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 ضفر: هنماييرا(  كنيد مقايسه تمهاا تقريبي دبعاا با را نتاابجو. بزنيد تخمين را تما يك دبعاابا توجه به بحثي كه در كالس مطرح شد؛   -  1

 ارپايد جايي در تما. دميشو ونلكترا جنبشي ژينرا ايبر ايبطهرا به منتهي ،تما دبعاا ايبر فرضي لحا ؛نيددامي را قطعيت معد يبطهرا كنيد

 )!دشو كمينه ونلكترا كل ژينرا كه دميشو
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� بحاصلضر. دكر كم اننميتو نمازهم را دوينا ليو دكر كوچك اهبدلخو را �� يا و 
� انميتو � تغيير با هيدد ننشا  ) د ∙  بدست را ��
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���� رتبصو آن جمو تابع و ستا همدآ رگرفتا � ضعر با پتانسيل هچا يك در �  مجر به اي ذره  -  3 = ���� −  . ستا نمايش قابل ��

 ؟ستا رچقد � ارمقد) لفا

 .يدآور بدست را ذره ژينرا ميانگين و ذره زمجا يهاژينرا از امكد هر ايبر لحتماا يعزتو) ب

� شده  يگيرازهندا ژينرا كنيد ضفر) ج = 4ℏ���   ؟ستا امكد يگيرازهندا از بعد قيقاد ذره) نمكا متوسط( متوقع نمكا. باشد  ⁄���2

 )نوشت پتانسيل هچا در ذره يهاابجو خطي تركيب رتبصو انميتو را ����: هنماييرا(
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  توان اين رابطه را معادل قانون دوم نيوتون دانست؟ آيا مي) تعبير كنيم ���-را به نيرو ( 

  

تشبيه نمود. فرض اي گرفتار در چاه پتانسيل  توان به ذره الكترون مقيد به اتم را مي -5

است. براي  0/−مطابق شكل روبرو  .بعدي همه جا صفر و در فاصله  كيكنيد پتانسيل 

0/سازي حالت حدي  ساده → .و  0 → ثابت بماند. در اين  0/.در نحوي كه  ∞

���/حالت  = −./03��� .   

را بدست آوريد . (دقت  �) دارد.  �الف) نشان دهيد كه الكترون مقيد در اين وضعيت تنها يك انرژي مجاز ( 

   منفي است!) شكل تابع موج را رسم كنيد. �كنيد اينجا 

مدل كرد. نشان دهيد  �ل روبرو با تابع ضربه ديگري در فاصله توان مطابق شك ب) نزديك شدن اتم ديگر را مي

�انرژي هاي مجاز به دو انرژي  − �و  �∆ + را بدست آوريد. شكل تابع موج متناظر  �∆شوند.  تبديل مي �∆

  هر كدام از انرژي ها را رسم كنيد. 



) را بر 6عبور ذره (پرتاب شده. احتمال  .و عرض  0/ به سمت ديواري با ارتفاع پتانسيل � و انرژي � اي به جرم ذره(تمرين اضافي)   -6

0براي  �حسب  < � < 89و به ازاي   	10/0 = .:3�/0 ℏ⁄ <	9 = 2, �كه  رسم كنيد. در حالتي 5 = احتمال عبور چقدر  0/

  است و به چه پارامترهايي بستگي دارد.

  

پريوديك  اي كه در يك پتانسيل باندهاي انرژي مجاز براي ذره(تمرين اضافي)   -7

 .كند را بدست آوريد مطابق شكل روبرو حركت مي

0/در حالت حدي تر شدن مساله را  براي ساده → .و  ∞ → كند  ميل مي 0

�لي كه ثابت بماند. مساله در حا 0/.حل كنيد ، به نحوي كه  < حل كنيد  0/

�(اگر  ?   اند؟)  ها چگونه جواب 0/

���/(راهنمايي:  در يك ساختار پريوديك  = /�� + ����پاسخهاي معادله شرودينگر بصورت  �@ = ��� + @���ABC  .خواهد بود

  افزار مشابهي رسم كنيد. يا نرم  Matlabدر حل مساله شايد الزم شود قسمتي از تابع بدست آمده را توسط 

  


