnak, úgyhogy az ilyen
többfokozatú gyorsítás után 1 MeV-nak megfelelő sebességet is elérhetnek. Újabban Van de Graaf-generátor után alkalmazott lineáris gyorsítóval
40 MeV-ig jutottak.

4. A ciklotronban (Lawrence, 1932.) az ionok szintén többszörös, de körpályákon való gyorsítás után nyernek rendkívül nagy sebességet, a 359,2.
ábrán vázolt módon. A lapos, félkör alakú D1 és D2 fémdobozok (duánsok) nagy vákuumban vannak, erős elektromágnesnek homogén, a fedőlapokra
merőleges mágneses terében. A duánsok nagyfrekvenciájú generátorral (v ≈ 1 MHz, U  ≈ 100 kV) vannak összekötve. A duánsok közti résben
elhelyezett I ionforrásból kilépő iont az elektromos tér az egyik duánsba (D1) vezeti, amelynek belsejében (ahol elektromos tér nincsen) az ion a
mágneses tér hatására félkört ír le, tehát ismét a réshez ér. Az e pillanatban ellentétesre változó elektromos tér az iont gyorsítja, úgyhogy az most
már nagyobb sebességgel D2-be kerül, ahol az előzőnél nagyobb sugarú félkört ír le. Igen lényeges mármost az, hogy az ion
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359,2. ábra -

szögsebessége [a Lorentz-féle erőtörvény alapján felírt  l. 184. §.(7)]:

 ((1). egyenlet)

független az ion υ sebességétől és a kör r sugarától. Ezért a Η mágneses tér megválasztható úgy, hogy az ion mindig akkor érjen a réshez, amikor
a v frekvenciájú generátor feszültsége megváltozik. Ekkor, vagyis a 2πv = ω és (1) alapján nyert

 ((2). egyenlet)

„rezonanciafeltételnek” betartása esetén tehát az ion a résen való minden egyes áthaladáskor gyorsul, úgyhogy mindig nagyobb sebességgel mindig
nagyobb sugarú félköröket ír le, végül az alkalmas feszültségű Τ térítőelektród által eltérítve, a doboz szélén levő ablakon át kilép. (1) alapján a
kilépő ion kinetikus energiája:

 ((3). egyenlet)
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ahol r most a maximális sugár, közelítőleg a dobozok sugara. Egy közepes ciklotronnal (súlya 200 tonna, az elektromágnes pólusának átmérője 1,5
m, Η  = 16 000 oersted) kb. 20, ill. 40 MeV energiájú deuteron-, ill. α-részecskék állíthatók elő.

Az energiát r és Η növelésével csak bizonyos határig lehet növelni, mert a már sokszor említett relativisztikus tömegnövekedés miatt 
nagyobb sebességeknél a (2) feltétel érvényét veszti. Ez elektronok esetén kis tömegük miatt már kis energiánál bekövetkezik, úgyhogy a ciklotron
csak ionok gyorsítására alkalmas, elektronokéra nem.

5. A szinkrociklotron. A ciklotron továbbfejlesztésének problémáját Vekszler szovjet fizikus oldotta meg 1944-ben. Az eredeti ciklotronban az ion
sebessége csak addig nőhet, amíg az ion – az említett tömegnövekedés miatt egyre késve – olyan fázisban érkezik a duánsok közti réshez, hogy ott
gyorsító tér nincsen (a duánsok közti feszültségkülönbség éppen zérus); ettől kezdve állandó sugarú körpályán kering állandó sebességgel, teljes
energiája E = mc2 alapján (2)-ből:

 ((4). egyenlet)

A fenti egyensúlyi pálya ún. fázisstabilis pálya, ti. ha az ion valamilyen kis behatásra a fenti fázisból kiesnék – sietne vagy késne –, az elektromos
tér fékező vagy gyorsító hatása miatt abba visszajutna, ill. az egyensúlyi pálya környezetében kis rezgéseket végezne. Mármost Vekszler szerint
a fázisstabilitás akkor is megmarad, ha akár a Η mágneses teret, akár a v generátorfrekvenciát lassan változtatjuk. Így viszont (4) alapján akár Η
növelésével, akár ν csökkentésével az ion energiáját növelhetjük, az ion lassan változó sugarú fázisstabilis pályák mentén egyre növekvő energiával
mozog a kilépésig. Ha a két lehetőség közül a rövidhullámú generátor frekvenciáját változtatják megfelelő ütemben (motorral forgatott kondenzátor
segítségével), a készülék neve frekvenciamodulált ciklotron, másképpen szinkrociklotron vagy fazotron. Egy óriási berendezéssel (4000 tonnás
elektromágnes, 4,7 m pólusátmérővel) 200 MeV, legújabban pedig egy kisebb berendezéssel 1000 MeV energiájú deuteronokat állítottak elő.

6. A szinkrotronnal a fenti második lehetőséget valósítják meg: a mágneses tér erősségét változtatják alkalmas módon. A ciklotron helyett inkább
az alább említendő betatronhoz hasonló, ill. az ezzel kombinált szinkrotron ionok helyett elektronok gyorsítására használatos; az elért maximális
energia kb. 1000 MeV.

7. A betatron szintén β-sugarak, vagyis elektronok gyorsítására alkalmas. Működési elve az indukciós törvényen, ill. a II. Maxwell-egyenleten
alapszik: a betatron (l. a vázlatos 359,3. ábrát) olyan transzformátornak tekinthető, melynek szekunder tekercsét gyűrű alakú evakuált cső helyettesíti,
az ebben elhelyezett izzó katódból kilépő elektronokat a mágneses tér változásából származó elektromos örvénytér gyorsítja. Hogy az elektron
ugyanazon az r sugarú körpályán egyre növekvő υ sebességgel sokszor körülfuthasson, és egy elektronpálya stabilis legyen, az a számítások szerint
a (υ2/r centripetális gyorsulást is biztosító) mágneses térnek megfelelő kialakításával, a mágnessarkok kúpos kiképzésével érhető el. Az alkalmas
feszültséggel vezérelt izzó katód („elektron-injektor”) az elektronokat lökésszerűen, a mágnestekercsekbe vezetett váltakozó áram minden első és
harmadik negyedperiódusának elején bocsátja ki két ellentétes irányban; e negyedperiódusok végén – tehát még mielőtt az elektromos örvénytér
gyorsítás helyett késleltetést okozna – az elektronokat segédmágnessel pályájuktól eltérítik, s így az elektronok a kívánt „célpontba” juthatnak. Ily
módon – pl. volfrám célpontba való ütköztetéssel – igen nagy energiájú röntgen-, ill. γ-sugarak is előállíthatók, amelyek jelentős orvosi alkalmazásokat
tesznek lehetővé.
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359,3. ábra -

Az első betatronokkal (1941-ben a Szovjetunióban Terleckij, Amerikában Kerst) kb. 2 MeV-ot értek el, később kb. 300 MeV-ot. Egy mindössze 270 kp
súlyú betatronban az elektronok 5 MeV-ra gyorsulhatnak; ehhez – ha a betatron mint transzformátor menetenként 25 voltot adna – az elektronoknak
200 000-szer kell körülfutniuk. A csőben keringő gyorsuló elektronok látható fényt is kibocsáthatnak (vö. 309. § 3a).

8. Az ötvenes évek óta az előbbi elvek egyesítésével készülnek az „óriásgyorsítók” (protonszinkrotron vagy szinkrofazotron, kozmotron, bevatron),
amelynek segítségével GeV (gigaelektronvolt = 109 eV) nagyságrendű energiával rendelkező részecskéket és ,,antirészecskéket” (l. később) is elő
lehet állítani. Így pl. a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet szinkrofazotronja – amelynek mágnesrendszere 56 m átmérőjű, keskeny gyűrűs
térrészben hoz létre mágneses teret, és ilyen átmérőjű a vákuumkamra is – 1957-ben 10 GeV-os protonokat, 1959-ben pedig Genfben a CERN-nek
hasonló kb. 100 m átmérőjű gyorsítója 30 GeV-os antiprotonokat állított elő.

360. §. Mesterséges radioaktivitás

A magátalakításoknál keletkező atommagok gyakran nem stabilisak. Ezt I. Curie és Joliot fedezték fel 1934-ben alumíniumnak α-részekkel való
bombázásával. Ekkor a következő reakció játszódik le:

 ((1). egyenlet)

de ezenkívül pozitronsugárzás is kimutatható, amely meglepő módon az α-sugárzó test eltávolítása után is tart egy ideig exponenciálisan csökkenő

erősséggel. Ez a tapasztalat úgy értelmezhető, hogy a fenti reakciónál keletkező (foszfor-) izotóp nem stabilis, hanem – akárcsak egy radioaktív

anyag – kb. 3 perc felezési idővel tovább bomlik, amikor is szilícium és pozitron  keletkezik :
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 ((2). egyenlet)

Ilyen mesterséges radioaktivitást később nagyon sok más atomfajtánál is tapasztaltak, s a keletkező új atomfajtákat kémiai úton is sikerült kimutatni.

A mesterséges radioaktív anyagok (instabilis magok) a természetesekkel ellentétben α-részeket nem bocsátanak ki, hanem vagy pozitronsugárzók,
vagy elektronsugárzók, vagy ún. K-sugárzók. Az utóbbi esetben a K-héj egyik elektronját a mag „befogja”, a K-héjon keletkező üres helyet egy külső
elektron betölti, s így az atom röntgenfotont bocsát ki (340. §). A K-sugárzó magok a keletkező új mag szempontjából nyilván egyenértékűek a
pozitronsugárzókkal. Mindhárom esetben a keletkező új mag az eredetivel izobár (egyenlő tömegszámú), rendszáma pedig az eredetiénél eggyel
nagyobb vagy kisebb. Pozitronsugárzó anyagoknál mindig megfigyelhető az elektron – pozitron pár megsemmisülésével kapcsolatos γ-sugárzás is
(357. §). A magok instabilitása még egy negyedik módon is megnyilvánulhat: a magból γ-sugárzás kibocsátásával vele egyenlő összetételű (tehát
izotóp és egyúttal izobár) mag keletkezik. Az ilyen izomer magokról atomburokfizikai analógia alapján feltesszük, hogy ezek csak (alkotórészeik más
elrendeződése miatt) különböző kvantumállapotokban levő magok: a „gerjesztett mag” γ-kvantum kibocsátásával alapállapotába tér vissza. (Ez a γ-
kvantum az atom K-héjáról gyakran elektront vált ki.)

A ma már aránylag nagy mennyiségben előállítható mesterséges radioaktív izotópoknak igen sokrétű alkalmazásuk van a fizika, kémia, biológia
és orvostudomány területén egyaránt. Főképpen mint indikátorok jelentősek, ti. sugárzásuknak pl. számlálócsővel való vizsgálatával a megfelelő
nem radioaktív izotópoktól megkülönböztethetők (Hevesy György és Imre Lajos). Így lehet tanulmányozni pl. a szervezetbe vitt (radioaktív) foszfor
vándorlását és kiválását, a különböző diffúziós jelenségeket, a gázálarc szűrőjének áteresztőképességét stb.

361. §. Maghasadás

Uránatomoknak neutronokkal való bombázása több fontos új eredményre vezetett. 1938-ban Hahn és Strassmann a bombázott uránpreparátumban
kémiai vizsgálatokkal báriumot és más közepes atomsúlyú elemeket mutattak ki. Ε meglepő felfedezés további vizsgálatából kiderült, hogy itt
pontosan a következő, új típusú folyamat játszódik le: a 235-ös uránizotóp magja lassú neutron hatására két közepes tömegű magra hasad, amelyek
rendkívül nagy (175 MeV) energiával repülnek szét; ezenkívül 2 – 3 neutron válik szabaddá. (Az utóbbit a Joliot-házaspár mutatta ki.) Ez az
uránmaghasadás sokféleképpen mehet végbe, pl. így:

 ((1). egyenlet)

ahol a zárójeles U arra az elgondolásra utal, hogy „neutronbefogás” útján egy „közbülső mag” keletkezik, és tulajdonképpen ez hasad szét. A
hasadási termékek nem stabilisak (mert neutronfölöslegük van, l. később), hanem mint mesterséges radioaktív anyagok elektron- (és ritkán neutron-)
kibocsátással alakulnak át több lépésben stabilis atomokká; pl. a fenti esetben a xenon a következőképpen :

 ((2). egyenlet)

(Az elektron  jelzése helyett a β is szokásos.) A maghasadással tehát erős radioaktív sugárzás kapcsolatos. Maghasadást az uránon kívül több
más nehéz elemnél is kimutattak.
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Utalunk arra, hogy az (1) és más reakcióknál különbséget kell tennünk a lassú és a gyors neutronok között (l. 358. §), másrészt a 238-as és a (kb.
140-szer ritkább) 235-ös uránizotóp között.

362. §. Transzurán elemek

Az első utalást ,,uránon túli” elemek létezésére szintén uránatomoknak neutronokkal való bombázása szolgáltatta; ennek során ti. β-aktív uránizotóp
keletkezik (Hahn és munkatársai, 1937) a β-rész eltávozásával megmaradó atomnak tehát az eltolódási szabály szerint (326. §) 93-as rendszámúnak
kell lennie. Mint 1940-ben kimutatták, az új elem, a 93-as neptunium egyik izotópja a következő reakciósorozatból származik (a nyíl felett a felezési
idő áll):

 ((1). egyenlet)

A fenti Np-izotóp szintén β-sugárzónak bizonyult; a β-kibocsátás után megmaradó atom egy újabb elemnek, a 94-es plutoniumnak egyik izotópja:

 ((2). egyenlet)

Az (1) és (2) reakciók alapján a fenti, 24 000 év felezési idejű Pu-izotóp igen nagy mennyiségben állítható elő (az „urán-oszlopban”).

Egy Pu-izotóp β-bomlásából származik a 95-ös americium egyik izotópja, egy másik Am-izotópból pedig a 96-os cűrium egyik izotópja:

 ((3). egyenlet)

További transzuránokon kívül (l. 342. § végét) mesterséges atomátalakítással, ill. radioaktivitással kapcsolatban fedeztek fel több más elemet is (43
Tc, 85 At, 87 Fr, 1937–40-ben).

363. §. Atommag-energia

1. Sok magátalakításnál [pl. a (358,1)-ben felírt Rutherford-félénél], mint a pályák elemezéséből kiderült, a keletkezett magok együttes mozgási
energiája jóval nagyobb az eredeti magokénál. A különbségnek megfelelő energiamennyiség csak az atommagokban felhalmozott energiából,
az atommagenergiából származhatik. Ugyancsak a mérések szerint a keletkezett magok együttes tömege viszont kisebb az eredeti magokénál.
Végeredményben tehát (a fenti típusú, exoterm magreakcióknál) tömeg árán energiát nyertünk. Erre a lehetőségre, mint tudjuk, a relativitás elmélete
már régebben rámutatott; az elmélet szerint m tömeg egyenértékű E = mc2 energiával, amely igen nagy érték: ha magátalakulásokat oly számban
tudnánk létrehozni, hogy 1 g tömegcsökkenés áll elő, az 1 g tömeg árán 21 000 millió kcal hőmennyiséget kapnánk. A magátalakulások azonban
általában igen ritkák (a Rutherford-félénél kb. félmillió α-részre esik egy), úgyhogy az atommag-energia gyakorlati felhasználása 1939-ig kilátástalan
volt.

Döntő fordulatot jelentett ezen a téren a rendkívül nagy energianyereséggel járó uránmaghasadás felismerése (361. §), mert hiszen az egy
hasadásnál szabaddá váló néhány, mondjuk 2 neutron más U-magokba ütközve, már 4, ezek ismét összesen 8 neutront válthatnak ki stb., úgyhogy az
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ilyen láncreakciónál a folyamatok száma s a nyert energia lavinaszerűen óriási értékre növekedhetik. A láncreakció bekövetkezésének feltétele nyilván
úgy fejezhető ki, hogy átlagban véve az egy hasadásból származó és egyúttal újabb hasadásokat okozó neutronok száma, az ún. multiplikációs
tényező 1-nél nagyobb (ill. legalább 1) legyen. Hogy ez a feltétel nem teljesül a természetes uránból álló tömböknél (és ezért nem „robbant fel”
az egész uránkészlet a kozmikus sugárzás miatt mindenütt meglevő, a láncreakció előidézésére alkalmas neutronok hatására), annak oka főleg
az, hogy csak a viszonylag ritka U 235-izotóp hasad szét, és ez is csak lassú neutronok hatására [(l. 361. §)]. Így a hasadásból származó gyors
neutronokat az U 238 magjai befogják [(l. 362,1)], mielőtt ezek a neutronok ütközések után lelassítva újabb U 235-magokat bonthatnának szét.

2. Explozív láncreakcióhoz tehát, amilyen az atombombánál valósul meg, tiszta U 235-izotópból álló tömb szükséges; a tömb tömegének ezenfelül
bizonyos kritikus tömegnél (a becsült adatok szerint 1 – 10 kg között) nagyobbnak kell lennie, mert kis tömbből viszonylag oly sok neutron távozik el
hasítás nélkül, hogy a multiplikációs tényező 1-nél kisebb. A megvalósításkor a legnagyobb feladatot az uránból az U 235-nek kellő mennyiségben
és tisztasági fokban való kiválasztása jelentette, mert izotópokat közönséges kémiai módszerekkel szétválasztani nem lehet. A szétválasztás során
[amely részben egy ciklotronmágnes terében felállított sok tömegspektrográfból álló készülékkel („calutron”), részben diffúziós módszerekkel (UF6
gázból) történt] 100 kg U 235 előállításához 10 000 tonna uránt kellett többezer fokozatban feldolgozni.

Az atombomba ,,gyújtásához” elegendő két U 235-ből készült tömböt, melynek mindegyike valamivel nagyobb a kritikus tömeg felénél, egymással
szoros belső érintkezésbe hozni, pl. egyiket a másikra lőni. Egyébre nincs szükség, mert – mint említettük – a kozmikus sugárzás neutronjai bevezetik
a láncfolyamatot s ezzel az explóziót, amely a becslések szerint többezer tonna legerősebb robbanóanyag hatásának felel meg. Az atombomba
anyaga nemcsak az U 235 lehet, hanem a plutónium 239-es izotópja is (362. §), amely maghasadás szempontjából az U 235-höz teljesen hasonlóan
viselkedik.

3. Szabályozható láncreakciót úgy valósítanak meg, hogy kémiailag tiszta természetes uránfémet (tehát nem egyfajta uránizotópot) rudak alakjában
igen tiszta grafitból készült, csatornákkal ellátott tömbbe helyeznek be (363,1. ábra). Az ilyen atommagreaktor vagy atommáglya uránrúdjaiban
U 235 magok hasadnak szét, akárcsak az atombombánál. A rudakat úgy méretezik, hogy a hasadásból származó gyors neutronok lehetőleg U
238-magokkal való reakció nélkül jussanak ki a grafitba. A grafit mint fékező, neutronlassító anyag – moderátor – szerepel, amely célra könnyű
atomjai és tisztán való előállíthatósága miatt alkalmas. (Moderátor lehet a nehézvíz is.) A grafitban lelassult neutronok egy része az uránrudakba
visszajutva, újabb U 235 magokat hasít, és így újabb neutronokat kelt, más neutronok pedig (a gyorsabbak) U 238 magokkal reagálnak; ez az utóbbi
folyamat, mint tudjuk, plutónium keletkezéséhez vezet. Az oszlopnak szintén van „kritikus mérete” (több m3), amelyet meg kell haladnia ahhoz,
hogy a láncreakció saját magát fenntartsa. A reakció sebességét, ill. a multiplikációs tényezőt – és ezzel az oszlop hőfokát – a neutronokat erősen
abszorbeáló kadmiumból készült rudaknak az oszlopba való betolásával, ill. kihúzásával lehet szabályozni.
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363,1. ábra -

Az uránrudak egy részét időnként kiveszik, és a bennük felhalmozódott plutóniumot kémiailag kivonják, a megmaradt uránt természetesen újból
felhasználják. A máglya tehát nemcsak energiát termel, hanem egyúttal plutóniumot is „gyárt”.

Az első kísérleti máglya 1942-ben készült el, kb. 6 tonna uránnal, a teljesítmény 0,2 kW volt; későbbi reaktorokban már 600 000 kW. Az eredményes
működés megvalósítására igen nehéz technikai feladatokat kellett megoldani. A máglyából a határoló vastag betonfalak ellenére oly erős neutron-
és radioaktív sugárzás indul ki, hogy a kezelést és minden más műveletet csak tekintélyes távolságból irányított gépi berendezésekkel lehet végezni.
– A reaktorból melléktermékként sok mesterséges radioaktív anyag nyerhető, amelyek alkalmazásaira már a 360. §-ban rámutattunk.

Az 50-es években üzembe helyezett atomerőművek maximálisan mintegy 200 MW teljesítményűek voltak; a hazánkban Pakson létesítendő
atomerőmű 800 MW-os.

4. A Nap és más állócsillagok energiája, ill. az a legutóbbi időkig érthetetlen tény, hogy ez az energia az óriási mértékű kisugárzás ellenére
semmi csökkenést nem mutat, kizárólag atommagfolyamatokkal értelmezhető. Az eddig ismert magreakciók és asztrofizikai eredmények gondos
tanulmányozásával Bethe 1938-ban arra az eredményre jutott, hogy az energiát szolgáltató folyamat: héliummagok képződése protonokból. Ez nem
úgy megy végbe, hogy négy proton egyszerre egy pontban találkozik – ennek elenyésző a valószínűsége –, hanem Bethe szerint úgy, hogy egy

szénatommag  hosszabb idő alatt 4 protont fogad be; ezek közül kettő pozitronkibocsátással neutronná alakul át. Az így képződő He-mag (α-
rész) kilép a befogadó magból; így az eredeti szénmag marad vissza, amely tehát csak a folyamatot lehetővé tevő „katalizátorként” szerepel. A He-
mag képződésére vezető folyamatnak („hidrogén – szén – hélium láncnak” vagy Bethe-féle folyamatnak) csak a végeredményét írjuk fel:

 ((1). egyenlet)
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Kiszámítható, hogy ha a Nap anyagának minden grammjára s-onként 10 ilyen folyamat esik, az így keletkező energia pótolja a kisugárzott energiát.

A fenti folyamat, amelynek során könnyű atommagok rendkívül nagy hőmérsékleten egyesülnek, és ezáltal igen nagy energia válik szabaddá, a
fúziós vagy termonukleáris reakciók közé tartozik. Ilyen reakciót földi viszonyok között eddig csak a hidrogénbomba felrobbantásakor valósítottak
meg, először 1952-ben. A Η-bombában a ,,gyutacsként” szolgáló atombombát – urán vagy plutóniumbombát – olyan ,,köpeny” veszi körül, amely

deutériumot  és tríciumot tartalmaz, ill. neutronok hatására ilyen atomokat szolgáltat. A Η-bomba felrobbantásakor a nagyságrendben

száz millió fokos hőmérsékleten végbemenő fúziós folyamatok közül pl. az egyik lehetséges folyamat:  Az ilyen folyamatok
sebességét még nem tudják szabályozni. A Η-bomba pusztító hatása az atombombáénak többezerszerese.

364. §. Az atommagok felépítéséről és szerkezetéről

1. A radioaktivitás és az atommagok mesterséges átalakítása azt bizonyítják, hogy az atommag részekre bontható. Az az 1932-ig vallott felfogás,
amely szerint a magban protonokon kívül elektronok vannak, több nehézségbe ütközött (l. 356. §). A neutron felfedezése után minden kísérleti
tapasztalat és elméleti meggondolás arra mutatott, hogy az atommag csak protonokból és neutronokból – közös néven nukleonokból – áll.
(Heisenberg, Tamm és Ivanenko, 1932). Mekkora ezek száma? Tudjuk a 355. §-ból, hogy egy meghatározott atom(mag)fajta két egész számmal:
a Ζ magtöltésszámmal és az A tömegszámmal jellemezhető, a proton és a neutron tömegei pedig csaknem egyenlők. Ebből következik, hogy Ζ a
magban levő protonok száma, A pedig a protonok és neutronok együttes száma, úgyhogy a

 ((1). egyenlet)

Ezek szerint pl. a  2 proton és 2 neutron van, a  pedig 92 proton és 146 neutron.

2. A proton, neutron és elektron tömegét pontosan ismerjük (357. §), hasonlóan a tömegspektrográfiai mérésekből az atomok, ill. a magok tömegét is.
Azt várnánk, hogy a mag tömege alkotórészei tömegének összege. Ezzel szemben az összehasonlítás azt mutatja, hogy az atommag tömege minden
esetben kisebb, mint a magot alkotó protonok és neutronok tömegének összege; a (pozitív) különbséget tömeghiánynak (tömegdefektusnak) hívjuk:

 ((2). egyenlet)

(mH a H-atom – proton + elektron – tömege; a számításokra alkalmasabb második esetben az elektronok tömege kiesik). Így pl. a He-magnál adódik:
δm = 0,03 atomi tömegegység (atomsúlyegység) = 0,03·1,66·10–24 g. (Egyesek a fenti δm helyett a tömegérték és a tömegszám különbségét hívják
tömegdefektusnak, l. 355. §).

