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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. [2] 

Ένα σωµάτιο µάζας m είναι δέσµιο σε πηγάδι δυναµικού, 
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Την χρονική στιγµή , γνωρίζουµε ότι το σωµάτιο µπορεί να βρεθεί ισοπίθανα στις τρεις 
πρώτες ενεργειακές καταστάσεις του.  
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(α) Βρείτε, την κανονικοποιηµένη κυµατοσυνάρτηση  ),( txΨ του σωµατιδίου. 
(β) Έχει ορισµένη ισοτιµία η κυµατοσυνάρτηση αυτή;  ∆ιατηρείται; 
(γ) Να βρεθεί η µέση τιµή της ολική ενέργεια, της δυναµική ενέργεια και της κινητική 
ενέργεια. 
(δ) Ποία είναι η χρονοεξαρτώµενη πιθανότητα το σωµάτιο να βρίσκεται στο µέσο του 
πηγαδιού; 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2. [2] 
Αρµονικός ταλαντωτής υπάρχει ίση πιθανότητα να βρίσκεται στις τρεις πρώτες ενεργειακές 

καταστάσεις.  (α) Να γραφεί η κυµατοσυνάρτηση  ),( txΨ του ταλαντωτή. Ποια ή ποιες 

συνοριακές συνθήκες ικανοποιεί η κυµατοσυνάρτηση αυτή; (β) Έχει ορισµένη αρτιότητα η 

κυµατοσυνάρτηση αυτή;  Αν, ναι τι αρτιότητα 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.  

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 [2]. 
Να µελετηθούν οι καταστάσεις σκέδασης σε δυναµικό της µορφής )()( xcxV δ= , όπου c>0. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4. [2] 
Να υπολογιστούν οι ενεργειακές καταστάσεις, σωµατιδίου µάζας m, δέσµιου σε δυναµικού 

της µορφής 
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 xxmxV ω ,  όπου ω  µια σταθερά. ∆ώστε πλήρεις και 

σαφείς εξηγήσεις. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 [2]. 
Αρµονικός ταλαντωτής βρίσκεται στις δύο πρώτες ενεργειακές καταστάσεις. Προσδιορίστε 

αυτή την κατάσταση αν δίνεται ότι η µέση θέση είναι ½ και η µέση ενέργεια είναι 1. 

Θεωρούµε ότι εργαζόµαστε στο φυσικό σύστηµα µονάδων.   

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6. [2] 
Να λυθεί το 3ο πρόβληµα από το «Υπολογιστικό Εργαστήριο» στο τέλος του 5ου κεφαλαίου 
του βιβλίου. 
 


