
00. 
Bevezetés 

Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/  
A Magkémia tantárgy weboldala: http://nagysandor.eu/magkemia/  

Nagy Sándor preferált e-mailcíme: nasa@enternet.hu 

Nagy Sándor: Magkémia 
(kv1c1mg1)  

http://nagysandor.eu/
http://nagysandor.eu/magkemia/
mailto:nasa@enternet.hu


IUPAP/IUPAC jelöléstan 1 
e: konkrét szám (2,718…), rövidítés 

(pl. elektron),  
e, r, Q: skalár (elemi töltés, távolság 

stb.) 
r: vektor (helyvektor) 
Q: tenzor (~mátrixszal leírható fizikai 

mennyiség). 

IUPAP/IUPAC jelöléstan 2 
Az f fizikai mennyiség megadása: 

f  = {f}×[f]  
[f]: az az egység, melyben f-et megadjuk 
{f}: az f fizikai mennyiség számértéke az 

illető egységben 

IUPAP/IUPAC jelöléstan 4 
Az f fizikai mennyiség megadása 

grafikonon 
Tengelyfelirat: 

Megnevezés ha van, f /[f]  
Ilyenkor [f] megadása kötelezően 
ilyen alakú: km μs-1, hiszen egy 
újabb / jel (km/μs) félreérthető 
lenne. 

Skálaértékek: {f} 

IUPAP/IUPAC jelöléstan 3 
Az f fizikai mennyiség megadása 

táblázatban 
Oszlopfelirat: 

Megnevezés ha van, f /[f]  
Cellaadatok: {f} 

Ezek referenciaként vannak itt. Ismeretük a 
természettudományos írástudás része. 

Ha ez itt ábra volna  
így kéne feliratozni: 
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Megtett út, s/km 

Jelölési konvenciók a Bantuban 
http://nagysandor.eu/lne/ 

http://nagysandor.eu/lne/index.html
http://nagysandor.eu/lne/index.html


1. Nuklid (izotóp, izotón, izobár, izomer) 

2. Nuklidtérkép: a (Z, N) síkon (p-, ill. n-szám) 

3. 1 eV moláris (1 eV × NA) egyenértéke ↔ ~100 kJ/mol (kémia). 

4. 1 eV hőmérsékleti (kT = 1 eV) egyenértéke:  ↔ ~10 000 K  (25°C ↔ 26 meV). 

5.  Q-érték: pl. a mag (radioaktív) bomlásakor felszabaduló energia 
 α-, β-részecske, γ-foton energiája: ~1 MeV = 1 000 000 eV (nagyságrendileg).  

6. Tömeg energia-egyenértéke: E0 = mc2.  
(E0: nyugalmi energia) Jelölés: m ↔ E0 

7. Foton (γ) tömege: mγ = 0 kg ↔ 0 eV  
Foton energiája: Eγ = hν.  
Foton impulzusa: pγ = Eγ/c = h/λ.  (De pl. golyó, N: p2 = 2mEk) 

8. Elektron (e) tömege: me ↔ 511 keV ≈ 0,5 MeV = 500 000 eV 

9. (Elektron)neutrínó (ν, νe) tömege: mν ↔  2 eV (legfeljebb) 

10.Nukleonok (N: p & n) tömege:  
mn  ≈  mp ≈ 1 u  ≡ 1 Da (≈ 1 ate ≈ 1 amu) ↔ 931,5 MeV ≈ 1 GeV = 1 000 000 000 eV 

Néhány alapfogalom, összefüggés és tájékoztató adat 

Villámteszt: mindenkinek 
tudnia kell! 

http://nagysandor.eu/magkemia/Villamteszt.pdf  

> > < 

A számértékek 
kb. egyenlőek! 

http://nagysandor.eu/magkemia/Villamteszt.pdf
http://nagysandor.eu/magkemia/Villamteszt.pdf


Nuklidjelölés a 
„radiokarbon” példáján 

A magizomerek rendszáma 
és tömegszáma azonos, de 
a mag energiaállapota más. 

Ezeket is különböző 
nuklidoknak tekintik. 

Lásd: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nuklid 

Ezt a szócikket 2009 végén készítettem (és 
2011 december közepén még jó volt :-) 

Remélem, hamarosan elévül az a rész, hogy:  
„és a magjának energiaállapota határoz meg, 
feltéve, hogy az utóbbi közepes élettartama elég 
hosszú ahhoz, hogy megfigyelhető legyen”  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nuklid


Karlsruher Nuklidkarte A nuklidtérkép csak a 
kétméteres leporelló két oldalán fér el. Egy jó 

interaktív NT lelőhelye adatbázissal a háttérben: 
http://www.nndc.bnl.gov/chart/.  

 
A IUPAC 2007-es periódusos rendszere. 

A 2011-es terv egészen más: 
http://www.ciaaw.org   

Egy interaktív PR lelőhelye: 
http://www.ptable.com/?lang=hu .  

