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A) HF 04. 
 
A10 .)  feladat 
 Adott egy merevfalú forgástest. A test forgástengelye az „x” tengely. A forgástestre pontszerű 
részecskékből álló, homogén, „x” irányú részecskenyaláb esik. Az nyaláb részecske áram sűrűsége  ”j0”. 
A forgástest olyan, hogy a ”ρ” ütközési paraméter és a ” ” szóródási szög között a következő 
összefüggés áll fenn:   
 

 a.) Rajzolja fel a  függvényt! 
 b.) Adja meg a ” ” és a „ ϑ+ϑ d ”szögtartományba szóródó részecskékre vonatkozó ”dσ” 
infinitezimális hatás-keresztmetszetet! 
 c.) Határozza meg a ”σtot” teljes hatáskeresztmetszetet! 
 d.) Határozza meg azon részecskéknek a számát, amelyek egységnyi idő alatt szóródást 
szenvednek! 
 c.) A szóródó részecskék hány %-a szóródik a  és a  szögtartományba?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A11.)  feladat 
 Egy centrális erőtérben, egy „m” tömegű részecskére { }00 r/rexpF −⋅  nagyságú, taszító erő hat. 
A részecske a mozgását az erőtér  centrumtól nagyon nagy (∞) távolságból kezdi el. Az iduló 
részecskének az erőtér  centrumára vett perdülete „L0” nagyságú.   
 
 a.) Határozza meg  meg a részecske V(r) potenciális energiáját! 
 b.) Adja meg a Veff(r) effektív potenciális energia függvényt és rajzolja fel!  
 c.) Mekkora a részecske E0 összenergiája, ha tudjuk, hogy a centrumot „r0” távolságra 
       közelíti meg?!  
 d.) Mekkora a részecske v∞ sebessége az indítás pillanatában?  
 e.) Mekkora a részecske kinetikus energiája, amikor r=r0 ? 
 f.) Határozza meg a „ρ” ütközési paramétert!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A12.)  feladat 
 Egy  V(r) centrális szóró potenciál a következő:  

  ( )
!
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egyébként              0

0   ha      RrV
rV 0 . 

Ezen az „R” sugarú  gömbtartományon egy „E” energiájú, pontszerű részecske szóródik.  
A részecske „ρ” ütközési paramétere egyenlő „3R/4 ”-el. 

 

 a.) Adja meg a centrifugális potenciált ( )rEVcf ,, ρ  függvényeként!  
 b.) Rajzolja fel a  )(rVeff  effektív potenciál függvényt és jelölje be a részecske „E” energiáját!  
 c.) Mekkora a „V0” értéke („E”-ben kifejezve) ha a  részecske az origót 3R/8 távolságra közelíti 
meg? 
 d.) Mekkora a részecske sebessége az „R” sugarú gömbtartományban? 
 e.) Rajzolja be a mellékelt  ábrába a tömegpont pályáját! 
 f.) Határozza meg a részecske eredeti mozgásirányának a megváltozását miután elhagyta a 
gömbtartomyányt (azaz keressük al„θ” szórási szöget)!   

 g.) Milyen értékeket vehet fel a részcske összenergiája, ha a perdületének a nagysága „L0” és 
állandóan a gömbön belűl „pattog”? (EXTRA, gyakorlásra!) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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B) HF 04. 

 
B7.)  feladat 
 Egy „y” tengelyű, „R” sugarú kör keresztmetszetű, merev rúd „hegyes” vége forgási paraboloid 
alakú. A paraboloidot az 2kxy =  görbe „y” tengely körüli megforgatásával kaptuk. A paraboloidra az 
„y”  tengellyel párhuzamosan homogén részecskenyaláb esik és a részecskék a felületen tökéleteses 
rugalmas ütközést szenvednek a mellékelt ábra szerint.. A beeső részecskék  sebessége v0. A 
részecskéknek az „y” tengelytől mért ”x” távolságát ρ -val jelöljük („szórási paraméter”). A szóródás 
szögét jelölje ""ϑ ! 
 
 a.) Rajzolja meg a részecske pályáját, ha az az ábrán bejelölt „P” pontban éri el a paraboloidot!  
 b.) Rajzolja be az ábrába a ""ϑ  szóródási szöget! 
 c.) Határozza meg a parabola „P” pontbeli érintőjének az „y” tengelyhez mért („tgα ”)  
iránytangensét  a „ρ ” (=x)  szórási araméter függvényeként!  
 d) A kapott ábra alapján határozza  meg a „α ” és a „ϑ ” közötti kapcsolatot és ennek alapján adja 
meg   ( )2/tg ϑ -t mint a „ρ ”(szórási paraméter) függvényét! 
 e.) Adja meg a ” ” és a „ ϑ+ϑ d ”szögtartományba szóródó részecskékre vonatkozó ”dσ” 
infinitezimális hatás-keresztmetszetet a szóban forgó szórás esetén!  

(Ahol, mint az ismeretes:  ϑ
ϑ

ρ
πρ=σ d
d
d2d )! 

 f.) Az eddigiek ismeretében számítsa ki a ( TOTσ ) teljes szórási hatás keresztmetszetet úgy, hogy 
megjelenjen benne a rúd „R” sugara !.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B8.)  feladat 
 Adott egy ( ) ( )nr/1KrV ⋅−=   2)>n( potenciálfüggvénnyel jellemzett  centrális erőtér (K>0). Az 
erőtérbe egy homogén részecskenyaláb érkezik  amelyben mindegyik részecske „m” tömege és „E” 
összenergiája ugyanakkora értékű.  A beérkező részecskék így csak a „ρ ” szórási paraméterükben 
különböznek egymástól. (Lásd a mellékelt ábrát!)  
 
 a.) Adja meg a centrifugális potenciált ( )r,,EVcf ρ  függvényeként!  
 b.) Adja meg a )r,,E(Veff ρ  effektív potenciális energia függvényt!  
 c.) A „Veff –r”   koordinátarenszderbe rajzolja be az „E” energiszintet és rajzolja fel a )r,,E(V 1eff ρ  
és a )r,,E(V 2eff ρ  (azaz a 21 ρ<ρ  szórási paraméterekhez tartozó) effektív potenciális energia  
függvényeket úgy, hogy az egyik metssze, a másik ne metssze 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 
centrumba beeső és azt elkerülő részecskéket! 
 f.) Határozza meg azon részecskékre vonatkozó 0σ  (teljes)  hatáskeresztmetszetet amelyek  mind  
beleesnek az origóba (azaz szórás centrumba)!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) HF 04. 

 
C4.)  feladat 
 Gravitációmentes térben adott két tökéletesen egyforma acélgolyó. A golyók sugara R0.  
Az egyik golyó áll, a másik „v0” nagyságú sebességgel transzlációs mozgást végez. A mozgó golyó az 
állónak ütközik. Az ütközés tökéletesen rugalmas és az érintkező felületek között nincsen súrlódás.  
 A jelenséget az álló koordinátarendszerben vizsgáljuk.  
 a.) Határozza meg a golyók mozgását az ütközés előtt és után!  
 b.) Hogyan változik a mozgó golyó sebessége az ütközés során egy adott „b” ütközési paraméter 
esetén? 
 c.) Határozza meg az ütköző golyó „ σd ” differenciális hatáskeresztmetszetét! 
 d.) Határozza meg az ütköző golyó „σ ”  teljes hatáskeresztmetszetét! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


