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Neptun kód: ....................................................................................................

Tudnivalók

Az egyes kérdések előtt zárójelben a kérdés nehézsége szerepel 1-5 skálán. A kérdés szintje
azt jelenti, hogy az adott jegyhez érdemben meg kell tudni válaszolni.

A feltüntetett szint nem azt jelenti, hogy nincs különbség a kérdésre adható válaszok minősé-
ge között (azaz egy 2-es szinthez tartozó kérdésre is lehet akár jeles tudást tükröző választ adni).

A ∗ fakultatív kérdést jelöl, amihez valami (apró) ötlet kell, ha nem ugrik be, nem tragédia,
viszont érdemes megoldani (máshol elkövetett hibát ellensúlyozhat).

A megoldásokat a kérdések utáni üres helyre írják!
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1. Részecskenyalábok fókuszálása

(a) (2) Írja le röviden, hogyan fókuszáljuk a töltött részecskenyalábot mágneses térrel!

(b) (3) Megoldható-e ez elektrosztatikus térrel?

(c) (4∗) Lát-e valamilyen lényeges különbséget az elektromos és a mágneses fókuszálás
között?

2



2. Mi az időprojekciós kamra („time projection chamber”)?

(a) (2) Írja le működését röviden (max. 4-5 mondat)!

(b) (3) Alkalmas-e ez az eszköz (önmagában) a részecskék fajtájának azonosítására?
Indokolja válaszát röviden! (Természetesen feltehetjük, hogy a kamra belsejében
mágneses tér van).
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3. (2) Írja le a rádiófrekvenciás gyorsítás működési elvét (ne feledkezzen meg ábra haszná-
latáról)! Hasonlítsa össze egy szinkrotron és egy lineáris gyorsító előnyeit és hátrányait!
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4. Szimmetriasértés

(a) (3) Mik a paritássértés kísérleti bizonyítékai? (Ne feledkezzen meg ábra használatá-
ról!)

(b) (5) Sérül-e más diszkrét szimmetria a természetben? Írja le az ezt igazoló kísérleti
megfigyelés lényegét!
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5. Hadronok spektruma

(a) (3) Milyen a természetben előforduló hadronok kvark összetétele? Mi ennek a ma-
gyarázata?

(b) (5∗) Ha a kvarkoknak N színe lenne, hogyan módosulna a hadronok kvark összeté-
tele? Válaszát egyszerű csoportelméleti magyarázattal indokolja!
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6. (4) Fejtse ki az alábbi időrendezett szorzatot normálrendezett szorzatokkal (ψξ(x) egy
szabad Dirac spinor mező)!

Tψξ1(x1)ψξ2(x2)ψξ3(x3)ψ̄ξ4(x4) =?
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7. Adott a következő Lagrange-sűrűséggel definiált kvantumtérelmélet:

L =
1

2
∂µΦ∂

µΦ− m2

2
Φ2 +

1

2
∂µΨ∂

µΨ− M2

2
Ψ2 − λ

2
Φ2Ψ

ahol Φ és Ψ valós skalármezők, M > 2m.

(a) (4) Írjuk fel a Feynman szabályokat (impulzus-térben)!

(b) (5) Milyen elemi folyamatok lehetségesek egy-, illetve kétrészecske állapotból kiin-
dulva? Rajzolja fel a vezető rendben hozzájuk tartozó Feynman gráfokat!
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8. A töltött M tömegű vektorbozon mező Fourier kifejtése

Vµ(x) =

ˆ

d3~p

(2π)3
1√
2ω~p

3
∑

i=1

(

ǫ(i)µ (~p)ai(~p)e
−ip·x + ǫ(i)µ (~p)∗b†i (~p)e

+ip·x
)

ahol p0 = ω~p =
√

~p2 +M2

és pµǫ(i)µ (~p) = 0 ǫ(i)µ (~p)∗ηµνǫ(j)ν (~p) = −δij
[

ai(~p), a
†
j(~q)

]

= (2π)3δijδ
(3)(~p− ~q)

(a) (4) Számoljuk ki a
∆µν(x, y) =

[

Vµ(x), V
†
ν (y)

]

kommutátort! Milyen mennyiséget kapunk a Lorentz transzformációra nézve?

(b) (4) Hogyan fejezhető ki ∆µν(x, y) egy M tömegű Φ(x) skalármező

∆(x, y) = [Φ(x),Φ(y)]

kommutátorával?

(c) (5) Mutassuk meg, hogy térszerűen elválasztott pontokban ((x− y)2 < 0 esetén)

∆µν(x, y)

eltűnik! (Útmutatás: a koordinátarendszer megfelelő választásával elérhető, hogy az
(x− y) négyesvektor (0, 0, 0, r) alakú legyen).
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