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 ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות הבאות. 

 לכל השאלות ניקוד זהה. 

 חומר עזר (מלבד דף הנוסחאות המצורף לטופס) אסור. 

 שעות.   3.5משך הבחינה 

 בהצלחה! 

 (לבחינה זו שלושה עמודים)

	����������  משיכה  נקודות)  חלקיק קוונטי (בממד אחד) נמצא בפוטנציאל 34( .1 = −
 �
�קבוע חיובי)  �, (  

����������  את הפוטנציאל גם מרגישאך  = � �
 . )קבוע חיובי �, (  ��

 נקודות) 5(רשמו את ההמילטוניאן המלא של המערכת ואת משוואת שרדינגר.   )א

ים כי המרחק והראו כי אם מניח  ��. מצאו את  ��לפוטנציאל המלא יש מינימום במרחק מסוים   )ב

 נקודות) 6(מתקבל אוסילטור הרמוני. מהי אנרגיית מצב היסוד?   ��-בין שני החלקיקים קרוב ל

�. בזמן ⟨�|ידי המצבים -האוסילטור הנ"ל מאופיין על  )ג = ⟨�|המערכת מצאת במצב    0 =
!�"�

# |0⟩ +  !
√#  נקודות) 5(כלשהו?  t .  מהו מצב המערכת בזמן⟨2|

קיק באזור אסור קלאסית? (השאירו את תשובתכם בצורה מהו ההסתברות למצוא את החל   )ד

 נקודות) 9(אינטגרלית) 

 נקודות)  9(.  �לאחר זמן   ̂&  -ו    %� מצאו את ערך התצפית של   )ה

 

�מגיע מכיוון  Eואנרגיה  mנקודות) חלקיק בעל מסה  34( .2 = ממדי -ומתפזר ממחסום פוטנציאל חד   ∞−

 : �V   בגובה 

 ) = * 0, � < 0 )�,   0 ≥  � 

 כנראה בציור: 

�(( כאשר  > 0(

0  אנרגיה עם חלקיק עבור < � < )�  :  

 23/07/2014 תאריך הבחינה: 

 יוני דובי דר'   שם המרצה: 

  1כימיה קוונטית  שם הקורס: 

         204.1.2261:   מספר הקורס

 א'סמסטר:  ב'   מועד:     2014שנה:  
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 6(. השונים ואת תנאי הרציפות המתאימים רשמו את הביטוי לפונקציית הגל בתחומים  )א

 נקודות)

רשמו את הביטוי המלא לצפיפות זרם ההסתברות. ממנו, מצאו ביטוי לצפיפות הזרם   )ב

 נקודות) 10(מתוך מקדמי פונקציית הגל . ולפונקציית ההעברה 

 נקודות) 5(. מהי ההסתברות למציאת החלקיק באזור אסור קלאסית?  )ג

 מהי המשמעות הפיסיקאלית שלו?  מהו הקשר בין פונקציית ההעברה לפונקציית ההחזרה?  )ד

 נקודות) 4((כלומר, מאיזה חוק טבע נובע הקשר הנ"ל) 

.  מרחב כולו קיים שדה מגנטי, וב1\2כעת הניחו כי לחלקיק ספין   )ה = עבור קבוע .  1̂/

מהן האנרגיות החדשות של החלקיק בעל  , ללא ספין מסויימת של החלקיק   �אנרגיה 

 נקודות)  3הספין? (

חלקיקים מגנטי (כלומר -מהו השדה המגנטי הנחוץ על מנת לייצר בעזרת המחסום מסנן )ו

 נקודות) 6(מערכת שרק חלקיקים בעלי ספין מסויים יכולים לעבור דרכה)? 

