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MECHANIKA 1 
 

 

GYAK 04. 

 
1.)  feladat 
 Egy részecske szabadon mozog az „x” tengely mentén.  Az „O” origó egy „üres” szóró  
centrumnak tekinthető, azaz nem történik szóródás. 
 Alkalmazza a σd  differenciális hatáskeresztmetszet fogalmát a jelen esetre és mutassa meg,  
hogy a ϑ szóródási szög mindig zérusnak adódik! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.)  feladat 
 Adott egy origó centrumú, álló, „R” sugarú merev gömbfelület. Az „x” tengellyel párhuzamosan 
mozog egy tömegpont és teljesen rugalmasan ütközik a gömbbel. A részecske szórási paramétere R<ρ . 
 
 a.) Határozza meg a σd  differenciális hatás keresztmetszetet! 
 b.) Határozza meg a totσ  teljes hatáskeresztmetszetet! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.)  feladat 
 Adott egy „x” tengelyű, merev forgástest. Az „x” tengellyel párhuzamosan mozog egy tömegpont 
és teljesen rugalmasan ütközik a mindvégig álló  forgástesttel . A részecske szórási paramétere ρ . Mivel 
az ütközés a felülettel érintkezve jön létre, ezért a forgástest felületét előállító „vezérgörbe” a ρ (x)-el 
adható meg.  
  
 a.) Írja fel  a σd  differenciális hatáskeresztmetszet definíciós formuláját erre az esetre! 
 b.) Alkalmazza a „tükörtörvényt” felületi rugalmas ütközésre.  
 c.) Határozza meg a „ϑ ” szórási szög és a „ρ (x)” kapcsolatát!  
 b.) Határozza meg a totσ  teljes hatáskeresztmetszetet! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.)  feladat 
 Adott egy centrális erőtér, amelyet az alábbi V(r) potenciálfüggvény jellemez:  
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 a.) Adja meg a ( )rVeff  effektív potenciált és rajzolja fel a függvényt! 
 b.) Az erőtérbe „E” energiájú részecskét lövünk, amelynek szórási paramétere ( ) R4/3 ⋅=ρ  és 
amelyik 2/R  távolságra közelíti meg a centrumot. A „V0” ismeretében határozza meg a részecske 
energiáját! 
 c.) Mekkora sebességgel indítottuk el a részecskét? 
 d.) Mekkora a részecske sebessége akkor, amikor legközelebb van a centrumhoz?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.)  feladat 

 Tekintsük az előző, 4.) feladatot!  Legyen a részecske energiája 0V4
3E = ! 

 Mekkora szórási paraméterrel kell indítatni a részecskét, ha azt akarjuk, hogy R/2 távolságra 
közelítse meg a centrumot? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.)  feladat 
 
A Földre (annak gravitciós terébe) nagy kiterjedésű, homogén, adott „E” energiájú részecskenyaláb 
érkezik. A Föld „R” sugarú felületénél a potenciális energia ( ∞+ )-el modellezhető. 
 a.) Adja meg a ( )rVeff  effektív potenciált! 
 c.) A „Veff –r”   koordinátarenszderbe rajzolja be az „E” energiszintet és rajzolja fel a 21 ρ<ρ  
szórási paraméterekhez tartozó )r(Veff   függvényeket úgy, hogy az egyik „R”-nél, a másik „ R>r ” 
sugárnál messe az „E” energiaszintet!  
 d.) Vázolja fel a 21 ρ<ρ  szórási paraméterekkel rendelkező részecskék pályáját!  
 e.) Határozza meg azt a 0ρ  ( 201 ρ<ρ<ρ ) szórási paramétert, amely elválasztja egymástól  
a Földbe becsapódó és a Földet elkerülő részecskéket! 
 f.) Határozza meg azon részecskék 0σ  (teljes)  hatáskeresztmetszetét, amelyek mind  
elérik a Föld felületét!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


