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(folytatás  az előző számból) 

Az atom szerkezetének kutatásában az optikai színképek, mint kísérleti 
tények, igen fontos  szerepet játszanak. (Lásd H-atom, Bohr elmélet). Míg 
a látható fény  tartományában ezek az elektronburok külső héjairól adnak 
információt,  a röntgenszínképek a belső, maghoz közel eső, erősen kötött 
elektronokkal kapcsolatosak. 

Tekintsük át röviden, mit tudunk az optikai színképekről. Az optikai 
színképeket megkülönböztetjük aszerint, hogy atomok (vonalas), vagy 
molekulák (sávos) bocsátják ki őket, valamint, hogy kibocsátási vagy 
elnyelési folyamatról  van szó. A vonalas színképek a kibocsátó elemtől 
függően  állhatnak néhány, vagy több ezer vonalból. Az adott elem 
elnyelési színképének szerkezete azonos a kibocsátási színképével. Az 
elemek színképei periodicitást mutatnak, szomszédos elemek esetén (pl. 
H és He) a színképek szerkezete egyáltalán nem hasonlít egymásra. Ha 
az elemek molekulát alkotnak, annak szerkezete minőségileg teljesen új, 
az őt alkotó elemek színképéből nem additív módon jelentkezik. Mindezt 
azért tartottuk szükségesnek felsorolni,  mert a röntgensugarakra nem 
érvényesek ezek a megállapítások, ezzel is jelezve, hogy keletkezésük és 
elnyelődésük helye az atomban máshol keresendő, nem pedig a 
perifériákon,  ahol az optikai színképek keletkeznek. 



Kibocsátási (emissziós) röntgenszínképek 
Két kísérleti paraméter függvényében  vizsgáljuk őket: az egyik a 

röntgencsőre kapcsolt U gyorsító feszültség,  másik az antikatód anya-
gának Z rendszáma. Adott rendszám mellett bármilyen U érték mellett 
mindig van egy folytonos  eloszlású színkép (félreesési  sugárzás), amely-
nek csak intenzitása növekszik, ha növeljük U-t, valamint csökken az a 
legkisebb hullámhossz (Xmin), amely alatt nincs sugárzás (7. ábra). A 
félreesési  sugárzás elnevezés utal a keletkezési mechanizmusra. Eszerint 
a gyors elektron az atommag coulombi terében lefékeződik,  a fellépő 
mozgási energiaveszteség röntgensugárzásként jelenik meg. A λmin 
megjelenését értelmezhetjük, ha felírjuk  az energia megmaradását a 
fordított  fényelektromos  jelenségre. Eszerint a beeső elektron eU mozgási 
energiája teljesen átalakul egy röntgenfoton  h v m a x energiájává. Innen a 

λmin U = hc/e állandó kiszámítható a kísérleti eredménnyel egyező érték. 
Ha a gyorsító feszültséget  tovább növeljük, egy, az antikatód rendszámára 
jellemző értéknél, megjelenik egy éles maximum, majd U növelésével 
még rendre néhány, mintegy vonalas komponens. A maximumoknak 
megfelelő  hullámhossz értékek jellemzők tehát az antikatód anyagára. Ez 
az ún. karakterisztikus sugárzás. A vonalak sorozatokat alkotnak. 
Növekvő hullámhossz szerint beszélünk K, L, M, ... sorozatokról. A 
sorozatok csak néhány vonalat tartalmaznak, ezeket hullámhossz szerint 

α, β -komponenseknek nevezzük. 

7. ábra 8. ábra 



A karakterisztikus sugárzás nem mutat periodicitást, szerkezete arány-
lag egyszerű, ellentétben az optikai színképekkel. Két szomszédos elem 
röntgenszínképe egyforma  szerkezetű, a nehezebbé kissé eltolódik a 
rövidebb hullámhosszak felé,  az egész periodikus rendszert tekintve az 
eltolódás monoton jellegű (8. ábra), független  attól, hogy a kibocsátó elem 
milyen vegyület alkotórésze. A karakterisztikus sugárzás K és L sorozatát 
Barkla azonosította, rendszeres tanulmányozásuk Moseley nevéhez 
fűződik.  Moseley (1913-14) egyszerű összefüggést  mutatott ki a sorozatok 
hullámhosszai és az atommag töltése, azaz a rendszám közt. Ezt az 
összefüggést  (Moseley-törvény) manapság jóval általánosabban is felírhat-
juk: 