A tömeg és energia jól ismert egyenértékűsége alapján δm·c2 azt az energiát jelenti, amely a magnak alkotórészeiből való felépítésekor felszabadul
[l. (363,1), vagy azt a munkát, amelyet a magot összetartó erőkkel szemben végezni kellene ahhoz, hogy a magalkatrészeket egymástól messzire
eltávolítsuk. Ezt az Ε energiát (hasonlóan, mint a molekuláknál, l. a későbbi 368. és 370. §-t) a mag kötési energiájának hívjuk. Mivel 1 atomi
tömegegység (= 1,6598·10–24 g) egyenértékű 931 MeV energiával:
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 ((3). egyenlet)

ezért pl. a He-mag kötési energiája: 0,03·31 ≈ 28 MeV. Hogy ez az energia milyen nagy, azt még jobban látjuk, ha a Loschmidt-számmal megszorozva,
1 molra vonatkoztatjuk. Ez a kötési energia ≈ 6·1011 cal (ennyi kellene 4 g He-mag szétbontásához), amely kb. tízmilliószorosa a közönséges kémiai
reakcióknál fellépő reakcióhőknek. A többi mag kötési energiája hasonló nagyságrendű. Innen érthető meg a (nem radioaktív) atommagok nagy
stabilitása, más szóval az, hogy szétbontásukra igen nagy energiákra van szükség. Az α-részek különösen stabilisak.

3. Ma már nagyon sok mag kötési energiáját ismerjük, s így kiderült, hogy a kötési energia közelítőleg az A tömegszámmal, vagyis a mag
alkotórészeinek számával arányos. Ez azt jelenti, hogy minden egyes magalkatrész a többiek számától függetlenül kb. ugyanolyan energiával –
éspedig kb. 7 – 8 MeV-tal – van a maghoz kötve. Ebből viszont a mag alkotórészei közt ható erőkre vonatkozólag azt következtethetjük, hogy ezek
az erők lényegében csak a közvetlenül szomszédos alkatrészek közt számottevők, más szóval – mivel a legnehezebb atommagok sugara is csak
8·10–13 cm – ezek az erők rendkívül kis hatótávolságúak. [Ha ez nem így volna, vagyis minden részecske hatna egymásra, akkor a kötési energiának
nem A-val, hanem A(A – 1)-gyel kellene arányosnak lennie kombinatorikai okokból.]

Ezek a kis hatótávolságú erők – röviden magerők – mind vonzóerők, és a proton – proton, proton – neutron, neutron – neutron közt működő erők
valószínűleg egyenlő nagyok. Ε magerők mellett kis távolságok esetén az elektrosztatikai taszítóerők – amelyek egyébként is csak protonok közt
jöhetnek számításba, mert a neutronoknak nincs töltése – alig jelentősek (a gravitációs erők pedig teljesen elenyészők). A protonok közti Coulomb-
féle taszítóerők szerepe a nehéz magoknál számottevő, és abban nyilvánul meg, hogy a nehéz magban kevesebb a proton, mint a neutron. A
magerők kis hatótávolságából érthető, hogy a magtól nagyobb távolságban az egész mag Ze nagyságú ponttöltésként fogható fel, amelyre (mint az
α-részek szóródásánál láttuk) a Coulomb-törvény érvényes, viszont igen kis távolságoknál már a Coulomb-törvénytől eltéréseket tapasztaltak.

A magerők természetéről ma még keveset tudunk. Ezek az erők a klasszikus fizika számára teljesen idegenek, sőt leírásukra még a
kvantummechanika mai alakja sem elégséges.

Még leginkább a kémiai valenciaerőkhöz hasonlíthatók, amelyek atomi méretekben (10–8 cm) szintén kis hatótávolságúak, és szintén „telítettséget”
mutatnak: pl. egy két vegyértékű atom hatása két atom megkötése után egy harmadikra már nem terjed ki. Ezen analógia alapján a magerőket
is szokás kicserélődési erőknek (l. a későbbi 370. §-t) nevezni. A kicserélődési kölcsönhatást pl. a neutron és proton közt durván így lehetne
jellemezni: ,,a neutron kibocsát elektront, ezt elnyeli a proton”. (Ez nem jelenti azt, hogy a neutron protonból és elektronból áll, hanem az elektron
kibocsátása és elnyelése hasonlóan értendő, mint a sugárzásoknál a foton kibocsátása és elnyelése: az atom sem tartalmaz fotont, mégis kibocsáthat
ilyet.) A fentiekkel kapcsolatos az is, hogy elemi részecskék egymásba átalakulhatnak.

4. A mag szerkezetének szemléletes elképzelésére konstruált magmodellek közül különösen a folyadékcseppmodell bizonyult hasznosnak. Az egyik
analógia a mag és a folyadékcsepp közt: különböző nagyságú cseppekéhez hasonlóan a különböző magokban is a ,,sűrűség” ugyanaz. A szóródási
és más kísérleti eredmények szerint ugyanis az (A tömegszámú) mag sugara:

 ((4). egyenlet)

tehát az (r3-nel arányos) magtérfogat A-val arányos, a mag tömege szintén; vagyis a „magsűrűség” állandó, nevezetesen 1,5·1014 g cm–3 ( = 150
millió tonna/cm3!).
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Más analógia is van. Az említett kis hatótávolságú magerők a „kicserélődési erők” a folyadék molekulái közt működő, ugyancsak kis hatótávolságú
„Van der Waals-féle erőkhöz” hasonlíthatók, amelyek a csepp felületén a felületi feszültséget is okozzák. A mag felületének közelében elhelyezkedő
nukleonokra főleg szintén egyirányú erők hatnak, úgyhogy ilyen „felületi feszültség” (amely a kötési energiát csökkenti) a magoknál is feltételezhető.
Valóban, a fentieken kívül a Coulomb-erőknek és még más finomabb hatásoknak figyelembevételével és – megfelelő elmélet hiányában – néhány
tapasztalati állandó felhasználásával sikerült olyan formulát felállítani, amely a magok kötési energiáját (vagy tömeghiányát) mint a protonok Ζ és
a neutronok Ν számának függvényét (Z + N = A) a tapasztalattal elég jó egyezésben írja le. Ez az E = E (Ζ, N) függvény geometriailag felülettel –
az energiafelülettel – ábrázolható. Mármost az energiafelület alapján figyelembe véve azt, hogy minden mag ,,törekszik” a megadott A nukleonszám
mellett lehetséges legnagyobb stabilitású (legnagyobb kötési energiájú) állapot megvalósítására (proton → neutron vagy megfordított átalakulások
útján), több kérdésre magyarázatot lehetett adni. Így pl. arra, hogy miért nem emittálnak a magok spontán neutront és protont, vagy miért csak a
nehezebb magok hasadnak szét.

5. Ugyancsak a fenti meggondolásokkal értelmezhető a különböző fajta magok, egyúttal tehát a különböző elemek előfordulásának gyakorisága
is. Az atommagok rendszerezésénél az A tömegszámot célszerű alapul venni, melynek páros, ill. páratlan számú értékei szerint a magok „páros
és páratlan magokra” oszthatók. Mindkét csoportban érdekes szabályok érvényesek a lehetséges stabilis izobárok és izotópok számára nézve. Itt
csak azt említjük meg, hogy a páros rendszámú elemek sokkal gyakoribbak, mint a páratlan rendszámúak, továbbá a páros tömegszámú izotópok

gyakoribbak a páratlanoknál. Különösen gyakran fordulnak elő a 4-gyel osztható tömegszámú magok  ami arra utal, hogy a mag felépítésében
az α-részekké való csoportosulásnak különleges szerepe van.

6. A magátalakulásokkal kapcsolatos igen sok tapasztalat – így pl. a 360. §-ban említett magizomeria, továbbá a következő §-ban vizsgálandó
α-, β-, γ-sugárzás – kétségtelenné teszi azt, hogy az atom elektronhéjaihoz hasonlóan a magok is csak meghatározott E0, E1, … energiájú
kvantumállapotokban létezhetnek: az alapállapotban és a nagyobb energiájú, igen kis élettartamú gerjesztett állapotokban. (Kimagasló eredményeket
ért el Szalay Sándor és iskolája.)

Ezek fontos szerepet játszanak a mesterséges magreakciókban is, amelyek esetén Bohr elmélete szerint a mag a bombázó részecskét minden
esetben befogadja, úgyhogy először egy „közbülső mag” képződik. A közbülső mag a bombázó részecskétől felvett energia következtében nagy
energiájú gerjesztett állapotban van, amelyből rögtön (10–14 s időtartamon belül) valamilyen új kvantumállapotba megy át, miközben egy viszonylag
lazán kötött magalkatrészt és általában γ-kvantumot is kibocsát. (A folyamat bizonyos fokig egy hirtelen felhevített folyadékcsepp párolgásához
hasonlítható.) Ha a kibocsátott részecske más természetű, mint a befogadott, akkor magátalakulás jött létre, ha viszont ugyanazon természetű, akkor
a fenti reakció eredményeként szórásról szokás beszélni, mégpedig rugalmas vagy rugalmatlan szórásról aszerint, amint a kibocsátott részecske
energiája a befogadottéval egyenlő vagy annál kisebb. Az utóbbi esetben a mag gerjesztett állapotban van, amelyből γ-sugárzás kibocsátásával
jut vissza az alapállapotba.

365. §. Az α-, β- és y-sugárzás keletkezése. A neutrino

1. Az α-sugárzás keletkezése egyike azoknak a problémáknak, amelyek csak a hullámmechanikával értelmezhetők. Gondoljuk el, hogy nagyobb r
távolságból α- (vagy más pozitív töltésű) részecskét közelítünk a maghoz. Mivel mint említettük, nagyobb r esetén csak a Coulomb-erő számottevő,
az Ε potenciál (potenciális energia) a maghoz közeledve 1/r-rel arányosan nő. A mag közelében azonban, különösen pedig a mag belsejében a
vonzóerőt jelentő magerők a túlnyomóak, tehát a mag belseje felé Ε csökken. Ennélfogva a mag belsejét a külsejétől egy potenciálmaximum, ún.
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potenciálküszöb választja el (365,1. ábra). Az atommagon belül az α-résznek Εα energiája a potenciálgörbe Emax maximumánál kisebb, s így az
α-rész a magot a klasszikus fizika szerint nem hagyhatja el. A hullámmechanikai számítások szerint azonban annak, hogy az α-rész a küszöbön
áthaladhasson, vagyis A-ból B-be jusson, és így a Β helyen levő taszítóerők hatására a magtól eltávolodjék, véges valószínűsége van. Ezt az
áthaladási lehetőséget alagúteffektusnak hívják, mivel az Ex energiájú rész a küszöböt ,,átfúrja”. A hullámmechanika alapján (354. § 1e) sikerült az
α-sugárzásra vonatkozó Geiger–Nuttall-szabályt (326. §) kvantitatíve is értelmezni (Gamow, 1928).

365,1. ábra -

2. A β-sugárzás két fajtája (a primer és szekunder, 325. §) közül csak a primer β-sugárzás a magátalakulás közvetlen következménye. Keletkezése
annak tulajdonítható, hogy a mag – amelynek energiája E1 – egy neutronnak protonná való átalakulásával stabilisabb E0 állapotba kerül, és az
átalakulás pillanatában egy elektron keletkezik. Ez az elektron felveszi a mag két állapota közti átmenetnél szabaddá vált E1 – E0 energiát, tehát
meghatározott sebességre tesz szert. Ezek szerint egységes radioaktív anyagnál minden kibocsátott elektronnak ugyanazzal az E1 – E0 energiával
kellene bírnia (esetleg ezenkívül még néhány diszkrét értékkel, pl. E2 – E0, …-val), márpedig a tapasztalt energiaspektrum folytonos, amelynél E1 –
E0 csak a felső határ, a legtöbb elektron energiája kisebb. A hiányzó energiáról az energiamegmaradás elvének megsértése nélkül csak egy módon
adhatunk számot: fel kell tételeznünk, hogy mindegyik elektronnal egyidejűleg egy másik részecske is keletkezik, amely a megfelelő energiát felveszi.
Ennek a részecskének az elektronénál sokkal kisebb tömegűnek és semlegesnek kell lennie, mert egyébként más részecskékkel való kölcsönhatása
mai eszközeinkkel kimutatható módon megnyilvánult volna. Ez a részecske a neutrinó (Pauli, 1934); feltételezését más okok is indokolják, amelyek
szerint még 1/2 spinnel is kell rendelkeznie. Közvetlen kimutatása csak 1956 körül sikerült, (a magyar Szalay Sándornak és Csikai Gyulának).

3. A γ-sugárzás keletkezésére nézve alapvető fontosságú Rutherfordnak az a megállapítása, hogy a RaC nagy hatótávolságú α-részecskéi különböző
hatótávolságú csoportokra oszthatók. A hatótávolságból kiszámíthatók a kibocsátott α-részek energiái; ha a normális hatótávolságú α-részek
energiája En, a nagyobb hatótávolságúak közül pedig a k-adik csoporté Ek, akkor a fellépő γ-sugárzás hv energiakvantumaira a tapasztalat szerint
fennáll:
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hv = Ek – En.

Ezek szerint a γ-sugárzás keletkezése így értelmezhető: α- vagy β-részecske kibocsátásakor a mag (alkotórészeinek átrendeződése következtében)
magasabb energiájú, gerjesztett állapotba juthat, amelyből azonban csakhamar a normális állapotba kerül; az energiakülönbség hv kvantumú γ-
sugárzás alakjában jelentkezik.

Az igen nagy energiájú γ-sugárzásnál, λ, ill. v a kristálymódszerrel már nem mérhető. A v meghatározására úgy lehet eljárni, hogy a γ-sugárzással
fotoeffektust létesítünk, a kiváltott elektronok V voltsebességét megmérjük, és v-t az ismert hv = eV egyenletből kiszámítjuk. – Ilyen fotoeffektus
gyakran már magának az atomnak az elektronburkában létrejön, amennyiben a magbóljövő γ-kvantum a burokból elektront tesz szabaddá. Így
értelmezhető a szekunder β-sugárzás keletkezése (325. §). (Kiemelkedő β-spektroszkópusunk Berényi Dénes.)

A fenti és más módszerek alkalmazásával sok esetben sikerült a magok energiaállapotaira vonatkozólag hasonló termsémákat felállítani, mint
amilyenek az atomburok kvantumállapotait jellemzik.

366. §. A kozmikus sugárzás. Mezonok

1. Alapvető tapasztalatok. A levegő régóta ismert vezetőképességét, ionizációját – amely pl. egy elektroszkóp töltésének lassú csökkenésében
nyilvánul meg – nem okozhatja kizárólag a radioaktív anyagok sugárzása. Egyrészt azért nem, mert kismértékű ionizáció még vastag, a
radioaktív sugárzást teljesen elnyelő ólomfallal körülvett ionizációs kamrában is mutatkozik (Rutherford és mások, 1902); másrészt azért nem, mert
léggömbfelszállásokkal kimutatták, hogy az ionizáció a kezdeti csökkenést leszámítva, kb. 800 m magasságtól felfelé gyorsan növekszik (Hess,
1911–13). Ezek alapján az ólomfallal le nem árnyékolható és a magassággal növekvő ionizációs hatást egy új, rendkívül nagy áthatolóképességű,
a világűrből érkező sugárzásnak, a kozmikus sugárzásnak kell tulajdonítanunk.

2. A kozmikus sugárzás vizsgálatára lényegében a már megismert készülékek szolgálnak. Az egyik az ionizációs kamra, amely regisztráló
berendezésekkel kiegészítve, a sztratoszférába bocsátott ballonokban is használható (Millikan és Bowen, 1922). A Geiger–Müller-cső (325.§)
felhasználásával készült számlálóberendezéseknél gyakran a koincidencia-rendszert alkalmazzák: két vagy több GM-csövet alkalmas elektromos
áramkör úgy köt össze, hogy a számlálóberendezés csak akkor jelez, ha a csövekben a kisülés egyidejű. Így pl. a 366,1. ábrán az A, Β csövekből álló
ilyen készülékben túlnyomóan csak az AB egyenes mentén, ill. egy kis nyílásszögű kúpon belül haladó sugarak (részecskék) váltanak ki jelzéseket;
ilyen ,,teleszkópokkal” tehát a sugárzás erősségének az iránytól való függése tanulmányozható. A Wilson-féle ködkamrát is rendszerint két GM-
cső (A és B) között helyezik el; a kamra expanzióját, a megvilágító fényforrást és a fényképezőgép kioldóját a sugarak által kiváltott elektromos
impulzusok vezérlik. Végül az újabban kifejlesztett fotoemulziós módszer abból áll, hogy speciálisan előállított réteggel rendelkező fényképlemezeket
nagy magasságokban a sugarak hatásának tesznek ki. Az emulziós réteg ködkamra szerepét tölti be: a rétegben, a vele párhuzamosan haladó
részecskék pályája a lemez előhívása után mikroszkóppal vizsgálható.

Mindezekkel a módszerekkel a kozmikus sugárzást már többszáz km magasságig is, lefelé pedig igen mély bányákban kb. 600 m
vízrétegvastagságnak megfelelő mélységig nagyon alaposan tanulmányozták.
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366,1. ábra -

3. A kísérleti eredmények közül csak a főbbeknek puszta felemlítésére szorítkozhatunk. Ami a sugárzás intenzitáseloszlását illeti, az intenzitás
(ionizáló hatás) a magassággal csak 20 – 25 km-ig nő – itt kb. 170-szerese a tengerszinti erősségnek –, azontúl csökken; ez az ún. magassági
hatás. Ugyanazon magasságban az intenzitás függ a földrajzi szélességtől és hosszúságtól; a szélességi hatás, pontosabban a geomágneses
szélességi hatás abban áll, hogy az intenzitásnak a mágneses ekvátor mentén minimuma van. Az említett ,,teleszkóppal” kimutatott irányhatások
szerint a kozmikus sugárzás lényegében felülről jön. – A sugárzásban az áthatolóképesség alapján két komponenst szokás megkülönböztetni; a
lágy komponens az a rész, amelyet a 10 cm vastag ólom gyakorlatilag teljesen elnyel; a kemény komponenst viszont 1 m vastag ólomlemez is csak
mintegy 2/3-ára gyengíti, a kezdeti intenzitás tizedrészét pedig még 660 m-es vízrétegnek megfelelő vastagság után is kimutatták.

A ködkamrafelvételek közül egyesek (átlagban többszáz közül egy) a szokásos egyszerű vagy kettéágazó pálya helyett ún. kozmikus záport jeleznek
(366,2. ábra): valamely helyről – rendszerint a kamra falának vagy a kamrába tett ólomlemeznek egy helyéről – több, néha többszáz nyom indul ki.
Fotoemulziós lemezeken is mutatkoznak néha (a magassággal növekvő számban) a szokásostól eltérő, egy pontból sugarasan szétágazó nyomok,
az ún. csillagok.

A kozmikus sugárzás ködkamrafelvételei a pozitronon (357. §) kívül újabb részecskéknek, a mezonoknak felismerésére vezettek.
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366,2. ábra -

4. A mezonok felfedezése a kísérleti és az elméleti kutatások szoros együttműködésének eredménye. A 364. § 3.-ban említett kis hatótávolságú (≈
10–13 cm) magerők természetének, ill. a magerőtereknek itt nem részletezhető elméleti tanulmányozása során Yukawa 1935-ben arra az eredményre
jutott, hogy két nukleon (proton és neutron) közti kölcsönhatást nem az elektron (és a neutrino), hanem az elektronénál kb. 300-szor nagyobb tömegű
részecske, ill. ennek erőtere közvetíti; ti. csak ebben az esetben értelmezhető a magerők kis hatótávolsága. Ennek az m ≈ 300 mel tömegű „Υukawa-
féle részecskenek” feltételezése különösen akkor keltett figyelmet, amikor Anderson 1938-ban ködkamrafelvételekkel kimutatta, hogy a kozmikus
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sugárzásban előfordulnak m ≈ 200 mel tömegű, rövid élettartamú részek is; ezeket a tömeg szempontjából az elektron és proton közé eső részeket
mezotronoknak vagy mezonoknak nevezték el, és kezdetben a Yukawa-részecskékkel azonosították.

Az azonosítás ellen szólt azonban több körülmény, így pl. az, hogy a Yukawa-részeknek és az atommagoknak az elméletből adódó erős
egymás közti kölcsönhatása nem egyeztethető össze a felfedezett mezonok nagy áthatolóképességével. Ez a nehézség megoldódott 1947-ben,
amikor a sztratoszférába küldött fényképezőlemezeken olyan új részecskék nyomait találták meg, amelyek egyrészt az atommagokba ütközve
azokat ,,szétrobbantják”, másrészt pedig (más felvételek tanúsága szerint) maguk is szétbomlanak úgy, hogy a bomlásból a fentebb említett 200-
as tömegű mezon származik. Az új, a felvételek kiértékelése alapján m ≈ 300 mel tömegű részecskét π-mezonnak nevezték el (Powell, 1947). π-
mezonokat 1948-ban mesterségesen is sikerült előállítani (atomoknak 300 MeV-nál nagyobb energiájú, szinkrociklotronnal keltett α-részekkel való
bombázásával). Az így lehetővé vált pontosabb vizsgálatok azt mutatták, hogy vannak pozitív és negatív elemi töltésű, valamint semleges π-mezonok
(π+-, π–- és π0-mezonok, tömegük rendre 274, 274 és 270 mel), és ezek azonosítandók a Yukawa féle magerőmezonokkal. A π-mezon bomlásából
származó, régebben ismert és nagy mélységekben is kimutatható mezont μ-mezonnak hívják (μ+- és μ– -mezonok, m = 212 mel). A π-mezon másik
bomlásterméke neutrino, a μ-mezon bomlásából pedig elektron vagy pozitron és neutrino keletkezik. A μ-mezon újabb neve müon, a π-mezoné pion.

A mezonok és más elemi részecskék adataira nézve l. a 367. § táblázatát.

5. A kozmikus sugárzás természetéről nagy vonásokban az alábbiakat mondhatjuk. Mindenekelőtt a magassági hatásnál említett, kb. 20 km-nél
mutatkozó sugárzásmaximum (l. a 3. pontot, a következőkre vonatkozóan is) arra utal, hogy a sugárzás két részre választható: a világűrből jövő
és az atmoszférán túl is hatásos primer sugárzásra és az ezáltal az atmoszférában keltett szekunder sugárzásra (amelynek képződéséhez az
atmoszférának bizonyos sűrűsége szükséges).

A primer sugárzásnak egészben vagy túlnyomó részben töltött részekből kell állnia, mert a geomágneses szélességi hatás csak azzal értelmezhető,
hogy a Föld mágneses tere a töltött részeket az egyenlítőtől a sarkok felé téríti el. Az eltérítésnek, áthatolóképességnek és ködkamrafelvételeknek
figyelembevételével adódott, hogy a primer sugárzás protonokból és más könnyű atommagokból áll, amelyek energiája minden eddig ismert
sugárzásénál sokkal nagyobb: 1 TeV (= 1012 eV = 106 MeV) nagyságrendű, és az 1000 TeV-ot is meghaladhatja! (A primer részecskék száma cm2-
enként és s-onként 1,5-re becsülhető.)

Az atmoszférába érkező primer részecskék az atmoszféra atomjaiba „ütközve”, azokat „szétrobbanthatják”, miáltal π-mezonok, protonok, neutronok
és γ-kvantumok keletkezhetnek; e folyamatok miatt a primer sugárzás már nagy magasságban csaknem teljesen abszorbeálódik. A π-mezonokból
túlnyomó részben már nagy magasságban igen nagy sebességű μ-mezonok származnak, amelyek rövid élettartamuk ellenére áthatolhatnak az
atmoszférán, és nagy mélységben is kimutathatók. A szekunder sugárzás kemény komponensét főleg ezek a μ-mezonok alkotják. A sugárzás
lágy komponense főleg elektronokból, pozitronokból és γ-kvantumokból áll. A γ-kvantumok töltött részecskéknek az atomok terében való hirtelen
lefékeződése útján keletkezhetnek, hasonlóan, mint a fékezési röntgensugárzás. Ha viszont γ-kvantum kerül egy atommag közelébe, az ismert
párképződés útján (357. §) elektron – pozitron pár keletkezik, az elektron egy mag közelében ismét γ-kvantumokat kelthet stb. Az így lavinaszerűen
növekvő számú elektronok, pozitronok és kvantumok alkotják az említett záporok egyik fajtáját, a kaszkádzáporokat; más természetű záporoknak és
a lemezeken található csillagoknak keletkezése viszont a mezonokkal függ össze. A szekunder sugárzás keletkezése részleteiben igen bonyolult.

A kozmikus (primer) sugárzás eredetére nézve több érdekes hipotézis ellenére általánosan elfogadott álláspont még nem alakult ki. A nehézség
abban rejlik, hogy még az atommagfolyamatok között sem ismerünk semmi olyan folyamatot, amelyből a primer részecskék TeV nagyságrendű
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energiái származhatnának. Ennek a kérdésnek, valamint a szekunder sugárzás keletkezésével és az elemi részekkel kapcsolatos kérdéseknek
tisztázására sok helyen folynak kutatások, hazánkban a Központi Fizikai Kutatóintézetben Jánossy Lajos vezetésével.

367. §. Az elemi részecskékről

Az „elemi részecskék” elnevezés abból az időből származik, amikor ezeket a részecskéket – miként régen az atomokat – az anyag legkisebb,
felbonthatatlan alkotórészeinek tartották. Manapság elemi részecskéken – pontosabb definíció hiányában – olyan részecskéket értünk, amelyeknek
belső szerkezete jelenleg nem ismerhető fel határozottan, de az bizonyos, hogy különböző elemi részecskék egymásba átalakulhatnak, többségük
spontán felbomlik, és a bomlásból más ilyen részecskék származnak.

