
ΦυσικÞ Τν (Κ6αντομηχανικÞ-Ι), ΣΕΜΦΕ 4' Εξ., Ακ. 'Ετοò 2ΟΙ5

ΕπαναληπτικÞ εξÝταση

Τρßτη 15.Οθ.2Ο15 8:3Ο, ΔιÜρκεια 2.5 þρεò

FÝμ" L.l ΘεωρÞστε τη σκÝδαση ενüò ακßνητου ηλετ<τρονßου απü Ýνα φωτüνιο μÞκουò κýματοò λ.

α) Δεßξτε üτι η γωνßα @ κατÜ την οποßα σκεδÜζεται το ηλει<τρüνιο σχετßζεται με τη γωνßα σκÝδασηò του
φωτονßου θ μÝσω του τýπου

coτ ο : (' - !) ,"" r9)- - \' r /'«" \z/
Υπüδειξη: Ισχýει η σχÝση tan (f) : #

ρ) Α" το προσπßπτον φωτüνιο Ýχει ενÝργεια Ε : 2mc2 κατη ακτινο6ολßα που σκεδÜζεται παρατηρεßται
σε κατεýθυνση κÜθετη προò τη διεýθυνση πρüσπτωσηò να υπολογßσετε το μÞκοò κýματοò τ<αι την
ορμÞ των σκεδαζüμενων φωτονßων.

FÝfiΤ.l ΘεωρÞστε την πρüστπωση ενüò σωματιδßου μÜζαò μ σε Ýνα μονοδιÜσταιο σκαλοπÜτι δυνα-

μικοý τηò μορφÞò

μεενÝργεια Ε>ν,
α) Υπολογßσßε τον συντελεστÞ ανÜκλασηò /ß για την περßπτωση που το σωματßδιο προσπßπτει απü τα

αριστερÜ αλλÜ καιγια την περßπτωση που προσπßτπει απü δεξιÜ. Συγκρßνετετα αποτελÝσματα και
σχολιÜστε.

β) Δþστε μßα Ýκφραση για τον συντελεστÞ ανÜκλασηò στο üριο ,Ε -+ οο που να δηλþνει üτι σε μεγÜλεò
ενÝργειεò το σκαλοπÜτι δυναμικοý γßνεται πλÞρωò διαπερατü,

|/ι^\ |ν για r>0
"Ι-Ιß -\ 0 για -υ<0



Σωματßδιο με μÜζα rn εßναι περιορισμÝνο σ'Ýνα μονοδιÜστατο κουτß με αδιαπÝρατα τοιχþματα, δη-
λαδÞ σε δυναμικü

ττι, r 0 για 0<r<a.γΙΤl :1** 
για τ<0 Þ r>a

Οι κανονικοποιημÝνεò κυματοσυναρτÞσειò για τιò στÜσιμεò καταστÜσειò Ýχουν τη μορφÞ ι!.@) :
Γ:

1/|sin (º¾) (η: 1,2,3,..,). ΘεωρÞστε üτι το σωματßδιο βρßσκεται τη χρονικÞ στιγμÞ Ý : 0 στηννα \ α /

κατÜσταση ι
ιι(τ.0) : ΝΣ 1.ß" (1¾)

-.η 
\ α /

α) Ινα φÝρετε την 1ζυματοσυνÜρτηση ,ι/(r,0) σε κανονικοποιημÝνη μορφÞ.

β) ΓρÜψτε την κανονικοποιημÝνη χρονοεξαρτþμενη κυματοσυνÜρτηση rΙ, @,t)

7) Υπολογßστε την πιθανüτητα να βρεθεß το σωματßδιο στην κατÜσταση με ενÝργεια Ε : ξff μετα
απü χρüνο ý.

Υπüδειξη: Ισχýει η σχÝση ΣL, # : ξ3-.

FΓμß 4.] ΦορτισμÝνο σωματßδιο μÜζαò m και φορτßου q το οποßο δÝχεται δýναμη F : -mu,;zr βρß-

σκεται μÝσα σε ομογενÝò ηλεκτρικü πεδßο ÝντασÞ§ εg που προÝρχειαι απü δυναμιÞ ενÝργεια -Qεgι, Η
δυναμικÞ ενÝργεια του σωματιδßου για r : 0 εßναι Þ. Να βρεθοýν οι ενεργειατ<Ýò στÜθμεò του σωματι-
δßου.

Υπüδεφ: Να χρησιμοποιηθοýν οι εκφρÜσειò για τουò τελεστÝò δημιουργßαò και καταστροφÞò του κ6αν-
τικοý αρμονικοý ταλαντωτÞ.

Η εξÝταση πραγματοποιεßται με ανοικτÜ βιθλßα αλλÜ ΟΧΙ προσωπικÝò σημειþσειò.

Τα 9Ýματα εßναι ισοδýναμα. Να απαντÞσετε σg üλα 9Ýματα.

ΚαλÞ επιτυχßα.


