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A kvantummechanika alapjai 

  
 
Az eddigiek alapján láttuk, hogy egy elektronnyaláb viselkedhet hullámként, mivel képes 
diffrakciót létrehozni, és kísérletileg a hullámhossza is mérhetõ. Kérdés azonban, hogy 
melyik az a fizikai mennyiség amelynek térbeni és idõbeni változása létrehozza a 
hullámot, más szóval az elektron mely tulajdonsága „hullámzik”? 
Ismert ugyanis, hogy rezgõ húrban terjedõ hullám esetén ez a mennyiség a kitérés, hang 
esetén a nyomáskülönbség, elektromágneses hullámok esetén pedig az E elektromos 
térerõsség terjed tova.  
Az anyaghullámok esetén is létezik ilyen mennyiség, bár kissé elvontabb: ez a mennyiség 
a hullámfüggvény, jele Ψ (pszi).  
   
A hullámfüggvény jelentése a következõ:   
négyzete – ),,(2 zyxΨ  – egy adott térbeli pontban (x,y,z) annak a valószínûségét adja 
meg, hogy az elektront abban a pontban találjuk meg. Ahol a 2Ψ  nagyobb, ott inkább 
fogunk elektront találni, mint ahol kisebb. Ahol nulla, ott az elektron tartózkodási 
valószínûsége is nulla. 
 
Ez a modell lényegesen más mint az eddigi klasszikus modellek. A klasszikus fizikában 
egy részecske mozgása úgy írható le, hogy megadják a tömegét, sebességét és pályáját. A 
kvantummechanikában ezzel szemben az adott részecske megtalálási valószínûségét 
adják meg. A kvantummechanika szerint egy atomban vagy egy elektronnyalábban az 
elektronmozgás leírására a pálya fogalma haszontalan. 
Ahhoz, hogy pl. egy atom elektronjának állapotát leírjuk, meg kell határoznunk 
a Ψ értékét az idõ s a helykoordináta függvényében. A hullámfüggvény a Schrödinger-
egyenlet segítségével számolható ki, amennyiben ismerjük az elektronra ható erõterek 
jellemzõit.   
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Az atomi elektronokat tehát nem úgy képzeljük el, amint a Bohr-modell által pontosan 
meghatározott pályákon keringenek, hanem elektronfelhõket tekintünk, amelyen belül az 
elektron minden pontban adott valószínûséggel tartózkodik (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra. A hidrogénatom alapállapotban található elektronjának helyzete a mag körül.  
A pontok sûrûsége az elektron megtalálási valószínûségével arányos.  
A grafikon a 2Ψ -et ábrázolja a magtól mért távolság függvényében. 

 
 
 

A Heinsenberg-féle határozatlansági reláció 
 
   
Heisenberg 1927-ben dolgozta ki határozatlansági összefüggéseit. 
Közülük a legismertebb kimondja, hogy egy részecske helyét és lendületét (impulzusát) 
nem lehet egyidejûleg pontosan megmérni, konkrétabban: a két egyidejû mérés 
határozatlanságának (hibájának) szorzata szükségképp nagyobb mint π2/h : 
 

π2/hpx x ≥∆⋅∆ . 
 

Ez a törvény úgy is értelmezhetõ, hogy a sebességmérés mindenképpen befolyásolni 
fogja a helymérés pontosságát, és fordítva. 
 
Fontos viszont megérteni, hogy az összefüggés egy elvi határt ad meg: a két mennyiség 
mérési határozatlanságának szorzata semmiképp sem lehet kisebb mint π2/h . Nem 
azért, mert nem vagyunk elég ügyesek, hanem mert ezt a határt a természet semmilyen 
módon nem engedi átlépni.   
Ugyanez az összefüggés érvényes, ha a két mennyiség a részecske energiája és az adott 
energiájú állapotban eltöltött idõ.  
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A kvantummechanikai atommodell 
 
   
A Bohr-atommodellbõl már ismert, hogy az elektronok energiája kvantált, azaz csak 
adott értékeket vehet fel. Az energiaértékeket meghatározza az n fõkvantumszám: 

 
11 En →=  

22 En →=  
… 
 
 

