
Utazások az atomok 
világában



Miből és hogyan épül fel a világ?



Világunk méretei
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A természet építőelemei és erői 
Empedoklész (Kr.e. 450) szerint

Démokritosz 
(Kr.e. 460-370):

A világ üres tér, 
amelyben parányi, 
tovább már nem 
osztható atomok 
jelentik az anyagot.



DIMITRIJ 
MENGYELEJEV 

1834 – 1907



Az atom 1911-ben

ERNEST RUTHERFORD 
(1871 – 1937)



A gyorsítókkal feltáruló 
mikrovilág
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A természet építőelemei és erői 
1930-1960





A speciális relativitás elmélete

Albert Einstein 
(1879 – 1955)

1. A fizika minden törvénye az 
egymáshoz viszonyítva 
egyenesvonalú, egyenletes 
mozgást végző rendszerekben 
ugyanolyan alakú, és bármely 
kísérlet eredménye független a 
vonatkoztatási rendszertől.

2. A fénysebesség minden fenti 
rendszerben ugyanakkora.
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OPAL









The CMS Detector







A természet építőelemei és erői 2010
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„Légy szíves, rajzolj 
nekem egy atomot!”



Az atomfizika ma

Összetett és különleges rendszerek extrém 
pontosságú mérése és elméleti leírása

Az elmélet (kvantumelektrodinamika) 
teljesítőképességének tesztje

Atomok (atomi törmelékek) olyan pontosságú 
és megbízhatóságú ismerete, hogy azok 
laboratóriumi (munka)eszközként 
használhatók legyenek



Témák:

1. Egzotikus elektronbefogási folyamatok

2. Sokszorosan töltött ionok sugárzása
plazmában

3. Sokszorosan töltött ionok kölcsönhatása
szilárd testek felületével



Elektronbefogás

„Mozgó vonatra fel- és leszállni tilos!”



Thomas-szórás



Az elektronspektrométer



A kísérleti berendezés

p+ HHe

Ep= 1 MeV

vp = 14 000 
km/s



Amit közvetlenül látunk

X

Y



Amit a 
látványból 

kihámozunk

MEGFIGYELÉSI IRÁNY



Elektronbefogás a „küszöbre” ECC



Transzferionizáció TI



Elektronvesztés a küszöbre ELC



A kísérleti berendezés



Elektronbefogás és transzferionizáció

ELEKTRONENERGIA [eV]



A hélium atom elektronbefogása

ELEKTRONENERGIA [eV]

TELJES



Sokszorosan töltött nehézionok 
kölcsönhatásai



Az ATOMKI 14,5 GHz-es mikrohullámú kemencéje



Az ECR mágneses csapda



VAS TEKERCSEK
PLAZMA-KAMRA

GÁZBEVEZETÉS

KIVONÁS
LENCSE

HEXAPÓLUS

MIKROHULLÁM

FÉMTÜKÖR               



Mágneses tér csökkentése (Kr+Ne)
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Mit lát a röntgen-szem?



Röntgen-felvétel az ECR plazmáról



Röntgen-felvétel az ECR plazmáról



Ar Xe gázkeverék röntgenspektruma 50 W 
mikrohullám teljesítmény esetén

J. Pálinkás, E. Takács, S. Biri, A. Valek, Cs. 
Szabó, L. T. Hudson, J. Imrek, B. Radics, B. 
Juhász, T. Suta, ICPEAC, Stockholm, 2003. 
jul. 23-29.

S. Biri, A. Valek, T. Suta, E. Takács, Cs. 
Szabó, L.T. Hudson, B. Radics, J. Imrek, B. 
Juhász, J. Pálinkás, Review of Scientific 
Instruments, 2004, 75, 1420-1422



Az ECR plazma röntgentomográfiája



Argon plazma



Az ECR ionforrás és a 
kísérleti berendezés



X@C60



Coulomb-robbanás



Se felületének AFM képe 200 keV-es
Xe+20 ionok becsapódása után



Se felületének AFM képe 200 keV-es
Xe+20 ionok becsapódása után és a 
kiemelkedések keresztmetszeti képe
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