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Zad.1 Mamy do dyspozycji dwie wiązki: jedną złożoną z kwantów światła o długości l=500 nm i 
drugą złożoną z elektronów o energii Ekin=10 eV każdy. Wiązki te przenoszą taką samą ilość 
energii w jednostce czasu równą P=200 W. Jaka jest relacja ilości cząstek przylatujących na 
jednostkę czasu dla tych dwóch wiązek ? Jaka jest dla nich relacja ilości pędu przynoszonego w 
jednostce czasu ?

Zad.2 Jakim napięciem trzeba rozpędzić elektrony, aby można było uzyskać dyfrakcję na 
krysztale( eksperyment Davissona-Germera), z takimi samymi katami ugięcia jak dla promieni 
Roentgena o długości fali l=0.15 nm ?

Zad.3 W odpowiednio przygotowanej strukturze napylonej na podłożu elektron zamknięty jest w 
jednym wymiarze między ścianami potencjału odległymi o dystans a=0.5 nm (jednowymiarowa 
studnia potencjału). Jakie jest oszacowanie na jego minimalną wartość pędu w tym kierunku i 
związaną z tym pędem energię kinetyczną ?

Zad.4 Dla elektronu z poprzedniego zadania, przy założeniu nieskończonego potencjału 
ograniczającego na brzegach studni, można policzyć dokładnie z równania Schroedingera wartości
energii dla poszczególnych poziomów energetycznych. Policzyć te energie i policzyć widmo 
emisyjne tego układu, tzn. energie kwantów światła emitowanych przy przejściach elektronu z 
poziomu wyższego na niższy. Jak zmieni się to widmo, jeżeli rozmiar studni wzrośnie dwa razy to 
znaczy do a=1 nm ?

Zad.5 Model atomu wodoru Bohra może służyć również do opisu jednokrotnie zjonizowanego 
atomu helu  He+  (taki atom ma dwa protony i dwa neutrony w jądrze oraz jeden elektron 
poruszający się wokół tego jądra). Proszę policzyć jakie linie widma emisyjnego tego atomu będą 
obserwowane w paśmie widzialnym promieniowania (podać numery orbity górnej i dolnej dla 
odpowiednich przejść elektronowych). Potrzebne dane: Eo=13.6 eV, Z=2.

Zad.6 Jak zmieniłyby się poziomy energetyczne atomu wodoropodobnego, gdyby zamiast 
elektronu w układzie związany był ujemny mion, którego masa jest ok. 200 razy większa od 
elektronu ? Jak zmieniłyby się promienie orbit dla n=1,2 i 3 ?

Zad.7 W układzie atomowym wykazującym akcję laserową zazwyczaj potrzebny jest przynajmniej 
jeden tzw. poziom metastabilny (o długim czasie życia), aby pompowaniem optycznym lub 
zderzeniami atomów doprowadzić do tzw. inwersji optycznej, czyli dużej ilości elektronów 
zasiedlających ten stan wzbudzony. Akcja laserowa powoduje emisję promieniowania o długości 
fali l=650 nm  Jaka będzie minimalna szerokość tej linii widmowej (rozmycie l), jeżeli czas życia 
(czas jaki elektron może przebywać w tym stanie wzbudzonym) wynosi T=10-10s ?

Zad.8 Trójwymiarowym odpowiednikiem elektronu z zadania nr 3 jest elektron zamknięty w 
prostopadłościennej wnęce ograniczonej we wszystkich trzech kierunkach ścianami 
nieskończonego potencjału. Odległości między tymi ścianami wynoszą odpowiednio a=0.5 nm, 
b=1 nm i c=2 nm odpowiednio dla kierunków X, Y i Z. Dla takiego układu funkcja falowa elektronu 
przybiera postać:

Ψ ( x , y , z)=X ( x)Y ( y)Z ( z)



gdzie każda z tych funkcji X, Y i Z spełnia odpowiednie jednowymiarowe równanie Schroedingera, 
tak jak w zadaniu 3., scharakteryzowana jest odpowiednią liczbą kwantową Nx, Ny i Nz.  
Całkowita energia danego stanu kwantowego scharakteryzowanego liczbami (Nx, Ny, Nz) jest 
sumą energii, jakie otrzymujemy z każdego z równań jednowymiarowych tzn. Ec=Ex+Ey+Ez. Jak 
będzie wyglądało widmo promieniowania emitowanego przez taki układ ?
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