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„ Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, 
az valószínűleg nem nagyon jó fizika. ”

Ernest Rutherford

Atommodellek



Modellalkotás

A modell a valóság nagyított vagy kicsinyített 
mása (reprezentációja), mindig kisebb-nagyobb 
egyszerűsítéssel dolgozik a valósághoz képest.

Modellt azért alkotunk, hogy adott feltételek 
teljesülése esetén meg tudjunk előre jósolni 
eseményeket. Akkor jó a modell, ha ezt tudja.

Egy modellben egy rendszert vizsgálunk, a 
rendszer elemei az objektumok, az objektumok 
között kölcsönhatások vannak.

A tudományos modelleket a matematika nyelvén 
kell leírnunk, érvényességi tartományukon belül 
ellentmondás-mentesnek kell lenniük.

A metánmolekula 3D-s kalottmodellje a 
térkitöltésről), „Labda és pálcika” és pálcika modellje 
a kötésszögekről ad szemléletesebb képet.



Négy őselem tana – ez nem atomelmélet!

Az első írott tudományos munka Európában a 
erről az elméletről született. Az ötödik elem a 
gondolat: „elme hatalma az anyag felett”! 

Minden anyag a négy őselem valamilyen 
arányú keverékében van. Minden őselemhez 
két alaptulajdonság tartozik.

Arisztotelész
( i.e. 384-322)

„A matematikához nem vezet királyi út.”



Démokritoszi atommodell

Logikai meggondolások és megfigyelései 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
az anyag atomokból áll.

Ezeket az atomokat olyan pici részeknek 
tartotta, ami kívül esik az érzékelésünkön. 
Nem fogadta el az anyag folytonosságát!

A különböző ízű anyagokat, különböző külső 
felületű golyócskáknak tartotta (pl. a 
tüskésnek a  csípős ízt adó anyagokat).

Démokritosz
( i.e. 460-370)

Nagyon érdekes a róla szóló cikk a Wikipédián: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mokritosz

Összefoglaló az atommodellekről:
http://www.sulinet.hu/kemia/anyag/atommodell/atommodell.swf

„Csak emberi megállapodás szerint van édes és keserű, meleg és hideg, és szín, a 
valóságban azonban csak atomok és űr van”

http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mokritosz
http://www.sulinet.hu/kemia/anyag/atommodell/atommodell.swf


Dalton-féle atommodell

1808-ban állt elő elméletével, miszerint az 
anyag apró, oszthatatlan kis golyócskákból 
áll.

Az atomok közötti kölcsönhatás és az 
atomok közötti távolság határozza meg az 
anyag tulajdonságait.

A részecskeszemlélettel lehetett magyarázni 
az állandó súlyviszonyok törvényét.

John Dalton
( 1766-1844)

Kísérletekből meg tudták határozni
az adott atomok relatív tömegét. 
Ez itt az első atomsúly-táblázat 



Thomson-féle atommodell

1897-ben felfedezte az elektront, ezzel 
megdőlt az atom oszthatatlanságáról szóló 
tudományos vélekedés.

1904-ben felállította a mazsolás-puding 
néven elhíresült atommodelljét.

Az atommodellben a gyengén pozitív 
töltésű atomban negatív töltésű elektronok 
egyenletesen oszlanak el és mozognak!

Joseph John Thomson
(1856-1940)

Mazsolás-puding atommodell

1906-ban az elektron felfedezéséért Nobel-díjat 
kapott. Érdekesség, hogy fia (Sir George Paget
Thomson) szintén Nobel-díjat kapott, mert sikerült 
bebizonyítania az elektron hullámtermészetét.



Rutherford-féle atommodell

Radioaktív izotópok vizsgálata során 
megalkotta a radioaktív bomlás elméletét és 
csoportosította a radioaktív sugárzásokat.

1911-ben felfedezi az atommagban lévő 
protonokat, az atomot úgy képzelte el, mint 
egy naprendszert.

Az elektronok a kicsi helyen koncentrált 
atommag körül keringenek.

Ernest Rutherford
(1871-1937)

Rutherford-féle atommodell

1908-ban kémiai Nobel-díjban részesült.
1911-ben ő fedezi fel a protonokat!

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Ernest_Rutherford.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Ernest_Rutherford.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stylised_Lithium_Atom_.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stylised_Lithium_Atom_.png


Rutherford szórási kísérlete

-sugárforrás

Aranyfólia

Visszaverődött részecske

Fluoreszkáló érzékelő

Az aranyfólián átjutó 
részecskék



Rutherford szórási kísérlete

-részecskék

Elektronfelhő

Atommag

Egy nagyon jó animáció a kísérletről: 
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

Az animáció megtekintéséhez telepítened kell a JAVA-t!

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/


Bohr-Sommerfeld féle atommodell

Niels Bohr azt feltételezte, hogy az 
elektron tartósan kering egy 
szigorúan meghatározott pályán, 
amelyhez egy szigorúan 
meghatározott energia tartozik

1920-ban Sommerfeld pontosította 
az elméletet, miszerint ez nem csak 
kör, hanem ellipszis alakú pálya is 
lehet.

Ők már elektronhéjakról is 
beszéltek, mi is sokat fogunk…

Niels Bohr
(1885-1962)

Bohr-Sommerfeld-féle atommodell

Arnold Sommerfeld
(1868-1951)



Kvantummechanikai atommodell

Az anyagi világ olyan részecskékből épül fel, 
melyeknek nem csak anyagi (korpuszkuláris), 
hanem hullámtermészete is van.

Az atomok az energiát kis csomagokban 
(kvantumokban) veszik fel, a felvett energia 
megváltoztatja az elemi részecskék mozgását.

A kvantummechanikai atommodellben a 
részecskék mozgását ún. hullámegyenletekkel 
írják le.

Erwin Schrödinger
(1887-1961)

Időfüggetlen Schrödinger-egyenlet:

Időfüggő Schrödinger-egyenlet:



Kvantummechanikai atyjai

Niels Bohr Albert Einstein Max Planck

Erwin SchrödingerWerner HeisenbergWolfgang Pauli



Gyönyörű elektroneloszlások ;)


