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4. Lecke 

Izotópok, és az atom szerkezete 



C-14 izotóp 
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A C-14-es izotóp átalakulása során a neutron átalakul 

protonná miközben egy elektront veszít. Az átalakulás során 

ß-sugárzás lép fel. 

 

 

 
A mesterséges radioaktivitás során stabil atommagok reagáltatása 

eredményeképpen instabil izotópok jönnek létre. Ezt a folyamatot használják fel az 

atomerőművekben: mesterséges úton – neutron bombázásával – instabil izotópokat 

hoznak létre, amelyek azután bomlásuk során sugározó energiát bocsátanak ki.   

 

Frederic Joliot Curie állított létre először olyan elemet, amely nem természetben 

előforduló atommag és radioaktív sugárzást tudott kibocsátani.  

A radioaktív tevékenység legfontosabb kísérő jellemzője a sugárzás. 



Sugárzások 
A radioaktív tevékenység által kibocsátott sugárzás elektromágneses 

térben eltérül vagy nem térül el: 

 

radioaktív sugárforrás 
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A negatív pólus felé eltérülő sugárzás az  sugárzás. Az  sugárzás lényegében hélium 

atommagokból áll (He2+), viszonylag kis energiatartalmú, kis áthatoló képességgel 

rendelkező sugárzás. Az  sugárzást néhány méteres levegőréteg már képes elnyelni. 

A pozitív pólus felé elhajló sugárzás a  sugárzás. A sugárzás elektronokból áll. 

Energiatartalma nagyobb, mint az  sugárzásé, és nagyobb az áthatolóképessége is. 

Elnyeletéséhez fémlemez szükséges.  

A  sugárzás nem változtatja meg az irányát az elektromágneses térben. Ez a sugárzás 

nagy áthatoló képességgel rendelkező, nagy energiatartalmú foton sugárzás. Az 

elnyeletéséhez ólom lemezekre van szükség. 



Elektron 
  

Az elektron egységnyi negatív töltésű részecske. Tömege 1/1840-ed 
része a proton tömegének, tehát a protonhoz viszonyítva 
elhanyagolható nagyságú. Sebessége közelíti a fénysebességet. 
 
Az elektronnak kettős természete van: egyrészt részecske tulajdonságú 
(korpuszkuláris tulajdonság); másrészt hullámtermészettel is 
rendelkezik. 
 
A fény is, hasonlóan az elektronhoz, kettős természettel rendelkezik: 
egyrészt részecske tulajdonsággal, mivel tömege van; másfelől viszont 
hullámtermészete is van, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a 
tömeggel rendelkező részecskék terjedése történik, hanem az energia 
áramlik. 
 



Az atom szerkezete 
  

A Rutherford kísérlet során derült fény az atom szerkezetére. Rutherford 

-részecskéket (hélium atommagokat) kibocsátó sugárforrást 
helyezett el 2 ernyő elé.  A két ernyő közé rendkívül vékony alumínium lemezt 

helyezett el: 

 

-sugárzást kibocsátó 
forrás 

1. ernyő 2. ernyő Al fólia 

Az 1. ernyőn kis számú felvillanásokat észlelt, míg a 2. ernyőn nagy volt a 
felvillanások száma.  
Az 1. ernyőn akkor történik felvillanás, ha az  -részecskék visszaverődnek 
valamiről, míg a 2. ernyőn akkor lehet felvillanásokat észlelni, ha az -
részecskék áthatolnak az alumínium lemezen.  



Elektron sugárzás 
Az 1910-es években Niels Bohr fejlesztette tovább a 

Rutherford-féle atommodellt. Bohr elgondolása szerint 
az elektronok atommag körüli mozgása valamilyen 
szabályos pálya ugyan, de nem körpálya. Bohr szerint 
az elektronok nem változtatják folyamatosan az 
energiaszintjüket, hanem csak meghatározott 
körülmények között és diszkrét adagokban következik be 
az energiaváltozás. 

Amikor tehát az elektron az ún. megengedett 
energiaszinteken tartózkodik, akkor nem sugároz 
energiát, amikor azonban két ilyen energiaszint között 
van, akkor energiát fog sugározni. 



Elektronpályák 

A megengedett energiaszintek: E1, E2, En. Amennyiben E1 < Ex 
< E2, úgy az Ex szint az elektron számára “tiltott pálya”, ott az 
elektron nem tartózkodhat.  

Ex – nem megengedett energiaszint 
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Elektron gerjesztés 

Az a folyamat, amikor energiát közlök az 

elektronnal és kimozdítom a stabil 

helyzetéből, az ún. gerjesztés. 

Bohr szerint az elektronok tulajdonságát az 

energiaállapotukkal lehet jellemezni. 

Bevezette a kvantumszámok fogalmát, 

melyekkel az atomban elhelyezkedő 

elektronok energiaállapotát jellemezzük. 



Kvantumszámok 1, 2 

FŐ KVANTUMSZÁM 

Jele n 

Értéke n = 1, 2 … n 

Fizikai tartalma az elektron atommagtól való 

távolságát írja le 

MELLÉK KVANTUMSZÁM 

Jele l 

Értéke l = 0, 1, 2 … n-1 

Fizikai tartalma az elektron pályájának alakját 

jellemzi 



Kvantumszámok 3, 4 

MÁGNESES KVANTUMSZÁM 

Jele m 

Értéke m = - l …  0 … + l 

Fizikai tartalma az elektron mágneses tulajdonságait 

jellemzi 

SPIN KVANTUMSZÁM 

Jele s 

Értéke n = -1/2, +1/2 

Fizikai tartalma az elektron tengely körüli forgására 

jellemző szám 



Pauli-féle elv 

A Pauli-féle elv értelmében egy atomon 

belül nem lehet 2 olyan elektron, amelynek 

azonos az energiaállapota.  

Ez azt jelenti, hogy egy atomon belül nem 

lehet 2 olyan elektron, amelynek mind a 4 

kvantumszáma megegyezik. 



Kérdések a leckéhez 

• Izotópok 

• Hasadóanyagok 

• Pauli elv   
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