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A mag mérete & alakja, egzotikus atomok 
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mN, qN = eZ 

RN, ρN(r) vagy ρN? 

Q vagy Q? 

I, I, μ, μ 

Nézőpontok 

Egy tanulságos szimuláció 
szórási kísérletről: 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html


A Rutherford-féle α-szórási kísérlet (McGraw-Hill, Raymond Chang) 
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf    

Analógia (Trócsányi Zoltán nyomán) 

1 m3 CO2 gáz tömege 2 kg. Ennyi szárazjég 
térfogata csak 1250 cm3 (~11 cm-es kocka). 
Az Au relatív atomtömege 197, a He-énak 
50-szerese. (11 cm)3/50 = (3 cm)3.  

 

Gondolatkísérlet:  

Vegyünk két 1 m3-es kockát. Az egyikben 
CO2 gáz van (mazsolás süti), a másikban 
vákuum, de a közepén van egy ~11 cm-es 
szárazjégkocka (Au-mag). Véletlenszerűen 
ejtsünk át mindkét nagy kockán 3 cm-es 
szárazjégkockákat (α).  Mire számítunk? 

Megjegyzés: Rutherford 1 m3-es 
kockájának közepén ugyanez a 
szárazjégkocka 40 μm-esre volt 
összenyomva, és 12 μm-es szuper-
szárazjégkockákat potyogtatott. 

Most érdemes megnézni ezt a 
magyarított Javát a PhET-től! 

Próbaverzió 2012.09.25.-re! 

Au-mag α 

Magya- 
rázattal 

Atom  atommag α-részecske 

: 1 m  : 11 cm  : 3 cm 

: 1 m  : 0,04 mm : 0,01 mm 

1 pixel: ~0,25 mm a képernyőmön 

~2% 
találati 
esély: 

(11+3)2 

(100-3)2 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0003/trocsanyi.html
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/rutherford-scattering
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Rutherford/index.html


Erős izgalmi állapotban 
(excited state = 

gerjesztett állapot) egy 
kvadrupólusmag akár 

vibrálhat is! 

? 
 

Hmm. Esetleg 
megkockáztathatnánk 
azt a feltevést, hogy… 

A magot általában gömbnek 
vagy enyhén torzult forgási 

ellipszoidnak fogjuk tekinteni, 
de tudnunk kell, hogy nem 

minden mag ilyen. 

Ponttöltések potenciálja:   

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electrosctatic_potential/index.html


A legtöbb mag deformáltsága (ellipticitása) összevethető a bolygókéval, 
de vannak szuperdeformáltak is, melyek rezeghetnek és foroghatnak, mint a molekulák 

Mössbauer-magok és bolygók ellipticitása (ε: ■).  
A magok és a bolygók torzulásának mértéke nagyjából 
egyforma. Míg azonban a bolygók vagy gömb alakúak vagy 
kissé lapítottak, addig a példaként felhozott magok többsége 
inkább kissé elnyújtott.  
A magok esetében a Q kvadrupólusmomentumot (♦) is 
ábrázoltam.  Nagy az Isten  

gyümölcsöskertje… 
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A neutronok és a protonok eloszlása statikusan és dinamikusan egyaránt 
eltérhet egymástól. 

Egy „glóriás” Li-11 mag egy 
tömör Li-9 magtörzsből, valamint 
két lazán kötött neutronból áll. Az 

egész együtt akkora, mint egy 
nehéz nuklid – pl. a Pb-208 – 

normális sűrűségű  magja. 

Ezek az oszcillációk 
csak a hátteret adják 
ahhoz, ami nekünk 
kell! 



Lényegében az ilyen 
„szürke” esetekre 

fogunk szorítkozni. 
(Ezekre áll csak a 

néhány diával később 
újra előszedett R ~ 

A1/3 

formula is, ahol R a 
magrádiusz, A pedig a 

tömegszám.) 

R 

Sűrűség vs. magközéptől vett távolság A szürke azt a térrészt 
jelöli, ahol a neutronok és a 
protonok sűrűségaránya kb. 
„normális” a magban. A 
zöld/pink neutron/proton-
túlsúlyt fejez ki.  

Melyik homogén korong helyettesíti 
jobban a bal oldalit? 



Alapállapotú magok „tényleges” alakja 

Hasadás előtti alak       Alakizomer 

Hogy lássuk, 
mennyire 

ellipszoid az 
ellipszoid. 

Nyújtottság mértéke 

hasadás 

Egy nehéz mag torzult 
alakizomerje kétféleképpen is 

alacsonyabb állapotba 
kerülhet: γ-emisszióval vagy 

maghasadással. 

Itt csak egy út vezet az 
alacsonyabb energiához. 

A deformáció, a magforgás és a 
hasadás lehetséges kapcsolata. 



http://nrumiano.free.fr/Est
ars/neutrons.html  

Atommagok rms (root 
mean square) rádiuszai 
tabellázva ().  
A protoné rp = 0,8418 fm. 

http://nrumiano.free.fr/Estars/neutrons.html
http://nrumiano.free.fr/Estars/neutrons.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_radius
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_radius
http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-hun-0033.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100712103339.htm


 Illustration of relative sizes of Grand Canyon, neutron star and quark star 
The Grand Canyon is 18 miles rim to rim. A neutron star is about 12 miles in diameter, and a 

quark star is about 7 miles in diameter. (Illustration: CXC/D. Berry)  

http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/neutronstars.html  
Atommagnak nagy, csillagnak kicsi. Egy 19 km-es neutroncsillag éppen elférne fővárosunk Pesti 

oldalán. A 11 km-es kvarkcsillagnak még akkora hely sem kéne. 