A Bohr-modell úgy képzelte el az atomi elektronokat, hogy az azonos energiájú 
elektronok mindegyike egy jól meghatározott sugarú pályán kering.   
A kvantummechanikai atommodell ennél bonyolultabb, de a valóságot jobban leíró képet 
ad. Ezek szerint az atomban mindegyik elektron adott állapotban létezik, azaz megtalálási 
valószínûsége a mag körül adott mintázatot alkot. A kvantummechanika célja, hogy leírja 
az elektronok állapotát, és ezt úgy teszi meg, hogy kiszámítja az elektron állapotához 
tartozó hullámfüggvényt, és ezáltal az elektron tartózkodási valószínûségét az egyes 
pontokban. Egy állapothoz ugyanis egyértelmûen hozzátartozik egyetlen 
hullámfüggvény:  

Ψ→ 11 állapot  
Íme egy példa:  
A Schrödinger egyenletet megoldva azt kapták, hogy hidrogénatomban az n=2 energiájú 
állapothoz nem 1, hanem 4 hullámfüggvény tartozik. Ezek alapján az elektronnak négy 
állapota lehet ezen a héjon belül. A hullámfüggvények jelölésében a késõbb bevezetett 
kvantumszámok jelennek meg:  
 

0,0,2Ψ  

1,1,20,1,21,1,2 ΨΨΨ − . 
 

Az elsõ állapot neve 2s, a további háromé 2px, 2py, és 2pz. A nekik megfelelõ 
elektroneloszlásokat a 2. ábra mutatja. Érdemes megfigyelni, hogy a maximális 
valószínûséghez tartozó sugár a 2p állapotban éppen 4r1, ami a második Bohr-pálya 
sugara, az 1. ábrán pedig, amely az 1s állapotot mutatja, éppen r1, az elsõ Bohr-pálya 
sugara. Bohr tehát bámulatos pontossággal megjósolta a pályák helyét, viszont annyiban 
tévedett, hogy az elektron nem csak ilyen távolságra tartózkodhat a magtól, hanem ilyen 
távolságban tartózkodik legvalószínûbben. 
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2. ábra. A hidrogénatom 2s és 2p gerjesztett állapotaihoz tartozó elektronsûrûségek, és az 
elektron megtalálási valószínûsége. 

 
A kvantummechanika bebizonyította, hogy az adott energiájú állapotok további 
alállapotokra oszlanak, így az elektronok állapotainak leírására nem elég az n 
fõkvantumszám, hanem további kvantumszámokat kell bevezetni.  
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A kvantumszámok értelmezése 
 
 
Az kvantumszámokat az elektronok állapotainak leírására vezették be. Mindegyik 
kvantumszám egy adott fizikai mennyiséget kvantál, azaz meghatározza, hogy az milyen 
diszkrét értékeket vehet fel. 
   
   
A fõkvantumszám (n) 
 
Már ismert, hogy a fõkvantumszám az energiát kvantálja, mindegyik n értékhez tartozik 
egy energiaérték ( nEn → ). Az adott n értékkel rendelkezõ elektronok egy héjat 
alkotnak, amelyeket K, L, M, stb. betûkkel jelölnek. Egy héjon belül további állapotok 
lehetségesek, amelyeket a mellékkvantumszám határoz meg. 
   
   
A mellékkvantumszám (l) 
 
Az elektron perdületének nagyságát kvantálja.  
  
Perdület: 
Egy r sugarú pályán v sebességgel mozgó test perdülete vektormennyiség.  

 
Nagysága L=mvr.  
Iránya merõleges a mozgás síkjára. 
 
Az elektronok pályán való mozgásából eredõ perdület csak 
 

π2
)1( hllL +=  

 
értékeket vehet fel, ahol h a Planck állandó, l pedig a mellékkvantumszám, amely egész 
szám lehet 0 és n-1 között.  
   
Példa: 
n = 2;  
l = 0 (2s állapot): 0=L ,  

l = 1 (2p állapot): 
π2

2 hL = . 
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A mágneses kvantumszám (m) 
 
Az elektron perdületének irányát kvantálja, tehát a perdület csak jól meghatározott 
irányokba állhat be. 
A perdületnek egy külsõ mágneses tér irányára (z) vett vetülete csak 
 

π2
hmLz =  

 
nagyságú lehet, ahol m a mágneses kvantumszám, amelynek értékei egész számok –l és 
+l között. Ez egyértelmûen meghatározza a perdület irányát.  
   
