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( ,RÉSZ 

J(;rdistk ('fY<nkint J pont) 

0 tllycn n~'Stgrendbe esik az atomok. ill. az atomma&<>k illméroJ•' Mt 
jclk:mv az atomok su~nü váltoúsál az aixsony rends.úmGaktól a 
nagy n:ndsúm03k (c !f' 

(Í):-tit nc:vetilnk ~lemi eseménync.k? Mi ~ hatáskerc.szlmetszct 
dcfinfctója? Mil nevez.íink djfrcn:nciális harásk~re~tu~s7clnek ~ 

fllyen tiy~gben m~~ük 01.1? 

[)t'MI :a llrown mozsás és mi a jelenség fizikai oka? Mclyek a Drowu· 
mozgáll lelrásánál alkalmatou föbb gondolatok? Melyek a kf~rlctc~ 
sonln megfigyelt mcnnyiségek? 

~ vörös r~ny ftt:kvenciája 4 1014Hz1 Mctkoro :mrmk a r~nyuek a 
hull:imh~zu, amelyből a ritka levegő kt1S7.C:r lillnyi cner&iát szór k1. 
minl a vi!rös f~ny1Jöl? 

(s:}Mtlycn kJ~rlelt mcgfigyclé><ok t~tják ali a foton o) 
- hull:imtula;don~4t. b) rúzccsketulajdcaságát? lsmcncssc: az EiMtetn

léle tilsuprú$ alapgondolotáti Mil)-eo k;..<rlct cáfolJ• ezt? 

<§::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·~rioch ~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< 

kvnntum.szárn-ért~ktktl! Mn JCicnt .1:r.. hogy ~.tC'k az állapotok 
dcgenetáltak? 

~i a hidrogén atomban megfigyelt a) finom!clhasarlás. til. b) 
hiperfinom felh~ ftztkaJ oka? MckkOfll a nagyságrt:ndjuk a H
ruomban? c) Mcgfigyelhct6.., a linom!elhas>dás ••.D'Obb ..,.,dsútrnl 
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 lu-"'. D protonit 
1.6 ur" .q.na.t ••~>''ik. 
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. 

Suibeli időpontjai: 2008. január ll (pi nt ek, 14-ll)január JS (péntek, 9-
12). január 23 (S<erda, 9-IJ),janllflr 28 (/•il/1/, 9-12),/tbmár l (pl11tek, 
9·12). Jel~:ntkezul ETR·BH kllrtlt.lill kt~ll. 