ahol α β -hullámhossz, R-Rydberg állandó, Z-rendszám, τ-árnyékolási ál-
landó, n és m egész számok. A K-sorozatra n=l, m=2,3,4,..., a megfelelő 
vonalak a K α , Kβ , . . . , az L-re n=2, m=3,4,5, stb. A Moseley-törvény erősen 
emlékeztet a H-atom optikai színképét leíró Balmer-képletre, amelyet a 
Bohr-elmélettel lehetett megmagyarázni, a benne szereplő Rydberg-ál-
landót is ki lehetett számítani. A Bohr-elmélet érvényes a hidrogénszerű 
atomokra is. (pl. H e + , Li 2 + , C a 1 9 + , stb.), de akkor a Balmer képletben az 
R mellett szerepel az atom rendszámának négyzete is, amit úgy értel-
mezhetünk, hogy az energia szintek Z2-szeresen mélyülnek és két ener-
giaszint közti átmenetnél a kisugárzás hullámhossza, ha Z elég nagy (pl. 
Ca, esetén Z=20), már a röntgensugárzás tartományába esik. A karakte-
risztikus sugárzás vonalas jellege jelzi, hogy több elektronos atomok belső 
energiaszintjei is diszkrét értékűek, azaz kvantáltak, valamint a rendszám 
mellett meg je l enő árnyékolási együttható (K-sorozatnál az közel 
egységnyi az elemek nagyrészénél, L-nél pedig 7,8) megmutatja, hogy a 
több elektromos atomban az egyik szintről a másikra átkerülő elektron 
nemcsak az atommaggal, hanem az összes többi elektronnal is kölcsön-
hatásban áll, ezek mintegy árnyékolják a pozitív töltésű mag terét. 

A Moseley-törvény egyik fontos  elvi jelentősége, hogy az atomok, 
rendszámuktól függetlenül,  belső szerkezetükben azonos felépítésűek.  A 
másik jelentősége abban áll, hogy segítségével pontosan meg lehet 
állapítani bármely elem rendszámát, vagyis helyét a periódusos rendszer-
ben. Az analitikus vegyészet fegyvertára  új, igen pontos fizikai  módszerrel 
bővült a felismerések  nyomán. 

Megér thet jük most már a karakterisztikus vonalak kibocsátási 
mechanizmusát is. Adott héjon tartozkodó elektronok jól meghatározott 
töltési energiákkal rendelkeznek. Az energiaszinteket ábrázolva (9. ábra), 
a röntgensugárzással járó elektron átrendeződések érthetővé válnak. A 
becsapódó gyors elektron ionizálhat egy belső héjat (pl. K-energiaszint), 



ha rendelkezik az ennek megfelelő  mozgási energiával. Az atom instabillá 
válik, ami megszűnik, ha az elektronhiány egy külső (L. M, stb.) héjról 
töltődik fel,  miközben kisugárzódik a két szint közti energiakülönbség. 

9. ábra 

Röntgensugarak elnyelődése (abszorbció) 
Ha egy párhuzamos röntgennyaláb valamilyen anyagon halad át, 

intenzitása exponenciálisan gyengül az anyagvastagsággal egyrészt a 
szóródás, másrészt az elnyelődés következtében. A szórócentrumok 
maguk a közeg atomjai, a sugarak egy része oldalt kitér az eredeti 
útirányból. Az elnyelődéskor a sugarak energiáját az anyag valóban 
elnyeli. Az I = I 0 e - μ d gyengülési törvényben a μ gyengülési együttható 
jellemző az anyagra és függ  a sugárzás hullámhosszától. Felbontható egy 
szóródási (T) és egy elnyelési (Z) együtthatóra: μ = τ + Z . 

Adott elem abszorbciós röntgenszínképét előállíthatjuk, ha folytonos 
röntgensugárzást bocsátunk át rajta és mérjük a gyengülési együtthatót a 
hullámhossz függvényében. 

