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 بور اتمی و شعاع تیقطع معداصل . ۱

 معد یبطهرا نیدك ضفر: ییهنما( را نیدك مقايسه )شعاع اتمی بور( تمهاا یبیتقر دبعاا بارا  نتاابجو. نیدبز ینتخمرا  تما يك دبعا؛ ادانستن اصل عدم قطعیتبا 

جمع ( ونلكترا كل یژنرا كه دشومی ارپايد ییجادر  تم. ادشومی ونلكتراجنبشی  یژنرا یابر یابطهرا به منتج ،تما دبعاا یابر ضیفر لحا ؛دانیدمیرا  قطعیت

 !)دشو کمینه )جنبشی و پتانسیل

یف اولیه. ۲   و عدم قطعیت تعار
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یع احتمال. ۳  فضای خطی و توز

(�)� رتبصو آن جمو تابع و ستا همدآ رگرفتا � ضعر با نسیلپتا هچا يك در �  مجر به یاذره = ��(� −  . ستا نمايش قابل (�
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 .يدآور بدست را ذره یژنرا میانگین و ذره زمجا یهایژنرا از امكد هر یابر لحتماا يعزتو) ب

� شده  یگیرازهندا یژنرا کنید ضفر) ج = 4ℏ���   ؟ستا امكد یگیرازهندا از بعد دقیقا ذره) نمكا متوسط( متوقع نمكا. باشد  ⁄���2

  )نوشت نسیلپتا هچا در ذره یهاابجو یخط کیبتر رتبصو انتومی را (�)�: ییهنمارا(

  اپراتور ممنتوم. ۴ (*)
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 توان این رابطه را معادل قانون دوم نیوتون دانست؟) تعبیر کنیم آیا می(�)�را به نیرو ( 

  پیوند و پاد پیوندانرژی . ۵

بعدی کیتشبیه نمود. فرض کنید پتانسیل ای گرفتار در چاه پتانسیل توان به ذرهالکترون مقید به اتم را می

��سازی حالت حدی است. برای ساده ��−مطابق شکل روبرو  �همه جا صفر و در فاصله  → و  0

� → (�)�. در این حالت نظر داریم، را در ثابت بماند ���در نحوی که  ∞ = −����(�) .   

را بدست آورید .  �) دارد.  �الف) نشان دهید که الکترون مقید در این وضعیت تنها یک انرژی مجاز ( 

   منفی است!) شکل تابع موج را رسم کنید. �(دقت کنید اینجا 

انرژی های مجاز تقریبا مدل کرد. نشان دهید  �توان مطابق شکل روبرو با تابع ضربه دیگری در فاصله ب) نزدیک شدن اتم دیگر را می

�به دو انرژی  − �و  �∆ +   را بدست آورید. شکل تابع موج متناظر هر کدام از انرژی ها را رسم کنید.  �∆شوند. تبدیل می �∆

 


