
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Φυλλάδιο 6b : Αρχή αβεβαιότητας

Μέρος Α : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1. Η ϑέση ενός ηλεκτρονίου είναι καθορισµένη µε ακρίβεια ∆x = 1 Å. Η αβεβαιότητα της ταχύτητάς
του ϑα είναι ίση µε :

α) ∆v = 104 cm/sec ϐ) ∆v = 108 cm/sec γ) ∆v = 1010 cm/sec δ) ∆v = 0 cm/sec

2. Αν το ηλεκτρόνιο ήταν παγιδευµένο σε µια περιοχή πυρηνικών διαστάσεων, η κινητική του
ενέργεια ϑα ήταν περίπου ίση µε:

α) Μερικά MeV ϐ) Μερικά meV γ) Μερικές εκατοντάδες MeV δ) Μερικά GeV

3. Σε ένα υποθετικό κόσµο όλα είναι ίδια µε το δικό µας εκτός του ότι οι πυρηνικές διαστάσεις είναι
10 ϕορές µικρότερες. Οι πυρηνικές ενέργειες σ΄ αυτόν τον κόσµο ϑα είναι της τάξης των :

α) Μερικών MeV ϐ) Μερικών εκατοντάδων MeV

γ) Μερικών GeV δ) Μερικών KeV

4. Η ϑέση ενός ηλεκτρονίου είναι γνωστή µε ακρίβεια ∆x = 5 Å. Η κινητική του ενέργεια ϑα είναι
χονδρικά ίση µε:

α) 0.01 eV ϐ) 0.1 eV γ) 1 eV δ) 10−3 eV

5. Ενα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο είναι παγιδευµένα σε µια περιοχή µικροσκοπικών διαστάσεων.
Μεγαλύτερη αβεβαιότητα ορµής ϑα έχει :

α) Το ηλεκτρόνιο ϐ) Οι αβεβαιότητες ϑα είναι ίσες γ) Το πρωτόνιο

δ) Εξαρτάται από το µέγεθος της περιοχής

Μέρος Β: Προβλήµατα.

1. Επικαλεστείτε την αρχή της αβεβαιότητας για να εκτιµήσετε την ελάχιστη δυνατή ενέργεια που
µπορεί να έχει ένα σωµατίδιο παγιδευµένο σε ένα µονοδιάστατο διάστηµα µήκους L.

2. Επικαλεστείτε ξανά την αρχή της αβεβαιότητας για να εκτιµήσετε (σε eV) την ενέργεια που ϑα
είχε ένα ηλεκτρόνιο αν ήταν δυνατόν να παγιδευτεί στο εσωτερικό ενός πυρήνα. Είναι στ΄ αλήθεια
δυνατή αυτή η παγίδευση; Αν όχι, από πού προέρχονται τα ηλεκτρόνια τα οποία εκπέµπονται
κατά τη λεγόµενη ‘διάσπαση ϐήτα’ ορισµένων ϱαδιενεργών πυρήνων;

3. Ο µέσος χρόνος Ϲωής του ηλεκτρονίου στην κατάσταση 2p του ατόµου του Υδρογόνου είναι
τ = 1.6 × 10−9 sec. Πόσο είναι το πλάτος, ∆E, της αντίστοιχης ενεργειακής στάθµης και πόση
η αβεβαιότητα, ∆λ, στο µήκος κύµατος του εκπεµπόµενου, κατά την αποδιέγερση, ϕωτονίου;
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