Az eddigi tárgyalásunkban szóba került elemi részecskék: az elektron, a proton és a (szintén elemi résznek tekintett) foton, a neutron, a pozitron,
a neutrino, továbbá a (korábban μ- és π-mezonoknak nevezett) müonok és pionok. A második világháború után nagy fejlődésnek indult kísérleti
módszerek és berendezések – különösen a hatalmas részecskegyorsítók, a fotoemulziós módszer, továbbá a ködkamrához hasonlóan működő,
a részecskék pályáját a cseppfolyós hidrogénben kiváltott gőzbuborékok révén jelző buborékkamra – számos új elemi részecske felfedezését
eredményezték. Több mint 30 fajta elemi részecske ismeretes, helyesebben, ha ide soroljuk a rendkívül rövid (kb. 10–22 s-nál kisebb) élettartamú
részecskéket, az ún. elemi rezonanciákat is, számuk 200 körül van. Ma már az elemi részecskék fizikája nagy terjedelmű, sok alapvetően új és mély
fizikai felismerést tartalmazó tárgykör, amelyből itt lényegében csak az alábbi (nem teljes, ti. részecskéknek csak néhány tulajdonságát feltüntető és
az ,,elemi rezonanciákat” mellőző) táblázat közlésére és ezzel kapcsolatban néhány megjegyzésre szorítkozhatunk.

Az elemi részecskéknek a táblázatban feltüntetett jellemzői: az m nyugalmi tömeg, ill. a megfelelő mc2 nyugalmi energia (a tömeget elektrontömeg-
egységben adtuk meg, me = 0,109·10–28 g, mec2 = 0,51 MeV), az elektromos töltés (elemitöltés-egységben, csak ± előjellel vagy 0-val jelölve), a
spin (h/2π egységben), továbbá az átlagos élettartam.

Igen fontos felismerés, hogy minden elemi részecskének van „antirészecskéje”, amely mintegy „tükörképe” a részecskének: ettől csak a töltés
előjelében, a spin és a hozzá tartozó mágneses momentum paralel vagy antiparalel voltában és az ún. csavarodás előjelében különbözik;
a ,,csavarodás” pozitív vagy negatív aszerint, amint az impulzus és a spin vektora paralel vagy antiparalel, azaz a részecske mozgásiránya a spint
jelképező „perdülettel” jobb vagy bal menetű csavart képez. Az elektron antirészecskéje a pozitron, a protoné az antiproton stb.; a foton és a semleges
pion azonos saját antirészecskéjével. Egy részecskének és antirészecskéjének találkozásakor szétsugárzás jön létre, amint azt az elektron – pozitron
speciális esetében már megismertünk.

Az elemi részecskék „családok” szerinti rövid csoportosítása (a gravitációs tér kvantumaként feltételezett, de még nem észlelt ,,graviton”-t, valamint az
antirészecskék nevét külön nem említve): 1. fényrészecske a foton; 2. könnyű részecskék (leptonok) a neutrinó és elektron, továbbá a neutrettó és a
müon; 3. közepes részecskék (mezonok) a pionok és a káonok; 4. nehéz részecskék (barionok) egyrészt az atommagokat alkotó nukleonok – a proton
és a neutron – , másrészt a különböző hiperonok. Az 1. és 2. család tagjait ,,hideg részecskék”, a 3. és 4. család tagjait, ,,meleg részecskék” (hadronok)
néven is említik, ti. az utóbbiak létrehozásához a nagyobb tömegnek megfelelően nagyobb energia szükséges.

Az elemi részek átalakulására, speciálisan a nem stabilis részecskék bomlására példák az előbbi táblázat utolsó oszlopában láthatók. Mindenfajta
átalakulásnál érvényesek a megmaradási tételek: az energia, az elektromos töltés, az impulzus és az impulzusmomentum megmaradásán
kívül más, bizonyos szimmetriatulajdonságokkal kapcsolatos tételek is, és részben ezek alapján lehetett a részecskékhez további jellemzőket –
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kvantumszámokat – rendelni, (ilyenek leptontöltés, bariontöltés, (megmaradását Marx György fedezte fel), izospin, ritkaság, paritás. (Kiemelkedő
eredményeket ért el a neutronfizikában Kiss Dezső és Pál Lénárd.)

Rész Antirész
Család

jele
Név Nyugalmi

tömeg (m/me)
Elektromos

töltés Spin (h/2π) Átlagos
élettartam (s)

Tipikus
bomlásmód

Fényrészecske γ foton 0 0 1 ∞ –

Könnyű
részecske
(lepton)

neutrinó

elektron

neutrettó

müon

0

1

0 (?)

206,77

0

±

0

±

½

½

½

½

∞

∞

∞

2,20.10–6

–

–

–

μ–→e– +
νe + νμ

Közepes
részecske
(mezon)

264,2

273,2

966,3

974,6

0

±

±

0

0

0

0

0

Nehéz
részecske
(barion)
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7. fejezet - XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A MOLEKULÁKRÓL
ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

368. §. A molekulaspektrumok

A molekulák szerkezetére vonatkozó ismereteink igen nagy részét molekuláris gázok emissziós és abszorpciós színképei szolgáltatják. A
következőkben csak a kétatomos molekulák színképeinek osztályozását és legfőbb vonásait tekintjük át modellszerű elképzelés alapján.

1. A molekula energianívói. A molekulában az elektronok mozgásán kívül az atommagok rezgéseket végeznek a magokat összekötő molekulatengely
mentén, bizonyos egyensúlyi r magtávolság környezetében, továbbá az egész molekula forog S súlypontján átmenő, a molekulatengelyre merőleges
tengely körül. (A molekula transzlációs mozgásától eltekintünk, mert ez csak a színképvonalak szélességét befolyásolja a Doppler-effektus miatt,
l. 345. §.) Ezért közelítőleg – a háromfajta mozgás közti kölcsönhatás elhanyagolásával – a molekula teljes energiája az elektron-, a rezgési és a
forgási energia összege, vagyis (a cm–1-ben kifejezett energiákat, tehát a termeket Τ-vel jelölve, l. 332. §):

 ((1). egyenlet)

Az itt nem részletezendő kvantumelméleti számítások szerint mind a három energia általában csak diszkrét, „kvantált” értéket vehet fel. Nevezetesen
(mint azt a 368,1. ábrán vázolt forgó „súlyzó” vagy rotátor kvantumelmélete kimutatja), a forgási vagy rotációs energia:

 ((2). egyenlet)

368,1. ábra -

ahol J = 0, 1, 2, … a rotációs kvantumszám,

 ((3). egyenlet)
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az atommagok m1, m2 tömegével meghatározott „redukált tömeg”, r a magtávolság.

A magok rezgésének megfelelő modell a (harmonikus) oszcillátor kvantumelmélete szerint a rezgési vagy oszcillációs energia:

 ((4). egyenlet)

 ((5). egyenlet)

itt vosc a rezgési frekvencia, k pedig a klasszikus elképzelés szerinti „erőkonstans” (dyn/cm-ben, az a visszahajtó erő, amely hatna a magokra, ha
azokat az egyensúlyi helyzetből 1 cm-rel széthúznánk). Az elektronenergiára általában nem adható meg explicit kifejezés (l. a későbbi 370. §-t).

A fentiek alapján a molekula energianívóiból vagy a molekula termsémájából egy részletet a 368,2. ábra szerint tüntethetünk fel. Itt az A
elektronállapothoz csak két rezgési állapotot (v = 0 és 1), ezek mindegyikéhez pedig csak három rotációs állapotot (J = 0, 1, 2) rajzoltunk; hasonlóan
egy másik (B) elektronállapotnál. Igen fontos az a várható és éppen a spektrumok által igazolt tény, hogy általában a szomszédos rotációs nívók
közti különbségek kicsinyek a rezgési nívók közti különbségekhez, ezek pedig kicsinyek az elektronnívók közti különbségekhez képest.

368,2. ábra -



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

675

2. A spektrumok értelmezése. Az ismert Bohr-féle posztulátum szerint (329. §) a kibocsátott vagy elnyelt fény hullámszáma két term különbsége,
vagyis [(1), majd (2) – (5) szerint]:

 ((6). egyenlet)

ahol a felső állapotot az alsótól '-vel különböztettük meg. Igen fontos, hogy az átmenetnél („kvantumugrásnál”) a rotációs kvantumszám az elmélet
szerint (a legegyszerűbb esetben) csak 1-gyel változhatik, vagyis fennáll a következő kiválasztási szabály:

J' – J = ± l.

Ezek után a molekulaszínképeket a következőképpen rendszerezhetjük:

a) A tiszta rotációs színképek [a távoli infravörösben és a mikrohullámú (l. 239. §1.) tartományban] olyan abszorpciós, kvantumugrásoknak felelnek
meg, amelyeknél csak a rotációs állapot változik meg, az elektron- és a rezgési állapot nem (l. 368,2. ábra, bal oldalt). Ekkor (6) jobb oldalán az
első két tag 0, továbbá

 ((7). egyenlet)

tehát

 ((8). egyenlet)

vagyis a színkép egyenlő közű vonalakból áll. Tiszta rotációs színképeket csak dipólmolekuláknál figyeltek meg és csak abszorpcióban (ti. pusztán a
forgással kapcsolatban csak a dipólmolekulák bocsáthatnak ki, vagy nyelhetnek el fényt, de a kibocsátott fény igen gyenge). A HCl molekula rotációs
spektrumának egy részét a 368,3. ábra mutatja. Két szomszédos vonal távolsága 20,7 cm–1, ami (8) szerint 2B. Így (3) alapján a magtávolság
meghatározható: r = 1,29 · 10–8 cm. A (2) energia és a forgás szögsebessége közti kapcsolat felhasználásával kimutatható továbbá, hogy a HCl-
nál egy körülfordulás időtartama: 1,6 · 10–12/J s, vagyis a s-onkénti fordulatszám, a rotációs frekvencia a J = 1 állapotban kb. 6 · 1011, a J = 2, 3,
… állapotokban pedig 2, 3, …-szor nagyobb.
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368,3. ábra -

b) A rezgési rotációs színképek (a közelebbi infravörösben) olyan kvantumugrásoknak felelnek meg, amelyeknél a rotációs állapoton kívül a rezgési
állapot is megváltozik, de az elektronállapot nem (l. 368,2. ábra, középen). Most az energiakülönbségek nagyobbak – az ábrán a nyilak hosszabbak
–, ezért van a színkép a közelebbi infravörösben. A (6)-ban ω' = ω, mivel a rezgési nívó ugyanahhoz az elektronállapothoz tartozik, de B' kissé
különbözik B-től, mert a különböző rezgési állapotokban az átlagos magtávolság kissé más. Így, ha pl. v' = 1 és v = 0, akkor (6) és (7) szerint a
vonalak hullámszámai

 ((9). egyenlet)

A két ág vonalai – amelyek együtt az „(1, 0)-sávot” alkotják – a J-ben négyzetes tagok miatt már nem egyenlőközűek; a két ág közt (9)-ből látható
módon ω hullámszámú vonal hiányzik („nullvonal”). A HCl-nak ugyancsak abszorpcióban megfigyelt, (1, 0) ,,alapsávját” a 368,4. ábra mutatja; a
hasonló szerkezetű (2, 0), (3, 0), … „felsávok” a 2ω, 3ω, … hullámszám környezetében vannak. -A HCl színképe alapján ω = 2886 cm–1, amivel
(5)-ből kiszámítható, hogy (a legalacsonyabb rezgési állapotban) a magrezgések frekvenciája: vosc = 8,66 · 1013 s–1, vagyis az a pont végén talált
rotációs frekvenciának kereken 100-szorosa. A k erőkonstans (5)-ből a HCl-nál k = 4,8 · 105 dyn cm–1-nek adódik. Rezgési rotációs színképük szintén
csak dipólmolekuláknak van.



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

677

368,4. ábra -

c) Az elektronsáv-színképek olyan kvantumugrásoknak felelnek meg, amelyeknél az elektronállapot is megváltozik (368,2. ábra, jobboldalt). Az így
fellépő nagyobb energiakülönbségek miatt ezek a színképek – amelyek minden (nemcsak dipól-) molekulánál előfordulnak – a közeli infravörös, a
látható vagy az ultraibolya tartományba esnek. Egy meghatározott v' → ν rezgési átmenethez tartozó rotációs vonalak összessége alkot egy sávot,
amelyet (6) és (7) alapján (9)-hez hasonló formula ír le [(9) jobb oldalához T'el – Tel járul]. Most azonban a B' és Β rotációs állandók egymástól általában
nagyobb mértékben különböznek, mint a 368,2. ábra szerinti színképeknél, mert a molekula különböző elektronállapotaiban az átlagos magtávolság
eléggé különböző lehet. Ezért (9)-ben a J-ben másodfokú tagok befolyása nagyobb: a vonalak (B' – B előjelétől függően vagy a P-ág, vagy az R-ág
J = 1, 2, 3, …-nak megfelelő vonalai) pl. jobbról balra haladva, egyre sűrűsödnek, majd ellenkező irányban haladva, egyre távolodnak egymástól.
Kisebb felbontású spektroszkóp a vonalakat különösen a sűrűsödés helyén nem is bontja fel, így a fényképezőlemezen az egyik oldalon élesen
határolt, a másik oldalon elmosódó sávhoz hasonló képet kapunk, ami a molekulaszínképekre annyira jellemző, hogy ezeket sávos színképeknek
is hívják. A sáv élesen határolt vége a ,,sávfej”.

Ha két meghatározott elektronállapot (A és B) közt egy helyett az összes megengedett rezgési átmenetet tekintetbe vesszük, az így származó több
(a 368,2. ábrán négy, a valóságban esetleg igen sok) sáv alkot egy sávrendszert. Egy „elektronugrásnak” az atomoknál egyetlen színképvonal felel
meg, a molekuláknál viszont egy egész sávrendszer, gyakran többszáz, esetleg többezer vonallal. Ha a molekula egy további elektronállapota C,
akkor általában fellép a C – A és C – Β átmenetekhez tartozó további két sávrendszer is stb. Így érthető, hogy a nem ritkán sokezer vonalat tartalmazó
molekulaszínképek kimérése, analizálása és rendszerezése nagy munkával jár. A 368,5 a ábra az N2 molekula, a b ábra pedig a CuH molekula
elektronsáv-színképének egy-egy részletét mutatja be.
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368,5. a). ábra -
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368,5. b). ábra -

Az elektronsáv-színképekből, amelyek finomabb szerkezete általában igen bonyolult, az analízis és a kvantummechanikai számítások együttes
alkalmazásának eredményeképpen sok fontos adatot kaphatunk. Így a magtávolság és a magrezgések frekvenciáinak már említett meghatározásán
kívül az elektronok elrendeződésére lehet következtetni: az egyes elektronállapotokat bizonyos kvantumszámokkal és szimmetriatulajdonságokkal
lehet jellemezni. [Így pl. az atomok S, P, D, …-állapotaihoz (l. 338. §) hasonlóan beszélhetünk Σ, Π, Δ, … molekulaállapotokról aszerint, amint az
elektronok teljes impulzusmomentumának vetülete a molekulatengely irányára h/2π-nek 0, 1, 2, …-szerese.] Valamely elektronállapothoz tartozó
rezgési nívóknak a spektrumból adódó sorozatából meghatározható az az energia – az ún. disszociációs energia –, amelyet közölnünk kell a
molekulával ahhoz, hogy a molekula (a szóban forgó elektronállapothoz tartozó egyre nagyobb amplitúdójú rezgések után) atomokra vagy ionokra
szakadjon szét. Az alapállapothoz tartozó D disszociációs energia (pl. a H2-nél 4,4 elektronvolt) egyúttal a molekulaképződéskor felszabadult energiát
(hőt) is megadja D-nek és az L Loschmidt-számnak szorzata a vegyület 1 móljára vonatkoztatott képződéshő, pl. a H2-nél 100, a Cl2-nél 57 kcal.
A molekulaspektrumokból – ideértve most már a többatomos molekuláknak főleg a rezgésekre vonatkozólag fontos spektrumait is – számos más
fizikai, kémiai, atommagfizikai és asztrofizikai vonatkozású kérdésre is feleletet kaphatunk. – Hazánkban a molekulaspektroszkópia terén jelentős
eredményű kutatásokat végeztek Schmid Rezső, Gerő Loránd, továbbá Kovács István.

A molekulaszerkezet tanulmányozására újabb utat nyitott meg a mikrohullámokkal (301. §) dolgozó, legutóbbi időben kifejlesztett mikrohullám-
spektroszkópia.

369. §. A Raman-effektus
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Ha átlátszó anyagon fényt, pl. higanylámpából monokromatikus fényt bocsátunk át, a fény egy része az anyag molekuláiról minden irányban
szétszóródik (284. és 295. §) a hullámhossz megváltozása nélkül (369,1. ábra). Ez a régóta ismert és tanulmányozott Rayleigh-féle szórás („koherens
szórás”). Ezenkívül azonban a szórt fény spektruma – mint azt 1928-ban Raman indus és tőle függetlenül Mandelstam és Landszberg szovjet

fizikusok kimutatták – a beeső fény hullámszámú vonalának közelében igen gyenge, -nál nagyobb és kisebb hullámszámú vonalakat is tartalmaz;
ebben áll a Raman-effektus („inkoherens szórás” vagy „kombinációs szórás”).

369,1. ábra -

Az új vonalak keletkezésének magyarázata röviden a következő: a molekulák a szórás folyamatánál a fényből energiát vonhatnak el, ezzel rezgési

energiájuk (hullámszámban kifejezve) -val vagy forgási energiájuk -val megnövekszik, a szétszórt fénykvantumok egy részének energiája tehát
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csak  ill. marad. Ritkábban a fordított eset is előfordul: gerjesztett állapotban levő molekulák energialeadással a szórt foton energiáját

 ill. emelik. Könnyen belátható, hogy a legáltalánosabb esetben a Raman-spektrumbanla, v0 ± vosc ± vrot hullámszámú vonalak lépnek

fel. Mivel  ismeretes, a  ill. a hullámszámok meghatározhatók, s ezekből a molekula rezgési és forgási állapotaira lehet következtetni, éppúgy
mint az infravörös színképből.

369,2. ábra -

A Raman-effektus a molekulaszerkezeti vizsgálatok szempontjából igen nagy jelentőségű. Egyrészt a színkép a látható vagy ultraibolya tartományba
vihető, pontosabb, gyakran az infravörösben egyáltalán nem lehetséges mérések végezhetők. Másrészt a Raman-spektrumoknál (az infravörös
színképekétől eltérő kiválasztási szabályok miatt) olyan rezgéseknek és forgásoknak megfelelő hullámszámaik is megfigyelhetők, amelyek az
infravörös színképeknél nem lépnek fel. Különösen jelentős a Raman-effektus a többatomos molekuláknál, mivel ezeknél bizonyos rezgések és
forgások vizsgálatára egyedül a Raman-színképek nyújtanak lehetőséget. A 369,2. ábra a benzol Raman-színképét mutatja.

370. §. Molekulaképződés (kémiai kötés)
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A vegyületeknek két határtípusa különböztethető meg. A heteropoláros vagy ionvegyületek, pl. a NaCl, MgF2, folyékony állapotban vagy vizes
oldatokban túlnyomóan ionjaikra disszociálnak (Na+ és Cl–), forráspontjuk viszonylag magas, és többnyire só jellegűek, szemben a homöopoláros
vagy atomvegyületekkel, amelyekhez pl. a H2, N2, O2, … gázok és számos szerves anyag (pl. CH4, C6H6) tartoznak.

1. Az első típusnál a kémiai kötésnek, az ionkötésnek (másképpen heteropoláros vagy elektrovalens kötésnek) fő oka Kossel szerint (1919) az
atomoknak arra irányuló tendenciája, hogy lezárt elektronhéjak vagy alcsoportok, főleg pedig nemesgázszerű elektronelrendeződések valósuljanak
meg (342. §). Így pl. a NaCl kötését úgy kell elképzelnünk, hogy a Na egyetlen külső (vagy vegyérték-) elektronját a Cl-nak adja le, ezzel a Na+-ion
is, a Cl–-ion is nemesgázkonfigurációval bír, és a molekulát a két ion közti elektrosztatikus vonzóerő tartja össze. Ami a vegyértéket illeti, ez nyilván
szoros kapcsolatban van a leadható, ill. felvehető elektronok számával. A NaCl-ban az elektront leadó Na „pozitív egy vegyértékű”, az elektront
felvevő Cl „negatív egyvegyértékű”, de más vegyületekben a Cl lehet pozitív hétvegyértékű, amennyiben a nemesgáz-konfigurációt nem 1 elektron
felvételével, hanem 7 elektron leadásával éri el.

2. Az atomkötés (másképpen homöopoláros vagy kovalens kötés) értelmezése már a H2-molekula legegyszerűbb esetében is csak a
kvantummechanika alapján sikerült (Heitler és London, 1927). Két H-atom kölcsönhatásánál a kvantummechanikai számítások szerint két eset
lehetséges aszerint, amint a kételektron spinje paralel vagy antiparalel. Az első esetben a két H-atomból álló rendszer V potenciális energiája
csökkenő r magtávolságnál egyre növekszik (a 370,1. ábrán az a görbe), ami taszítóerőnek felel meg. A második esetben V-nek egy bizonyos
re egyensúlyi magtávolságnál minimuma van (b görbe), ennél az re-nél tehát a vonzó- és a taszítóerők egymással egyensúlyban vannak;
molekulaképződés nyilván csak ebben az esetben (antiparalel spinek) lehetséges. A molekulát azonban nem közvetlenül a két spin igen kicsiny
mágneses kölcsönhatása, hanem – a szokásos kifejezéssel élve – a kicserélődési kölcsönhatás, ill. a kicserélődési erők tartják össze. Ezek a
klasszikusan nem értelmezhető erők az elektronok tartózkodási valószínűségével – szemléletesen szólva, mindkét elektronnak a két mag közti
állandó helycseréjével – kapcsolatosak. A 370,1. ábra b görbéje – a potenciálgörbe – minden stabilis kétatomos molekulánál hasonló alakú; a
vízszintes rész és a minimum közti energiakülönbség nem más, mint a 368. §-ban említett (egy molekulára vonatkoztatott) disszociációs energia,
egyúttal kötési energia. (Lásd még 372. § 6.)
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370,1. ábra -

A sok eredményes vizsgálat ellenére a kémiai kötésnek minden részletében kielégítő magyarázatától még távol vagyunk, de az eddigi módszerek
alapján remélhetjük, hogy a kémiai kötés problémájának megoldásával a kémiát sikerül kvantitatív alapokra helyezni. (A molekulafizikában
kiemelkedő eredményeket köszönhetünk a magyar Gáspár Rezsőnek és Horváth Jánosnak.)

371. §. A molekulaszerkezet meghatározására való főbb jelenségcsoportok

1. Az első eredményeket a molekulák hozzávetőleges nagyságára és szabadsági fokaik számára nézve a kinetikus gázelmélet szolgáltatta (l. a
hőtant). Közelebbi elképzelések a molekulák térbeli felépítéséről a kémia, különösen a szerves kémia nagy megfigyelési anyagából szűrődtek le (pl.
a C-atom négy vegyértékének tetraéderes szimmetriája). Az egyes molekula szerkezetének közvetlen vizsgálatára való modern fizikai módszerek
az utóbbi néhány évtizedben alakultak ki. Ezek a módszerek nagyrészben a már említett molekulaspektrumok, a Raman-effektus, a kémiai kötés,
továbbá a röntgen- és elektronsugarak gázmolekulákon való szóródásának (284., 295. és 369. §) kísérleti és elméleti vizsgálatával kapcsolatosak.

2. További fontos jelenségcsoport: a molekulák viselkedése elektromos terekben és a fénnyel szemben, ami a legszorosabban összefügg az ε
dielektromos állandó és az n törésmutató molekuláris értelmezésével. Ezen a téren két közvetlen molekulatulajdonság a mérvadó. Az egyik az ún.
polarizálhatóság (α): az a dipólmomentum, amelyet az egyes molekula az egységnyi elektromos térben a molekulában levő töltések elmozdulása (a
töltéseloszlás deformációja) következtében felvesz. A másik a molekulák igen nagy részénél (a dipólmolekuláknál, 165. §) már a külső elektromos
tér nélkül is meglevő permanens dipólmomentum (μ). A dipólmolekulák általánosabb esetében a közvetlenül mérhető ε-nak α-val és μ-vel való
összefüggését az elektrosztatikai és statisztikai meggondolásokkal (az elektromos térnek a dipólmolekulákra gyakorolt irányító hatása és az ennek
ellenszegülő hőmozgás figyelembevételével) levezethető Debye-féle formula fejezi ki:
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 ((1). egyenlet)

Ebben az egyenletben – amely sztatikus (vagy csak kisfrekvenciájú) elektromos terekre és szigorúan véve, csak gázokra vonatkozik – Μ az anyag
molsúlya, ϱ a sűrűsége, L a Loschmidt-féle szám, k a Boltzmann-állandó, Τ az abszolút hőmérséklet; az (1)-gyel definiált, kísérletileg meghatározható
Ρ az ún. mólpolarizáció. Hasonló összefüggés érvényes a fénnyel (igen nagy frekvenciájú elektromos térrel) mért n törésmutatóra, ill. az n-nel definiált
R mólrefrakcióra:

 ((2). egyenlet)

[Itt az α „optikai polarizálhatóság” általában különbözik az (1)-beli α0 „sztatikus polarizálhatóságtól”, a μ-t tartalmazó dipóltag pedig hiányzik, mivel
az igen nagy frekvenciájú tér a dipólokat már nem tudja irányítani.