Példa: 
n = 2; l = 1;  
m = -1, 0, +1 (3 irány)  

 
 
Az elektron töltéssel rendelkezik, ezért mozgása egy köráramot jelent. A köráram a 
köráram síkjára merõleges irányú mágneses teret kelt. Az elektron tehát úgy viselkedik 
mint egy kicsiny mágneses dipólus.   
Az egyszerûség kedvéért, a mozgó elektron által létrehozott köráramot helyettesíthetjük 
egy elemi mágnessel, amely merõleges a köráram síkjára (3. ábra). A dipólus 
jellemzésére a mágneses dipólnyomaték nevû mennyiséget használják, amelyrõl elegendõ 
annyit tudnunk, hogy nagysága jellemzi a dipólus nagyságát, iránya pedig a dipólus 
irányát. Jele µ .  

 
3. ábra. Az elektron mint köráram mágneses dipólként viselkedik. 
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A fentiek alapján az elektron rendelkezik perdülettel és mágneses nyomatékkal. Mivel e 
kettõ egymással párhuzamos, a mágneses nyomaték pontosan ugyanazon irányokba állhat 
be mint a perdület. Ez az oka annak, hogy a harmadik kvantumszámot mágnesesnek 
nevezik.   
Azt, hogy az elektronok mágneses nyomatéka valóban csak adott irányokba állhat be – 
ezt térkvantálásnak hívják – Stern és Gerlach kísérletileg is bebizonyították.  
   
   
Spinkvantumszám (s) 
 
Az elektron saját perdületének nagyságát kvantálja (spin=pörög, ang.). Úgy képzelik el, 
hogy az elektron (pl. a Földhöz hasonlóan) a pályán való keringés mellett saját tengelye 
körül is forog. 
Az elektronok saját perdülete csak 
 

π2
)1( hssS +=  

 
értékeket vehet fel, ahol s a spinkvantumszám. A spinkvantumszám csak ½ lehet, így az S 
saját perdületnek (vagy spinnek) is csak egy értéke van. Ez nem jelent további 
alállapotokat.  
   
   
Mágneses spinkvantumszám (ms) 
 
Az elektron saját perdületének irányát kvantálja. 
A perdületnek egy külsõ mágneses tér irányára (z) vett vetülete csak 

 

π2
hmS sz =  

 
nagyságú lehet, ahol ms a mágneses spinkvantumszám, amely ½ vagy – ½, így a spin 
(saját perdület) csak két irányba állhat be. A „mágneses” jelzõ ismét csak abból ered, 
hogy az elektron saját tengelye körüli forgása miatt is apró köráramként, tehát elemi 
mágneses dipólusként viselkedik. A saját perdület (spin) tehát összekapcsolódik egy saját 
mágneses nyomatékkal (spinmágnesesség).  
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A Stern-Gerlach kísérlet 
 
   
Wolfgang Pauli még a kvantummechanika megalkotása elõtt megjósolta, hogy az atomi 
perdület csak jól meghatározott térbeli irányokat vehet fel. 1922-ben Otto Stern és Walter 
Gerlach szilárd kísérleti bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy ez a jelenség valóban 
létezik. 
 
Kísérletükben egy semleges ezüst atomnyalábot átvezettek egy elektromágnes pólusai 
között, majd a nyaláb képét egy üveglemezen fogták fel. Az elektromágnes pólusai egy 
nagyon inhomogén mágneses teret hoztak létre, amely hatott a rajta áthaladó 
ezüstatomokra. A téren való áthaladás után az atomnyaláb két nyalábra vált szét (4. ábra).  
  

 
4. ábra. A Stern-Gerlach kísérlet vázlata. 

