1

Fizyka kwantowa

Tematy prac dla klasy III B TE
termin oddania prac: koniec kwietnia

Temat 1 Omów zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne jako dowód na cząsteczkowy
charakter światła w oddziaływaniu z materią.?
Temat 2 Na czym polega zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne? Omów to
zjawisko i podaj przykłady jego zastosowania.
Temat 3 Omów zastosowania zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.
Temat 4 Na czym polega zjawisko wymuszonej emisji fotonu? Omów zasadę
działania lasera rubinowego. Wymień ważniejsze zastosowania laserów.
Temat 5 W jaki sposób realizuje się akcję laserową? Wyjaśnij zasadę działania lasera helowo-neonowego, lasera CO2 , lasera półprzewodnikowego.
Temat 6 Na czym polega dualizm korpuskularno - falowy. Omów jego eksperymentalne podstawy i teoretyczne konsekwencje.
Temat 7 Modele atomu od Thomsona po Schrödingera.
Temat 8 Model atomu wodoru według Bohra.
Temat 9 Struktura materii według modelu standardowego.
Temat 10 Skąd biorą się neutrina i antyneutrina? Jakie są ich właściwości?
Temat 11 Czy cząstki elementarne mogą się unicestwiać lub powstawać z
niczego? Odpowiedź uzasadnij. Czym jest pozytonium? W procesie anihilacji
pary negaton-pozyton powstają dwa lub trzy fotony γ. Dlaczego nie powstaje jeden foton? Oblicz energię i częstotliwość fotonu. Załóż, że prędkości
względne cząstek są bardzo małe i można pominąć ich energie kinetyczne.
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Temat 12 Rozwiąż zadania
1. Ile powinna wynosić praca wyjścia elektronu, by światło widzialne wywołało
zjawisko fotoelektryczne? Długości fal dla światła zawierają się w granicach od 380 nm do 780 nm.
2. Oblicz progowe długości fal wywołujących zjawisko fotoelektryczne dla
cezu, rubidu, sodu, cynku, miedzi i platyny.
3. W jaki sposób można zwiększyć natężenie fotoprądu w fotokomórce?
Temat 13 Rozwiąż zadania
1. Wzbudzone jądro atomowe wyemitowało foton γ o długości fali 10−13 m.
Oblicz masę i pęd odpowiadające temu fotonowi. Porównaj masę fotonu
z masą spoczynkową elektronu.
2. Jaką długość fali ma foton, któremu odpowiada masa równa masie
spoczynkowej elektronu?
3. Jaką częstotliwość ma foton, któremu odpowiada masa równa masie
spoczynkowej protonu?
Temat 14 Rozwiąż zadania
1. Oblicz długość fali dla elektronu mającego energię kinetyczną 1MeV.
Dokonaj obliczeń według:
• mechaniki klasycznej;
• mechaniki relatywistycznej.
2. Elektron porusza się z szybkością, która stanowi 80% szybkości światła.
Ile wynosi długość fali związana z tym elektronem?
3. Promień atomu wynosi 0, 5 · 10−10 m. Elektron krążący wokół jądra
atomu ma szybkość niewielką w porównaniu z szybkością światła. Oblicz
energię kinetyczną elektronu na podstawie zasady nieoznaczoności. Nieoznaczoność położenia jest równa odpowiadającej jej długości fali. Wynik
podaj w dżulach i elektronowoltach.
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Temat 15 Rozwiąż zadania
1. Elektron ma szybkość 300 ms . Pomiaru tej szybkości dokonano z dokładnością 0,01%. Z jaką największą dokładnością można określić położenie
elektronu?
2. Z jaką największą dokładnością można wyznaczyć wzbudzony trzeci poziom
energetyczny atomu wodoru, jeśli czas życia atomu w stanie wzbudzonym wynosi 10−8 s?
3. Czas życia atomu w stanie wzbudzonym wynosi 10−8 s. W tym czasie atom wyemitował foton o długości fali 600 nm. Oblicz względną
nieokreśloność częstotliwości.
Temat 16 Oblicz długości fal pierwszych pięciu linii oraz granicę serii dla:
• serii Lymana
• serii Balmera
• serii Paschena
Przedstaw obliczenia na diagramach w postaci linii widmowych.
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