 

 נמצא במצב    t=0בזמן  אלקטרוןנקודות) התייחסו להמילטוניאן אטום המימן:   34( .3

|�⟩ = 1 + 4
√5 |� = 2, 6 = 1, 7 = −1⟩ + √3

√5 |� = 1, 6 = 0, 7 = 0⟩ 
מהי  ? מהי ההסתברות לקבלת כל ערך?האלקטרון אילו ערכים ניתן לקבל במדידת האנרגיה של  )א

�9 האנרגיה הממוצעת  = 〈ℋ〉     נקודות) 6( אלקטרון הנ"ל?  הל ש 

�במודל הקלאסי של האלקטרון הקשר בין רדיוס לאנרגיה הוא   )ב = �
@ABC

�D
� �9. השתמשו בערך של     

 של האלקטרון. השוו אותו לרדיוס הממוצע הקוונטי שלו, קלאסיוהעריכו את הרדיוס ה

 〈E〉 = ∫ E! sin GHEHGHI  E × |�(E, G, K)|!               )8 (נקודות 

,!MNאילו ערכים ניתן לקבל במדידת  )ג MNO  ) ?נקודות) 5של החלקיק? מהי ההסתברות לקבלת כל ערך 

�MN〉 ממוצעהתלות בזמן של ה  מצאו את )ד + MNO〉                 כלומר  P�(�)QMN� + MNOQ�(�)R  נקודות) 7(   ?=

רדיוס בוהר מהגרעין? (השאירו בצורה אינטגרלית  מרחקמהי ההסתברות למצוא את החלקיק עד  )ה

 נקודות) 8(  במקרה הצורך). 

�,�T�,UT��T�      נתונים:  = 2 W�
XYZD  [\ ]̂

C      

��T!,�T�,UT\� = 1
8√` a1�b

#! E [\ �!XC sin G  [\�c 

∫ sin! GHGA� = A
!  , ∫ sind GHGA� = e

d     , ∫ Ed[\f�HE = g
f

h� ,    ∫ E#[\f�HE = �!�
f�

h�                
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ℋ  הוא מילטוניאןהה ,ממדי-דו הרמוני אוסילטור נתון .4 = �
!U &�! + �

!U &j! + �
! 7k�!�! + �

! 7kj!l!. 

(השתמשו בעקרון הפרדת  האוסילטור של העצמיות האנרגיותהמצבים העצמיים ו את רשמו )א

       המשתנים כדי להסביר את תשובתכם). מהו מצב היסוד? מהו המצב המעורר הראשון? השני?

 נקודות) 8(

,ℋ]חשבו את יחסי החילוף   )ב �%]  , [ℋ, �%!]  , pℋ, &̂jq    . )8 (נקודות 

 נקודות) 5( .ℋ,  עבור מצב עצמי כללי של 〈�〉,  כלומר את %�חשבו  את ערך התצפית של  )ג

 נקודות) 5. (!�Δ,   כלומר את %� -חשבו את השונות ב )ד

, כך שמתווסף להמילטוניאן איבר של פוטנציאל סקלרי  tכעת מוסיפים שה חשמלי המכוון לציר  )ה

ℋu���v = ��l   . מהו כעת ערך התצפית של אופרטור  l% כלומר   ,〈l%〉 נקודות) 8( ?=

             

 

 

 

 בהצלחה!
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 ענו על כל השאלות.  

 לכל השאלות ניקוד זהה. 

 חומר עזר )מלבד דף הנוסחאות המצורף לטופס( אסור. 

 בהצלחה! 

 

 

 

 ממדי, לא איזוטרופי:-נקודות( נתון אוסילטור הרמוני דו 34) .1

  222
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ˆˆˆ
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ˆˆ
yxx

m

m

pp
H

yx

yx  





 

אופרטורי ד מקבלים ים והראו כיצנרשמו את משוואת שרדינגר המלאה. השתמשו בהחלפת משת (א

 נקודות( 13העלאה והורדה, חשבו את יחסי החילוף שלהם ורשמו בעזרתם את ההמילטוניאן. )

 נקודות(.  4)? האנרגיות העצמיות של המערכת  מהן (ב

�̂�   ,⟨�̂�⟩ושל אופרטור  �̂�חשבו את ערך תצפית של אופרטור  (ג =?,   ⟨�̂�⟩  נקודות( 5)     ?=

x  :?2-חשבו את השונות ב (ד x  (7 )נקודות 

yxעבור מקרה פרטי  (ה   3, מהו הניוון של הרמה yx nnN( ?5 )נקודות 

 

 