Bármely elem esetében azt találjuk, hogy az elnyelődési együttható 
folytonosan  nő a hullámhosszal. Helyenként szakadást szenved, azaz 
hirtelen lecsökken nagyon kis értékekre. A szakadások helye a hullám-
hossz skálán jellemző az elnyelő elemre. Összehasonlítva ezen értékeket 
az emissziós vonalak hullámhosszaival (karakterisztikus sugárzással), azt 
találjuk, hogy megfelelnek  a K, L, M sorozatok határértékeinek. A 
szakadásokat mintegy vonalas színképként fogva  fel,  hiányoznak tehát a 
KKα, Kβ,, . . ., vagy La, Lp - stb. kibocsátási vonalaknak megfelelő  elnyelési 
vonalak. Mindez könnyen értelmezhető, ha újra az energiaszintékre 
gondolunk. Pl. a K héjon levő elektron az elnyelt sugárzással az L héjra 
kellene kerüljön. De ha nincs a Kα emissziós vonalnak megfelelő  el-
nyelődési szakadás, az azt jelenti, hogy az L héj telített, ekkora sugárzási 
energiánál (megfelelő  hullámhossznál) nincs elnyelődés. Ha a röntgen-
sugár energiája viszont elég nagy, hogy egy elektront kiszakítson a K 
héjról, vagyis ionizálja az atomot, az elnyelődés könnyen létrejön. Ez felel 



meg az abszorbciós együttható hirtelen megnövekedésének és az adott 
hullámhossz pedig a sorozat határértékének. A keletkezett elektronhiányt 
az elektronburok újabb átrendeződése szünteti meg, akárcsak az emissziós 
folyamatnál.  Ez a röntgenfluoreszcencia  jelensége, vagy máskép az ún. 
másodlagos karakterisztikus sugárzás. 

Említettük, hogy rádioaaktív folyamatokat  is kísérhet röntgensugárzás. 
Ilyen pl. az elektronbefogás  (K, vagy L-befogás).  Az atommag a belső 
elektronhéjak valamelyikéről egy elektront fog  be, rendszáma egységnyi-
v e l csökken. A keletkezett elektronhiányt az atom egy vagy több 
karakterisztikus vonal kisugárzásával szünteti meg, ennek detektálásával 
szerezhetünk tudomást a végbement magfolyamatról. 

A röntgensugárzással kapcsolatos kutatások igen széles körűek 
napjainkban is. E sugárzás alkalmazási területe igen kiterjedt, kezdve a 
csillagászattól a biológiáig. A teljesség igénye nélkül, további számaink-
ban igyekszünk beszámolni néhány érdekességről. 

Farkas Anna 

A szilárd fémes  hidrogén 

Természetes földi  viszonyaink között a hidrogén csak gázállapotban 
fordul  elő. színtelen, szagtalan, a legillékonyabb és a legkönnyebb gáz. 
Cseppfolyósítani  csak a tizenkilencedik század végén sikerült. A hélium 
után a hidrogén rendelkezik a legalacsonyabb forrásponttal,  normális 
nyomáson 20,4 kelvinen (-252,75 Celsius-fokon)  forrik. 

Miután a cseppfo lyós  hé l iummal vágzet t k ísér le tek várat lan 
felfedezésekhez  vezettek (fémek  szupravezetése, a hélium szuprafolyé-
konysága), a fizikusok  a cseppfolyós  hidrogént is tüzetesebben kezdték 
tanulmányozni. Kiderült, hogy a cseppfolyós  hidrogénnél a szuprafolyé-
konyság nem lép fel,  így már csak egy kérdés maradt tisztázatlan: elő 
lehet-e állítani, a héliumhoz hasonlóan, szilárd halmazállapotú formáját? 

A kérdést J. D. Bernal vizsgálta először és 1926-ban arra a megállapításra 
jutott, hogy magas nyomáson a hidrogén szilárd állapotban is előfordul-
hat. Ebben az időben tízezer atmoszféra  nagyságrendű nyomást tudtak 
előállítani - ez nem volt elég a hidrogén megszilárdításához. Ezért hosszú 
időn át már csak az elméleti fizikusokat  foglalkoztatta  a szilárd hidrogén 
problémája. 

Az első részletesebb kvantummechanikai számítást a nemrég elhunyt 
magyar származású Nobel-díjas fizikus,  Wigner Jenő végezte 1935-ben. 
Wigner elméleti úton megállapította, hogy 250 ezer atmoszféra  fölött  a 


