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Multipólusmomentumok, hiperfinom 

kölcsönhatások a magban 
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Például én 
innen 

vettem a 
képleteket 

Be is pöröghetsz tőle! 
És persze a végén kilóg a nyelved a 

túlhajtott szellemi munkától! 

Pl. játszva és sokat tanulhatunk 
a keresztrejtvényekből: 

De a forrásokkal szemben merjünk 
kritikusak lenni. Semmi sem 
szentírás. Vannak elírások is. 

#1 Ez viszonylag gyorsan megy, 
de illik a forrásra hivatkozni! 

#2 Olyan lassan megy, hogy beleőszülsz! 

Hm 
Mondd: Te 
mit válasz-

tanááál? 

(De vajon az-e?) 



q 

Egyetlen ponttöltés 
mint töltésrendszer 

Az 1. szabály miatt 
itt az origót pont oda 
kell tennünk, ahol az 

az egyetlen +1(e) 
ponttöltés van. Ha 

nem így járnánk el, 
akkor a következő 

dia F2 formulája 
dipólusmomentumot 

rendelne hozzá.  

Jó példa az egyetlen ponttöltés is. 

Ezek a 
szabályok 
nincsenek 

kőbe vésve! 
Potenciál-

számításnál 
közömbösek, 

egyébként 
meglátjuk! 

F1 Az F1 formulákban még nem 
számít, hol van az origó. Ez jó is, 
mert a résztöltések súlypontjának 

kiszámításához kellenek a töltések.   

(W. Weizel: Fizikai képletgyűjtemény szerint) 



p 

Q 

Szimmetrikus, mert a szorzás 
kommutatív: ab = ba. 

F2 

F3 

Az alternatív jelölést 
lásd a következő dián. 



Legyen az A mátrix. 
Tudnánk értelmezni a 
következő összeget? 
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Vegyész létünkre próbáljunk 
tanulni a busmanoktól. Ha 

nem megy, akkor a 
fizikusoktól. 

( ) ( ) rr 32 d3 ρδ∫ −= ijjiij rxxQ

A Q tenzor alternatív 
megadása az elemeivel. Itt x: 

x1, y: x2, z: x3, δii=1, 
δij(i≠j)=0, dV=dxdydz: d3r. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_moment
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_moment


Hoppá! Dipólusnak is van 
kvadrupólusmomentuma? 

Ha a töltésrendszer 
valamilyen testhez 

(nukleon, atommag, atom, 
molekula) kötődik, a 

tömegközéppont jobb 
belső referencia. 

Ezek öten még emlékeznek 
fizikából, hogyan növelhető 

a forgatónyomaték! 



Megnyugtató, hogy a 
dipólusmomentum 
eltűnik, ahogy azt 
korábban sejtettük 

 

Álljon meg a menet!  
Lehet, hogy ez nem véletlen? 

Tr: trace (trész), nyom, Spur:  
A mátrix diagonális elemeinek 

összege. 
 

Természetesen akkor, 
ha a szimmetria 

csakugyan számít! 
 



Amikor áttérünk arra a 
koordinátarendszerre, 

melyen a szimmetrikus 
mátrixból diagonális lesz, 

az a főtengely-
transzformáció. És már 

csak három skalár van 9, 
ill. 6 helyett. 

Már csak két skalárnál tartunk, a 
harmadik „nyomtalanul” eltűnt! 

(nyom-
elemek :-) 



Ez a slusszpoén: 
egyetlen skalár is elég 
a Q mátrix leírásához! 

szimmetriatengely 

Egy forgó nudli  
effektíve pogácsa! 
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Ez a megállapítás 
természetesen csak a 

statikus esetre 
vonatkozik, és a körte, 

banán is kiesik. Az alábbi 
magnak pl. oszcilláló 

dipólusa van: 

Igazából érthető az ok, ti. 
így világos Q geometriai 
jelentése a töltéselőjel 
ismerete nélkül is! 

Ezt jó lesz be”mag” olni! 



Szétszedés 
dV elemekre 

Az elemek 
összeszerelése, 
figyelembe véve a 
helyi viszonyokat 

Az Eiffel-torony-áttelepítés 
költségei Párizsból 
Las Vegasba 

Az elemek 
elszállítása a 
helyszínre 

Ezt mindig is tudtuk!  …sőt: sejtettük ezt is!  



x → x1 
y → x2  
z → x3  

a·b = a1b1 +  a2b2 +  a3b3 
(skalárszorzat)  

Így kényelmesebb 
összegezni! 

Hm… Az 
integrálási 
tartomány 

lényegében a 
magtérfogat?  
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Nem elég lineárisan? 



Itt a szimmetriát a 
deriválási sorrend 

felcserélhetősége okozza: 

( ) ( )
xy
yxf

yx
yxf
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Emlékszünk még a teljes 
négyzetre való kiegészítés 
trükkjére, amellyel a 
másodfokú egyenlet képletét 
levezettük a gimiben? 

1. Ez jött ki! 

2. Ez jobban 
tetszene! 

Szóval ezért 
kellett elmenni 

a második 
deriváltig! 