Az (1) alapján pl. a Ρ hőmérsékleti függésének méréséből meghatározható μ dipólmomentumok lényegében hozzájárultak igen sok molekula
szerkezetének megismeréséhez. Hasonló vonatkozik az α polarizálhatósagra is; itt azonban meg kell jegyezni, hogy általános esetben – nem
gömbszimmetrikus molekuláknál – az α különböző irányokban más, úgyhogy skaláris α helyett (pl. a mechanikában megismert tehetetlenségi
nyomatékokhoz hasonlóan) a polarizálhatóság tenzoráról, az ezt reprezentáló polarizálhatósági ellipszoidról és az α1, α2, α3 főpolarizálhatóságokról

beszélhetünk. Ezek mérésekkel meghatározhatók, ti. a (2) összefüggésen kívül – amelyben most  – még két alkalmas összefüggés
is megállapítható. Az egyiket szolgáltatja a (290. §-ban említett) elektromos kettőstörés vagy Kerr-effektus (1875) elmélete, a másikat pedig a
molekuláris fényszóródás (295. §) elmélete, amely a szórt fény poláros voltának kísérletileg vizsgálható mértékére vonatkozik. A fentiek alapján,
de itt közelebbről nem részletezhető módon meghatározott főpolarizálhatóságokból a molekulák szerkezetére szintén igen fontos következtetések
vonhatók.

3. További felvilágosításokat ad sok molekula szerkezetére nézve az optikai aktivitás, vagyis a fény rezgési síkjának elforgatása (294. §). Ilyen
elforgatás optikailag nem aktív molekulákból álló anyagoknál is bekövetkezik, ha az anyagot a fény áthatolási irányával párhuzamos mágneses térbe
helyezzük; ez a jelenség a magnetorotáció vagy Faraday-effektus (1846). Az elforgatás szöge az átsugárzott réteg l hosszával és a Η mágneses
térerősséggel arányos: χ = ClΗ, ahol a C ún. Verdet-féle állandó a fény hullámhosszának függvénye. A jelenség értelmezése a Zeeman-effektuséhoz
hasonló.

Egy másik ,,magnetooptikai” jelenség az elektrooptikai Kerr-effektus mágneses analogonja: a mágneses kettős törés vagy Cotton – Μouton-effektus
(1907., 290. §). – A molekuláknál a Zeeman-effektus és a Stark-effektus kisebb jelentőségűek, mint az atomoknál (339. §), viszont a mágneses
szuszceptibilitás (vagy permeabilitás) méréséből adódó mágneses tulajdonságok a molekulaszerkezet szempontjából is fontosak.

A fenti és más, részben már régebben ismert, de az újabb kísérleti technikával és az újabb elméleti szempontok alapján sokkal fejlettebb fokon
tanulmányozható jelenségek kiértékelése a molekulákra vonatkozó ismereteinket egyre bővíti és elmélyíti. Hasonló megállapítás érvényes az
összefüggő anyag szerkezetére is, de ezen a területen még a fentihez hasonló vázlatos áttekintésről is le kell mondanunk.
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4. A mágneses rezonancia-spektroszkópia az atom és atomszerkezet kutatásának egyik fontos módszere. Azon alapszik, hogy a részecskék
(atommagok, atomok, ill. molekulák) mágneses momentuma mágneses térben nem lehet akármilyen irányú, hanem az csak a tér irányával
meghatározott szögű irányokba állhat be (iránykvantálás). A különböző irányoknak megfelelő kvantumállapotokban a részecske energiája is
különböző. A kvantumállapot megváltoztatása meghatározott sugárzási energiát igényel, vagyis meghatározott frekvenciájú sugárzás elnyelésével
jár. Ennek megfelelően vonalas abszorpciós színképet kapunk, amely a mágneses tér erősségétől függően a mikrohullámú, ill. infravörös sugárzás
területére is esik. Az ún. elektronspin-mágneses rezonancia-spektroszkópia az elektronburoknak az ellentétes spinű pár nélküli elektronok spinjétől
származó mágneses momentumát tanulmányozza. Az elektronspinmomentum irányváltozásainak előidézéséhez szükséges frekvencia mérésével
az atom-, ill. a molekulaszerkezet finom részleteire lehet következtetni.

Az ún. magmágneses rezonancia-spektroszkópia (NMR) az atommagok mágneses momentumának irányváltozásaihoz szükséges, ill. elnyelt
sugárzás frekvenciáját vizsgálja. Mivel az atommagokra a külső mágneses mezőn kívül az elektronburok mágneses tere is hat, és ez is befolyásolja az
irányváltoztatáshoz szükséges energiát, vagyis a rezonanciafrekvenciát, ezért ennek meghatározásával következtetni lehet a molekulaszerkezetre.

5. A termikus neutronok kristályrácsoknak atomjain úgy szóródnak, hogy a különböző atomokról szórt neutronhullámok interferenciájából a

röntgensugárzás elhajlásához hasonló diffrakciós kép áll elő. A neutronok energiája és hullámhossza közti összefüggést a  de Broglie-
képlet fejezi ki; h a Planck-állandó, λ a neutron hullámhossza, m a tömege, Ε az energiája.

A neutronok segítségével történő ún. neutrondiffrakciós kristályszerkezetvizsgáló módszerek tehát lényegében hasonlók a röntgenmódszerekhez,
de ezekkel olyan kristályszerkezetek is megfejthetők, amelyekre a röntgenvizsgálatok bizonytalan eredményeket adnak, mert a röntgensugarak az
elektronokon, a neutronok viszont az atommagokon szóródnak.

372. §. A szilárdtestfizika elemei

1. A szilárdtest jellemző tulajdonságai. Tágabb értelemben oly anyagi közeget (fázist) szoktunk szilárdnak minősíteni, amelynek térfogata és alakja
külső felületi erők hatására viszonylag kevéssé változik, vagyis ,,kemény”. Eme térfogat- és alakállandóság a szilárdtestet a légneműtől határozottan
megkülönbözteti, de a folyékonytól (lágytól) egyértelműen nem, mégis a folyadékot csakis a térfogatállandóságával szokás jellemezni.

Egyes szilárdtesteknek (pl. a kristályos jégnek, réznek stb.) határozott Tolv olvadáspontjuk van (141. §); a 372,1. ábrán a szaggatott vonallal kihúzott
diagram a Tolv hőmérsékleten valamely közegmennyiségnek, pl. a sűrűségnek, törésmutatónak stb. ugrásszerű változását mutatja melegítéskor,
mások azonban (pl. az amorf üveg, gyanta stb.) nem határozott átváltozási hőmérsékleten folyósodnak, vagyis lágyulnak meg (folytonos görbe),
hanem fokozatosan egy T' < T" lágyulási intervallumban. Egyes szilárd anyagok (pl. a cellulóz) viszont mikroszkopikus értelemben többfázisúaknak
(l. IV. D fejezet) bizonyulnak anélkül, hogy a fázisaik kristályos szerkezetet mutatnának. Tudva azt, hogy elegendően kicsiny térfogatban a folyadékok
is viselkedhetnek kristályos közeg módjára, tökéletes szilárdtestnek a szilárd állapotú tiszta egykristály tekinthető. Az ún. reális szilárdtestet ezzel
szemben többé-kevésbé szennyeződött és hibás mikrokristályoknak egybenőtt halmaza alkotja. Ezért szűkebb értelemben csakis a kristályos állapotú
szilárd közegeket nevezzük szilárdtestnek (és itt a melléknevet a főnévvel szándékosan egybeírjuk).
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372,1. ábra -

A 300. §-ban ismertettük Bravais korábbi (1848) ama felismerését, hogy a kristályok alaki tulajdonságait [pl. Steno (1669) törvényét a kristálylapok
hajlásszög-állandóságára] azzal lehet magyarázni, hogy az alkotó legkisebb anyagi részecskék szabályos térbeli „rácspontokon” ülnek. Ezt Laue,
Friedrich és Knipping röntgenelhajlási kísérletekkel (1912) igazolta. Ezért a szilárdtestek korpuszkuláris elmélete a kristályrácsok geometriai
tanulmányozásával kezdődik. De kristályrácsok alapján érthető meg a kristályoknak anizotrop (59. §) viselkedése is, amely pontosabban abban áll,
hogy a közegben egyes kívülről irányítható közegmennyiségeknek (pl. a nyújtás modulusának, a fény fázissebességének stb.) mérhető értéke függ
attól, hogy e mennyiségeknek a közegben milyen irányítást adunk.

2. Kristályrácsok. Térbeli elemi kristályrácsot oly csupa egynemű anyagi részecskék (ionok, molekulák, fém- és nemfématomok) halmaza alkot,
amelyek (súlypontjának) r helyvektora kielégíti az

 ((1). egyenlet)

vektoregyenletet, ahol az a, b, c ún. bázisvektorok nem esnek azonos síkba, az A, B, C (±) egész számok, az r0 pedig az egyik tetszőlegesen
kiszemelt rácspont a helyvektorát jelenti. Az a, b, c vektorhármas a rácsnak ún. primitív celláját feszíti ki, amelynek csak a kezdőpontjában ül
részecske és térfogata

 ((2). egyenlet)

A természetben előforduló kristályok rácsa rendszerint összetett, amelynek felépítésére azonban éppen ezért esetleg többféle részecskéből (pl.
konyhasó esetén a Na+-ionon kívül a Cl–-ionból) kongruensen felépített és szabályosán egymásba tolt primitív rács szükséges. Ilyen összetett rácsnak
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az oly legkisebb cellája amely a kristálynak különböző nemű alkotó részecskéit helyes számarányban és megfelelő helyen tartalmazza, a rácsnak
ún. elemi cellája. Ezeknek párhuzamos összeillesztésével a kristály tehát úgy építhető fel, mint a téglából a fal. Pl. belátható (372,2. ábra), hogy a
konyhasó (NaCl) elemi celláját egy nátriumion és egy vele átellenes klórion alkotja, rácsát a 300,1 ábra szemlélteti.

372,2. ábra -

Valamely kristálynak külső alakját rácsszerkezete szabja meg. Az egyáltalában lehetséges rácsszerkezeteket bizonyos szimmetriamegfontolások
szolgáltatják. Nevezetesen, annak megfelelően, hogy (1)-ben az a, b, c bázisvektorhármas a 372,3. ábra jelölései szerint hétféle lehet, szintén hét
kristályrendszert szokás megkülönböztetni.

372,3. ábra -
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I. Az ún. triklin (háromhajlású) kristályrendszernek bázisvektorait a következő feltételek jellemzik:

 ((3). egyenlet)

II. az ún. monoklint (egyhajlásút) az

 ((4). egyenlet)

III. az ún. rombost az

 ((5). egyenlet)

IV. az ún. hexagonálist (hatszögest) az

 ((6). egyenlet)

Ennek a rácstípusnak elemi celláját a 372,4. távlati ábra szerint kell elképzelni.

V. Az ún. trigonálist (másként romboéderest vagy háromszögűt) az

 ((7). egyenlet)
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372,4. ábra -

VI. az ún. tetragonálist (négyzetest) az

 ((8). egyenlet)

VII. az ún. teszerálist (köböst vagy szabályost)

 ((9). egyenlet)

feltétel teljesülése jellemzi.

Az I – VII. kristályrendszerbe sorolt (Bravais-féle) egyszerű és összetett rácsszerkezeteket szemléltetik a 372,5. távlati ábrák, amelyek közül az a
triklin, a b egyszerű monoklin, a c felületcentrált monoklin, a d egyszerű rombos, az e bázislapcentrált rombos, az f tércentrált rombos, a g minden
oldalról felületcentrált rombos, a h hatszöges, az i romboéderes, a k egyszerű négyszögű, az l tércentrált négyszögű, az m egyszerű köbös, az n
tércentrált köbös, az ο felületcentrált köbös kristályrácsnak egy-egy celláját ábrázolja.
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372,5. ábra -
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Sokszor célszerű a rácsszerkezetnek egy kiszemelt rácspontját valamennyi szomszédos rácsponttal összekötni, az így nyert szakaszokat pedig
a felezőpontjukon egy-egy merőleges síkkal metszeni, és primitív cellának e síkok által határolt térrészt választani (Wigner – Seitz-cella). Ε cella
térfogata is a (2) adta V0, az ebbe írható gömböt Wigner – Seitz-gömbnek nevezik.

A a, b, c bázisvektorokkal adott rácsszerkezet tanulmányozásakor sokszor célszerű egy ún. reciprokrács-szerkezetet is elképzelnünk, amelynek
bázisvektorait a vektori szorzatokkal ciklikusan képezhető

 ((10). egyenlet)

vektorok szolgáltatják. Belátható, hogy az ezek által meghatározott paralelepipedonnak V0 ≡ a' [b' c'] térfogatát

adja. A reciprokrács Wigner – Seitz-celláját Brillouin-zónának szokás nevezni.

3. Hálózati síkok, Miller-indexek. A kristály rácsának egyenesbe nem eső tetszőleges három rácspontja ún. hálózati síkot határoz meg. Az (1)-ből
következik, hogy adott hálózati síkra a kristály kiterjedésétől függően igen sok rácspont eshet, továbbá adott hálózati síkhoz egész sereg oly hálózati
sík tartozik, amely az adottal párhuzamos. Egy hálózati sík tájolását az a, b, c bázisvektorok vonatkoztatási rendszerében az ún. (ia, ib, ic) egészszám-
hármassal, az ún. Miller-indexekkel szokás megadni, amelyeken rendre az

 ((11). egyenlet)

(relatív prím) egész számokat értjük, ahol ma, mb, mc a síknak az a, b, c hosszegységekben mért tengelymetszeteit, a m pedig ezek legkisebb közös
többszörösét jelenti. A 372,6. ábrán pl. ma = 1, mb = 3, mc = 2, e három számnak legkisebb közös többszöröse pedig m = 6; ezért az ábrázolt hálózati
síknak Miller-indexei: (6, 2, 3).
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372,6. ábra -

Ha pedig ia = 0, akkor a hálózati sík az a-val párhuzamos stb. Az értelmezésből az is következik, hogy egymással párhuzamos két különböző hálózati
síknak Miller-indexei megegyeznek. Megegyező ia, ib, ic indexű (tehát párhuzamos) két szomszédos hálózati sík távolságát

 ((12). egyenlet)

adja, ahol a', b', c' a (10) által értelmezett reciprok-bázisvektorok. Ebből és a 372,7. ábrából belátható, hogy a nagyobb indexű hálózati síkok sűrűbben
követik egymást, viszont felületük egységére kevesebb számú rácspont esik.
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372,7. ábra -

A kristálynak növekedése vagy a hasítása rendszerint sűrű rácspontú (vagyis kis Miller-indexű) hálózati síkjaival párhuzamos határoló lapokat hoz
létre (racionális indexek törvénye). A rácsszerkezetben leli egyszerű magyarázatát a lapszögek állandóságának említett törvénye is.

4. A kristály szimmetriatulajdonságai. Az a, b, c bázisvektorok tetraédert határoznak meg, amelynek négy csúcsán egymással egynemű rácspontok
ülnek. Az ilyen bázistetraédert és vele az egész kristályrácsot is ún. szimmetriatulajdonságok jellemzik.

Így a (3)-at kielégítő oly két triklin tetraédernek, amelyen az élhosszúságok páronként megegyeznek, egyszerre vagy mind a négy, vagy csak három
csúcsa ejthető egybe (a negyedik tehát nem), ,,hozható fedésbe”. A két triklin tetraéder az első esetben egyező sodrású, a másodikban azonban
ellenkező, vagyis egymásnak pontos tükörképe. Ezért ugyanazon anyag triklin kristályai jobb és bal módosulatban fordulhatnak elő (enantiomorfia,
372,8. ábra).



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

694

372,8. ábra -

Egy mindhárom irányban végtelenbe kiterjedő és rögzített kristályrácsnak pontjaival képzeletben hozzuk fedésbe egy másik kongruens rácsnak a
pontjait!

A) A mozgatható kristályrácsot ebből az alaphelyzetéből párhuzamos eltolás árán mindig újabb fedéshelyzetbe hozhatjuk (transzlációs szimmetria).
Ez a rács (1) definíciójából következik.

B) De nem akármilyen, hanem csak különleges rendszerű kristályrácsban találunk olyan rögzített forgástengelyt, amely körül a mozgatható
kristályrácsot alaphelyzetéből φ=2π/n [n = 2, 3, 4, 6] szöggel elfordítva annak pontjai a rögzített rácséival maradék nélkül páronként ismét fedésbe
kerülnek. Az ilyen gn szimmetriatengelyt n-szeres „gir”-nek nevezzük (372,9. ábra).
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372,9. ábra -

C) Bizonyos rendszerű rácsokban pedig találunk olyan σ, ún. szimmetriasíkot, amely által tükrözött mellső rácspontoknak virtuális képeit a rács hátsó
pontjai páronként fedik.

D) Előfordul továbbá, hogy a mozgatható rács egy n-szeres (n = 2, 3, 4, 6) gir körüli elfordítással és ezt követően erre a tengelyre merőleges sík
tükrözésével a rögzítettel teljes fedésbe hozható (tükröző-forgatási szimmetria). Az ilyen fedésbe hozást giroidnak nevezzük. Az n = 2-szeres giroid
voltaképpen az egyszerű Ζ szimmetriacentrumnak létezését (inverziót) jelenti (372,10. ábra). Ezért az inverziót sokszor nem a giroidok közé sorolják.



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

696

372,10. ábra -

E) Megeshetik az is, hogy a mozgatható kristályrács az alapállásából egy (n = 2, 3, 4, 6-szoros) gir körüli elfordítás és ezt követő inverzió árán teljes
fedésbe hozható a vele kongruens rögzítettel. Az ilyen fedésműveletet (és szimmetriát) inverziós forgatásnak nevezzük.

A Β – E) szimmetriaelemek létezése ún. külső szimmetriatulajdonságoknak minősíthetők, mert ilyeneket a kristálynak külső alakja (lapjainak száma és
lapszögei) is elárul. Felléphetnek azonban a rácsszerkezetben gyökerező ún. belső szimmetriatulajdonságok is. Így bizonyos rendszerű kristályrács
a rögzített kongruens ráccsal ismét fedésbe hozható:

F) csavarmozgás árán (csavarszimmetria). Ilyen csavarmozgást egy n-szeres gir körüli elforgatásnak és ezt követő transzlációnak foghatjuk fel,
továbbá esetleg

G) csuszamlótükrözéssel, amely egy tükrözésnek és e tükör mentén egy transzlációnak tekinthető.

Az A – G) szimmetriatulajdonságok megkövetelésével egyszersmind ún. szimmetriaműveleteket is értelmezhetünk, amelyekkel az adott
rácsszerkezethez egy másikat tudunk rendelni. Ε szimmetriaműveletekről kimutatható, hogy azok kommutatívok és asszociatívok. Ezért a lehetséges
rácsszerkezetek csoportot alkotnak. A Β – E) ún. külső szimmetriaműveletek egymással 32-féleképpen kombinálhatók, ezért a csoportnak ugyanennyi
eleme, vagyis 32 kristályosztálya van. Ezeknek száma az említett 7 kristályrendszer között a következő szimmetriatulajdonságok szerint oszlik meg.

I. A triklin kristályrendszernek két osztálya van: az egyiknek egy szimmetriaeleme sincs, a másiknak egy és csakis egy szimmetriacentruma van.

Triklin pl. a rézgálic (CuSO4, 5H2O) alakját a 372,11. a ábra szemlélteti.
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372,11. ábra -

II. A monoklin rendszer három osztálya közül az egyik csak egy kétszeres girrel, a másik csakis egy szimmetriasíkkal, a harmadik mindkettővel
rendelkezik.

A kénnek monoklin módosulatát a 372,11. b ábra mutatja.

III. A rombos rendszer kristályai három osztályba sorolhatók. Ezeket három, egymásra merőleges, de nem egyenértékű kétszeres gir jellemzi,
ezenkívül szimmetriasíkok is felléphetnek.

A rombos rendszerre példa az aragonit (CaCO3) kristálya, alakját és rácsát a 372,11. c. ábra illusztrálja.

IV. A hexagonális rendszer hét osztályra ágazik. Ε rendszert egy n = 6-szoros gir (főtengely) jellemzi, amely egyszersmind giroid is lehet. Ε kitüntetett

girjára merőleges kétszeres girok is felléphetnek, amelyek egymással -nyi szöget alkotnak. Ha szimmetriasíkok is jelentkeznek, akkor ezek
vagy párhuzamosak a főtengellyel, vagy merőlegesek erre.

Hexagonális pl. a wurtzit (ZnS), alakját és rácsát a 372,11. d ábrán látjuk.

V. A trigonális rendszer öt osztályt alkot, és e rendszert egészen hasonló tulajdonságok jellemzik, mint az előbbi hexagonálist, csak itt n = 3.

Trigonális pl. a kvarc (SiO2), alakja és rácsa a 372,11. e ábrán látható.
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VI. A négyzetes rendszer hét osztályba sorolható, és e rendszer szintén egészen hasonló tulajdonságú, mint a hexagonális, csakhogy itt n = 4.

A négyzetes rendszerre példát a rutil (TiO2) szolgáltat, kristályát és rácsát a 372,11. f ábra mutatja.

VII. A köbös rendszer öt osztályt alkot. Ezeknek legalább négy háromszoros girjük van (kocka térátlóiként), továbbá van még három kétszeres girjük
is (kockaélként), de ezek négyszeressé is fajulhatnak, és ekkor a kocka felületátlói is kétszeres girré válnak. Némely osztályt szimmetriasíkok is
jellemeznek. A legszimmetrikusabb osztályt a köbös-holoéder alkotja, amelynek 48 szimmetriaeleme van.

Viszonylag bonyolult köbös kristály alakra nyújt példát a pirit (FeS2), amelynek alakját a 372,11. g ábra érzékelteti.

Ha a Β – E) külső szimmetriaműveleteket még az A), F) és G) belsőkkel is kiegészítjük, akkor az említett 32 kristályosztály (Fedorov és Schönfliess
felismerése nyomán) összesen 230 különböző alosztályra (ún. tércsoportra) hasad szét, amelynek valamelyikével a természetben előforduló bármely
kristály rácsszerkezete egyezik. Ezért a 230 tércsoport tartalmazza mind a hét kristályrendszert is, ha nem is könnyen áttekinthető szabályok szerint
elosztva, sőt kevés kivétellel a természetben eddig nem talált (mesterséges) kristályrácsszerkezeteket is. – Bármely n-szeres csavartengellyel
jellemzett tércsoport pl. csakis az n-szeres girrel jellemzett kristályosztályhoz tartozhat. Pontos számú paralel és egyenlő szögű csavartengely
létezése azonban mégsem nyilvánulhat meg valamely kristályosztályban akkor, ha felük a többivel páronként ellenkező irányú elforgatásnak felel
meg. Valamely kristályosztályban felismert csuszamlóan tükröző szimmetriasík egyszersmind magával vonja a tükröző síknak a létezését is.

5. Rácsenergia. A hibátlan egykristály fizikai tulajdonságai függnek a rács pontjait egymáshoz rögzítő, ún. rács-, vagyis kötéserőktől, amelyek
nagyságát viszont a ,, kölcsönható” rácspontok természete, ill. azok héj elektronjainak állapota szabja meg. Eszerint működhetnek ún. kémiai (vagyis
vegyérték-) erők a kristálybeli (különösen atomos) rácspontok között, amilyenek a gázállapotú molekulákban az atomokat összetartják, de ilyeneken
kívül különösen molekuláris rácspontok között hatnak molekuláris természetű, egyéb erők is (amilyenek pl. a komplex vegyületeknek molekuláit tartják
össze, vagy Van der Waals felismerése szerint reális gázok molekulái között is fellépnek). Az F kötőerő pontosabban az egymástól r távolságban
levő két rácspont között szükségképpen egy Ft taszító- és egy Fv vonzóerő

 ((13). egyenlet)

különbsége, amelynek azonban az r = a rácsállandónyi távolságban zérusnak kell lennie. Itt az r csökkentésekor mindkét erő növekszik, azonban az r
< a esetén az Ft növekedése nagyobb mint Fv-é. Az eredő kvázielasztikus F hatására a hőmozgásnál fogva az r = a távolság végpontjai körül mindkét
rácspont rezgéseket végez. Ha a rácspontpárt összenyomjuk (r < a), akkor az Ft válik túlnyomóvá, ha pedig megnyújtjuk (r > a), akkor az Fv (372,12.
ábra). Az F(r) kötőerő a tapasztalat szerint konzervatív, ezért ez az U(r) potenciálfüggvényből (29. § 11.) származtatható le, amelyre éppen ezért

 ((14). egyenlet)
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372,12. ábra -

Az U szám szerint azt a munkát jelenti, amely szükséges az a távolságú két rácspontnak teljes eltávolításához egymástól. A követelményeket
általában jól elégíti ki U(r) = A/rn – B/rm, ahol 0 < m < n egész szám, és a pozitív A és Β állandóra nA = mB · an–m. Még jobban beválik Morse formulája:

 ((15). egyenlet)

ahol D és β pozitív állandók. A 370,1. ábrához hasonló 372,13. ábra az U függvény diagramját mutatja, amelynek Umin = D minimuma valóban az
egyensúlyi r = a távolságban jelentkezik, az r = rmax inflexiós pontnál az erő maximális értékű, és az r → ∞ (disszociáció) esetén U → 0, vagyis
D a disszociációs energiát méri. Egyúttal érthető az is, hogy a kristály szilárdsági tulajdonságaira az rmax értéke a mérvadó. A rács belsejéből egy
rácspont teljes eltávolításához azonban a fenti D-nél valamivel nagyobb munkát kell végezni, mert e rácspontra nemcsak egy, hanem környezetében
az összes többi rácspontból is hat vonzóerő.
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372,13. ábra -

Makroszkopikus értelemben a rács szilárdságát (63. §) az U0, ún. moláris rácsenergia jellemzi, amely az ahhoz szükséges és elégséges munkát
jelenti, hogy az abszolút zérus K-re lehűtött 1 gramm-molekula tömegnyi (115. § 3.) kristálynak rácspontjai egymástól végtelen távolba kerüljenek.