1/2 kitérő: a maganyag sűrűségének érzékeltetése 

http://chandra.harvard.edu/photo/2002/0211/0211_grandcanyon.jpg
http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/neutronstars.html
http://chandra.harvard.edu/photo/2002/0211/0211_grandcanyon.jpg


In a neutron star (left), the quarks that comprise the neutrons are confined inside the neutrons. In 
a quark star(right), the quarks are free, so they take up less space and the diameter of the star is 

smaller. (Illustration: NASA/CXC/M.Weiss) 

http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/neutronstars.html   
A kvarkcsillagban a gravitáció hatalmas ereje legyűri a kvarkbezárást is. 

2/2 kitérő: a leggyengébb fundamentális kölcsönhatás mint vis major 

Példák arra, 
hogy a 
leggyengébb 
erő is lehet 
vis major! vis major 

http://chandra.harvard.edu/photo/2002/0211/0211_illustration.jpg
http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/neutronstars.html
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199574889/resources/glossary/


A magerő 
töltésfüggetlensége: a 

nukleáris erő azonos a p-p, a 
p-n és az n-n esetében. 

Ez tükröződik a tükörmagok 
viszonyában is! 

Differenciális 
hatáskeresztmetszet (gif) 

Néhány diával később 
lesz róla szó. 

http://nagysandor.eu/nuklearis/DiffCrossSect.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/DiffCrossSect.html


Magerő és Coulomb-erő: 

A magerő töltésfüggetlensége és telítődése 

(1) A magerő rövid 
hatótávolságú.  

(2) Rövid távon a magerő a 
nyerő, hosszún a Coulomb.  

(1) Ahogy nő a 
nukleonszám, B/A 
gyorsan nő és 
telítődik. 

(2) A triton és a hélion 
majdnem azonos 
szinten van. Az 
instabil tritonban 
nagyobb a B/A, de a 
Δ tömegtöbblete is. 

(3) A deuteron B/A-ja 
alig nagyobb egy 
pozitron és egy 
elektron 
össztömegénél. 
Csoda, hogy stabil. 

Hm. Ezek a tükörmagok a 
kivételek közé tartoznak:  

β--bomlás köti össze őket. 

Δ = ma – A u 

B/A 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/NuclPot_kcvs/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/T.htm


A különös deuteron 

Ez a  
 rész esik  

 a magerők 
hatótávolságán 

belülre! 

A proton  
és a neutron 
munkaideje nagyobb 
részét „házon kívül” tölti 
(mindenféle magánügyekkel). 

Deuteronos tények 

Pici a kötési energiája. 

Nem létezik gerjesztett 
állapota. 

Ez az egyetlen két 
nukleonból álló kötött 
rendszer. 

Egyike a néhány 
primordiális nuklidnak, 
mely három perccel a Big 
Bang után már megvolt. 

Valójában majdnem gömb 
alakú (Q = 3 mb). 

Nagyon nagy a mérete: a 
rádiusz négyzetes átlaga 
2,1 fm. 

Egy nukleonnak 8× akkora 
hely jut benne, mint egy 
proton, és 4× annyi, mint 
az α-ban. 

Ennyi hely 
kell egy 
protonnak: 

Ennyi hely jut 
neki egy α-
részecskében: 

Ennyi helye 
van egy 
deuteronban: 

A nukleontávolság sűrűségfüggvénye a deutériumban 



Atomidőskála (vissza az időben) 

1897: e- 

1903-1906: mazsolás süti 

1911: atommag 

1913: Bohr-modell (Mach!) 

1919: p 

1920: mini H („ősi magmodell”) 

1924: kvantummechanika 

1932: n, e+ (anti-e-) 

1937: μ± 

1951: Ps (egzotikus atomok) 

1955: anti-p 

1956: ν (1930: ν?) 

1957: anti-n (antiatom!) 

1960: Mu (μ+ e-) 

1963: pμ-p, pμ-d (μ-molekulák) 

Ha µ = me, Z = 1→  
a0 = „Bohr-sugár” 



H és Ps, avagy hogyan kerüljük ki a 
nukleocentrikus szemlélet csapdáját. 

Csak úgy mondom: 
A hidrogénszerű atomokról van egy 
angol nyelvű leírás (tele képletekkel) a 
Citizendium nevű wiki 
enciklopédiában. 

Nap : Föld = 181TaN : e-  = 333 000 : 1 

http://en.citizendium.org/wiki/Hydrogen-like_atom
http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium


Hematitgyöngy 

TTK Campus 

Toldi Miklós 

Teniszlabda 

Szoba 

Üveggolyó 

1H+ 

208Pb82+ 

1sμ-Pb 

Analóg méretek: 



s-pályák s-etében 
|Ψ|2-nek a magban 
van a maximuma! 

Az l > 0 pályák 
|Ψ|2-e a mag 
közepén ! 

2s-pálya 

2p-pálya 

Az atomi pályák 
zseniális ábrázolása 

innen érhető el! 

1s-pálya 

Egy élő projektről itt!  
rms (root mean square) radius 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/ParticleWave.html
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=12237332

	02.�A mag mérete & alakja, egzotikus atomok
	Slide Number 2
	Slide Number 4
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

