
Mag- és neutronfizika  

2. zárthelyi – A csoport 
2018.12.03. 

 
A zárthelyin maximálisan 100 pont szerezhető, az elégséges alsó határa ≥40%! A zárthelyin csak számoló-

gép használható. A számolós feladatokat külön lapokra kell írni! A munkaidő 90 perc. Jó munkát! 
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1. kérdéscsoport: Kiskérdések (A tesztben minden helyes válasz 3 pont, minden helytelen válasz -1 pont, 

amennyiben nincs válasz 0 pont. A választott megoldást a fenti táblázatba kell írni! A nem egyértelmű 

megoldást rossz válasznak minősítjük! Csak a táblázatban szereplő megoldást ellenőrizzük!) 

1.1. Miért praktikus tömegközépponti-rendszerben leírni a szórási folyamatokat? 

A: Mert a teljes energia nulla.  B: Mert a teljes mozgási energia nulla.  

C: Mert csak egy szórási szög van.  D: Mert az egyes impulzusok nullák. 

1.2. Az alábbiak közül melyek lehetnek stripping reakciók is? 

A: (n,p), (p,n)  B: (p,d), (n,d) C: (d,n), (d,α) D: (6Li, α), (d,p) 

1.3. Közbenső mag képződésével járó reakcióra a differenciális hatáskeresztmetszet 

A: nagy szögekre nagy, kis szögekre nagy. 

B: nagy szögekre nagy, kis szögekre kicsi. 

C: nagy szögekre kicsi, kis szögekre nagy. 

D: minden szögre nagyjából azonos. 

1.4. Mi a spontán hasadás feltétele (A tömegszám, Z rendszám)? 

A: A54Z2  .    B: A54Z2  .   

C: 
2Z54A  .    D: 

2Z54A  .  

1.5. Az 238U hasadási hatáskeresztmetszete küszöbfolyamat, ennek oka, hogy 

A: páros a protonszám.     B: a szimmetria-energia növeli a hasadási gátat. 

C: a párenergia csökkenti a kötési energiát. D: a Coulomb-taszítást le kell győzni. 
1.6. A Watt-spektrum  

A: a késő-neutronok energia-eloszlása.  B: a termikus neutronok energia-eloszlása. 

C: a prompt-neutronok energia-eloszlása. D: hasadvány magok energia-eloszlása. 

1.7.  Egy láncreakcióban, ha az effektív sokszorozási tényező kisebb, mint egy, akkor a neutronszám 

A: lineárisan csökken.  B: logaritmikusan nő.  C: exponenciálisan csökken.  D: egyik sem 

1.8. Ha reaktivitás 1$, akkor a sokszorozó rendszer 

A: kritikus.     B: szubkritikus, de prompt kritikus 

C: szuperkritikus, de prompt kritikus  D: szuperkritikus, de könnyen szabályozható. 

1.9. Mely detektortípus elengedhetetlen tartozéka a fotoelektron-sokszorozó? 

A: A szcintillációs detektornak.  B: Az ionizációs kamrának. 

C: A félvezető detektornak.   D: A nyomdetektoroknak 

1.10. Mely állítás igaz? 

A: Az ionizációs kamrával nem lehet az ionizáló sugárázás energiáját mérni. 

B: A félvezető detektorok energiafelbontása jobb, mint a gáztöltésű detektoroké. 

C: A félvezető detektorokban az ionizáló sugárázás elektron-ion párokat hoz létre. 

D: A PIPS detektorokkal tipikusan a nagy áthatolóképességű gamma-sugárzást lehet detektálni.  

1.11. Ha egy félvezető detektor kristályában „donor” szennyezés van, akkor 

A: nő a lyukvezetésből származó vakáram. B: nő az elektronvezetésből származó vakáram. 

C: a detektor használhatatlan.   D: nő a detektálási hatásfok. 

1.12. Az alfa-sugárzás LET kifejezése az alfa-rész mozgási energiájának 

A: lineárisan függvénye.  B: hiperbolikus függvénye. 

C: négyzetes függvénye.  D: egyik sem. 

1.13. Hogyan lehet egy gáztöltésű detektor geometriai hatásfokát növelni? 

A: Egy detektor geometriai hatásfoka fix, nem lehet változtatni. 

B: Csökkenteni kell a forrás és a detektor közti távolságot. 

C: Növelni kell a detektorra kapcsolt tápfeszültségét. 