A NaCl típusú ionkristályok esetén az U0 moláris rácsenergia:

 ((16). egyenlet)

alakú, ahol a α állandó Madelung számításai szerint: α = 0,2913. A KCl-ra pl. U0 = 5,2 eV · L [itt L a Loschmidt-szám (130. §)].

6. A rácserők (,,kötések”) típusai. Ezek az 5. értelmében lehetnek: a) ionok, atomok, kémiai gyökök között működő kémiai vegyértékerők és b)
semleges molekulák között működő ún. molekulaerők.

a) A kémiai erők a rácspontok természete szerint sokfélék lehetnek.

α) Az ionkötés elektrolitok (188. és 370. §) kristályaiban lép fel, ha a rácspontokon felváltva (+) kationok és (–) anionok ülnek (heteropoláros kötés).
Ezért itt főleg elektrosztatikus (Coulomb-féle) vonzóerők működnek más természetű taszítóerők mellett, amelyek hatását egy áthatolhatatlannak
képzelt hatásgömbbel szemléltetve vesszük tekintetbe. Az ionkötésű kristályoknak fontos képviselői az alkáli-halogenidek (pl. a konyhasó is),
amelynek moláris rácsenergiája 150 és 200 kcal/mol közé esik. De ilyenek a földalkáli-szulfidok is (pl. CaS), amelyek moláris rácsenergiája viszont
elérheti a 900 kcal/mol-t is, és ez magyarázza meg az ilyen kristályok viszonylag magas olvadáspontját, nagy szakítási szilárdságát és keménységét.
Ionkötésnél a héjelektronok térbeli eloszlásának sűrűsége a két ellentétes töltésű rácsion között majdnem a zérus értéket is felveszi (372, 14. ábra
a/α).
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β) Atomkötés általában hasonló kémiai jellegű atomok között létesül (ezért homöopoláros vagy kovalens kötésnek is nevezik), keletkezésében a héjból
egy-egy ellentett spinű ún. vegyértékelektron vesz részt, éspedig (kvantummechanikai többtestproblémából adódó kvantumozott) ún. kicserélődési
energia minimumának (370. §) eredményeként. A kovalens vegyértékerőt irányítottsága is jellemzi, továbbá a telítettség, ami az ionkötéssel szemben
azt jelenti, hogy oly két atom, amelyet kovalens kötés molekulává tart össze, harmadik atommal már nem kapcsolódik. Kovalens kötés jöhet
létre két hidrogénatom között (Heitler és London, 1927), de pl. a négy vegyértékű szén-, szilícium; és germániumatomok között is, amikor is a
vegyértékelektronok a központi atom körül elképzelt szabályos tetraéder csúcspontjaiban helyezkednek el. Ezért mutat tetraéderes szerkezetet a
gyémántkristály (206,1. ábra), amelyre U0 = 130 kcal/mol. Az atomkötést létesítő elektronok számának térbeli sűrűségminimuma (időátlagban) a két
atom között véges és viszonylag nagy értékű (372,14. a/β ábra).

372,14. ábra -

A kovalens kötés kvantummechanikai magyarázata. A 370. § szerint a kovalens kötés kvantummechanikai eredetű. Megértésére Heitler és London
említett szabatosabb számítása helyett, itt beérjük Feynman egyszerűbb hullámmechanikai becsléseivel.

A Schrödinger-egyenlet (353,5);

 ((17). egyenlet)

Ennek egyik stacionár (vagyis szeparált) megoldása:

 ((18). egyenlet)

ahol ψj egy ún. amplitúdó-sajátfüggvény a j állapotban. Általánosabb megoldás tehát:
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 ((19). egyenlet)

Számítsuk ki annak a hullámmechanikai valószínűségét, hogy az elektron t időpontban a j állapotú legyen. Ε célból (19)-et (17)-be helyettesítjük:

 ((20). egyenlet)

ezt elölről szorozva és integrálva az egész (∞) konfigurációs V térfogatra:

 ((21). egyenlet)

Itt a ψj-k ortonormált mivolta miatt, továbbá a

 ((22). egyenlet)

rövidítéssel az

 ((23). egyenlet)

csakis időtől függő egyenlethez jutunk. Csatoltnak akkor mondjuk a k és j indexű állapotot, ha Hkj≠0, valahányszor k ≠ j.

Ha két (az 1. és 2.) állapot szuperpozíciójával az összes többi jó közelítéssel előállítható, akkor (23):

 ((24). egyenlet)

 ((25). egyenlet)

Ha pedig itt nincs csatolás, vagyis H12 = H21 = 0, akkor pl. az 1. állapotra vonatkozó (24) differenciálegyenlet:

vagyis
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 ((26). egyenlet)

Ezért a keresett valószínűség

Alkalmazzuk (24)-et és (25)-öt a hidrogén molekulaionra, amelyet egy hidrogénatom és egy proton alkot, ezért két protont, C-t és D-t és egy elektront,
F-et tartalmaz (372,15, ábra). Ha D messze van C-től, akkor az F elektront illetően két szélsőséges csatolásmentes (1. és 2. bázis-) állapot képzelhető
el: 1.-ben az F csakis a C-hez, a 2.-ben csakis a D-hez tartozik, vagyis F nem pártol át. Ha pedig D közel van C-hez (CD ≡ r → 0), akkor az
előbbi két éles lehetőség elmosódik, mert pillanatnyilag az egyik protonhoz tartozó F elektron kvantummechanikai alagúthatás (354. §) folytán
véges valószínűséggel átfúrhatja azt az alacsony elektrosztatikus potenciálgátat, amely a másik protontól elválasztja. Ezért C és D közeledésével
fokozatosan csatolás jelentkezik az 1. és 2. állapot között. Ez azonban okvetlenül szimmetrikus, mert a C és D proton nem különböztethető meg
egymástól. Ezért (24)-hez és (25)-höz visszatérve:

 ((27). egyenlet)

372,15. ábra -

jelenti egy alapállapotú hidrogénatomnak és egy távoli protonnak együttes energiáját, a

 ((28). egyenlet)
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pedig egy csatolási energiatagot. Ezeket (24)-be és (25)-be helyettesítve az]

 ((29). egyenlet)

 ((30). egyenlet)

csatolt differenciálegyenlet-párt kapjuk. Ennek megoldását (26) alakúra választva:

 ((31). egyenlet)

majd (29)-be és (30)-ba helyettesítve, ilyen megoldás feltétele a

 ((32). egyenlet)

 ((33). egyenlet)

homogén egyenletpár. Ennek (nem triviális) megoldási feltétele:

vagyis

 ((34). egyenlet)

Látjuk, hogy ha nincs csatolás (A = 0), akkor Ε = E0, ha azonban van, akkor az E0 „felhasad” E0 + A-ra és E0 – A-ra. Vizsgáljuk meg, hogyan függ
E0 – A az r-től. Mivel a H-molekulaion Hamilton-operátora az ábra jelöléseivel:

ezért a ψ1 amplitúdófüggvénnyel jellemzett 1. állapotban (amikor is r → ∞ és rD → ∞):

 ((35). egyenlet)

a ψa-vel jellemzett 2. állapotban pedig (amikor r → ∞ és rc → ∞)
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 ((36). egyenlet)

Fennáll tehát, hogy

 ((37). egyenlet)

továbbá a csatolást kifejező

 ((38). egyenlet)

Vonjuk ki (37) első egyenletéből a (38) második egyenletét, és vegyük figyelembe (35) és (36) különbségének egyszerűsödését, ekkor

 ((39). egyenlet)

adódik, amelyben:

Ezt (39)-be helyettesítve, könnyen belátható, hogy az (E0 – A)-nak bármely rc mellett minimuma van az r = rc cos δ helyen (mert itt az első parciális
differenciálhányadosa zérus, a második pedig pozitív). Ε minimum (hullámmechanikai átlagban) pedig kémiai kötést jelent a két proton között. Az E0
+ A-nak azonban nincs minimuma, így kémiai kötést sem hozhat létre („taszító term”).

γ) A fémes kötés a kovalens kötés különleges határesetének fogható fel, amikor is a vegyértéket képező összekapcsolódott közös elektronpár (amely
éppen ezért egyszersmind az elhagyott két atomnak ionját is elektromosan együtt tartja) többé-kevésbé szabadon (elektrongázként) képes mozogni
az atomionoknak szinte ekvipotenciális térközében, tetszőlegesen messze eltávolodva egymástól és attól az ionpártól is, amelyről leszakadtak, a
Fermi – Dirac-féle statisztikának (213; § 3.) engedelmeskedve. Rácsközi jelenlétükkel (,,rácsközi cementként”) egyúttal ellensúlyozzák az egyező
töltésű rácspontok kölcsönös taszítását, sőt a rácsból ilyen elektron kiemeléséhez az ún. kilépési munka (potenciálgát) szükséges. Ez adja egyúttal
a fémkristályok jó elektromos vezetőképességének az elektronemissziójának stb. is a magyarázatát.

A fémbeli elektrongáz azonban kb. 103-szor nagyobb részecskesűrűségű, mint azonos állapotú közönséges gáz. Fémes kötéssel összekötött
atomionok között éppen ezért az elektronsűrűség sehol sem zérus, de véges értékű minimuma mégis kisebb, mint kovalens kötés esetén (372,14.
a/δ ábra). A kötőerők gömbszimmetrikus természete jóvoltából a fémkristályok alakja rendszerint nagy szimmetriájú (U0= 1 – 600 kcal/mol).

b) Molekulaerők semleges molekulák között gyengén lépnek fel rendszerint ezeknek permanens, esetleg indukálható elektromos dipólmomentuma
következtében. Működésüket gázuknak a tökéletestől való (van der Waals-féle) eltérése, továbbá (ha mély hőmérsékleten is) a folyósíthatóságuk
árulja el.
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α) Permanens μ dipólmomentumú molekulák között r távolságból szükségképpen elektromos természetű Fv vonzóerő lép fel (372,16. ábra), amely
a számítások szerint

Fv = 4μ4/kTr7,

vagyis az a távolságnak a hetedik hatványával fordítva arányos. Ilyen rácserők építik fel pl. a HCl kristályát.

372,16. ábra -

β) Az ún. hidrogénkötés az α típusú molekulakötés különleges esetének fogható fel, és valamely X molekulában kovalensen megkötött hidrogénatom
közvetítésével azáltal jön létre, hogy ilyen hidrogénatom az őt kellően megközelítő másik X molekulának elektront képes átadni (kb. 0,3 eV
energialeadás kíséretében), miáltal a kovalensen kötött (+) proton a negatívvá vált X molekulával elektrosztatikus dipóllá egyesül, amely ugyanígy
keletkezett másik szomszédos dipólra elektrosztatikus (molekuláris) vonzóerőt gyakorol.

Ilyen ún. hidrogénhíd létesül pl. a vízmolekulák között a jégkristályokban is, és ez a jégnek rendkívül változatos fizikai tulajdonságokat kölcsönöz,
de pl. a KH2PO4-nek ferroelektromos kristályaiban is. Mégis legfontosabb szerepe az OH és NH gyököt tartalmazó szerves molekulákban van,
éspedig különösen az élőszervezetek proteinjének nukleinsav molekuláiban, amelyeknek térbeli kémiai struktúrájában változatos és (autokatalitikus
bioszintézisük útján) örökíthető kódokat idéz elő.

γ) Indukált dipólkötés ion és közeli semleges oly molekula között létesül, amelyben az ion elektromos tere következtében dipólmomentum indukálódik
(vagyis a molekula polarizálódik). Így keletkeznek vizes oldatban az NH3 molekulákkal valamely kationnak (pl. Ag+-nak) ún. amminkomplex kationjai.

δ) Diszperziós kötés (legalábbis időátlagban) dipólmomentum-mentes, semleges oly molekulák között lép fel, amelyekben azonban a
hőingadozás véletlenül mégis dipólmomentumot ébreszt, ennek tere pedig a szomszédos másik molekulában is dipólmomentumot indukál. Ezáltal
végeredményben dipól-dipól vonzás lép fel. Ilyen Fv vonzóerő tartja össze pl. az argon stb. nemesgázkristályt. Slater és Kirkwood számításai szerint
a hőmérséklettől függetlenül
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Fv = 9hvα2/2r7,

ahol ν a molekuláris fluktuációnak jellegzetes közepes frekvenciája, amelynek értékét a törésmutató frekvenciafüggését (diszperzióját) kísérő
fényabszorpciós sáv λ = c/v vákuum-hullámhosszának mérése árán számíthatjuk ki.

Minthogy a van der Waals kötés nagyon gyenge, ilyen kristályok nagyon lágyak, és könnyen folyósodnak (elektronsűrűség-eloszlás a 372,14. b/α
ábrán).

c) Az ismertetett rácserő-típusok csak határeseteknek tekinthetők, mert átmeneti jellegű rácserők is fellépnek a különböző típusok között. Így pl.
szinte folytonos átmenet észlelhető az ionos és kovalens rácserők között. Az ún. átmeneti fémekben pl. a vegyértékelektronoknak csak egy hányada
képez elektrongázt, a többi kovalensen kötve marad.

d) Néhány anyag rácstípusa

A) Elemek legfontosabb rácsai (rácsállandó 0,3 és 0,7 nm között)

A 1. Réztípus (felületcentrált köbös rács, Ag, Cu, Au, Ca, Sr, Pd, Ir, Pt, γ-Fe,

β-Co, β-Ni).

Α 2. Volfrámtípus (tércentrált köbös rács, W, Nb, Ta, Mo, α-Fe).

A 3. Magnéziumtípus (hexagonális rács, Zn, Cd, Ti, Zr, α-Co).

A 4. Gyémánttípus (felületcentrált köbös vagy hexagonális rács, pl. Si, Ge, α-Sn).

A 9. Grafittípus (hexagonális, c = 0,14 nm).

B) Néhány XY képletű vegyületnek rácstípusa

Β 1. Konyhasótípus (lapcentrált köbös kettős rács).

Β 2. Cézium-klorid típus (tércentrált köbös rács).

Β 3. Cink-szulfid típus (lapcentrált köbös rács).

C) Példák XY2 képletű vegyületeknek rácstípusára

C 1. Fluorit (CaF2)-típus (köbös lapcentrált kettős rács).

C 2. Pirit (FeS2)-típus (köbös lapcentrált kettős rács).

C 4. Rutil (TiO2)-típus (tércentrált négyzetes rács) stb.
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7. Rácsrezgések. A kristály térrácsai rezgésekre képesek, és ezeknek nagy szerepük van a kristály hőtani, optikai és elektromos tulajdonságainak
kinetikai hőelméleti értelmezésében.

Ε célból tanulmányozzuk az egyszerűség kedvéért az N + 1 számú csupa egyező Μ tömegű rácspontból álló oly lineáris rácsnak (ún. láncnak) rezgő
mozgását, amelynek rácsállandója d, az egyes rácspontokra ható elasztikus erők rugóállandója pedig β legyen (372,17. ábra). Ekkor az m-edik
rácspontnak um(t) elmozdulása kielégíti a következő mozgásegyenletet (amelyben első közelítésül elegendő csakis a szomszédos rácspontoktól
származó vonzóerőt figyelembe venni):1

 ((40). egyenlet)

372,17. ábra -

Tudva, hogy egyensúly esetén a rácspontok csakis az x = md helyeken tartózkodnak, a következő hullámszerű megoldással próbálkozzunk:

 ((41). egyenlet)

ahol az a, ω és a körhullámszámnak tekinthető q állandók. Ezért e hullám terjedési sebessége: v = ω/q. A (41)-et a (40) mozgásegyenletbe
helyettesítve, az

egyenletet kapjuk, amiből

 ((42). egyenlet)

1 A szerzők Fogarassy Bálintnak megköszönik a (40) – (50) egyenletekkel kapcsolatos diszkussziókat.
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ún. diszperziós összefüggés következik (372,18. ábra). Ha ebben

akkor

tehát a hullám terjedési sebessége:

 ((43). egyenlet)

372,18. ábra -

Írjuk elő a következő (szimmetrikus) határfeltételt:

 ((44). egyenlet)

ekkor (41) alapján

 ((45). egyenlet)



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

710

ahol az |n|-nek legnagyobb értéke valóban azért nem lehet nagyobb N/2-nél, mert pl. az n' = n + N jelenthet az n-étől különböző rezgési állapotot.
Ugyanis ekkor (45) miatt

lenne, és ilyen (41) hullám fázisa mégis

e–jq'md ≡ e–jqmd e–2πjm ≡ e–jqmd

maradna.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az N+1 számú homogén rácspontból álló lineáris rácsnak longitudinális hullámait N+1 számú q hullámszámérték jellemzi,
és a [– π/d, + π/d] zárt hullámszám-intervallumon (éppen a lánc Brillouin-zónáján) kívül fekvő q értékek nem írnak le új hullámalakokat. (Ezt a 372,19.
ábra mutatja, amely a valójában longitudinális elmozdulásokat csak szemléletesség kedvéért ábrázolja transzverzálisnak.)

372,19. ábra -

A lehetséges hullámok ω körfrekvenciája pedig korlátozott éspedig (42) miatt:

és az ehhez a határesethez a (41) alapján az

hullámfüggvény, vagyis állóhullám tartozik.

Általánosító összehasonlítás érdekében tanulmányozzuk ezután olyan véges inhomogén lánc rezgéseit, amelynek mentén egymástól d' távolságban
rendre M1 és M2 tömegű láncszemek váltogatják egymást. Ekkor a (41)-nek megfelelő mozgásegyenletek az ottani jelölésekkel:
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 ((46). egyenlet)

Itt is a (42)-nek megfelelő

 ((47). egyenlet)

alakú megoldás akkor létezik, ha

Ennek az (a = b = 0) triviálistól eltérő megoldása csakis akkor van, ha az egyenletrendszer determinánsa eltűnik, vagyis ha

amiből a (42)-nek megfelelő diszperziós összefüggés:

 ((48). egyenlet)

A (47) megoldások számára írjuk elő szintén a (44) határfeltételt. Ennek alapján most q lehetséges értékeit

adja, ahol teljesen a homogén láncnál követett gondolatmenet alapján belátható, hogy

feltéve, hogy itt csakis egyszerűség kedvéért N-et oszthatónak tartjuk néggyel. Ezért a váltakozóan kétféle szemű láncra fennáll, hogy

 ((49). egyenlet)

A (42)-vel ellentétben a (48) szerint az ω± görbéje (éppen a heterogén rácsnak Brillouin-zónájan belül) két ágból: ω+, ω– áll.
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Α (48) formula a q → 0 határesetben a következőre egyszerűsödik:

 ((50). egyenlet)

viszont a (49) ájtal kijelölt q = ± π/2d' értelmezési határ mindkét szélén

 ((51). egyenlet)

Az M1 = M + Δ és M2 = M – Δ jelölésekkel a 372,20. ábra a (48) függvény grafikonját mutatja a Brillouin-zónán belül, amelynek határain láthatóan
körfrekvenciaugrás jelentkezik, és ez egyúttal arra utal, hogy bizonyos véges körfrekvencia-tartományon belül hullámok nem alakulhatnak ki az
inhomogén láncon. Azt a diszperziós görbét, amely felveheti az ω = 0 pontot is (ω–) akusztikus ágnak, a másikat (ω+) optikai ágnak nevezik. Ezt
az elnevezést az indokolja, hogy a q → 0 határesetben – amint a (47) és az ezt követő feltételi egyenletrendszer, valamint (50) alapján kimutatható
– az egymással szomszédos rácspontok az akusztikus ágban közelítőleg egyező, az optikai ágban pedig ellenkező előjelű fázisban rezegnek. Ha
tehát M1 és M2 ellenkező töltésű ionok lennének, akkor az (ω–) típusú rezgés inkább hang-, az (ω+) típusú pedig elektromágneses (vagyis fény-)
hullámokkal lenne kapcsolatos.

372,20. ábra -
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A háromdimenziós kristályrácsok lehetséges rezgéseire Born, Bródy és Kármán (1912) úttörő munkája nyomán egészen hasonló módon
következtethetünk. A rezgési állapotok száma azonban sokkal nagyobb.

8. Az elektronenergia ún. sávjainak kvantummechanikai magyarázata kovalens kötésű kristályokban (Fευνμαν szerint).

Egy különálló atom vegyértékelektronjának energiaállapota legyen E1. Ha azonban ez az atom egy d rácsállandójú egydimenziós homogén rács
xm koordinátájú m-edik helyére van beépülve, akkor E1 ≡ Em kölcsönhatás következtében megváltozik, ugyanis hullámmechanikai alagúthatás
folytán véges valószínűsége van annak, hogy ez az elektron az m-edik atomtól a szomszédos, vagyis xm + d koordinátájú (m + 1)-edikhez jusson.
Természetesen ugyanakkora valószínűsége van annak is, hogy az elektron az m-edik atomról az xm – d koordinátájú (m – 1)-edikre ugorjon. A nem
szomszédos ugrások valószínűséget elhanyagolva, a (23) egyenletben elegendő csakis a szomszédos állapotok között feltételeznünk egy véges –
A mértékű csatolást. Ezért ez az egyenlet az m-edik atomra (vagyis állapotra):

 ((52). egyenlet)

Megoldását a

 ((53). egyenlet)

alakban keressük, amely (52)-be helyettesítve az

 ((54). egyenlet)

feltételi differenciaegyenletet adja, amelynek megoldása

 ((55). egyenlet)

ahol q egy állandó. Az (55)-öt (54)-be helyettesítve:

Ezt -val egyszerűsítve, a keresett energia:

 ((56). egyenlet)



XIV. RÉSZ. NÉHÁNY SZÓ A
MOLEKULÁKRÓL ÉS A SZILÁRDTESTEKRŐL

714

Ennek diagramját a 21. ábra írja le, és azt mutatja, hogy az elektron energiája csakis egy [Em – 2A, Em + 2A] intervallumba, ún. sávba eshet, ezen kívül
bármely energiaérték azonban „tiltott”. Ε megállapítások azokra a klasszikus számítással kapottakra emlékeztetnek, amelyeket a 20. ábra is illusztrál.

Az (56) könnyen általánosítható 3-dimenziós (a, b, c) bázisvektorú rácsra:

 ((57). egyenlet)

Ha a vegyértékelektronnak az Em-en kívül az Ez is lehetséges energiaszintje, akkor az Em-hez tartozó sávon kívül egy Ez-hez stb. tartozó sávja is
(vagyis sávrendszer) fellép.

Következtetéseink azonban nem korlátozódnak elektronra, hanem alkalmazhatók egyrészt rácslyukaknak nevezhető pozitív töltésű „részecskékre”,
másrészt valamely rácsatom gerjesztett energiatöbbletére, ugyanis ezek vándorolni képesek. Az ilyen semleges kvázirészecskéket excitonoknak
nevezik.

9. A kristályrács elemi folyamatait az előző 7. és 8. alapján két csoportra oszthatjuk. Az egyik az atomoknak és ionoknak mozgásával függ össze;
ilyen pl. a kristály halmazállapotváltozása, a kristálybeli diffúzió (elektrolitikus vagyis) ionvezetés stb. A rácsfolyamatok másik csoportjában viszont a
rácspontok elektronjainak mozgása játszik szerepet. Ilyen az elektronvezetés és az optikai jelenségeknek egy része. Kezdjük ez utóbbiakkal.

a) Röntgenspektroszkópiai vizsgálatok is azt bizonyították, hogy a kristályt alkotó részecskék belső, lezárt elektronhéjainak energiaszintjei
megegyeznek a gázállapotban tanúsított energiaszintjeikkel. De a gázállapothoz képest „felhasadnak” a rácspontok teljesen be nem töltött vagy
üres elektronhéjainak energiaszintjei. A 8. alapján ez úgy jelentkezik, mintha az összeépülés következtében az atomok diszkrét energiaszintjei
kiszélesednének. Ezek az energiasávok annál szélesebbek, minél erősebben kapcsolódnak egymáshoz a rácspontok. De a rács pontjainak nagy
kölcsönhatása miatt a vegyértékelektronok a rácsban elvándorolhatnak, és így nem tartoznak többé a kristályrácsnak egy-egy alkotó részéhez, hanem
(a Pauli-elv által korlátozva) a kristály egészéhez. Mindazok az energiaértékek tehát, amelyeket a vegyértékelektronok a megengedett sávokon
belül felvehetnek, a kristály teljes egészéhez tartoznak. A 206. § 2.-ben láttuk, hogy a kristály megengedett sávjait ezért tiltott sávok választják el
egymástól, amelyeken az elektronok csak „áthaladhatnak”, de bennük nem tartózkodhatnak. Ugyanabba az energiasávba legfeljebb két, egymással
ellentétes spinű elektron juthat. Pauli elvének megfelelően egy n szintű sáv tehát 2n számú elektronnal válik betöltötté.

