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V. Az atom üreges szerkezetű: 
Rutherford atommodellje 

 
Az előzőekben ismertetett katódsugárcső üvegfalába lyukat fúr-

tak, s azt vékony fémlemezzel (alumíniumfólia) borították. Azt ta-
pasztalták, hogy a katódsugárt képező elektronok ezen a fémlemezen 
minden különösebb nehézség nélkül átjutottak. A dolgok 
ilyeténképpeni állása összeegyezhetetlen volt Thomson gömb alakot 
feltételező atommodelljével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a következő gondolatmenetből tűnik ki: a gázokkal ellentét-

ben a folyadékok és a szilárd testek összenyomhatatlanok. Térfoga-
tuk rendkívül nagy nyomóerő mellett is majdnem változatlan marad. 
Ebből következik, hogy ezek atomjai, s így az alumíniumlemez atom-
jai is nagyon közel vannak egymáshoz. Feltevődött a kérdés: körül-
belül hány alumíniumatom-gömb rétegen kellett áthaladnia ahhoz, 
hogy kijusson a csőből? Kiszámították, hogy még az 1/1000 millimé-
ter vékony lemezben is legkevesebb 3 ezer atomréteg van egymás 
mellett! Ha az atomok tömör gömböcskék lennének, lehetetlenség 
volna, hogy az elektronok minden különösebb nehézség nélkül átha-
ladjanak közöttük. Az elektronok akadály nélküli áthatolását egyet-
len módon lehetett megmagyarázni: Az atomok belseje javarészt üres. 
Ehhez a kétségbevonhatatlan tényhez még hozzátartozott az a ré-
gebbről eredő megállapítás, hogy az atomban negatív elektronok és 
pozitív töltésű részecskék vannak; így a kérdések újabb láncolata ve-
tődött fel: Hol helyezkednek el a különböző töltésű részecskék? Ho-
gyan lehetséges, hogy közöttük olyan nagy üresség van? 
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A kérdések megválaszolásához előlegeznünk kell néhány szót 
egy olyan jelenséggel kapcsolatban, melynek lényegéről csak később 
lesz szó. Megfigyelték, hogy több elem, közöttük a rádium, minden 
külső hatás nélkül bizonyos láthatatlan sugarakat bocsát ki. Egyik 
ilyen sugárzás az alfa-sugárzás, amely – mint ahogy azt kísérletileg 
kimutatták – önálló apró részecskékből áll. Az alfa-részecskék pozitív 
elektromossággal töltöttek, tömegük 4 a.t.e., azaz több mint hétezer-
szerese az elektronok tömegének. 

Rutherford (ejtsd rázerfód) angol fizikus azt tapasztalta, hogy 
ezek a nagy sebességgel röpködő alfa-részecskék is áthatolhatnak 
vékony fémlemezen. Az alfa-sugárzás áthatoló képességét hasonló 
módon kezdték vizsgálni, mint az elektronokét. 

 

A kísérlet során egyenként lehetett követni a részecskék pályá-
ját, s így megfigyelhettek egy olyan jelenséget is, amelyet az elektro-
nok szóródásánál nem észlelhettek: körülbelül minden tízezredik ré-
szecske pályája erősen eltér az egyenes vonaltól, vagy éppenséggel 
visszaverődik a fémlemezről. 

Rutherford a kísérlet eredményeit a következőképpen értelmez-
te: 

– Csakis az atom belsejében levő pozitív részecskék okozhatták 
az eltérülést vagy a visszaverődést, ugyanis az alfa-részecskéknél 
több mint hétezerszer kisebb tömegű elektronok képtelenek erre. 

– A szóródást okozó pozitív töltésű részecskék tömege jóval na-
gyobb kell hogy legyen mint az alfa-részecskéké, egyébként az oko-
zott eltérés nagysága lényegtelen lenne. (Egy pingponglabdába ütkö-
ző teniszlabda alig változtatja meg pályáját.) 
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– Ezek a viszonylag nagy tömegű pozitív töltésű részecskék az 
atom összméretéhez viszonyítva nagyon kisméretűek, mert nagyobb 
eltérülés („telitalálat”) csak igen ritkán következett be. 

