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  . דקות 45: בוחןמשך ה  רועי בר 'פרופ: מרצה

  . ובמחשבון דף נוסחאותניתן להשתמש . השאלות תישמתוך אחת שאלה ענו על 

  

������� :משוואת שרדינגר הסטציונרית עבור המערכת היא. אלקטרון לכוד בבור קוונטי אפקטיבי חד ממדי .1 � 	������ 

�	    :כאשר ערכי האנרגיה נתונים על ידי � 
 באשר , ��� � 1,2,3, , הוא פרמטר מממדי אנרגיה � -ו, …

הוא מתואר על ידי פונקצית  t=0אל המערכת ובזמן " הוזרק"אלקטרון . מנורמלותממשיות וופונקציות הגל הן 

����  :הגל � 3������ 
 ל מדדו "בסדרת ניסויים על מערכות זהות כנ .אינם ידועים � -ו �  כאשר, ������4

תוצאת המדידה של האנרגיה מקבלת תמיד אחד כי נמצא . מיד לאחר הכנת פונקציית הגל את אנרגיית האלקטרון


 -ו �
: משני הערכים –כאשר ,    ��   .  נמדד יותר פעמים �

 .נמקו?  � -ו �מהם הערכים של ) 'נק 10(  .א

– מההסתברות שהיא תהיה -�ההסתברות שתוצאת המדידה תהיה פי כמה גדולה  )'נק 10(  .ב �/9? 
 ?מהו ערך התצפית של האנרגיה )'נק 20(  .ג
מודדים את , מיד לאחר מדידת האנרגיה, ל אלא שבכל ניסוי"עורכים סדרת ניסויים נוספת כנ) 'נק 10(  .ד

 מספראת  �� -בו -�את מספר הפעמים שתוצאת המדידה השניה היתה  �� -בנסמן . האנרגיה בפעם השניה

–הפעמים שתוצאת המדידה השניה היתה  � -וב 9/��את מספר הפעמים שתוצאה המדידה השניה היתה  

�(בהנחה שהמספר הכולל של הניסויים . אחרת� � �� � ���גדול מאד העריכו את ) ��ואת היחס  , �/��? 
 ?לאחר הכנת פונקציית הגל במצב לעיל היא תחזור למצב זה � זמן  תוך כמה )'נק 10(  .ה
אלא שהפעם הנח שמדידת האנרגיה אינה מתבצעת מיד לאחר הכנת ' ג -ו' ענה על שאלות ב )'נק 20(  .ו

 .3/� פונקציית הגל אלא כעבור זמן 

&���|"�|���$הנח כי .  בזמן  #"�!חשב את ערך התצפית של מקום החלקיק ) 'נק 20(  .ז ' הראה שערך זה .  0

 ?מהי תדירות התנודה. מתנדנד בזמן

. א: פתרון� � 3 ,� � . ב. 1
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 �0�1 �. ד.  �� �  -ו 0
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345678�9 -התנאי הוא ש. ה .'ב -כמו ב � 3456�8�9 �  :או 1
��9  � � וגם  :2

�;�9 � < = , מכאן. שלם >באשר  :2

 � � >ואז ( �9?<� � הסיכוי לקבל , למשל). שימור אנרגיה(ההסתברויות וערכי התצפית אינם משתנים בזמן . ו). 9

הוא עדיין �Eאת 
,���:המצב התלוי בזמן הוא: ��1  � � 33456789 ����� 
 43456�89 �	ההסתברות למדידת , ����� 

�	�Aהיא ,  � � |!B7|B�;�#|�|!B�;�|B�;�#|� � C�DE56789 C�

C�DE56789 C�*C+DE56�89 C� � ��!  -הסיבה ש .��1|�� �# � ��! -היא ש 33456789|��# �
 :קיים. ז. )האנרגיהאופרטור , ההמילטוניאן(כי אלה מצבים עצמיים של אופרטור הרמיטי  0
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תנודה בתדירות  ורואים שיש  
I74I�9 � >��9.  

  



ברשות חוקרים מכשיר . �היא הזוית ביחס לציר  Qבה  ,Pמישורית ברדיוס  בטבעתמסתובב  µחלקיק בעל מסה  .2

,PSשערכיו, המתאים לאופרטור Aמדידה של גודל שנסמנו  P�, הפונקציה העצמית ואיננו מנוון  PSידוע כי .  :…

�TS�Q: שמתאימה לו היא � sin� Q. 

