
Olimpiai előkészítő szakkör
(Budapest, 2020. január 15.)

Régi feladatok:

1. Elektromos dipólus. Adjuk meg az origó-
ba helyezett, p nagyságú, függőlegesen fölfelé
álló elektromos dipólus potenciálját és elektro-
mos terét a tér egy általános r = xi+ yj+ zk
helyén! (Itt i, j és k a három koordinátaten-
gely irányába mutató egységvektor.) Általá-
nosítsuk az eredményt arra az esetre, ha egy
p dipólmomentum-vektorral jellemzett dipó-
lus az r0 helyen van! (Az eredmény megadá-
sánál célszerű bevezetni a dipólustól a vizsgált
hely felé mutató n = r−r0

|r−r0| egységvektort.)

2. Fémgömb elektromos térben. Homogén,
E nagyságú elektromos térbe R sugarú semle-
ges fémgömböt helyezünk.

Hogyan módosul a fémgömbön kívül és belül
az elektromos potenciál?

3. Szivárvány. Hogyan jön létre a szivárvány?
Adjunk magyarázatot a geometriai optika tör-
vényeinek felhasználásával a fő- és mellékszi-
várvány kialakulására! A Nap és a megfigyelő
által alkotott egyeneshez képest mekkora szög-
ben látszik a fő- és a mellékszivárvány (egy
adott színe)?

Miért alakul ki a fő- és mellékszivárvány kö-
zött az úgynevezett Alexander-féle sötét sáv?
(A víz törésmutatója n ≈ 4

3
, pontosabban vö-

rös fényre nvörös = 1,330 és kék fényre nkék =
1,340.)

4. Fermat-elv. Vezessük le a Fermat-elvből a a)
visszaverődés törvényét; b) törés törvényét; c)
vékony lencsék képalkotásának törvényét, va-
lamint a vékony lencsék fókusztávolságát meg-
adó egyenletet!

Új feladatok:

1. Pozitrónium, relativisztikus Doppler-
effektus A pózitrónium egy elektronból és
egy pozitronból álló kötött rendszer (egzotikus
atom). Az Eb kötési energiájú pozitrónium an-
nihilációja során két fotonná alakul.

(a) Határozd meg a fotonok energiáját,
impulzusát, frekvenciáját, feltételezve,
hogy a pozitrónium megsemmisülése
előtt nyugalomban volt!

(b) Tegyük fel, hogy most a pozitrónium v
sebességgel távolodik egy megfigyelőtől,
és így semmisül meg! Határozd meg a
megsemmisülés során kibocsátott foton
megfigyelő által észlelt frekvenciáját!

2. Compton-szórás. Egy Compton-szórási kí-
sérletben nyugvó elektronokat bombáznak fo-
tonokkal, melyek energiája megegyezik az
elektronok nyugalmi energiájával. Mekkora a
szórt fotonok és a visszalökött elektronok im-
pulzusa közti szög abban az esetben, amikor a
két impulzus nagysága megegyezik?

3. Röntgen-szórás. Kezdetben nyugvó elektro-
nokon röntgen-fotonok szóródnak 90◦-os szög-
ben. Mennyivel változik meg a fotonok hul-
lámhossza?

Jó munkát!
Tasnádi Tamás