Az elektronokkal teljesen betöltött legmagasabban fekvő sáv neve alapsáv vagy valenciasáv.

α) A fényabszorpciós sávok keletkezését a sávelmélet alapján a látható és ultraibolya tartományban úgy magyarázzuk, hogy a legfelső teljesen
vagy részben betöltött energiasávból elektronok kerülnek át a magasabb, de betöltetlen sávok valamelyikébe. A fény abszorpciós sáv szélessége
azoknak az energiasávoknak szélességétől függ, amelyek között az elektronátmenet bekövetkezett. Szigetelőknél a betöltött és az üres sávok között
viszonylag nagy magasságkülönbség van (206. §. 2.), ezért ilyenek között elektronátmenet csakis nagy energiájú fotonok elnyelése árán következhet
be. A látható fény fotonjai azonban kicsiny energiájúak ahhoz, hogy átmenet bekövetkezzék, a szigetelők tehát általában átlátszóak. A szigetelő
kristályok vezetőképessége és abszorpciós spektruma között azért tapasztalható összefüggés, mert mindkét jelenség a betöltött és üres sáv közötti
távolságtól függ. Félvezetők esetén a teljes és üres sáv közötti távolságtól függ. Félvezetők esetén a teljes és üres sáv viszont közel van egymáshoz,
és ez a magyarázata annak, hogy a látható fénynek viszonylag kis energiájú fotonjait a félvezetők elnyelik, vagyis átlátszatlanok. A fémeknél a legfelső
sáv vagy csak félig van betöltve, vagy az üres sávval összeér. Ezért a fémek a legkisebb energiájú fotonokat is képesek elnyelni (átlátszatlanok).
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β) Néhány fontosabb szilárdtest sávelméleti (l. 206. §. 2.) besorolása elektromos vezetőképessége alapján. A különböző szilárdtesteknek fajlagos
vezetőképessége más fizikai tulajdonsággal összehasonlítva a legtágabb (28 nagyságrendű) tartományt öleli fel.

I. Vezetők [három (A, B, C) csoportba sorolhatók].

A) A kristályrácspontonként páratlan számú elektront tartalmazó anyagok azért jó vezetők, mert elektronokat még tartalmazó legfelső sávjukba
atomonként csak egy-egy elektron jut. Ez a sáv így csak félig betöltött, és ezért jelentős mértékben hozzájárul a kristály elektromos vezetéséhez.
Ilyen elemek a periódusos rendszer I. oszlopában levő alkálifémek (pl. 11Na, 19K, 37Rb) és a nemesfémek (47Ag, 79Au).

B) De páros számú elektront tartalmazó elemek is lehetnek jó vezetők, ha a legfelső sávok átfedik egymást. Ezért vezetők a periódusos rendszer II.
oszlopába tartozó alkáliföldfémek (pl. 4Be, 12Mg, 20Ca) és a vas (26Fe), valamint a platina (78Pt).

C) Páratlan számú elektront tartalmazó elemeknél is felléphet átfedés egy betöltött és egy üres sáv között (pl. 29Cu).

II. Szigetelők. A szigetelők rácspontonként páros számú elektront tartalmaznak, emellett a legfelső teljesen betöltött sávot követő tiltott sáv szélessége
túl nagy ahhoz, hogy adott hőmérsékleten az elektronok termikus gerjesztés útján képesek legyenek a következő üres, megengedett sávba ugrani.
Pl. a gyémánt azért szigetelő, mert rácspontonként hat elektront tartalmaz és a tiltott sáv szélessége 6 eV. Szintén szigetelő a NaCl, mert minden
elemi cellához 28 elektronja van, és a tiltott sávszélesség 4 eV.

III. Félvezetők. A félvezetőkben a tiltott sáv szélessége mérsékelt, így egyes elektronok termikus gerjesztés útján a következő megengedett sávba
léphetnek, és ott külső elektromos tér hatására részt vehetnek a vezetésben. A két legismertebb félvezető elem a szilícium (14Si) és a germánium
(32Ge) ugyanúgy páros számú elektront tartalmaz, és hasonló a rácsszerkezetük is, mint a gyémánté (6C), de félvezetők, mert tiltott sávjuk szélessége
közelítőleg csupán 1 eV. A Cu2O szintén félvezető, mert elemi cellánként 64 elektront tartalmaz, tiltott sávjának szélessége pedig 2,1 eV.

c. Fononok. Ha a kristályt valamilyen hatás, pl. ütés vagy az egyik pontján melegítés éri, akkor az érintett rácspont energiája magasabbra ugrik
(„gerjesztődik”), és ezáltal e hely közelében a rácspontok közötti (még kovalens) kötésnek ereje is megváltozik, és ez a változás 7. pontban
kifejtett okokból hullámszerűen végigfut az egész összefüggő kristályrácson. Ilyen akusztikainak minősíthető rezgéseknek a terjedését bizonyos
szempontból részecskeáramlásnak tekinthetjük, és a fénykvantumokhoz hasonlóan beszélünk rácsrezgési kvantumokról, ún. fononokról. A
szilárdtestekben a fononok mozgása az energiának egyik terjedési módja A szilárdtest melegítésekor a fononok összenergiája nő, hűtésekor
pedig csökken.

d. Az elemi szilárdtestek mólhőjének kinetikai hőelméleti problémáiról a 133. § 2. pontjában már volt szó. Az ott közölt nehézségek értelmezésére
Einstein (1907) tekintetbe vette, hogy a szilárdtest molekulái voltaképpen harmonikus oszcillátoroknak foghatók fel, amelyeknek lehetséges ν
rezgési frekvenciája és ε energiája (fononja) között az összefüggést a kvantumelmélet szolgáltatja: εn = nhv (n = 0, 1, 2, …). Kimutatható, hogy
ennek átlagértékét L számú molekulára a Boltzmann-eloszlás (139. § 2.) pedig az

 ((58). egyenlet)

mennyiségnek adja, amiből a mólhő könnyű számítás alapján (k ≡R/L)
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372,21. ábra -

 ((59). egyenlet)

ahol Θ ≡ hvL/R az ún. Debye-féle hőmérséklet. Belátható, hogy itt a tapasztalattal egyezésben T → 0 esetén Cv → 0. Ezt a számítást Debye
(1912) azzal a felismeréssel tökéletesítette, hogy az L számú Einstein-féle oszcillátornak egyetlen frekvenciája helyett a szilárdtestnek végtelen sok
(akusztikai) rugalmas rezgési frekvenciájából csak a lehetséges alsó 3L számút egy vmax alatt vette figyelembe, éspedig a szilárdtestet pl. tégla alakú
folytonos rugalmas testnek fogva fel, ennek rezgési módusait a rugalmassági hullámegyenletekből (húr állóhullámainak módjára) meghatározta.
Debyenek és Ortvaynak az (58)-on alapuló számításai a tapasztalattal (pl. az ezüst, a grafit, az alumínium, sőt a KCl mólhőjével) még jobban egyező

 ((60). egyenlet)

formulára vezettek, ahol  Diagramját a 372,22. ábrán látjuk.

A 203. § 3. pontja alapján belátható, hogy szilárd vezetőkben a Fermi-eloszlást követő, éppen ezért elfajult elektrongáz nem járul hozzá mérhető
értékkel a szilárd vezetők mólhőjéhez.
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372,22. ábra -

e. A szilárdtestek mágneses tulajdonságainak korpuszkulárelméleti értelmezését a II. kötet 216. §-a már vázolta.

10. Rácshibák. Tökéletesen szabályos rácsszerkezetű kristály alig fordul elő: növekedéskor a kristályrácsban igen gyakran hibás helyek is
keletkeznek. Így a rácsba az egyik rácspont helyére idegen részecske (ún. szennyezés) épülhet be (372,23. ábra, A). De szennyező részecskék híján
is egyes rácspontok üresen maradhatnak („vakancia”, B), továbbá két szabályos helyzetű rácspont közé rokon vagy idegen részecske ékelődhet
(C és D). De nemcsak egy, hanem több rácspontra kiterjedő szabálytalanság is előfordul, pl. amikor egymáshoz képest eltolódott vagy beékelődött
(hálózati) rácspontsorok, felületek jelentkeznek („diszlokacio”, E).
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372,23. ábra -

Melegítés hatására a rácshibák vándorolnak, új rácshibák is keletkezhetnek, a régiek megszűnhetnek, sőt a vándorló különböző rácshibák
összetalálkozva újabb fajta szabálytalanságokat hozhatnak létre a rácsszerkezetben. A hibák az összeépülés körülményeitől, vagyis a
kristálynövekedés történetétől függnek.

Elsősorban a fémkristályokban előforduló rácshibák szemléltetésére nagyon jól alkalmazható több száz darab, csupa egyező átmérőjű csapágygolyó
két párhuzamos üveglap között, amelyet vízszintesből lassan lejtősre állítunk. A 372,24. ábrán e golyós modellről készített fényképen rácslyukat
látunk.
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372,24. ábra -

A hőmozgás párolgáskor, ill. olvadáskor a kristályfelületről rácspontokat szakít ki, de az eltávozott rácspontok helyét a szomszédos rácspont
foglalhatja el. Ez is előidéz a rácsban vándorló vakanciát (372,25. ábra). Ilyen rácslyukak tehát állandóan keletkeznek, és el is tűnnek. Így minden
egyes hőmérséklethez bizonyos vakanciasűrűség tartozik, amely a hőmérséklettel rohamosan nő. Az olvadáspont közelében a vakanciák száma
eléri a betöltött rácspontok számának 1%-át. Több vakancia a vándorlás következtében üregecskét is képezhet.
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372,25. ábra -

Bizonyos szilárd testek tulajdonságai különösen érzékenyek a rácshibák sűrűségére. Ilyen tulajdonságok pl. a diffúzió, a hővezetés, a képlékenység,
a lumineszcencia, az elektromos vezetőképesség és általában minden olyan tulajdonság, amely az energiának részecskék által való transzportjával
függ össze. Még a legtökéletesebb kristályban is minden 109 alkotórészre eshet egy-egy rácshiba, ami azt jelenti, hogy cm3-enként kb. 1013

számú rácshiba fordul elő. A szennyezéses félvezetés mechanizmusában (206. § 1. és 2.) a szennyező elemnek donorként egyenesen funkcionális
szerepe van. A rácshibák azonban a kristályok rugalmas viselkedését, fajhőjét, törésmutatóját, a fény abszorpcióját kevéssé befolyásolják, vagyis e
tulajdonságok a rácsszerkezetre érzéketlenek. Az energiavándorlásnak már említett érdekes esete ionizáció következtében fordulhat elő. Ilyenkor a
kristályban az elektron egy pozitív lyuk közvetlen szomszédságában annak terében mozog anélkül, hogy vele rekombinálna (exciton).

A vándorló elektronok, vakanciák, de az excitonok is, a környezetükben levő rácspontoknak helyzetében és töltéseloszlásában változást hozhatnak
létre, és így a környezetüket elektromosan polarizálhatják. Az olyan vándorló elektront vagy lyukat, amely mozgásakor a környezetét polarizálva a
polarizált állapotot mintegy magával viszi, polaronnak nevezzük. A környezet polarizációja azonban a polarizáló töltéshordozók mozgását lassítja,
sőt teljesen le is fékezheti (,,önbefogás”). – Anionvakancia helyén elektron színcentrumot képez X besugárzás után.

11. A Μössbauer-jelenség gerjesztett atommagok γ-kvantumainak rezonanciaszerű szelektív elnyelődésében áll egy kristály rácsába beépült egyező
nemű, de gerjesztetlen atommagok által. Megértéséhez tudnunk kell azt, hogy ha valamely atommag egyik gerjesztett állapotának, energiaszintjét
Ei, az alapszintet E0 jelöli, akkor a számítások szerint Ei – E0 ≡ E energiájú γ-kvantumot az atommag

 ((61). egyenlet)

értékű nagy hatáskeresztmetszettel abszorbeálja (l. 134. § lábj.), itt λ a γ-kvantumok hullámhosszúsága, a Γ pedig az alap-energiaszintnek
félértékszélessége). Pl. 198Hg-magból kilépő 411 keV-os γ-sugárzás abszorpcióját mérni lehet ugyanilyen atommagon, rezonanciaabszorpció
azonban mégsem jelentkezik, mert minden egyes γ-kvantum az emissziójakor is és az abszorpciójakor is az atommagok visszalökődése miatt

 ((62). egyenlet)
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energiát veszít; itt Μ az atommag tömege. Egy folytonos színképű γ-sugárzás esetén pedig azért nem jelentkezik rezonancia, mert nagyon kicsiny
intenzitásérték jutna a Γ szélességű energiatartományba. A γ-kvantum energiáját azonban a Doppler-jelenség (345. §) segítségével a kívánt vE/c
= 2R energiával megnövelhetjük, és ekkor a ν sebességgel közeledő elnyelő atomon bekövetkezhetik rezonanciaabszorpció. A 198Hg esetén v =
6 · 102 ms–1 sebesség lenne szükséges. A céltárgyban levő mag hőmozgása azonban a szintnek a Γ szélességét erősen megnöveli, ezért az így
előidézett abszorpció nem éles. Rezonanciaabszorpció azonban visszalökődési energiaveszteség nélkül eredeti Γ vonalszélességgel következik be,
ha a γ-emittáló, valamint abszorbeáló atommagok kristályoknak rácspontjait alkotják, mert ezekben éppen ezért az atommagok csakis „fononok”
alakjában vehetnek fel és adhatnak le energiát. Annak az f valószínűsége, hogy a kristály rácspontja visszalökődés vagy hőmozgás következtében
fononokat ne adjon le, és ne is vegyen fel a számítások szerint [a(60) jelöléseivel]:

 ((63). egyenlet)

ahol A Γ/Ε0 rendkívüli kicsinysége jóvoltából a Mössbauer-effektussal nagyon kis (10–12) energiaváltozások is kimutathatók.

A rezonanciaabszorpció diagramja a 372,26. ábrán vázolt mérőberendezéssel határozható meg, amelyben a ν sebességű γ-forrás kvantumai a
Doppler-effektus miatt kissé megváltoznak az álló α-abszorbens számára, ezért az belőlük kevesebbet képes elnyelni, és így többet enged át a
σ GM-számlálóba. A mozgási effektusokon kívül azonban ki tudjuk még mutátni az atommagok energiaszintjének az elektronhéjuknak, valamint
kristályrácsuknak hatására bekövetkező finom változásait is. Ugyanis az atommagok mágneses momentuma a mag helyén uralkodó mágneses térrel
(vö. Zeeman-hatás), elektromos kvadrupólmomentuma az elektromos térgradienssel, töltése pedig az s-elektronokkal lép kölcsönhatásba (izomer
eltolódás). Mindhárom hatás egyszerre jelentkezik pl. az α Fe2O3-nak Mössbauer-színképében. A 317. és a 322. §-ban említettük, hogy a Mössbauer-
effektus segítségével sikerült kimutatni relativitáselmélet alapján várt transzverzális Doppler-effektust, továbbá az ún. gravitációs vöröseltolódást is.

372,26. ábra -

12. Honfitársaink közül az ionkristályok fizikájában Gyulai Zoltán és Tarján Imre, a fémekében Millner Tivadar, Pál Lénárd és Nagy Elemér ért el
igen jelentős eredményeket.
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A. függelék - FÜGGELÉK
1. táblázat - Néhány anyag abszolút törésmutatója (n) a Na sárga fényére 20 °C-on 760 torr nyomáson

Szilárd közegek Folyadékok Gázok
Víz 1,31 Víz 1,3329 oxigén 1,000 271
Li 1,3915 Etilalkohol 1,3605 nitrogén 1,000 298
Fluorit 1,4338 Benzol 1,5013 szén-dioxid 1,004 49
Kősó 1,5443 Cédrusolaj

Szénkéneg
1,505

1,6254

levegő 1,000 292

Jénai koronaüvegek Monobróm-
BK1 SK1 1,5100

1,6102

naftalin

Metilen-
jodid

1,6582

1,7420

Jénai ólomüvegek
F3 1,6128
SF4 1,7550

Kvarcüveg 1,4588
Plexiüveg 1,50
Gyémánt 2,4173

2. táblázat - Néhány kettősen törő ásvány fő törésmutatói (λ = 589 nm, t=18 °C)

Ásvány nz Megjegyzés

Kalcit

Kvarc

Nátronsalétrom

1,4864 =

1,5442

1,337 =

1,4864

1,5533 =

1,337

1,6583

1,5533

1,585

negatív
egytengelyű

pozitív egytengelyű



FÜGGELÉK

723

Aragonit

Gipsz

Csillám
Kálisalétrom

1,530

1,520

1,561

1.332

1,682

1,523

1,594

1,504

1,686

1,530

1,600 1,505

negatív
egytengelyű

sugártengelypár
szöge

58°

sugártengelypár
szöge

7°
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3

4. táblázat - Elektroneloszlás egyes atomok alapállapotában

Héj K L M N O P Q

Periódus Alcsoport

elem
s 2s

2p
3s 3p

3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p
5d 5f

6s 6p
6d 7s

Alapterm
Ionizációs

energia
eV

1.
1 H

2 He

1

2

2S½

1S0

13,54

24,45

2.

3 Li

4 Be

5 B

9 F

10 Ne

2

2

2

2

2

1

2

2 1

2 5

2 6

2S½

1S0
2

2P½

2P3/2
1S0

5,37

9,48

8,4

18,6

21,5

3.

11 Na

12 Mg

17 Cl

18 A

2

2

2

2

2 6

2 6

2 6

2 6

1

2

2 5

2 6

2S½

1S0
2

2P3/2
1S0

5,12

7,61

12,96

15,69

4.

19 K

20 Ca

21 Sc

29 Cu

35 Br

36 Kr

2

2

2

2

2

2

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6 1

2 6 10

2 6 10

2 6 10

1

2

2

1

2 5

2 6

2S½

1S0
2

2D3/2
2S½

2P3/2
1S0

4,32

6,09

6,57

7,69

11,80

13,94
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5.

37 Rb

38 Sr

39 Y

46 Pd

47 Ag

54 X

2

2

2

2

2

2

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6

2 6

2 6 1

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2S½

1S0
2

2D3/2
1S0

2S½

1S0

4,16

5,67

6,5

8,5

7,54

12,08

6.

55 Cs

56 Ba

57 La

58 Ce

71 Lu

72 Hf

79 Au

86 Rn

2

2

2

2

2

2

2

2

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10 1

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6

2 6

2 6 1

2 6 1

2 6 1

2 6 2

2 6 10

2 6 10

1

2

2

2

2

2

1

2 6

2S½

1S0
2

2D3/2
3H4

2D3/2
3F2

2S½

1S0

3,88

5,19

5,59

6,54

5,5

9,20

10,69

7.

87 Fr

88 Ra

89 Ac

90 Th

92 U

96 Cm

2

2

2

2

2

2

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10 14

2 6 10

2 6 10

2 6 10

2 6 10 1

2 6 10 3

2 6 10 7

2 6

2 6

2 6 1

2 6 1

2 6 1

2 6 1

1

2

2

2

2

2

2S½

1S0
2

2D3/2
3F2

5D0

5,21

Az alapvető fizikai állandók számértékei
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(A IUPAP „Commision on Nuclidic Masses and Related Atomic Constants” Bizottság 1962. június 24. jelentése, E. R. Cohen és J. W. M. DuMond
számításai alapján) 1 méter (m): A 86Kr 2p10 — 5d5 nemperturbált átmenetéhez tartozó hullám hullámhosszának 1 650 763,73-szorosa.

1 másodperc (s): Az 1900 január elsején, 12 órától számított tropikus év (31 556 925,9747)–1-szerese.

1 liter (1) – 1 kg víz térfogata 4 °C és 1 atm légnyomás mellett = 1000,028 cm8

Gravitációs állandó: γ = 6,670 ∙10–8 dyn cm2 g–2

Normális nehézségi gyorsulás: g = 9,806 65 dyn ∙ cm–2

A fizikai (16O ≡ 16) és az egységes (12C ≡ 12) atomsúlyskála aránya: 1,000 317 92± 0,000 000 05

A kémiai (O ≡ 16) és az egységes (12C ≡ 12) atomsúlyskála aránya 1,000 042 90 ± 0,000 000 05

Avogadro-szám: Ν = (6 022,52±0,28) ∙1020gmol)-1

Ideális gáz normáltérfogata: V0 = (22 413,6±3,0) cm3 (gmol)–1

Loschmidt-szám: L0 = N/V0 = (2 687,0±0,3)∙1016 cm–3

Ideális gáz állandója: R0 = (82,056 + 0,011) cm3 atm (gmol K)–1 = (8,314 3±0,0012) joule (gmol-K)–1

Boltzmann-állandó: k = R0/N = (13 805,4±1,8)∙10–20 erg K–1

1 cal = 4,1840-107 erg

A hidrogén atomsúlya: m'h =1,007 825 2±0,000 000 2

A proton atomsúlya: m'p = 1,007 276 6±0,000 000 2

A neutron atomsúlya: m'n = 1,008 665 4±0,000 001 2

Az elektron atomsúlya: me = (5,485 97±0,000 09) 10–3

Az elektron nyugalmi tömege: me = (9 109,08 ± 0,39) 10–31 g

A proton és az elektron tömegeinek aránya: mp/me = l 836,10±0,03

A fény terjedési sebessége vákuumban: c = (299 792,5±0,3) km-s-1
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Faraday-állandó: F = Ne = (28 926,1 ±0,5)∙1010 franklin (gmol)–1

F' = (96 487,0±1,6) coulomb (gmol)–1

Az elektron töltése: e = (48 029,8±2,0)10–14 franklin = (16 021,0±0,7)∙10–23 coulomb

Az elektron fajlagos töltése: e/me = (52 727,4±0,6)∙1023 franklin g–1

Klasszikus elektronsugár: re = e2/mc2 = (28 177,7±1,1)10–27 cm

Planck-állandó: h = (6 625,6 ± 0,5)∙10–80ergs  = h/2n = (10 545,0±0,7)10–31 erg∙s

Rydberg-állandó (hullámszámokban végtelen nagy magtömeg esetére): R∞=α2mc/2h = (109 737,31 ±0,03) cm–1

Finomszerkezet-állandó: 

Az elektron mágneses nyomatéka: μe = (9 283,9±0,6)10–24 erg∙G–1

A proton mágneses nyomatéka: μp = (14 104,9± 1,3)∙10–27 erg∙G–1

A neutron és proton mágneses nyomatékának viszonya: μp/μn = 2,792 76±0,000 07

Tömeg-energia átszámítási tényezők:

1 g = (56 098,5 ± 0,8)∙1022 MeV

1 elektrontömeg = (511 006 ±5) eV

1 protontömeg = (938,256±0,015) MeV

1 neutrontömeg = (939,547 ±0,015) MeV

1 atomi tömegegység = (931,478±0,015) MeV

1 eV = (16 021,0±0,7)∙10–16 erg

Csillagászati távolságegységek:

1 csillagászati egység (AU) = 1,4967∙1013 cm
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1 parsec (pc) = 3,0872∙1018 cm

1 fényév (ly) = 9,4608∙1017 cm
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B. függelék - képes melléklet
1. ábra - Ostwald-féle színkör

2. ábra - Forgó színtárcsa

3. ábra - Additív színkeverés
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4. ábra - Kiegészítő színek

5. ábra - Színháromszög (egyenlő oldalú)

6. ábra - Színháromszög (derékszögű)
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7. ábra - Szubtraktív színkeverés

8. ábra - Színes pozitív és negatív fénykép



képes melléklet
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9. ábra - A színes fordítós előhívás fázisai

10. ábra - Különböző színű fény elhajlása egyszerű résen

11. ábra - Fényelhajlás egyszerű és kettős résen
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12. ábra - Fényelhajlás optikai rácson

13. ábra - Fényelhajlás keresztezett optikai rácson

14. ábra - Vizes rézgélic, kálium-bikromát, alkoholos klorofil, vizes eozin és fukszin oldat fluoreszcenciája ultraibolya
fényben
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15. ábra - Hg, a fénycső és a nagy nyomású higanylámpa látható színképe

16. ábra - A Η, Ne és a Xe látható színképe
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17. ábra - A gyertya és a Nap látható színképe
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C. függelék - TÁJÉKOZTATÓ AZ SI-
MÉRTÉKEGYSÉGEKRŐL

A 8/1976. MT számú rendelet alapján csak a nemzetközi mértékegységrendszer (Système International, jele: SI, kiejtése es-i) használható. Ennek
megfelelően, a jelenleg forgalomban levő tankönyvekhez mellékeljük az új mértékegységeket ismertető táblázatot. (A megjegyzés rovatban közöljük
a nem használható mértékegységek átszámítási módját is.)