Asimov: Hogy jön össze ez a kettő?  
A topológiai analógia így fest: 

Periódusos rendszer: elem ↔ izotóp 
Nuklidtérkép:          nuklid ↔ izomer 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/MendeleevSegre/ 

         
             :  

Az izotóp-
összetétel 
változó a 
Földön is! 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/isotopes-and-atomic-mass  

http://www.nndc.bnl.gov/chart/
http://www.ciaaw.org/
http://www.ptable.com/?lang=hu
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/MendeleevSegre/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/MendeleevSegre/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/MendeleevSegre/index.html
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/isotopes-and-atomic-mass
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/isotopes-and-atomic-mass
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/isotopes-and-atomic-mass
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/isotopes-and-atomic-mass
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Tájékozódás a nuklidtérképen 

A nuklidtérképen a Z rendszám (protonszám) tengelye függőleges, az elemek izotópjai pedig 
vízszintesen sorakoznak a jobbra növekvő N neutronszám tengelyével párhuzamosan  

Neutronszám, N 
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Ezen az egyenesen 
van a k rendszámú 

elem összes izotópja. 
És csak azok. 

Z = k(onstans) 

Nuklidjelölés 

A = á(llandó) 
izobár 45° 

Van a Földön 
(Stabil vagy 
majdnem az) 

45° 



1 eV szemléltetése mini gyorsítóval 

Olyan, mint a 
szabadesés, csak 

vízszintesen! 

animáció http://nagysandor.eu/nuklearis/1_eV.html  

http://nagysandor.eu/nuklearis/1_eV.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/1_eV.html


1 eV  
(egy elektronvolt) 

szemléletesen: 
Amennyivel megnő a kinetikus 

energiája egy |q| = e töltésű 
részecskének (pl. egy e elektronnak), 

miközben 1 V gyorsító hatású 
potenciálkülönbségen halad át. 

1 eV ↔ ~100 kJ/mol 

1 keV ↔ 10 MK (forró!) 

1 MeV ≈ 2 me c2 ↔ 2 me ≈ 1 mu  

1 GeV ↔ 1 u 
Aláhúzás: per részecske 

Nagyságrendek 

☼ 

Energia & hőmérséklet 
E = kT alapján 

A mini gyorsítóhoz egy elem is elég:  
Ha tehát ~1 eV, akkor kémia! 

1 keV csak 1000 V gyorsító 
feszültség, és a hőmérséklet máris a 

csillagokban jár!  
A Nap maghőmérséklete: ~16 MK! 
http://www.nineplanets.org/sol.html  

Pozitronannihiláció 

Kémiai reakció aktiválási energiája?  

Ideális gáz 
(PhET)  

Maxwell- 
eloszlás: 

forró 
atom 

  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/IdealGas_PhET/ 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Maxwell_Hu/ 

http://www.nineplanets.org/sol.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/IdealGas_PhET/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Maxwell_Hu/index.html


Hahó! Vannak itt kémikusok? 
 

55 

Cs 
Cézium 

132,9054519 

A stabilitás vizsgálatához nuklidtömegekre (M) lesz szükségünk, de demonstrációképp ezek 
izotópgyakorisággal súlyozott átlaga, a relatív atomtömeg (Ar) is megteszi. 

1 u  
~1 GeV 

1 mu  
~1 MeV 

1 μu  
~1 keV 

Még két tizedes, 
és a kémiai 

változást (~1 eV) 
is tömegváltozás 
jellemezhetné! 

Két tizedes 
pontosságig a Cs 
és a Cs+ tömege 
„megegyezik”. 

Mire ez a sok 
tizedesjegy az  

Ar relatív 
atomtömeg 

megadásánál
? 



Energiatájoló eV-ben #1: elektromágneses sugárzás 
(és egy jó hely részecskeenergiák kibányászására: http://ie.lbl.gov/toi/radSearch.asp)  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electromagn_spectrum/   

http://ie.lbl.gov/toi/radSearch.asp
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electromagn_spectrum/
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electromagn_spectrum/
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electromagn_spectrum/


Energiatájoló eV-ben #2: egyéb sugárzás stb. 
 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DavidsWhizzy/index.html   (Java szim ionizációs energiákkal stb.) 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DavidsWhizzy/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DavidsWhizzy/index.html


http://www.webelements.com/periodicity/covalent_radius_2008/  

( ) ( )He3,9Fr aa rr ×≈
∗ 

http://www.webelements.com/periodicity/covalent_radius_2008/


Ezek a rádiuszok sokkal kiegyenlítettebbek és nagyobbak. 
http://www.webelements.com/periodicity/van_der_waals_radius/  

Az rN magrádiusz egyszerű szisztematikát követ, de az ra atomrádiusz nem. Az rN/ra arány 
kb/sacc értéke: 
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( ) ( )H2,6U NN rr ×≈
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∗ 

http://www.webelements.com/periodicity/van_der_waals_radius/


Ha nem felejtitek el, térjetek vissza ehhez az ábrához a 07-es prezentáció után 



17°C! 
Wow! Es ist 
aber schön 
warm, nee? 

Ist es schon 
die Pußta, 

bitte? 

I wonder, if 
anybody speaks  

English in 
Bucharest at 

all… 

Pb  

Li 
H  

Nyócker 

Aránybecslés (játék): http://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_hu.html 

http://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_hu.html
http://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_hu.html
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