
 
ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

Τελική Εξέταση: 5 Φλεβάρη 2008 (∆ιδάσκων: Α.Φ. Τερζής) 
∆ιάρκεια εξέτασης 3 ώρες. 

 
 
ΘΕΜΑ 1[1+1] 

(α) Ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην τρίτη ενεργειακή στάθµη ενός απειρόβαθου πηγαδιού 
από όπου και µεταπίπτει στην δεύτερη ενεργειακή στάθµη µε αποβολή ενός φωτονίου µήκους 
κύµατος 1240Å. Να βρεθεί η ελάχιστη δυνατή ενέργειας του σωµατιδίου µέσα στο πηγάδι. 
(β) Αν το πλάτος τετραγωνικού πηγαδιού είναι  100Å και το βάθος του 0.5eV, πόσες δέσµιες 
ενεργειακές καταστάσεις υπάρχουν σε αυτό για σωµάτιο µε µάζα 7% της µάζας του 
ηλεκτρονίου; 
 
ΘΕΜΑ 2[0.25+0.75] 

Θεωρούµε µονοδιάστατο κβαντικό σύστηµα στο οποίο υπάρχει σωµάτιο µάζας m και 
φορτίου q. Αν η δυναµική ενέργεια του συστήµατος περιγράφεται από την έκφραση  

,  (α) να γραφεί η χρονοανεξαρτητη εξίσωση Schrödinger στο φυσικό σύστηµα 
µονάδων, (β) να βρεθούν τα  και 

22 /q x−

0 ,E  x0 0p . 
 
ΘΕΜΑ 3[1+1] 

Θεωρούµε µονοδιάστατο κβαντικό σύστηµα στο οποίο υπάρχει σωµάτιο µάζας m. Αν η 
δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι  0 0( ) ( ) 2 ( )V x V x V x LΘ Θ= − + − . Θεωρούµε τις 
καταστάσεις . (α) Αν0E V< p C= , όπου C σταθερά, τι τιµές µπορεί να έχει η C; (β) Αν 

cosp C tω=  τι τιµές µπορεί να έχει η C, όταν ( 0) 0x t = = . 
 
ΘΕΜΑ 4[1] 

Θεωρούµε ένα κβαντικό σύστηµα που περιγράφεται από δύο καταστάσεις µε ενέργεια Ε1 και 
Ε2 και αντίστοιχες ιδιοσυναρτήσεις 3

1 2 1 1,  ψ ψ ψ ψ= −  (όπου 1, 2ψ ψ  πραγµατικές, 1ψ περιττή). 
Να αποδειχθεί ότι το ( )x t  είναι ανεξάρτητο του χρόνου. 
 
ΘΕΜΑ 5[1,5] 

Θεωρούµε ορθογώνιο φράγµα δυναµικού και καταστάσεις σκέδασης. Για την περίπτωση που 
έχουµε συντονισµό να βρεθούν οι κυµατοσυναρτήσεις του συστήµατος. 
 
ΘΕΜΑ 6[1,5] 

Να µελετηθούν οι καταστάσεις σκέδασης σε δυναµικό ( ) ( )V x c xδ= , όπου c>0, µε την 
βοήθεια (δηλαδή ως οριακή περίπτωση) ορθογώνιου φράγµατος δυναµικού. 
 
ΘΕΜΑ 7[2] 

Ένας αρµονικός ταλαντωτής βρίσκεται στις δύο πρώτες ενεργειακές καταστάσεις του, ενώ 
υπάρχει πιθανότητα 1/3 να βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. 
 (α) Να γραφεί η κυµατοσυνάρτηση  ),( txΨ του ταλαντωτή. Ποια ή ποιες συνοριακές 
συνθήκες ικανοποιεί η κυµατοσυνάρτηση αυτή; (β) Έχει ορισµένη parity η κυµατοσυνάρτηση 
αυτή;  Αν, ναι τι parity έχει; Αν όχι, εξηγείστε γιατί όχι. (γ) Παριστάνει στάσιµη κατάσταση 
αυτή η κυµατοσυνάρτηση; Αποδείξτε την απάντησή σας. (δ) Υπολογίστε την µέση τιµή της 
ολικής ενέργειας.  
 
                       Καλή επιτυχία 
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