D: A detektor jelét nagyobb mértékben kell erősíteni. 



1.14. A gamma-spektrumból hatásfok-kalibráció nélkül, de jó energia-kalibrációval meghatározható  

A: a mért izotóp típusa.   B: a mért izotóp felezési ideje. 

C: a mért minta aktivitása.   D: a mért izotóp aktivitása és típusa is. 

1.15. Melyik állítás nem igaz? 

A: A fotoeffektus csak kötött elektron esetében következhet be. 

B: A párkeltés valószínűsége (a küszöb felett) az energia növekedésével nő. 

C: A Compton-szórásban átadódhat a foton teljes energiája az elektronnak. 

D: A gamma-foton kölcsönhatása statisztikus folyamat, ezért tökéletes árnyékolás nem létezik. 

1.16. A hasadás során keletkező atommagok tömegszám szerinti eloszlása 

A: egyenletes. 

B: két maximummal és egy minimummal rendelkező görbével írható le. 

C: a hasadó mag tömegszámának felénél maximummal rendelkező görbével írható le.  

D: nem értelmezhető, mert a hasadás során mindig bárium és kripton izotópok keletkeznek. 

1.17. R sugarú kemény gömbön történő rugalmas szóródáskor a differenciális hatáskeresztmetszetre 

igaz, hogy 
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1.18. Mi a Bragg-csúcs fizika jelentése? 

A: A töltött részecske a mozgási energiáját csak egy kis tartományban adja át a közegnek.  

B: A töltött részecske egy kis tartományban mozgási energiát kap a közegtől. 

C: A töltött részecske a mozgási energiájának egy nagy részét a pályája végén adja le.   

D: A LET érték csak diszkrét lehet. 

1.19. A hasadásban felszabaduló energia mely része tekinthető biztos veszteségnek (nem alakul 

hőenergiává)?   

A: Az antineutrínók által elvitt energia. 

B: A hasadványok mozgási energiája. 

C: A promop-gamma fotonok energiája. 

D: Nincs veszteség, a hasadásban felszabaduló energia közel 100%-a hőenergiává alakul. 

1.20. Az alábbi detektorok közül melyik alkalmas neutronok mérésére? 

A: Ionizációs kamra.    B: Ködkamra. 

C: Hasadási kamra .   D: Geiger-Müller-cső.   

 

2. kérdéscsoport: Megoldandó feladatok (40 pont) 

 
2.1. Az Oktatóreaktorban besugárzási kísérletet végeznek, amelyhez alumínium (27Al) fóliába (42 mg) 

csomagolt 5 mg arany (197Au) mintát sugároznak be 1011 1/cm2s állandó neutronfluxus mellett. A 

következő magreakciók játszódnak le: 197Au(n,γ)198Au (99 barn); 27Al(n,γ)28Al (0,233 barn). Szá-

mítsa ki, mennyi ideig tartson a besugárzás, ha utána a maximum egy órás pihentetési idő elteltével 

az arany aktivitása nem haladhatja meg a 10 kBq értéket! (6 pont) Mennyi magreakció következett 

be a besugárzás ideje alatt összesen? (4 pont) Mekkora a minta teljes aktivitása a besugárzás végé-

re? (4 pont) Mennyi arany bomlott el a besugárzás és a pihentetés ideje alatt? (6 pont) 

Adatok: a 198Au felezési ideje 2,69 nap, az 28Al felezési ideje 2,27 perc. A moláris tömegeket a tö-

megszámokkal lehet közelíteni.  

 

2.2. Egy monoenergiás, homogén neutronnyalábot szeretnénk 0,001%-ára csökkenteni. Ha egy 25 cm 

vastag kádat tölthetünk fel H2O és bórsav (H3BO3) homogén keverékével, akkor milyen keverési 

arányú (Vbórsav/Vvíz=?) oldatot kell a gyengítéshez készítenünk? (12 pont) Ha a kapott keverési 

arányt (a bórsav és víz térfogatarányát) felcserélnénk, akkor mekkora lenne az erre az oldatra vo-

natkozó totális makroszkopikus hatáskeresztmetszet és az árnyékolás nagysága? (8 pont) 

Adatok: a bórsav moláris tömege 61,83 g/mol, sűrűsége 1,4 g/cm3, a 10B abszorpciós hatáskereszt-

metszete 3839 barn, előfordulási gyakorisága a természetes bórban 19,9%.  


