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(Modern fizika)

Szükséges előismeretek: Bohr-modell, Bohr-Sommerfeld kvantálás, Compton-effektus, relativitáselmélet;

1. A Bohr-féle atommodell igen jó leírást ad a hidrogénszerű atomok színképéről. Nagy hiá-
nyossága azonban, hogy az elektrodinamika törvényei szerint a körpályán mozgó elektron elekt-
romágneses sugárzást bocsát ki magából, így energiát veszít és egy idő után a magba csapódik.
A gyorsuló elektron által kisugárzott teljesítményt jó közelítéssel a Larmor-formula adja meg,
mely szerint

Psug =
e2a2

6πε0c3
,

ahol e az elemi töltés, a az elektron gyorsulásának nagysága, c pedig a vákuumbeli fénysebesség.
Klasszikusan mekkora lenne a hidrogénatom élettartama, azaz mennyi idő alatt csapódna be

a kezdetben a0 sugarú, alapállapotú hidrogénatom elektronja az r0 sugarú magba (r0 ≪ a0)?
Számítsuk ki az eredményt numerikusan is! (Adatok: r0 = 2,8 · 10−15 m, a0 = 5,3 · 10−11 m,
c = 3,0 · 108 m/s.)

2. Hány százalékkal tér el egymástól a deutérium és a hidrogénatom által kibocsátott legki-
sebb frekvenciájú látható fény hullámhossza?

3. L induktivitású tekercsből és C kapacitású kondenzátorból ideális rezgőkört készítünk.
Klasszikusan, ha a kondenzátor kezdetben töltetlen és a tekercsben nem folyik áram, a rend-
szer teljes energiája zérus. A kvantummechanika szerint azonban ilyen állapot nem lehetséges, a
rezgőkör energiájának mindig zérusnál nagyobbnak kell lennie, emiatt a kondenzátor feszültsége
időben fluktuálni fog.

a) Becsüljük meg a kondenzátoron lévő feszültség effektív értékét, ha a rendszert nagyon
alacsony hőmérsékletű (T → 0 K) környezetbe helyezzük!

b) Becsüljük meg a kondenzátoron lévő feszültség effektív értékét, ha a rendszert nagyon
magas T hőmérsékletű környezetbe helyezzük!

c) Mit jelent az előző alkérdésekben szereplő „nagyon alacsony” és „nagyon magas” hőmérsék-
let?

4. Ismert, hogy homogén mágneses mezőben az indukcióra merőlegesen mozgó elektron kör-
pályára kényszerül. Ha a mágneses mező B indukcióját nagyon nagy értékre növeljük, az elekt-
ron viselkedése kvantumossá válik. Az elektron erős mágneses térben kialakuló energiaszintjeit
Landau-nívóknak1 nevezik. Becsüljük meg, hogy alapállapotban mekkora sugarú korongban „te-
rül szét” a mágneses térre merőleges irányban az elektron!

5. Egy elektront, amely csak az x tengely mentén mozoghat, az áb-

rán látható potenciálvölgybe zárunk. Az elektron potenciális energi-
ája x függvényében U(x) = α|x|, ahol α állandó. A Bohr-Sommerfeld
kvantálás segítségével határozzuk meg az elektron lehetséges energia-
szintjeit az m elektrontömeg és α segítségével!

1Lev D. Landau (1908-1968) szovjet fizikus


