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l. RéSZ 

Kérdések (egyenként 3 pont) 

l. Milyen egységben mé<jUk az a1omok lömegél? Raj1.olja fel egy 
lömegspeklroméler v:lzlalil! Mi a sebesség és mi az irányfókuszilis? 

2. M i a sörétzaj'? Rajzolja fel annak a kfstrleti berendeúsnek a vázlatát, 
amivel meg lehet figyelni! Milyen l~nyeges fehev6sckkel írtuk Ic a 

· jelenségei? 

3. lrja fe l a Maxwell-féle sebességeloszlási l (A nonnilisi faklort jelölje 
N-nel.) Hogyan kellene kis~milani a részecskék sebességének á1lagá1? 

4. Mi jellemzi a gázok emissziós spektrumait? Mi a Rydberg-Ritt·f~le 
kombinációs elv'! Hogyan jelentke~i k. a kísé:rletckbcn. ha egy átmenet 
tiltott? 

5. Rajzolja fel a Selényi-kísérlel v:izlalál! Mi voh a kísérle! eredménye és 
milyen elm~let cáfolatát jelentette? 

6. Complon-szórás vizsgálala közben li(f.ban és 90•-ban mérjUk a szón 
f01onok hullámhoss1.á1. Mekkora az eredeli sugárzás hullámhosszihoz 
képesi az előbbi szögekben megfigyelheiÖ hullámhossz-vállo~k 

aránya? 

7. Egy pro1on sebessége 10 km/s. Mekkora a hullámhossza? Hogyan 
aránylik ez egy ugyanekkora sebességú a-részecske hullámhoss~hoz? 

8. Rajzolja fel a S1ern-<Jerlaeh kísérle! vázla1á1! Hány csoportra bomlik a 
S!ern-Gerlaeh magnesben oz az alomnyaláb. amelynél a) a spi n 5h , b) 
7/211? M ié11 bomlik fel a nyalábéppen ennyi komponensrc? 

9. Mi a hiperfinom felhasadás oka? Mi a világürböl érkezö 21 cm-es 
sugárzás forrisa? Mién nem figyelheljUk meg ez1 a sugárzás• földi 
laboratóriumokban'? 

10. Mi a l..amb-féle eholódis? Milyen nagyságrendO a jelenség 
hidrogénatomnál 7 

Fetadatok: 

l. Milyen feszUhstggel kell elek~ronok>~ felgyorsflani, hogy a ktlréses 
kísérleiben az elhajlási kép azonos legyen a vörös (600 nm 
hullámhosszúságú l ft ny állal ltu-ehozoual? (6 pont) 

2. Egy 10 nA áramerósségü a-nyaláb esik egy 0.5 mm vaslag szénfóliára. 
A fóliá!ól 30 cm-re 1alálha1ó 3 cm2 felüle1ü 90% halásfokú deleklorral 
2 óra alan l o' beül éS! mértUnk. Fehé ve, hogy a szén sürüsége a 
fóliában 2 g/cm3• mckkora szórás differenciális hatáskeresumetstete a 
deleklor szögében? (7 pont) 

3. Mekkora a He' ion n=5 állapolából az n=4 állapolába való á1mene1 
során kisugárzali f01on energiájának aránya az n=S állapol 
energiájához 7 (7 pont) 

A Planck-álltmdó h=6.6x!U14 Js, az eleml töltés 1.6· f0- 1'Cb. az elektron 
t6megéti(T"'. a protonétl.6 lu-'1 kg·nak vegyük. 

Kidolgozási id6 SO per<. Sr.ámológfpen kivill semmilyen segédenköz 
nem használható. - Kérem, hogy a nevét és szakját rnindenki 
nyomtalolt betükkel írja fel a dolgoza tára. 

Az írásbeli vizsga e.redményfl 2009. januér 8-án 17 óra ulán lehel 
megtekinteni a.t )uden~.elle..hu/-geg/ lnternetcímen. 

Ki.s$ Á dóm által tartott sr.6btli időpontjai: 2009. január 22 (csütörtök, 
8:30-t61, max. 10 j6), január 26 (hiifő, 9-t6/ amfg folyamatosan vannak 
ltaltgat6k) ls janutfr 29 (csütlirtlik, 9-tó1). } t ltnlketni ETR-en kenstJiil 
kell. 