רשמו את המצבים העצמיים המנורמלים ? WXYמהו אופרטור התנע הזוויתי בניצב למישור הטבעת  ) 'נק 20(  .א �Z�Q� מהם הערכים העצמיים של . והראו במפורש שאמנם הם מצבים עצמיים, פרטור זהשל אוWXY? 

? WXYהאם ההמילטוניאן קומוטטיבי עם התנע הזוויתי ? של חלקיק על טבעת ��מהו ההמילטוניאן ) 'נק 20(  .ב

מהם הערכים העצמיים של  ?��האם המצבים העצמיים שמצאתם בסעיף הקודם גם מצבים עצמיים של 

 ?יההאנרג
בה ממוקם האלקטרון וגם את  Qגם את הזווית ) בוודאות מוחלטת(האם ניתן למדוד באופן סימולטני ) 'נק 15(  .ג

 .נמקו בפרוטרוט? של האלקטרון במישור המולקולה WYהתנע הזוויתי 
 כ מדדו את התנע"מיד אח. PSוקיבלו את התוצאה  Aהחוקרים ביצעו על החלקיק מדידה של הגודל ) 'נק 15(  .ד

 ? מהם ערכי תוצאת המדידה השניה האפשריים ומה הסיכויים שיתקבלו במדידה. הזוויתי של החלקיק
� ברגע המדידה ( PSוקיבלו את התוצאה  Aשוב ביצעו החוקרים מדידה של הגודל ) 'נק 15(  .ה כיצד ). 0

  ?) כלומר מהי פונקציית הגל בזמן (תתפתח בזמן פונקציית הגל לאחר המדידה 

 ?PS -מ שונהתתקבל תוצאה  Aמה הסיכוי שבמדידת הגודל ,   כעבור זמן ', בהמשך לסעיף ה) 'נק 15(  .ו

WXY. א: פתרון � 
[9 ��Z�Q: המצבים העצמיים הם. [\\ � D5^_√�?  כאשרa � 0, b1, b2, �WXY�Z�Q: קיים. … �
9a�Z�Q� .9a  הם הערכים העצמיים שלWXY .ב .�� � cXd��ef� � 
 9��ef� המצבים . כן שתי נגגזרות תמיד קומוטטיביות. �[\�\

����Z�Q: העצמיים של התנע הזוויתי הם גם מצבים עצמיים של האנרגיה � 9�Z��ef� �Z�Q� .האנרגיות העצמיות הן :

	Z � 9�Z��ef� .נרשום. ד. בייםקומוטטי-ידי אופרטורים לא-שני אלה מיצגים על: לא ניתן למדוד מיקום של החלקיק ותנע. ג:  

TS�Q� � sin� Q g 1 
 cos 2Q g �S�Q� 
 12 h���Q� � �4��Q�i 

#�Z :!TS|TSמהאורתונורמליות של , ואז. את קבוע הנרמול � -נסמן ב � �� -1 � �+ � �+. � �� �� ומכאן � � j��: כלומר, 

TS�Q� � j�� ,�S�Q� 
 �� h���Q� � �4��Q�i/ .9: הערכים האפשריים בתוצאת המדידה הםa   והסיכוי AZ  בהתאמה

AS: הוא � �� ,A� � A4� �  :ההתפתחות בזמן. ה. אינם יכולים להתקבל WXYשל כל שאר הערכים העצמיים . (�

TS�Q,  � � k23 l�S�Q� 
 12 m34HI�;9 ���Q� � 34HIE�;9 �4��Q�no � k 13: ,1 
 34HI�;9 cos 2Q/ 

�|#� �TS|TS!| : במדידה כעבור זמן  PSהסיכוי לקבל . ז

� pqk23 m�S�Q� 
 12 h���Q� � �4��Q�in rk23 l�S�Q� 
 12 m34HI�;9 ���Q� � 34HIE�;9 �4��Q�nosp
�

� 49 t1 � 14 34HI�;9 � 14 34HIE�;9 t� � 49 ,1 � 12 34HI�;9 / ,1 � 12 3HI�;9 / � 49 ,54 � cos 	� 9 / 

1: 1-ל הוא המשלים PSהסיכוי לקבל ערך שאינו  
 +� -1+ � cos I�;9 . � +� -1 
 cos I�;9 . 