 
A jelenség könnyebb megértése végett fogjuk fel az atomban mozgó elektronokat úgy, 
mint apró köráramokat, amelyek elemi mágneses dipólusokként viselkednek (korábbi 
ábra). Ezeket az elemi mágneses dipólusokat az alábbi rajzon kicsiny rúdmágnesekként 
ábrázoltuk. A mágneses tér ezeket az elemi mágneseket igyekszik beforgatni a tér 
irányába, mivel az elemi mágnesek pólusait a nagy mágnes ellentétes pólusai vonzzák (5. 
ábra). Könnyû belátni, hogy a tér inhomogenitása miatt arra a pólusra, amely az erõsebb 
mágneses térbe “merül”, nagyobb erõ hat. A dipólusra ható eredõ erõ ( DÉ FF − ) felfelé 
mutat ha a dipólus a bal oldali ábra szerinti irányban áll, vagy lefelé, ha a jobb oldali ábra 
szerinti irányban áll.  

 
 

5. ábra. Különbözõ irányban álló mágneses dipólusokra ható erõk inhomogén mágneses térben. 
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A nyaláb kísérletben tapasztalt kettéválása ezek alapján így magyarázható:  
a mágnes bekapcsolásakor a nyaláb atomjainak mágneses dipólusai beállnak a lehetséges 
irányokba – az Ag atomok esetén ez két irányt jelent –, és mivel a különbözõ irányokban 
álló dipólusokat az inhomogén mágneses tér különbözõ irányba téríti ki, a nyaláb 
kettéválik. Ha a dipólusok, bármilyen irányba beállhatnának, a nyaláb nem kettéválna, 
hanem kiszélesedne. 
 
Azt, hogy az ezüst elektronjainak eredõ mágneses nyomatéka miért csak két irányban 
állhat, az ezüstatom elektronszerkezete alapján magyarázhatjuk, amely így fest: 
1s22s23s23p63d104s24p64d105s1. Itt, lezárt héjak lévén, az elsõ négy héj mágneses 
nyomatéka nulla. Az eredõ mágneses nyomaték csak az 5 héjon lévõ egyetlen elektrontól 
származik. Ezen elektron pálya perdülete, tehát az ebbõl eredõ mágneses nyomaték 
szintén nulla, így az eredõt a spinmágneses nyomaték adja, amely mint megtudtuk, 
valóban csak két irányban állhat. 
 
A Stern-Gerlach kísérlet bebizonyította, hogy létezik térkvantálás, tehát az elektronok 
mágneses nyomatéka egy külsõ mágneses tér irányához viszonyítva csak adott irányban 
állhat.   
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Az Einstein-de Haas kísérlet 
 
   
Az Einstein-de Haas kísérlet azt bizonyítja, hogy az elektronok saját tengelykörüli 
forgása (saját perdülete vagy spinje) és saját mágneses nyomatéka (spinmágneses 
nyomatéka) egymással szorosan összefüggenek, így ha egyiket megváltoztatjuk, 
megváltozik a másik is. 
A kísérlet során egy ferromágneses hengert a tengelyével párhuzamos mágneses térbe 
helyeznek (6a. ábra), és ezzel elérik azt, hogy az elektronok mágneses nyomatékai (az 
ábrán a kis nyilak) beállnak a tér irányába. A következõ lépésben ezeket az elemi 
mágneses dipólusokat hirtelen átfordítják az ellenkezõ irányba úgy, hogy megfordítják a 
külsõ mágneses tér irányát (6b. ábra). Azt tapasztalták, hogy a váltással egyidõben a 
teljes henger egy kicsit elfordul. A kísérlet részleteihez tartozik, hogy a külsõ teret egy 
tekerccsel hozzák létre, így a tér egyszerûen megfordítható ha megfordítják a polaritást. 
A henger egy torziós szálon függ, hogy könnyen elfordulhasson. 

 
6. ábra. A ferromágneses anyagban a spinmágnesek a külsõ mágneses tér (B) irányába állnak 

be (a), majd megfordulnak amikor a tér iránya megfordul (b). 
 
A megfigyelt elfordulás magyarázata az, hogy a spinmágneses nyomatékokkal együtt a 
spinek is átfordulnak ellenkezõ irányba, más szóval az elektronok mind az ellenkezõ 
irányban kezdenek el pörögni. A perdületmegmaradás kimondja, hogy a henger eredõ 
perdülete állandó kell hogy maradjon, ezért, hogy az elektronok perdületváltását 
kompenzálja, a henger elfordul. Ezzel kísérletileg is bebizonyították, hogy a a 
spinmágneses nyomaték és a spin csatolt mennyiségek.
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