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Proba teoretică 

1. Se consideră un electron (m = 9,110 
– 31

 kg) constâns să se mişte nerelativist între doi “pereţi”  

rigizi, paraleli perpendiculari pe direcţia deplasării electronului şi situaţi la distanţa de 1,010 
– 9 

m unul 

de altul. Electronul se află într-o stare staţionară. Să se afle: 

a) valorile cuantificate ale impulsului electronului; 

b) valorile cuantificate ale energiei electronului; 

c) frecvenţa radiaţiei emise de electron atunci când trece din prima stare excitată în starea 

fundamentală, indicându-se domeniul spectral căruia îi aparţine. 

2. Un foton, după ce a suferit o împrăştiere Compton, interacţionează din nou cu un electron şi 

suferă al doilea efect Compton înainte de a ieşi din substanţă (efect Compton dublu). Studiindu-se 

radiaţia împrăştiată în acest caz se observă că ea apare ca o bandă continuă de frecvenţe, fiind delimitată 

de două valori extreme. Să se determine: 

a) expresia variaţiei lungimii de undă în cazul efectului Compton simplu: 

b) lungimile de undă corespunzătoare acestor valori extreme dacă se cunosc:  

0 – lungimea de undă a radiaţiei incidente,  - unghiul dintre direcţia radiaţiei incidente şi 

direcţia de observare a radiaţiei împrăştiate, h – constanta lui Planck, m0 – masa de repaus a 

electronului, c – viteza de propagare a radiaţiei elecromagnetice în vid.  

3. Prin punctele M, N, P (figura de jos) trec fascicule de electroni cu traiectorii rectilinii, 

orientate perpendicular pe planul desenului. Densităţile liniare ale electronilor din cele trei fascicule sunt 

egale cu N01 = 10
6
 m

–1
, N02 = 10

3
 m

–1
 şi respectiv N03 = 10

9
 m

–1
. Viteza de deplasare a electronilor este 

aceeaşi v = 0,2 mm/s. 

a) Să se afle orientarea şi modulul inducţiei magnetice în punctul A, dacă prin punctele N şi P 

electronii ies din planul figurii iar prin M intră în planul figurii;  

b) Considerăm acum un electron care trece prin punctul M cu viteza v = 0,2 mm/s. Aplicăm în 

tot spaţiul un câmp magnetic uniform, orientat perpendicular pe direcţia de deplasare a 

electronului, câmp ce  îşi schimbă sensul periodic după un timp t = 471 s. Să se reprezinte 

traiectoria electronului şi să se calculeze viteza medie de deplasare a acestuia după o direcţie 

perpendiculară pe direcţia iniţială de mişcare (raza traiectoriei este r = 3 cm). 
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