Jó, hogy be”mag” oltuk! 



 3d6 4s2   →    3d6    →     3d5 

|Ψ(0)|2  →  |Ψ(0)|2  →  |Ψ(0)|2  

1 

2 

3 

Ha a következő diát megnézzük, 
megértjük, mért csökken le a mag 
közepén (0) az elektronsűrűség, 
amikor a vas-atom elveszti a két 
4s-elektronját. További oxidáció 
közvetve növeli a 3s elektronok 
sűrűségét a magban, mert 
kevesebb 3d elektron árnyékolja 
le a Ze magtöltést.  

Ilyenkor QN,ii = 0, ezért 
akármilyen is az ETG, nem lesz 
kvadrupólusfelhasadás.  

Ilyenkor a konstans U kiemelhető 
az összegzésből. Ami marad, az 
épp Tr(Q) = 0, tehát akármilyen 
alakú a mag, nincs kvadrupólus-
felhasadás. (Ezért kellett a telj. )  

Poisson-egyenlet (anim) 
egyik Maxwell-egy. 

(Gauss-törvény) 

W3  =  a „teljes négyzet” + az „ára”  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrosztatika
http://nagysandor.eu/physlet/applets/efeld3.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-egyenletek


Forrás: The Orbiton 

Az elektronsűrűség 
abszolút maximuma 

itt is a mag kellős 
közepén van! A 

következő három 
maximum egyre 

alacsonyabb. 

http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/AOs/4s/e-density.html


Egy kis Mössbauer-spektroszkópia 

Vegyük észre, hogy ha Δ(RN
2) = 0 volna 

(látni fogjuk, hogy nem az),  
akkor a foton energiája  

független lenne a kémiai környezettől: 
nem lenne „kémiai ” izomereltolódás. 

Mint a bicikliváltó: 
névlegesen 2×4=8 
sebesség, de csak 6-ot 
illik/lehet használni. 

Így fest a Zeeman-felhasadás a Mössbauer-
spektroszkópiában. (Hogy a kvadrupólus-
felhasadásnál mért „olvadnak össze” az alszintek, 
egyszerű, mint Koumbusz Kinder-tojása.) 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/HarfeSoft/MossbaHu/index.html


Zeeman- vs. kvadrupólusfelhasadás 
A modell az 57Fe Mössbauer-nuklid magjának lehetséges 
beállásait szemlélteti valamely kitüntetett irányhoz 
képest, mely egybeesik a sárga szívószálakkal 
távtartózott bicikliküllővel. A kitüntetett irány lehet pl. B 
vagy az EFG főtengelye.   

A kindertojások az I = 3/2-es magspinkvantumszámú 
gerjesztett magot szimbolizálják, melyre Q > 0, vagyis 
elnyújtott alakú. A pingponglabdák az I = 1/2-es 
gömbszerű (Q = 0) alapállapotot jelenítik meg. 

A piros rajszögek irányt rendelnek az egyes 
beállásokhoz. Ez csak akkor érdekes, ha a kitüntetett 
irányt a B szabja meg. Ekkor a rajzszögek a μ vektor 
irányát jelzik. Ha az EFG az illetékes, akkor a 
rajzszögeket gondolatban el kell tüntetni, hiszen egy 
ellipszoid alakú homogén töltött testnek nincs 
elektromos irányultsága (ti. nincs dipólusmomentuma), 
hanem csak állása. Ezért pl. a        jelű két állás azonos 
energiaállapotot jelent a kvadrupólusfelhasadás 
esetében, míg a Zeeman-felhasadás esetében markánsan 
különbözik a kettő. 

Az mI = I, I-1,… …, -I a mag mágneses kvantumszáma. 

mI 
3/2 

-3/2 

-1/2 

1/2 

1/2 

-1/2 



Néhány példa arra, hogy a magok sugara mindig változik egy picit 
gerjesztés hatására. Hogy nő-e vagy csökken, az az adott magtól függ. 
Egy dologban lehetünk biztosak: változik. Ha nem így lenne, akkor a 
Mössbauer-spektroszkópiában nem beszélhetnénk izomereltolódásról. 



Tudniillik, a kocka szabályos 
test. Ha pl. a közepében ül egy 
atommag, mindhárom irányban 
ugyanazt a térgradienst (ETG) 
kell érzékelnie a szimmetria 

miatt. Ezért akármilyen alakú 
is, és akárhogyan is forgolódik, 

energetikai szempontból 
tökmindegy neki. 

Viszont a kockarács szimmetriája 
magában nem elég. Ha a rendezett 
térszerkezetet rendetlenül töltik ki, 

mint ez az n japán, akkor a 
varázs/szimmetria megtörik. Ez van 

akkor is, amikor a mag egy 
szabályosnak vélt oktaéderes  
komplex központi atomjának 
közepén forgolódik. Ha nem 

ugyanazok a ligandumok vannak 
mindenütt, akkor más-más lesz az 
energiája. Kivéve, ha gömb alakú. 
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