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   -  1کوانتوم الکترونیک  - 3و  2فصلتمرین هاي اضافی  - 5از  1صفحه 

  .لزوم بکارگیري مکانیک کوانتوم در علوم مهندسی را تبیین نمائید  1

  .نمائیدمرز مکانیک کالسیک و مکانیک کوانتومی را چگونه ارزیابی می  2

نگـاه کالسـیک و نگـاه کوانتـومی بـه       .ببریـد  نـام  را سیاه جسم تابش دهید و خصوصیات توضیح را سیاه جسم تابش مسئله  3

  .آزمایش را بیان نمایید

 .دهید توضیح و برده نام را شود کنده ماده از میتواند الکترون آن در که اساسی فرایند چهار  4

  . نقاط قوت و ضعف نظریه بور را بیان کنید  5

  .نتومی به آزمایش را بیان نماییدنگاه کالسیک و نگاه کوا .دهید توضیح را فوتوالکتریک اثر  6

  .نگاه کالسیک و نگاه کوانتومی به آزمایش را بیان نمایید دهید؟ توضیح را کامپتون اثر  7

. الکتـرون ولـت اسـت    6/1هـا  بیشینه انرژي فوتوالکترون. تابدآنگستروم به سطح پتاسیم می 3500نور فرابنفش با طول موج   8

     .یدتابع کار پتاسیم را محاسبه کن

درجه نسبت به راستاي اولیه پراکنده  90کند و با زاویه کیلوالکترون ولت با الکترون ساکنی برخورد می 200فوتونی با انرژي   9

  انرژي فوتون پس از برخورد تقریبا چند کیلو الکترون ولت است؟. شودمی

هـاي خـارج شـده از سـطح تحـت تـاثیر تـابش         ونبیشـترین سـرعت فوتـوالکتر   . الکترون ولت اسـت  6فلزي داراي تابع کار   10

  هرتز چقدر است؟ 1015الکترومغناطیسی با فرکانس 

موج نور فرودي روي ایـن  آنگستروم طول 6200موج آستانه براي گسیل فوتونی الکترونها از سطح یک ماده برابر است با طول  11

  .ولت باشد 5/4ر ده را در حالتی پیدا کنید که پتانسیل فوتونی وارد بر این نوام

 2580ولـت و بـراي تـابش    الکترون 3/2آنگستروم برابر با  2000ي ناشی از آلومینیوم براي تابش بیشینه انرژي فوتو الکترونها  12

  .ها ثابت پالنک و تابع کار آلومینیوم را بدست آوریدبا استفاده از این داده. ولت استالکترون 9/0آنگستروم برابر با 

nmeVEeبرابر  E(eV)دوبروي یک الکترون با انرژي جنبشی  موجطول  13 )(/23.1 است.  

  :مطلوبست

  ولتالکترون 1مربوط به الکترون با انرژي جنبشی  اندازه حرکتموج و طول) الف
 .مربوط به فوتون که انرژي یکسان دارد اندازه حرکتموج و طول) ب

هـاي پـس زده شـده    انرژي جنبشی الکترون. شوددرجه پراکنده می 45یله فلزي تحت زاویه بوس A موجپرتو ایکسی با طول  14

  .چقدر است
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  1کوانتوم الکترونیک  - 3و  2تمرین هاي اضافی فصل  -  5از  2صفحه 
  تابع موج نرمالیزه شده براي مقادیر مختلف سطوح در چاه پتانسیل بصورت زیر است  15
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  است Lz=1nmو  n=1رین حالت انرژي کمت

  نانومتر از یک طرف چاه چقدر است؟ 0.2و  0.1احتمال یافتن الکترون بین 

  :.یک الکترون آزاد تابع موجی به صورت زیر دارد  16

(x,t)=sin(kx-ωt) ψ  

  

  .است k=50 nm-1موج دوبروي الکترون، ممنتم و انرژي جنبشی الکترون وقتیکه طول) الف

   .است k=50 pm-1که ج دوبروي الکترون، ممنتم، انرژي کل، انرژي جنبشی و سرعت وقتیموطول) ب

  :و با انرژي صفر، تابع موج مستقل از زمان بصورت زیر دارد mدر یک ناحیه از فضا یک ذره با جرم   17

22 /)( LxAxex  

  .ذره چقدر است U(x) انرژي پتانسیل. ثابت هستند Lو  Aکه 

  . محبوس است 10fmپروتون در یک چاه بی نهایت با عرض  یک  18

منتقـل مـی شـود چقـدر      n=1به حالت پایه  n=2انرژي و طول موج پروتون آزاد شده زمانی که پروتون از حالت برانگیخته 
  .است

  .محبوس است x=L/2و  x=-L/2در یک چاه پتانسیل با دیوارهاي در  mذره اي با جرم   19

  .بنویسید n=3و  n=1 ،n=2ي این ذره در حالتهاي تابع موج را برا

20  

  

  

  :یک الکترون با تابع موج زیر تعریف شده است

                 0                        for x<0 

ψ(x)= 

                Ce-x(1-e-x)      for x>0 

 

  .ثابت هستند Cو  xکه 

  .زه باشدنرمالی ψ(x)را طوري تعیین کنید که  Cمقدار  

 