– Különböző anyagokból készült fóliákkal megismételve a kí-
sérletet, összefüggést talált az eltérítési szög és az anyag rendszáma 

között. 
Ezek alapján Rutherford 1911-ben megfogal-
mazott egy új atommodellt. Az elektronokat 
és pozitív részecskéket tartalmazó kompakt 
atomelképzelést elvetette, és a következő 
alapgondolatokon nyugvó modellel helyette-
sítette: 

I. Az atomnak megközelítőleg egész tömege egy 
nagyon kisméretű (az egész atom átmérőjének 
kb. százezrednyi része) pozitív töltésű magban 
összpontosul. 

Az atomok átmérője 1Å (10–8 cm) körüli. 
Ennek százezred része: 0,00001Å (10–13 cm). 

II. A mag körül aránylag nagy távolságra keringenek az elektronok. 

III. A magban levő pozitív töltések száma (elemi töltésekben kife-
jezve) megegyezik az illető elem rendszámával; ennek megfelelően a mag 
körül keringő elektronok száma is ugyanennyi. (Normális körülmé-
nyek között az atom elektromos szempontból semleges!) 

  

Az atom eszerint egy parányi bolygórendszerhez hasonlít, ahol 
a vonzó központi mag körül nagy távolságra elektronok keringenek. 
A keringésből származó centrifugális röpítőerő (Fc) tartja távol az 
elektronokat a magtól, ez egyenlíti ki az ellenkező (pozitív–negatív) 
elektromosságú részecskék közötti vonzóerőt (Fe). (Olyanszerűen, 
ahogy a megkötött forgó kő feszíti a zsineget.) A mag és az elektro-
nok közötti tér üres. Ezeket az arányokat – például a hidrogénatom 
esetében – a következő hasonlattal szemléltethetjük: ha a magot egy 
pingponglabda jelképezné, a mogyorónyi elektront ettől 1500 méter-
re kellene elhelyezni; a körpálya átmérője tehát 3 kilométer lenne. 
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Ha a mag és az elektronok közötti szabad teret eltüntetnénk, az 

atomok és az általuk felépített testek hihetetlenül összezsugorodná-
nak. Egy gombostű fejében 12 ezer tonna vas férne el, az emberi tes-
tet alkotó atomok egy néhány tízezred milliméter átmérőjű göm-
böcskét képeznének (ezt mikroszkóppal is éppen csak látni lehetne), 
az egész emberiség körülbelül egy kockacukornyi térfogatot tenne ki, 
a Föld egész anyaga mintegy 242 m sugarú gömbbé zsugorodna. 

 
A Rutherford-féle atommodell hiányosságai 

 
Bár a megismerés útján hatalmas lépést jelentett, a bolygómo-

dell már a megfogalmazása pillanatától több oldalról is sebezhető 
volt. Igaz, hogy megadja az atommag körül keringő elektronok szá-
mát, de semmit sem mond ezek egymáshoz viszonyított elhelyezke-
déséről. Több más vonatkozásban is ellentmondásba kerül a fizika 
elfogadott törvényeivel. Ezeket az elégtelenségeket a következőkbe 
rendszeresíthetjük: 

– Ha csupán a centrifugális röpítőerő és az elektrosztatikus 
vonzóerő egyensúlya szabja meg az elektron pályáját, akkor a me-
chanika törvényei szerint fennállhat, hogy egy atomban az elektro-
nok a maghoz közel nagy sebességgel keringenek, ugyanannak az 
elemnek egy másik atomjában, a magtól távolabb, kisebb kerületi se-
bességgel. Viszont a kísérleti mérések adatai szerint az atomok mére-
te egy adott elem esetében meghatározott. 
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– Az elektronok keringése minőségileg azonos egy elektromo-
san  töltött test nagyfrekvenciájú rezgőmozgásával. Az elektrodinami-
ka törvényei értelmében egy rezgő töltés elektromágneses sugárzás 
formájában állandóan veszít energiájából. Eszerint az elektron moz-
gási energiájának fokozatosan csökkennie kellene, pályája szűkülő 
csigavonal lenne, s végül is a magba kellene zuhannia. Ennek a meg-
állapításnak dacára a magot körülvevő elektronok pályamérete ál-
landó, az elektronok nem veszítenek energiájukból. 

 
Ezeknek az ellentmondásoknak a megoldása a Ruhterford-féle 

atommodell lényeges kiegészítését tette szükségessé. Megértéséhez 
viszont tisztáznunk kell néhány fogalmat. 

 
 


