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A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html 
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A testek a hőmérsékletüktől függő spektrummal elektromágneses 
hullámokat emittálnak:  
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A modell: egy kocka alakú abszolút fekete test falú üregben 
elektromágneses tér alakul ki, amely a fallal termikus egyensúlyban 
van. Az üregbe zárt elektromágneses tér esetén már láttuk, hogy 
nem alakulhat ki tetszőleges frekvenciájú állóhullám, hanem 

Az összefüggést kielégítő számhármasok – mint koordináták – egy 
nyolcad-gömb által magában foglalt térrész csúcsaiban 
elhelyezkedő pontok. E pontok száma közelítően: 
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A két független polarizációjú hullám miatt: 

A                          frekvenciák közé eső hullámok száma: 

Figyelembe véve, hogy az egy oszcillátorra jutó átlagos energia kT, 
(ekvipartíció-tétele) így a       frekvenciához tartozó energiasűrűség 
(Rayleigh-Jeans): 

A frekvenciára történő integrálás végtelen energiát eredményez! 
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Planck: az ekvipartíció-tétele levezetésénél az oszcillátorok 
energiája nem folytonos, hanem egy bizonyos energiakvantum 
egészszámú többszöröse:  

E feltevés mellett az oszcillátor átlagos energiája a Maxwell-
Boltzmann-statisztika értelmében: 
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Így a frekvencia szerinti eloszlásra az energiasűrűség: 

Feltételezve, hogy  

Az energiasűrűség:  
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A hőmérsékleti sugárzás (kék vonal: T=300K, lilavonal: T= 400K, 
szürke vonal: T=500K, zöld vonal: 600K)  
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A fény hatásra a fém felültéből elektronok lépnek ki. 

Kérdés: Ha a fény hullám, akkor hogy tud egy elektronra 
koncentrálódni? → A fény kvantumokból, fotonokból áll. Akkor 
most a fény hullám vagy részecske tulajdonságú, vagy ez is, az is?  
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A foton energiája, a kilépő elektron kinetikus energiája és az ún. 
kilépési munka közötti kapcsolat: 

azaz foton energiája meg kell haladja a kilépési munkát. 
 
Következtetés: A frekvencia növelésével a kilépő elektronok 
mozgási energiája nő, míg a kilépő elektronok száma a fotonok 
számával, azaz a fény intenzitásával arányos.  



Így a fenti állítás értelmében egy magányos atom esetén, ha nem 
elegendő a foton energiája az ionizációhoz, akkor egyáltalán nincs 
kilépés. Ugyanakkor Maria Göppert-Mayer (1929) elméleti jóslata 
szerint egy atom két vagy akár több foton egyidejű elnyelésére is 
képes, így a szükséges ionizációs energia elérhető! Ennek 
vizsgálatára csak a lézerek megjelenése után (1960) nyílt lehetőség. 
 
A sok-fotonos folyamatok esetén a kilépő elektronok mozgási 
energiája: 
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Megjegyzés: az elektromágneses hullám – anyag kölcsönhatásában a fotoeffektus 
a kisenergiás folyamatok közé tartozik. A fény részecske (foton) voltát erősíti. 
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Nagyfrekvenciájú elektromágneses sugárzás (pl. röntgen-sugárzás) 
– anyag kölcsönhatása, amely a foton részecske jellegét erősíti. 
Mivel az elektronok atombeli kötési energiája a beérkező 
sugárzásáéhoz képest elhanyagolható, így a foton szabad elektronon 
történő szórásaként írjuk le a folyamatot.  

v 



A szórási folyamatot leíró energia és impulzus (nem-relativisztikus 
és relativisztikus) egyenletek. Energia megmaradás: 
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Impulzus megmaradás: 

Itt m az elektron nyugalmi tömege, p az impulzusa. 
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A szóródás során létrejövő hullámhosszváltozás (mindkét közelítés 
ugyanazt a végeredményt adja!): 

Innen a  Compton-hullámhossz: 

Ez éppen annak a fotonnak a hullámhossza, amely energiája 
megegyezik az elektron nyugalmi energiájával. 
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Polikristályos alumíniumfóliával készített röntgen- és elektron elhajlási kép 

röntgen 

elektron 
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