𝑠 אלקטרון )עם ספיןנקודות( התייחסו ל 34) .2 =
1

2
בשדה מגנטי  אטום המימן ( הנמצא בפוטנציאל של  

�⃗� = 𝐵 �̂�: 

 

 נקודות( 3)  רשמו את ההמילטוניאן המלא של המערכת. (א

 

 נמצא במצב    t=0חלקיק בזמן   

|𝜓⟩ = 𝜙1  |𝑛 = 2, 𝑙 = 1,𝑚 = −1, 𝑠𝑧 =
1

2
⟩ + 𝜙2  |𝑛 = 2, 𝑙 = 1,𝑚 = 0, 𝑠𝑧 =

1

2
⟩

+ 𝜙3  |𝑛 = 1, 𝑙 = 0,𝑚 = 0, 𝑠𝑧 =
1

2
⟩ 

,𝜙1) כאשר  𝜙2, 𝜙3  .)שלושה מספרים מרוכבים 

 14/07/2015 תאריך הבחינה: 

 יוני דובי דר'   שם המרצה: 

 הרוש-שם המתרגלת: אלינור זרח

  1כימיה קוונטית  שם הקורס: 

         204.1.2261:   מספר הקורס

 מאוד מיוחדסמסטר:  ב'   מועד:    2014שנה:  

 שעות____________ 3 משך הבחינה:

 אסור_____________ חומר עזר: 
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Text Box
ציון: 100



 8אילו ערכים ניתן לקבל במדידת האנרגיה של החלקיק? מהי ההסתברות לקבלת כל ערך? ) (ב

 נקודות(

,�̂�2אילו ערכים ניתן לקבל במדידת  (ג �̂�𝑧  ( ?7של החלקיק? מהי ההסתברות לקבלת כל ערך 

 נקודות(

�̂�𝑥〉התלות בזמן של האופרטור   מצאו את (ד + �̂�𝑦 + �̂�𝑧〉                  (9 )נקודות 

מהי ההסתברות למצוא את החלקיק עד פעמיים רדיוס בוהר מהגרעין? )השאירו בצורה  (ה

 נקודות( 7ך(.)אינטגרלית במקרה הצור

𝜓𝑛=2,𝑙=0,𝑚=0  נתונים:   =
1

√𝜋
(

1

2𝑎
)

3

2
(1 −

𝑟

2𝑎
) 𝑒

−
𝑟

2𝑎0       

𝜓𝑛=2,𝑙=1,𝑚=0 =
1

√𝜋
(

1

2𝑎
)

5
2
𝑟 𝑒

−
𝑟

2𝑎0 cos 𝜃 

𝜓𝑛=2,𝑙=1,𝑚=−1 =
1

8√𝜋
(
1

𝑎
)

5
2
𝑟 𝑒

−
𝑟

2𝑎0 sin 𝜃  𝑒−𝑖𝜙 

 

 

 נקודות(  34)  .3

 

𝑉 התייחסו לחלקיק נמצא בבור פוטנציאל אינסופי  חד מימדי,   = {

∞, 𝑥 < −𝐿/2
−𝑉0 ,   − 𝐿/2 < 𝑥 < 𝐿/2

∞,   𝐿/2 < 𝑥
 

העצמיים והאנרגיות רשמו את משוואת שרדינגר המלאה )התלויה בזמן(, ומצאו את המצבים  (א

 נקודות( 6העצמיות. )

〈𝜓|חלקיק הוכן במצב התחלתי כסופרפוזיציה של מצבים,  (ב =
√5

√8
|𝜓1〉 +

𝑖

√8
|𝜓2〉 +

√2

√8
|𝜓3〉         האנרגיות שנמדוד ומה ההסתברות למדידת כל .  לו נבצע ניסוי מדידת אנרגיה, מהן

 נקודות( 6ערך?   )

 𝑡  ( ?4עבור החלקיק הנ"ל?  מהי האנרגיה הממוצעת של החלקיק לאחר זמן    〈𝜓(𝑡)|מהו  (ג

 נקודות(

 

 

 

𝑥מגיע מכיוון  Eואנרגיה  mחלקיק בעל מסה כעת התייחסו ל = ומתפזר ממחסום פוטנציאל    ∞−