Az alapmennyiség Az
alapmértékegység

neve jele neve jele
Megjegyzés

Hosszúság l méter m

Tömeg m kilogramm kg

Idő t másod
perc s

Elektromos
áramerősség I amper A

Termo- dinamikai
hőmérséklet T kelvin K

Anyagmennyiség n mól mol
Fényerősség IV kandela cd

Mennyiség Összefüggések

Szög

Terület

Sebesség
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Sűrűség

Folyadékok és gázok
nyomása

Energia, munka

Elektromos töltés

Elektromos feszültség

Elektromos térerősség

Elektromos kapacitás

Mágneses indukció

Elektromos ellenállás

Elektromos fajlagos
ellenállás

Induktivitás

SI-egység

A mennyiség
neve jele és

értelmezése

A tiltott mértékegységek

és átszámításuk
SI-egységekre

Erő, jele: F
newton
(kiejtése:
nyúton)

dyn, 1 dyn = 10-5 N

Energia,

munka,jele:

joule
(kiejtése:
dzsúl)

erg, 1 erg = 10-7 J
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E, ill. W

Mágneses
indukció, jele: B

tesla
(kiejtése:
teszla)

gauss, fele: G, 1 G = 10-4 T

Mágneses
fluxus, jele: 
(görög nagy fi)

weber
(kiejtése:
véber)

maxwell, fele: M, 1 M = 10-8

Wb

Mágneses
térerősség, jele:
H

A/m
orsted (kiejtése: örszted)

jele: Oe, 1 Oe = 79,577 A/m

Sí-egység
Az 1980. jan. 1-ig használható

mértékegységek és
átszámításuk Sí-egységekreA mennyiség

és jele
neve jele és

értelmezése

Erő, jele: F
newton
(kiejtése:
nyúton)

kilopond, jele: kp,

1 kp = 9,806 65 N ≈ 10 N

Nyomás, jele: p

pascal

(kiejtése:

paszkal)

technikai atmoszféra, jele: at, 1 at = 1 kp/
cm2 =

= 9,80665-104 Pa = 105 Pa, torr (jele:
Torr),

1 Torr= 133,322 Pa, higanyoszlop-
milliméter, jele: mmHg,

1 mmHg= 133,322 Pa
Energia, jele: E

Munka, jele: W

Hőmennyiség, jele:
Q

joule

(kiejtése:

dzsúl)

kalória, jele: cal,

1 cal = 4,1868 J,

1 m-kp=9,80665 J* 10 J
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Teljesítmény, jele:
P watt

lóerő,jele: LE, 1 LE =

= 735,498 75 W ≈ 735,5 W, 1 m ∙ kp/s =
9,806 65 W ≈ 10W

Dinamikai
viszkozitás, jele: 
(kis éta)

poise (kiejtése: poáz), jele: P, 1 P=0,1 Pa
∙ s

Kinematikai
viszkozitás, jele: v m2/s stokes (kiejtése: sztóksz), jele: St, 1 St =

10–4 m2/s
Radioaktív
sugárforrás
aktivitása, jele: Á

becquerel
(kiejtése:
bekerel)

Bq= 1/s curie (kiejtése: kűri), jele: Ci, 1 Ci = 3,7 ∙
1010 Bq

Elnyelt sugárdózis,
jele: D

gray (kiejtése:
gréj) rad, jele: rd, 1 rd=0,01 Gy

Besugárzási

dózis,

jele: X
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D. függelék - NÉV- ES TÁRGYMUTATÓ
Abbe

~ -féle szám

~ -kondenzor

~ -spektrométer

aberráció –, kromatikus

szferikus

Ábrahám

abszolút fehér test

~ fekete test

~ mozgás

~ nyugvó

~ sebesség ¶

abszorbeáló közeg

abszorpció, fény- ; szelektív

abszorpcióállandó

abszorpcióképesség

abszorpciós együttható, röntgen-

~ él

~ index
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~ indexellipszoid

~ sáv ¶

Adams

adaptáció

afokális rendszer

Airy-formula

akromát

aktinidák

aktinium-sorozat

aktinométer

aktinoólom

aktinourán

aktivitás, radio-

akusztikus ág

alagútjelenség

alapállapot

alapfények, virtuális

alapszínek

alapszínérték

alapterm

albedo
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alhéj, elektron-

alkálifémek

alkáliföldfémek

alkáli-halogenid

alkonypír

állandó eltérés

~ súlyviszonyok törvénye

állapot, élettartama ; elfajult ; kevert ; metastabilis ; szimmetriája

álló fényhullámok

általános relativitás elve

alulexponálás

amerícium

Amici-prizma

ammóniaóra

amplitúdófüggvény

amplitúdóosztás

amplitúdótárgy

amplitúdóvektor

anaglif eljárás

analizátor

Anderson
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angström

anizotrop közeg.

antikatód

antirészecske

antistokesi vonal

anyaghullám

apertúra, mikroszkópé ; numerikus ; szálé

apertúrahatároló

apertúraszög

aplanatikus leképezés

aplanát rendszer

apodizáció

apokromát

apostilb

Arago

~ -pont

~ törvénye

árnyék jelenségek

árnyékképeljárás

árnyékmag

Aston-féle tömegspektrográf
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asztigmatikus nyaláb

asztigmatizmus

asztigmiás hiba

~ különbség

~ szem

asztrofotográfia

asztrográf

áteresztési tényező

áteresztőképesség

áthatolóképesség, kozmikus sugárzásé ; röntgensugárzásé

áthullámzás

átmeneti valószínűség

átmenet, tiltott

atom

atombomba

atomfizika

atomi tömegegység (ΑΤΕ)

atomkötés

atommag l. még mag

atommag kiterjedése

atommag sugara
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atommáglya

atommodell ; bolygó ; Bohr-féle ; Lenard-féle ; Thomson-féle

atomrefrakció

atomspektrum

atomsugár

atomsúly

atomsúly skála

atomtérfogat

atomtömeg

atomtörzs

atom vegyületek

Auer-gázlángizzó

autokollimáció

Avogadro-állandó

~ -szám

~ -törvény

azimutszög

α-részecske

α-sugarak

Babinet

~ -féle elv
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~ -kompenzátor

~ -pont

~ szabálya

bacilli

Bainbridge

ballisztikus relativitáselmélet

Balmer

~ -formula

balra forgatás

bar ion

bariontöltés

Barkla

Bartholinus

báriumplatincianűr

Bato

Bay Zoltán

Bay–Steiner-lámpa

bázisvektorok, kristályé

beállási idő

Bechstein

Becker
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Beck-lámpa

Becquerel

beesési merőleges

~ sík

~ szög

Beer-féle törvény

~ formulája

behatolási mélység

bemerülő pálya

Bergmann-sorozat

Berényi Dénes

Bessel

besugárzott fajlagos teljesítmény

Bethe

~ -magfolyamat

betatron

betöltési szám

bevatron

bíboregyenes

Biliét féllencsói

binokuláris mikroszkóp
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~ távcső

biolumineszcencia

biradiális

Bohr

~ -elmélet hiányosságai

~ felépítési elve

~ -féle frekvenciafeltétel

~ ~ korreszpondencia-elv

~ ~ kvantumfeltétel

~ ~ magneton

~ ~ posztulátumok

Bohr –Sommerfeld-féle kvantumelmélet

bolométer

Boltzmann

~ -állandó

~ -eloszlás

~ -statisztika

~ -törvény

bomlási sáv, radioaktív

bomlástörvény, radioaktív

Born
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Bose– Einstein-statisztika

Bose-statisztika

Bothe

Bowen

Bozóky László

bozon

Brackett-sorozat

Bradley

Bragg

~ -feltétel

~ -módszer

Bravais

~ -féle rácsszerkezet

Brewster

~ -csíkok

~ -feltétel

~ -pont

~ -törvény magyarázata

Brillouin-zóna

Bródy Imre

Broglie, de
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~ -hullámhossz

~ -hullámok

~ -összefüggés

Brown-mozgás

buborékkamra

Bunsen

Bunsen–Roscoe-törvény

β-sugárzás

β-sugárzás primer, szekunder

calutron

camera obscura

candela

Cario

Cauchy

cella, elemi, primitív

centrált optikai rendszer

CERN

Chadwick

chorioidea

ciklotron

cirkulárisan poláros fény
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Clausius

Clausius–Mosotti-összefüggés

Clusius

Clusius–Dickel-féle termodiffúziós

módszer

Cockroft

Compton-effektus

~ -hullámhossz

~ -szórás

coni

Coolidge

cornea

corpus vitreum

Cotton–Mouton-effektus

~ -konstans

Crookes

Curie, házaspár

Curie, I.

Curie, P.

cűrium

csapok
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csapsűrűség

csarnokvíz

csatolás, jj ; LS ; normális

csavarodás, részecskéé

csavarszimmetria

Cserenkov-sugárzás

~ -számláló

Csikai Gyula

csillag, magfizikai ; kettős

csillám

csomópont

csoportsebesség ; fényé

csősugár

csúcsszámláló

Daguèrre

D'Alembert

Dalton

~ törvénye

Davisson

Debye

~ féle formula
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~ hőmérséklet

Debye–Scherrer-módszer

degenerált állapot

délibáb

Demokritos

Dempster

denzitás

denzitométer

derékszögelő tükör

Descartes

deutérium

deuteron

deviáció

diadikus szorzat

diafilm

diafragma ; mérő-

diakausztika

diamágneses gázok

diaszkóp

diavetítő

Dicke
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Dickel

diffrakció, fényé . még elhajlás

diffúz fény

dikroizmus

dinamid

dinamika, relativisztikus

dioptria

dipólkötés

dipólmomentum

dipólsugárzás

dipólusmomentum, átmeneti

Dirac

~ -féle hullámegyenlet

diszlokáció

diszperzió, anomális ; fajlagos ;

magyarázata

diszperzió, fényé ; –, anomális ; kettős törésnél ; közepes ; normális ; rácsé ; reciprok ; relatív

diszperziós kötés

~ összefüggés rácsrezgésre

diszperziótartomány ; –, anomális ; normális ; rácsé

disszociációs energia
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dobozmodeli

Dobronravov

donor

Doppler-effektus

Dopper-kiszélesedés

Dove-prizma

Drude-módszer

dualitás, fényé

dublett, reguláris

~ vonalak

dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet

échelètte-rács

échelon

Eddington

effúziós dúsítás

égbolt színhőmérséklete

egyenlő beesés görbéi

~ hajlás görbéi

~ vastagság görbéi

egyensúly, szekuláris

egyidejűség relativitása



NÉV- ES TÁRGYMUTATÓ

757

egyszerű nagyító

egyszínű fény

egytengelyű kristály

~ negatív kristály

~ pozitív kristály

eikonái

Einstein

Einstein-féle átmeneti valószínűség

~ ~ fényelektromos egyenlet

ekvivalenciaelv

ekvivalens világító felületek

elektrodinamika, relativisztikus ;

mozgó közegeké

elektrolízis

elektrolumineszcencia

elektron ; –, szabad ; valencia ; vegyérték ; világító

elektronaffinitás

elektrondiffrakció

elektronelmélet, Lorentzé

elektroneloszlás atomokban

elektronfelhő
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elektrongáz ; – elfajult

elektronhéj

elektronkonfiguráció

elektronoktett

elektronpálya, Bohr-féle

elektron– pozitron-pár

elektronsáv-színkép

elektronsokszorozó

elektronspin l. még spin

elektronsugárzó

elektronütközési kísérlet

elektronegatív elem

elektropozitív elem

elemek periódusos rendszere

elemi részecske

~ részecskék fizikája

~ töltés

élettartam, átlagos ; állapoté ; részecskéé

elfajulás, kicserélődési

elfajult állapot

elfajult kvantumállapot
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elhajlás, rendezetlen nyílásokon ; röntgensugárzásé . még fényelhajlás

elhajláselmélet, Kirchhoff-féle

elhajlás jelenségek, Fraunhofer-féle ; Fresnel-féle ; osztályozása

elhajlási korong

ellen térmódszer

ellipszisben poláros

ellipszometria

elliptikus elektronpályák

elő jel választ ás lenesékre

Elsasser

eltérés, színi

eltérés, fénynyalábé ; legkisebb

eltolódási szabály

~ törvény, spektroszkópiai

eman

emisszió, indukált ; spontán

emisszióképesség ; –, fekete testé

emmetróp szem

enantiomorf

enantiomorfia

endoszkóp
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energia, molekuláé ; tehetetlensége

energiaáram

energia-impulzus

Engelhard-lámpa

Eötvös L.

epidiaszkóp

episzkóp

érhártya

erőkonstans

erő, négyes

esemény vektor

északi fény

éter

éterhipotézis

éterhullám-elmélet, fényé

Euklides

exciton

expozíciós idő, fotografikus

extinkció ; -állandó ; dekadikus ; -görbe ; -koefficiens ; -modulus

extraordinárius fénysugár

Ezawa
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Fabry–Perot-étalon

~ ~ -interferométer

Fajans–Soddy-szabály

fajlagos töltés

Faraday-effektus

~ -törvények

fata morgana

fátyol (fotografikus alap-)

fáziscella

fáziskontraszt-mikroszkóp

fázislemez

fázisrács

fázissebesség ; –, anyaghullámé ;

fényé

fázisstabilitás

fázissugár ; –, törés után ; visszaverődés után

fázistárgy

fazotron

F-cső

Fedorov

fehér fény
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fehér pont

feketedés

fekete folt

~ hőmérséklet

- sugárzás

~ test

~ - abszolút

fékezési sugárzás

félárnyék

félárnyék-észlelés

felbontóképesség, elektronmikroszkópé ; mikroszkópé ; prizmáé ; rácsé ; spektrális ; spektrográfé ; szemé ; távcsőé ; tömegspektrográfé

felcserélési relációk

felépítési elv, Bohr-féle

félértékszélesség

felezési idő

feloldóképesség, l. felbontóképesség

félvezetők

fém, átmeneti

fémek átlátszatlansága

fémes kötés

fémmikroszkóp
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fény, kettős természete ; természetes

fényabszorpció

fényáram ; egysége ; teljes

fényáteresztő képesség

fényelhajlás ; –, kettős résen ; kör alakú nyíláson ;

körlapon ; résen ; . még elhajlás

fényelektromos egyenlet hatás hatásfok

fényelem ; szelén ; szilícium

fényelmélet, elektromágneses ; foton- ; rugalmassági ; korpuszkuláris ; Newton-féle

fényelnyelés

fényenergia

fényerősség ; -mérés

fényesség, képé

fényéter

fényforrás ; –, elsődleges ; folytonos ; hatásfoka ; inkoherens ; koherens ; másodlagos ; pontszerű

fényfüggvény

fény gyengítés

fényhullám, álló

fényintenzitás ; –, interferenciánál ; megtört ; visszavert

fényinterferencia . még interferencia

fényhasznosítás
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fényhatásfok

fény-hullámvektor

fénykeltés gazdaságossága

fényképezés, infravörös ; színes

fényképezőgép

fényképező-objektív

fénykvantumok

fénylebegés

fénylüktetés

fénymalom

fénymérés

fénymutató

fénynyaláb ; homocentrikus

fénynyomás

fényosztás

fónypolarizáció l. polarizáció

fénypont

fényrekesz

fényrészecskék

fénysebesség

fénysebességmérés, abberáción alapuló ; asztronómiai ; elektromos ; Fizeau-féle ; földi fényforrásokkal ; forgótükrös ; Foucault-féle ; Römeré ;
vákuumban
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fényszámláló

fénysugarak

fénysűrűség

fényszóró

fényszóródás ; –, Mie-féle ; molekuláris ; Rayleigh-féle

fényszűrő ; –, interferenciás ; polarizációs

fénytechnika

fényteljesítmény

fénytörés ; –, gömbfelületen ; kettős ; szabályos ; törvénye

fényút ; legrövidebb

fényvezető szál

fény villogás

fényvisszaverődés

Fermat

~ elve

Fermi–Dirac-statisztika

Fermi-eloszlás

~ - energia

~ - statisztika

fermion

festékek
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Feynman

filmfelvevő

finomszerkezet ; H-vonalaké

Fitzgerald

fixálás

Fizeau

~ kísérlete

~ - módszer

fizikai állandók táblázata

~ optika

flintüveg

fluktuáció, fényé

fluoreszcencia ; –, gázoké ;

másodfajú ; szenzibilizált ;

több vonalú

fluoreszcenciaanalízis

fluoreszcencia-hatásfok

fluoreszcencia-kioltás

fluoreszcenciamikroszkópia

fluoreszkálás

fogaskerék-módszer
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fókuszálás, kettős

fókusznyújtás

fókusztávolság, tüköré

fókuszvonal

fonálkereszt

fonocella

fonón

forgás, molekuláé

forgatóképesség, opt.

forgókristály-módszer

foszfor

foszforeszcencia

foezforoszkóp

fotóáram

fotocella ; –, gáztöltésű ; vákuum

fotodióda

fotóeffektus ; –, belső ; külső ; záróréteges

fotoelektron-sokszorozó

fotoellenállás

fotoemulzió

fotoemulziós módszer
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fotográfia . még fényképezés

fotografikus rétegek

~ távcső

fotoionizáció

fotókatód ; –, összetett

fotokonduktivitás

fotolumineszcencia

fotométer ; –, árnyék- ; Bunsen ; fényelemes ; gömb- ; Lummer–Brodhun ; polarizációs ; regisztráló ; Ritchie-féle ; színképvonal- ; Ulbricht-féle ;
villogásos ; zsírfolt-

fotométergörbe

fotométerkocka

fotométerpad

fotometria ; –, izokromatikus ; heterokromatikus ; objektív ; szubjektív ; vizuális

fotomultiplikátor

foton ; impulzusa

fotonelmélet

fotonhipotézis

fotópapír

Foucault

~ -módszer

Fourier-integrál
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~ ~ -tétel

~ ~ inverzió-teorémája

~ -spektrum

fovea centralis

főabszorpciós index

főazimutszög

főbeesési szög

főfeszültségek

főkvantumszám ; –, effektív

Föld életkora

főmetszet, kalcité ; prizmáé

főpont ; –, szemé ; meghatározása

főpolarizálhatóság

fősík ; lencserendszeré

fősugarak, pupillánál

főszivárvány

főtengely, lencserendszeré

főtörési index

főtörésmutatók ; ásványoké

Franck J.

Franck-Hertz-kísérlet
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Franken

Fraunhofer

~ -vonal

frekvenciacsökkenés visszalökéstől

frekvenciafelvétel, Bohr-féle

Fresnel

~ állandó

~ féle hasáb

~ formulák

~ tükörkísérlete

~ féle kettős tükör

~ -zónák

Friedländer-kísérlet

Friedrich

Fröhlich Pál '

Gábor Dénes

Galilei

~ -transzformáció

gamma-érték (fotogr.)

Gamow

Gáspár Rezső
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Gauss-féle tartomány

Gauss-féle haranggörbe

gázdiffúziós dúsítás

gázkisülés fénye

Gay–Lussac térfogati törvénye

Geiger

~ -szabály

Geiger-Müller-cső

Geiger-Nuttall-szabály

geodetikus vonal

geomágneses hatás

gerjesztés, atomé ; hőmérsékleti ;

többszörös

gerjesztési energia

~ feszültség

~ sugárzás

gerjesztett állapot, atomé

~ mag

Germer

Gerő Lóránt

g-faktor (Landé-)
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gir

giromágneses hányados

Glaser

globárlámpa

GM-számláló

Golay-cella

Goldstein

Gombás Pál

goniométer, reflexiós

gömbfüggvény

gömbi eltérés

gömbtükör ; –, domború ; homorú ; konkáv ; konvex

gradáció

Grassmann színtörvényei

gravitációs hullámok

~ tér

graviton

Grimaldi

Guild

gumiobjektív

γ-foton
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γ-kvantum

γ-sugárzás ; –, rezonanciaabszorpciója

gyengítési együttható

gyorsító, lineáris

Györgyi Géza

gyújtófelület

gyújtópont, képoldali ; lencserendszeré ; tárgy oldali ; virtuális ;

gyújtósík

gyújtótávolság, lencséé ; –, mérése

gyújtó vonal

Gyulai Zoltán

hadron

Hahn

Haidinger-gyűrűk

hajnalpír

Hallwachs

halogének

hálózati sík

Hamilton

~ -függvény

~ -operátor ; –, Η a-é
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hangosfilm

hármastükör

háromszín-elmélet

háromszínnyomás

háromtest-ütközés

Hartl-korong

Hasenöhrl

hasznos nagyítás

határfrekvencia

határkontínuum, H-é ; röntgen-

határozatlansági reláció, Heisenberg-féle

hatáskeresztmetszet, atomé

hatáskvantum

hatótávolság, α-,β-részecskéé

HCl-kristály

Hefner-gyertya

Heisenberg

~ -féle csererelációk

~ ~ határozatlansági relációk

Heitler

héliumatom
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heliocentrikus rendszer

heliosztát

Helmholtz

~ -féle színmérő számok

hengerlencse

herapathit

Hering

Herschel

Hertz G.

Herzog

Hess

heteropoláros ión . ión

heteropoláros kötés

Hevesy György

hexagonális kristály

hidrogénatom, Bohr-modellje ; hullámmechanikai modellje ; színképe ; tömege

hidrogénbomba

hidrogénhíd

hidrogénkötós

hidrogónlámpa

hidrogén molekulaion
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hidrogénszerű spektrum

higanylámpa

Hg-198

hiperfinom vonalszerkezet

hipermetróp szem

hiperon

Hoffmann

holdfogyatkozás

holdudvar

holográfia

hologram

holoéder

homöopoláros kötés

Hooke

Horváth János

hosszúság, színképé

hosszúságkontrakció

hőmérsékleti sugárzás

hősugárzás

Hull

hullám, inhomogén
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hullámamplitúdó

hullámcsomag ; –, szétfolyasa

hullámcsoport, anyagé ; fényé

hullámegyenlet

hullámelmélet, Huygens-féle

hullámfej

hullámfrontosztás

hullámfüggvény

hullámhossz

hullámhosszmérés ; –, abszolút ; röntgen-

hullámmechanika . még kvantummechanika

hullámnormális

hullámoptika

hullámoperátor

hullámrekonstrukció

hullámszám

hullámtengely

hullám vonulat

humor aquaeus

Huygens

~ -elve
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~ -szerkesztés

Huygens –Fresnel- elv

Hüfner –rombusz

idődilatáció

immerzió, homogén

immerziós rendszer

impulzus-energia . energia-impulzus

impulzus, relativisztikus

Imre Lajos

inercia (fotorétegé)

inerciarendszer

Infeld

infravörös

ínhártya

inkoherens szórás

intenzitásmérés, spektrális

intenzitássűrűség, spektrális

interferencia, analóg ; antilóg ; áramló folyadékban ; ék alakú lemezen ; Fizeau-féle ; keresztező nyaláboké ; kétsugaras ; nagyszögű ; osztályozása ;
planparalel lemezen ; poláros fényé ; röntgen –; soksugaras ; Young–Fresnel

interferenciakísérlet, Fizeaué ; Pohlé ; Selényié

interferencia-spektroszkóp
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interferencia-spektroszkópia

interferenciaszín

interferenciatag

interferőméter ; –, Fabry–Perot ; gáz- ; Jamin- ; kétsugaras ; Lummer–Gehrcke ; Mach–Zehnder ; Michelson- ; soksugaras ; stellár-

interferometria

interkombinációs átmenet

intermittencia-hatás

invariáns, négyes

inverzió

ión

iónágyú

iónforrás

iónkötés

iónoptika

ión vegyület

ionizáció, termikus

ionizációs, energia ; –, atomoké

ionizációs feszültség

~ kamra

ionizálás

irány fókuszálás
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iránykvantálás

írásvetítő

írisz

íriszdiafragma

IR-spektroszkópia

IUPAP

Ivanenko

íves

izobár mag

izobár, stabilis

izoklin görbe

izokromát görbe

izomer eltolódás

~ mag

izoméria, optikai

izospin

izotóp ; –, aktív ; inaktív ; radioaktív ; stabilis ;

tömegértéke

izotópdúsítás

izotópeffektus

izotópeltolódás
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izotópgyakoriság

izotópkicserélődés

Jánossy Lajos

Jansen

Jedlik Ányos

jelsebesség

jj-csatolás

jobbra forgató (közeg)

jódlámpa

Joffé

Joliot F.

