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<§::M• • Compton-)"lcn~g?

Mclyck a Comp<on-jclctt><!g >r"'plaW>~
meafiJ)'<II Icafontosabb kisérleti erec!m<!ny<k ts milyen clv<k alapJ4n
lehet magyanúnt :uokat?

@sy elektron $Cbességc 10 k.mfs. Mekkora a hullámhossu? Hog)an
anlnylik et egy ugy:onekkora sebessegü neutron hullámhossd.hoz?
8. a) Mit jelent DZ Jfánykvontálás? b) Rajzolja rel • Stcrn· ~ri och ~ r,~rkl
vátl31át! c) Ei)' o1om perdületc 3/21i. Hány csoportra bomlik a Stem ·
Gerinch mágnesbcn az. at alom nyaláb, amely <%<:kbóioz atomokból 611?
(i)..l,lyen kvantunt!tómok Jelleu\tlk. az n=4 fökvantt.~ m~zámú állupotokat
a H >ptktrumbJn? (Qn fel a lehetséges mcllék· 6 mágnest<

atomokba.o?

Feladatok (egyenkint 5 pont)
(í::Hoi virjuk az eisö csGcsot a Davisson-~nner kfsérielben, ha a szóró
kristály rácsállandóJ• 0.1 nm és az elek•ron sebessége 0,02c7 Mtlycn
gyorsilófeszültségnek lelei mct~ el a sebesstg?

2. i2.75 MeV cnergi4ju <H~.<>.ecsk~k stóródnak aium(nium-lólián. A
kisérletben 54•-nál nagyobb nór,\si szögcknéi eltérést tapasztalunk a
stórt részecskék tiszta CO<olomb·köicsönhatás alapján várt su\mCotól.
Becsülje meg az alumlnium maaok suganlt (cltételezve, hogy at Cl·
részecskék sugara 2 fm!

3. Egy elektronjaitól megfositolt bor{D)-ion befog egy eiektront.
H4nyszorosa luz az n=3·ról az n=2-es ~llapotra való átmenetnél
kibocsátolt loton energiáJ• a htdrogén B>lmer-sorowa clsö 13gjlihoz
képest?
A Planek-álúmd6 h;6,6xJU" 11. ~ tldtr(Hl tbm<gir l u-"'.
1.6 ur" .q.na.t ••~>''ik.
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Kidolgozás; idö 45 perc. Számo~n kívül semmilyen segédettköz
nem hasmálbató. - Kf rem, hogy a nevét is szalí.ját mindeokl
nyomtatoU beliikkel írja fel a dolxozat4ra.
Az. írás~i viuga trW.nt~nyic 2008. január 10-én 17 óra után lehet
rne:gtek:inte.nl az http://ion.slte.hu/-..ki~sndamllnternetdmen.
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