 : V0   ממדי בגובה -חד

81

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 𝑉 = {

0, 𝑥 < −𝐿/2
𝑉0 ,   − 𝐿/2 < 𝑥 < 𝐿/2

0,   𝐿/2 < 𝑥
 

 כנראה בציור: 

𝑉0) כאשר    > 0   ) 

0  אנרגיה עם חלקיק עבור < 𝐸 < 𝑉0  :  

 5). השונים ואת תנאי הרציפות המתאימים רשמו את הביטוי לפונקציית הגל בתחומים  (א

 נקודות(

רשמו את הביטוי המלא לצפיפות זרם ההסתברות. ממנו, מצאו ביטוי לצפיפות הזרם   (ב

מתוך מקדמי פונקציית הגל ולפונקציית ההעברה. אין צורך לפתור את משוואות 

 נקודות( 6)הרציפות. 

 נקודות𝐿 . ?(4 )מהי התלות הכללית של פונקציית ההעברה באורך המחסום   (ג

 נקודות( 3)רה לפונקציית ההחזרה?מהו הקשר בין פונקציית ההעב  (ד

 

 

82

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



83

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



84

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



85

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



86

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



87

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



88

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



89

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



90

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



91

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



92

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



93

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



94

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



95

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  
  
  

: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט

  

97

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Placed Image


	2008, סמסטר ב, מועד ב, בוקבזה, בנד, פתרון סטודנט
	/tevaexamscan/sem2-2008/039812987/849199b/1/full.tif
	image 1 of 30
	image 2 of 30
	image 3 of 30
	image 4 of 30
	image 5 of 30
	image 6 of 30
	image 7 of 30
	image 8 of 30
	image 9 of 30
	image 10 of 30
	image 11 of 30
	image 12 of 30
	image 13 of 30
	image 14 of 30
	image 15 of 30
	image 16 of 30
	image 17 of 30
	image 18 of 30
	image 19 of 30
	image 20 of 30
	image 21 of 30
	image 22 of 30
	image 23 of 30
	image 24 of 30
	image 25 of 30
	image 26 of 30
	image 27 of 30
	image 28 of 30
	image 29 of 30
	image 30 of 30


	2009, סמסטר ב, מועד א, בנד, פתרון סטודנט
	/tevaexamscan/sem2-2009/301122164/1010689a/1/full.tif
	image 1 of 38
	image 2 of 38
	image 3 of 38
	image 4 of 38
	image 5 of 38
	image 6 of 38
	image 7 of 38
	image 8 of 38
	image 9 of 38
	image 10 of 38
	image 11 of 38
	image 12 of 38
	image 13 of 38
	image 14 of 38
	image 15 of 38
	image 16 of 38
	image 17 of 38
	image 18 of 38
	image 19 of 38
	image 20 of 38
	image 21 of 38
	image 22 of 38
	image 23 of 38
	image 24 of 38
	image 25 of 38
	image 26 of 38
	image 27 of 38
	image 28 of 38
	image 29 of 38
	image 30 of 38
	image 31 of 38
	image 32 of 38
	image 33 of 38
	image 34 of 38
	image 35 of 38
	image 36 of 38
	image 37 of 38
	image 38 of 38


	2013, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט
	קוונטית שאלון
	תשובות

	2014, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט
	שאלון
	פתרון

	2014, סמסטר ב, מועד ב, דובי, פתרון סטודנט
	שאלון
	פתרון

	2015, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט
	מועד א 2015 (5)
	פתרון


	subject: כימיה קוונטית 1
	department: www.bgu4u.co.il
	txtYear: 2018
	txtIndex: 2008, סמסטר ב, מועד ב, בוקבזה, בנד, פתרון סטודנט...............22009, סמסטר ב, מועד א, בנד, פתרון סטודנט.......................232013, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט......................372014, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט......................462014, סמסטר ב, מועד ב, דובי, פתרון סטודנט......................642015, סמסטר ב, מועד א, דובי, פתרון סטודנט......................80
	מספר_קורס: 204-1-2261
	name2: באדיבות רכזות בנק הבחינות והסיכומים
	תוכן: תוכן עניינים:


