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Jó tanácsok:
l. Figyelmesen olvas~ll k el a feladat szövegét!
2. Ha egy paraméten • ktől független határo zott integrá lt nem tudunk kiszám ítani, haladjunk
tovább, az integrál ért ékét elnevezve valaminek!
3. Gondoljuk végig, l1ogy kell-e relativisztikus képleteket használni!

***
l. E = 230 keY energiájú neutron ok szóród ását vizsgáljuk berilliumatommagokon (tömegszám: A = 9, a berilliumfém sűrűsége 1,85 g/cm3 ) . A céltárgy vastagsága d -: O, 5 mm, a

hatáskeresztmetszet il yen neutronenergiánál kb. a
da
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Másod percen ként 10 1" neutron érkezik a céltárgyra, 3 cm 2 felületű detekto runkat ~ céltárgytól
l m-re helyezzük el, r·s különböző szórási szögekhez forgatjuk. 1J = 30°-nál másodpercenként
476 beütés t, -8 = 45c -nál pedig 482 beütés t mérünk. fvlennyi ez alapján az Q és {3 állandók
__

érték~

fvlenny i a

telj~~s

szórási hatásk eresztm eü;zpt.? Lássuk b e , hogy a céltárg y

,~ékony "-nak

tek inthető!

2. Egy E = 3 fvleV energiájú foton szóródik egy álló elektronon, majd eredeti irányához
képest merőlegesen h;t.lad tovább. Mekko ra a szórt foton energiája, hullámhossza? Mekkora
a meglökött elektron hullámhossza?
3. A Davisson-Gerrrwr-kísérletben elektronoknak fémkristályról (azaz atomoknak kockar ácsszerű teljesen periodikus rendszeréről) való visszaverődését vizsgálták , és interferencia-effekt ust
tapasz taltak , ami az dektro nok hullámtermészetének bizonyítéka.
·
Legyen a beeső el('ktronok energiája E = 15 keY, a nyaláb essen be merőlegesen a kristálysíkra! Ilyenkor a~; egymás melletti különböző "atomsorokról" visszaszóródó elektronok
interferálnak egymás~al Határozzuk meg, hogy a merőlegesen visszavert elektro nok irányához képest hol lesz <iZ első erősítési hely az elektron-érzékelő ernyőn! (Az ernyő legyen a
kristálylaptól visszavc·rt irányban 0,5 m távolságra, a kristályunk pedig legyen vas, melynek
sű rűsége p = 7, 8 gjcn1 3 , atomsúlya 56 gjmol.)
4. Hány darab fotont sugároz ki másodpercenként a Nap? (Sugara kb. 700 ezer km, felszíni
hőmérséklete

5700 K J. Ezeknek hanyada nagyobb energiájú, mint a látható fény fotonjai?
(Azaz hanyad uknak kisebb a hullámhossza, mint 380 nm?)
Nagy l\llárton ·