Joliot - házaspár

Jordan

kalcit

kaleidoszkóp

kancsalság

kanonikusán konjugált

káon

karakterisztikus sugárzás

kardinális pont (lencséé)

Kármán Tódor
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Karolus és Mittelstädt módszere

Kastler

kaszkádgenerátor

kaszkádzápor

katódsugarak szóródása

Kaufmann

Kayser

keménységmérő

kemény sugárzás

kémiai erő

~ kötés

kemilumineszcencia

kép, valódi ; virtuális

képgörbület

képhiba, gömbtüköré ; lencséé

képkereső

képmezőhajlás

képnagyság ; –, gömb tüköré

Kepler

~ -távcső

képpont
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képszerkesztés

képszög

képtávíró

kép távolság

képtér

képtorzítás

képvonal

képződéshő

Kerr-állandó

~ -cella

~ -effektus

Kerst

késélmutató

keskeny film

Ketskeméty István

Ketteler –Helmholtz-formula

kéttengelyű kristályok

kéttest-ütközés

kettős rés, Young-féle

kettős természet, fényé

kettős törés ; –, áramlási ; cirkuláris ; elektromos ; feszültségi ; mágneses ; mesterséges ; természetes
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kettős tükör

keverékelem

keverékszín

K-héj

kicserélődési elfajulás

kicserélődési erő

kiegészítő szín

kilépési munka

kinematográf

kinetikus energia, relativisztikus – gázelmélet

Kirchhoff

~ -törvény

Kirkwood

Kiss Dezső

kiterjedt fényforrás

kiválasztási szabály ; –, röntgené

Knipping

koherencia, fényé ; lézerfényé

koherenciafeltétel

koherenciahosszúság

koincidencia-módszer
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kollapszus, gravitációs

kollimátor-cső

kollineáció

kómahiba

kombinációs elv – szórás

kompenzációs okulár

kompenzátor, polarizációs ; Babineté ; Soleilé

komplementer színpár

komplex törésmutató ; –, mérése

kondenzor ; –, ), kardioid, paraboloid

kondenzorlencse

konjugált pontpár

kontinuitási egyenlet

kontraszt

kontrasztküszöb

Kónya Albert

koronaüveg

korreszpondencia-elv

Kossel

koszinusz törvény

Kovács István
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kovalens kötés ; –, magyarázata

kozmikus sugárzás ; –, eloszlása ; komponensei ; primer ; szekunder

kozmikus zápor

kozmológiai tag

kozmotron

köbös kristály

ködfonal

ködkamra

Köhler-féle megvilágítás

Kőnig

Kőnig–Martens-spektrofotométer

körfrekvencia

körhullámszám

kötési energia magoké

kötéstípusok

közeg (optikai)

Központi Fizikai Kutatóintézet

kriptonlámpa

Kr-86 lámpa

kristályfoszfor

kristályosztály
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kristálypor-módszer

kristálypor törésmutatója

kristályrács ; –, elemi, összetett

kristályrendszer

kristályszerkezet-elemzés

kristályszimmetria

kritikus feszültség

kritikus méret láncreakciónál

Krőnig

K-sugárzó

kvadrupólsugárzás

kvantumállapot, elfajult

kvantumátmenet

kvantumekvivalens

kvantumelektrodinamika

kvantumelektronika

kvantumelmélet, fényé ; Planck-féle ; posztulátumai

kvantumerősítő

kvantumfeltétel, Bohr-féle ; Plancké

kvantumgenerátor

kvantummechanika ; –, posztulátumai ; l. még hullámmechanika
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kvantumoptika

kvantumstatisztika ; –, klasszikus

kvantumszám ; –, azimutális ; belső ; fő- ; mágneses ; mellék- ; radiális ; rezgési ; rotációs ; vibrációs

kvantumugrás l. még kvantumátmenet

kvarclencsés módszer

lábatlanítás

Laborde

Lagrange

lágy sugárzás

Lamb

~ eltolódás

lambert

~ sugárzó

Lambert

~ törvény

Lambert– Beer-törvény

láncreakció, mag-

láncrezgés

Lánczos Kornél

Landé-féle g-faktor

Landszberg
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lantanidák

lapcentrált rács

Laplace-operátor

lapszögek állandósága

Larmor

~ -frekvencia

~ - precesszió

laser . lézer

Laue

~ -diagram

~ -eljárás

~ -feltétel

~ -kísérlet

~ -módszer

látás ; –, öregkori ; térbeli ; szürkületi

látásélesség

laterna magica

láthatóság

láthatósági függvény

~ tényezők

latitúdó
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látóanyagok

látóbíbor

látógödör

látóideg

látószög ; –, -nagyítás

látótér ; –, sötét

látó térhatároló

látó térszög

látóvonal

Lawrence

leárnyékolási szám

Lebegyev

Leeuwenhoek

légköri fény

legrövidebb fényút elve

leképezés, Abbe-feltételei ; abszolút ; elmélete ; hullámelmélete ; kollineáris ; optikai ; sztigmatikus ; teleszkopikus ; tökéletes ; töréssel

leképezési egyenlet ; –, Newton-féle

Lenard

lencse, gyűjtő ; képvisszaállító ; szóró ; vastag

lencseegyenlet ; –, Newton-féle

lencserendszer ; –, centrált
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lencsés távcső

lens crystallina

lepton

lepton töltés

Leukippos

Leverrier

lézer ; -, folyadék- ; háromszintű ; He-Ne gáz-

lézerfény

lézeroszcillátor ; –, jósága

lineárisan poláros fény

Lipperhey

Lippmann

Listing

Lloyd-kísérlet

Lorentz

~ -eloszlás

~ -invariáns

~ -kontrakció

~ -kovariáns

~ -profil

~ - transzformáció
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Loschmidt

~ -állandó

~ -szám

London

LS-csatolás

lumen

lumen/watt

Lummer– Brodhun-fotométer

Lummer–Gehrcke-lemez

Lummer–Kurlbaum-kemence

lumineszcencia

lumineszcencia-mikroszkóp

luminofor

luminoforcső

lupe

lux

luxmérő

lx

Lyman-sorozat

lyukelmélet, Diracé

lyukkamera
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λ/-lemez

Mach ; - elve

mache

macula coeca

macula lutea

macskaszem

Madelung

mag, gerjesztett ; instabilis ; izobár ; izomer ; közbülső ; mágneses momentuma ; páros-páratlan

magátalakítás, mesterséges

magávalviteli együttható

magenergia

magenergia-felület

magerő

magfotoeffektus

maghasadás

magizomeria

magmagneton

magmodell

mágneses momentum, atomé

~ rezonancia

magnetomechanikai anomália
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magnetorotáció

magneton, Bohr-féle ; mag-

magreakció ; – lánc- ;

mesterséges

magreaktor

magspin

magstabilitás

magsűrűség

magtávolság

magtöltésszám

Maiman

makroállapot

makrooptika

Maksutov

Malus

~ -féle összefüggés

Mandelstam

maradéksugarak

Marsden

Marx György

maser l. még mézer
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mátrixmechanika

Mattauch

Mattauch-spektrográf

Maxwell

~ -egyenletek

~ -féle fényelmélet

~ -reláció

Maxwell–Bartoli tétele

mechanikai fény egyenérték

megtalálási valószínűség

megvilágítás ; –, képé ; résé

megvilágításmérő

mellékkvantumszám

mellékszivárvány

mélységélesség

mélységnagyítás

Mengyelejev

meniszkusz

merev korong

~ test

meridiánsík
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Merkúr

mérődiafragma

mérőmikroszkóp

mértéktenzor

metastabilis állapot

méter definíciója

metrika gravitációs térben ;

Riemann- mézer ; –, ammóniagáz- ; metán-

mezon ; μ- ; π-

mezotron

Michelson

~ -féle kísérlet

~ interferométere

~ módszere

Mie-szóródás

mikroállapot

mikrofotográfia

mikrofotométer

mikrooptika

mikroradiométer

mikroszkóp ; –, felbontóképessége ; nagyítása ; sugármenete ; –, fáziskontraszt- ; foto- ; fluoreszcenciás ; polarizációs ; ultra- ; ultraibolya
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mikroszkópi kép keletkezése

Miller-index

Millikan

~ -kísérlet

Millner Tivadar

Minkovszki

mióp szem

Mittelstädt

moderátor (atommáglya-)

módus, rezgési

molekula ; –, tömege

molekularefrakció

molekuláris fényszóródás

molekulaspektrum

molekulasúly

molekulaszerkezet

mólhő, szilárdtesté

mólpolarizáció

mólrefrakció

monoklin kristály

monokromát
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monokromatikus

monokromátor

Morse-formula

Moseley

~ -egyenes

~ -törvény

mozgásegyenlet, relativisztikus

mozigép

Mössbauer-effektus

multiplett term

multiplicitás, termé

multiplicitás-váltakozás

multiplicitási tétel, spektroszkópiai

musculus ciliáris

müon

Na D-vonala

Nagy Elemér

Nagy Károly

nagyítás ; –, laterális ; lineáris ; távcsőé ; üres

nagyító

nagyítógép
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Nap energiakészlete ; hőmérséklete ; sugárzása

napfogyatkozás

nappali fény

napszínkép

napudvar

negatív kép

negyed-undulációs lemez

négyes divergencia

~ gradiens

~ tenzor

~ vektor

nehéz hidrogén

~ víz

nemesgáz

~ -konfiguráció

~ -kristály

nemeuklidesi tér

nemlineáris optika

neptunium

Neugebauer Tibor

Neumann
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neutretto

neutrínó

neutron ; –, termikus

neutronbefogás

neutrondetektálás

neutrondiffrakció

neutrondiffrakciós szerkezetvizsgálat

neutronforrás

Newton

~ -féle gyűrűk

~ ~ tüköregyenlet

Nicol-prizma

Nièpce

Nier-spektrométer

nit

nitrobenzol

nívóséma, H-é

NMR-spektroszkópia

noktovizor

normállámpa

normál fény
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~ nagyítás

~ világítás

nóvák

Novobátzky Károly

Nőrrenberg-féle készülék

nukleon

null vonal ; –, sávé

nyíláshiba

nyílásrekesz

nyílásviszony

nyugalmi tömeg, elektroné

objektív, fényképező ortoszkopikus ; vetítő- ; Petzval-féle

objektív fotometria

oftalmométer

Ohm törvénye, relativisztikus

ok–okozati eseménypár

okulár

okulármikrométer

oldalnagyítás, lencséé ; tüköré ólomüveg . flintüveg operátor ; –, energiáé ; Hamilton-féle ; hermitikus ; impulzusé ; impulzusmomentumé ; koordinátáé

opszin optika, felosztása ; klasszikus ; modern ; mozgó testeké

optikai aktivitás ; –, mesterséges ; természetes
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optikai ág

~ csalódások

~ invariáns

optikai korong

~ tengely, kalcité

~ út

optikailag ritkább, sűrűbb

óraparadoxon

óraszinkronozás

ordinárius sugár

ortohélium

ortokromatikus

ortoszkopikus objektív

ortoszkopikus okulár

ortotom

Ortvay Rudolf

Ostwald

oszcillátor, harmonikus ; molekula-

önbefogás

önfenntartó láncreakció

öngerjesztés, lézeré
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öregkori látás

őselem

ősméter

összetett nagyító

P-ág

pálcikák

Pál Lénárd

pankratikus távcső

pankromatikus

papilla nervi optici

parabolamódszer

parabolatükör

parahélium

parallaxishiba

paramágneses gázok

paraxiális sugár

~ tartomány

paritás

párképződés

Paschen-sorozat

Paschen– Back-effektus
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Pasternak

Pauli

~ -elv

perihéliummozgás

periódus

periódusos rendszer

periszkóp

Perrotin

perspektíva

perturbációszámítás

Petzval József

Pfund-sorozat

phot

pigmentek

pilla

pillanatzár

pion

pirheliométer

pirometer, optikai

planakromát

pianapokromát
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Planck

~ -állandó

~ -formula

~ -féle sugárzási törvény

planparalel lemez

plasztikus film

plejád

plutónium

Pockel-jelenség

Pohl interferencia kísérlete

~ kísérlete

Poincaré

Poisson-féle folt

polariméter ; –, Lippich-féle ; Mitscherlich-féle

polariszkóp

polarizáció, foka ; síkja ; szöge ; –, elnyeléskor ; szóródáskor ; törésnél ; visszaverődésnél

polarizációs készülékek

polarizálhatóság

polarizált fény

polarizátor

polarizátorállás, diagonális ; keresztezett



NÉV- ES TÁRGYMUTATÓ

806

polaroid

polaron

poláros fény, előállítása ; interferenciája ; vizsgálata ; –, cirkulárisan ; elliptikusan ; lineáris ; parciálisan ; síkban

polónium

pontfényesség

pontpár, konjugált

pontrács lineáris ; síkbeli ; térbeli

populáció

populációinverzió

Porro

posztulátumok, Bohr-féle ; kvantummechanikai

potenciálgörbe

potenciálküszöb, magé

Pound

Poynting-vektor

pozitív egytengelyű kristály

pozitron

pozitronsugárzó

presbiopia

Prévost tétele

prizma ; –, akromatikus ; bázisa ; diszperziós ; egyeneslátású ;
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Glan-Thomson- ; képfordító ; KRS- jelű ; Nicol- ; Wollaston-féle

prizmás távcső

proton

protonszinkrotron

Prout hipotézise

pumpálás, optikai

pupilla ; -, belépési ; kilépési

Purkinje-jelenség

π-mezon

Quincke

R-ág

Rabi J.

racemát

rács, échelétte ; kereszt- ; kettős (Abbé) ; konkáv ; lépcsős ; optikai ; sík- ; tér-

rácsállandó ; –, pontrácsé

rácsenergia

rácserő típus

rácshatás

rácshiba

rácslyuk

rácsrezgés
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rácsspektroszkóp

rácstípus

radioaktív bomlás ; –, sebessége

~ bomlási sorozat

~ egyensúly

~ indikátor

~ sugarak hatásai

~ ~ áthatoló képessége

~ ~ keletkezése

radioaktivitás, fajlagos ; mesterséges ; természetes

radiolumineszcencia

rádióméterek

rádium

rádiumemanáció

radon

Raman

~ -effektus

~ -spektrum

~ -szóródás

rapiditás

Rayleigh
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809

~ -egyenlet

~ -formula

~ -kritérium

Rayleigh–Jeans-törvény

reabszorpció

Rebka

recehártya

reciprocitási törvény

reciprok bázis vektor

reciprokrács

redukált szem

~ tömeg

referenciahullám

reflektor távcső

reflexió, teljes ; totális

reflexiócsökkenés

reflexióképesség ; -, fémé

refrakció

refraktor

refraktorméter ; – Abbe-féle ; interferenciás ; Pulfrich-féle

Regener
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regisztrogram

reguláris függvény

~ megoldás

r-egység

rekeszszám

rekombinációs sugárzás

rekombináció, sugárzás nélküli,

sugárzásos

relativitás

relativitáselmélet

relativitáselv ; – általános ; Galilei- ; korlátozott ; speciális

relativisztikus

~ dinamika

~ tömeg

relatív nyílás

relé, fényelektromos

remisszió

rendszám

rendszeridő

Retherford

retina
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retinabíbor

rezgési állandó

energia

sík

~ -rotációs színkép

rezgés, molekuláé

rezonanciahelyek

rezonanciasugárzás

rezonanciavonal

rezonanciák

rezonátor, optikai

résszélesség, optimális

részecskegyorsító . még gyorsító

részecske – hullám-dualizmus

részecske – hullám-kettőség

részecskeszámláló

részlegesen poláros

Riemann

Ritchie-fotométer

ritka földfémek

ritkaság
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Ritter

Ritz

~ kombinációs elve

rodopszin

romboéderes kristály

rombos kristály

Roscoe

rotációs állandó

~ diszperzió

~ színkép

rotátor

Rowland

~ -rács

rögzítés, fotografikus

Rőmer

Röntgen

Röntgen-áram

röntgenátvilágítás

röntgencső, gáztöltésű ; izzókatódos

röntgendiagnosztika

röntgendiffrakció
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röntgendózis

röntgenfény

röntgenfoton

röntgenspektrográfia

röntgenspektrum

röntgensugárzás ; –, abszorpciója törése ; –, fékezési ; karakterisztikus ; primer ; szekunder ; szóródott ; röntgenszórási együttható

röntgenterápia

röntgen vonalak

rövidlátás

Rubens

rubinlézer

rubinüveg

Runge

Rupp-kísérlet

Russel– Saunders-csatolás

Rutherford

~ -formula

Rydberg

~ -állandó

~ -korrekció

Saha
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sajátállapot

sajátérték

sajátfüggvény ; –, ortonormált

sajátidő

sárga folt

sáv, fényabszorpciós ; molekulaszínképi

sávelmélet

sávelméleti besorolás

sávfej

sávredszer

sávos színkép

Schlieren

~ -módszer

Schmid Rezső

Schmidt-távcső

~ -tükör

Schönfliess

Schottky

Schrődinger E.

~ -egyenlet ; –, időtől független, időtől függő

Schumann-tartomány
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815

Schwarzschild-hatás

Schwarzschild-metrika

Schweidler

sclerotica

sebességfókuszálás

sebességösszeadás, (Einstein-) ; (Galilei-)

Seeliger

Selényi interferenciakísérlete

Siedentopf

Siegbahn

~ - jelölés

síkrács

síktükör

Simon

Simonyi Károly

skaláris szorzat

skálatükör

Sklodowska M.

Slater

~ - determináns

Smoluchowski
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Snellius

Snellius– Descartes-törvény

Soddy

sokszoros súlyviszonyok törvénye

Soleil-kompenzátor

Sommerfeld

~ -formula

Sommerfeld– Kossel törvény

sorozat, színképi

sötét látótér

sötétáram

sötétben látás

sötétkamra

speciális relativitás elve

specifikus forgatóképesség

spektrális érzékenység ; –, fotocelláé ; szemé

spektrális sugársűrűség

spektrálsűrűség

spektrofotométer, egy-fényutas ; két-fényutas

spektrofotometria ; –, fotografikus ; vizuális

spektrográf vákuum-
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spektrogram

spektrométer

spektroszkóp ; –, prizmás ; zseb-

spektroszkópia ; –, abszorpciós ; emissziós ; IR- ; reflexiós ; UV-

spektrum ; –, alkáliáké ; káliumé ; hidrogéné ; hidrogénszerű ionoké ; folytonos; ív- ; nátriumé ; optikai összehasonlítási ; röntgen- ; szikra- ;
többelektronos atomé ; vonalas

spektrumszínek

spektrumvonal, megfordítása ; polarizációja ; szélessége

spin ; – antiparalel ; -dublett ; egész ; feles

spinkoordináta

spinmágneses rezonancia

spin–pálya kölcsönhatás

spin-sajátfüggvény

statisztikai súly

Stark-effektus

Stefan

Stefan– Boltzmann-törvény

stellarinterferométer

Steno

Stern

Stern-Gerlach-kísérlet
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stilb

Stiles– Crawford-effektus

Stokes-féle szabály

Strassmann

sugár, rendes (ordinárius), rendellenes

(extraordinárius)

sugáregyenlet

sugárellipszoid

sugárerősség

sugárfelületpár

sugárindex

sugárizom

sugármenet

sugároptika

sugársűrűség

sugár tengely

sugár törés, légköri

sugárvektor ; –, négyes

sugárvédelem

sugárzásdetektor

sugárzáselmélet
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sugárzásmérés ; –, fotografikus ; kalorimetrikus

sugárzási egyensúly

~ hatásfok

~ teljesítmény

sűrűbb optikai közeg

szabályos visszaverődés

szacchariméter

szagittális sík

Szalay Sándor

szál, fényvezető

száloptika

számláló, proporcionális

száraz rendszer

szaruhártya

szcintilláció

szcintillációs számláló

szelén

szem ; –, átlagos

szemhibák

szemlencse

szemtükör
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szemüvegek

szenzibilizálás

szenzitometria

szennyezés

szériesz

szétsugárzás

szextáns

szferikus aberráció ; –, lencséé

szigetelő kristályok

Szigeti György

szilárdság, rácsé

szilárdtestfizika

szilárdtest nyomdetektor

szimmetriacentrum

szimmetriaművelet

szimmetriasík

szimmetriatengely

szín, keverék ; közvetett ; telítettsége ; testeké . még színek

színárnyalat

színatlasz

színcentrum
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821

színegyenlet

színegyeztetés

színek ; kiegészítő ; kiegyenlítő ; kompenzációs ; komplementer ; osztályozása ; spektrum- ; tarka ; vékony lemezeken

színérzékenység, szemé

színérzet

színes fényképezés

színes televízió

színháromszög

színhőmérséklet

színinger

színjellemző hullámhossz

színkeverés, additív ; szubtraktív

színkeverő készülék

színkép ; –, alkáli atomoké ; elektromágneses ; finomszerkezete ; keletkezése ; látható ; másodlagos ; normál ; optikai ; röntgen- ; teljes ; vasé ; vonalas

színképelemzés

színképtartomány ; –, infravörös ; ultraibolya

színkoordináták

színkör ; –, Ostwald-féle

szinkrociklotron

szinkrofazotron

szinkronozás
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szinkrotron

színmérés ; –, szűrős

színmérőszámok, (Ostwald-)

színmetrika

színpont

színszűrők

színtan

színtartalom

színtábla

színtárcsa

színtest

színtévesztések

színuszfélté tel

szín vakság

szín vektor

szín villogás

szivárvány

szivárványhártya

szoláris állandó

szolarizáció

szórási formula
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szóró lencse

szóródás, α-részeké ; katódsugáré ; Röntgen-fényé ; elektronelmélete . még fényszóródás

szóródási kör

szóródott fény irányeloszlása ; polarizációja

szórt visszaverődés

szögdiszperzió

szögnagyítás

szögtávolság, csillagoké

szögtükör

szpintariszkóp

sztereokamera

sztereokomparátor

sztereolátás

sztereomikroszkóp

sztereoszkóp

sztereoszkópikus távolságmérés

Sztoletov

szubjektív fotometria

~ nagyítás

szuperheterodin elv

szuperozíció elve
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szürke ék

szürkületi látás

~ vakság

Talbot-törvény

Tamm

tárgy, virtuális

tárgyhullám

tárgypont

tárgy távolság

tárgytér

távollátás

távolpont, szemé

Tarján Imre

tartózkodási valószínűség

távcső ; –, binokuláris ;

Cassegrain-féle ; csillagászati ; Galilei-féle ; hollandi ; Kepler-féle ; Maksutov-féle ; Newton-féle ; pankratikus ; prizmás ; Schmidt-féle ; tükrös ;
hosszúsága ; nagyítása

távmérő

TE-egység

telecentrikus

teleméter
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teleobjektív

teleszkóp

teleszkopikus rendszer

televízió elve

teljes visszaverődés

teljesítmény, besugárzott fajlagos ; sugárzási

tengely, optikai

tenzor, antimetrikus

tércentrált rács

téregyenletek, Einstein-

térgörbület téridő-kontínuum

Terleckij term ; –, anomális ; dublett ; fordított ; kvartett ; normális ; szingulett ; taszító ; triplett

természetes fény

termisztor

termodiffúziós dúsítás

termoelemek

termooszlopok

termjelölés

termséma ; –, hidrogéné ; magé ; molekuláé

térszög

Tessar-objektív
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teszerális kristály

tetragonális kristály

Thirring

Thomson G. P.

Thomson J. J.

Thomson-módszer

tiltott sáv

~ átmenet

~ vonalak

Tolansky-eljárás

tórium

tóriumólom

torongáz

torzítás

totális reflexió

többfotonos átmenet

töltés, elemi

tömeg, mozgási ; nyugalmi ; relativisztikus

tömegdefektus

tömegegység, atomi

tömeg – energia egyenértékűsége
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tömeghiány

tömegnövekedés, relativisztikus

tömegspektrográf

tömegspektrométer

tömegspektroszkóp

tömegspektrum

tömegszám

Töpler

törési szög

törésmutató ; abszolút ; fontosabbak ; komplex ; mérése ; relatív

törőerősség ; lencséé

törőél, prizmáé

transzmisszióképesség

transzparencia

transzport, energiáé

transzurán elemek

tribolumineszcencia

trícium

trigonális kristály

triklin kristály

trikolor
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trikromatikus mérőszámok

triton

Trouton-Noble-kísérlet

túlexponálás

turbidimetria

turmalin tükör, mozgó

tüköregyenlet ; Newton-féle

tükörkép

tükörleolvasás

tükörreflexes gép

tükrözés

tűsugárzás

Tyndall-jelenség

~ -szóródás

U-235 453

Ulbricht-gömbfotométer

ultraibolya

~ fény hatásai

ultramikroszkóp

urán

uránhasadás
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uránizotóp

uránólom

uránoszlop

uránsorozat

Urey

út, optikai

utókép

utó világítás

UV-spektroszkópia

üregecske

üregsugárzás

üstököshiba

ütközés, első és másodfajú

ütközéses átmenet

üvegtest (szemé)

vakancia

vakfolt

vákuumfotocella

valenciasáv

valódi kép

valószínűség, átmeneti ; bomlási
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valószínűségsűrűség

Van de Graaf-generátor

Van den Broek

Van der Waals

várható érték

vastag lencse

Vavilov

vegyérték

vegyértékelektron

Vekszler

vektormodell, atomé

vektorszerkezet, atomé

vékony lencse

vékony rétegek színeződése

Verdet-állandó

vetítő készülék

vetítő okulár

vezetőképesség, elektromos, fajlagos

vezető kristályok

vignettálás

világéter
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világítás A-, B-, C-

világítástechnika

világosban látás

világosság, képé ; szubjektív

vizuális

világosságérzet

villogás

virtuális kép

~ tárgy

visszasugárzó tükör

visszaverési tényező

visszaverődés, diffúz ; fémes ; fényé ; szabályos ; szórt ; teljes

visszaverődési szög

visszaverőképesség vizuális eszközök

~ fényesség

~ nagyítás

Vogel

Voigt

volfram-szalaglámpa

vonaleltolódás, Doppler-

vonalintezitás
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vonalkiszélesedés ; –, Doppler- ; modulációs ; ütközési ; vonalszélesség, természetes

vöröseltolódás, gravitációs vörösei tolódási effektus

Wadsworth

Walton

Weber

Weber–Fechner-törvény

Wehnelt-henger

Weierstrass-féle szerkesztés

Wien

~ -féle el tolódási törvény

~ -formula

Wiener

Wiener-kísérlet

Wigner Jenő

Wigner–Seitz-cella

~ -gömb

Williams

Wilson-kamra

~ kísérlete

Wollaston

Wood
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~ kísérlete

Wright

xenonlámpa

X-sugárzás

Young

Young–Fresnel-interferencia

Yukawa-részecske

záróréteg

Zeeman

Zeeman-effektus ; –, anomális ; értelmezése ; longitudinális ; normális ; transzverzális

Zenker

Zernike

zónalemez

Zsigmondy
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