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 ז"עתש 'במבחן מועד  –מבוא לקשר כימי 

 . שלוש שעותמשך הבחינה:  רועי ברפרופ' מרצה: 

  .המחולקים לכם נוסחאותהבדפי להשתמש תוכלו נק'(.  50)כל שאלה  3או  2ועל אחת משתי השאלות  1שאלה ענו על 

 :)אין קשר בין הסעיפים(או תן דוגמה נגדית נכון או לא נכון. נמק נק'(  50)חובה,  .1

לפי עיקרון פאולי, אם היטל הספין של שני אלקטרונים שווה אפס )כלומר אם אחד בספין מעלה השני בספין מטה,  נק'( 8) .א

 ולהיפך( אז פונקציית הגל המרחבית שלהם בהכרח סימטרית. 

קשר כימי קוולנטי בין שתי רמות אטומיות מתרחש כאשר הפרש האנרגיה בין הרמות גדול  LCAOנק'( לפי מודל  8) .ב

 מספיק )ביחס לאינטגרל הרזוננס(.

שהוא מת. חנה מסרבת ½ שהוא חי וסיכוי ½ נק'( חתול חמוד ששמו פריץ כלוא בקופסא במצב קוונטי שלפיו יש סיכוי  8) .ג

תפתחי  -להרוג במו ידיה את פריץ החמוד. צודק יוסי שאומר לה "יאללה  להסתכל בתוך הקופסא בתואנה שבכך היא עלולה

 ותדעי. הרי בפתיחת הקופסא לא תשני את המציאות, פשוט תגלי מה באמת קרה!"  

𝐻נק'( אנרגיית מצב היסוד של מערכת קוונטית בעלת המילטוניאן   8) .ד = 𝐻0 + 𝑉  תמיד נמוכה או שווה מההערכה

  ההפרעה. 𝑉 -הוא ההמילטוניאן הבלתי מופרע ו 𝐻0מסדר ראשון בה  המבוססת על תורת ההפרעות

בוהר מהגרעין הרבה יותר קטן מהסיכוי   0-0.1של מימן הסיכוי למצוא את האלקטרון במרחק  1𝑠נק'( באורביטלה  8) .ה

 בוהר מהגרעין. 1-1.1למצוא אותו במרחק 

)רמז: התייחסו  הכלוא בקופסא במצב היסוד מפעיל כוח על קירות הקופסא במטרה להגדילה 𝜇נק'( חלקיק בעל מסה  5) .ו

 (.μ -לקירות הקופסא כבעלי מסה כבדה בהרבה מ

נק'( אלקטרון נמצא בקופסא במצב היסוד. מודדים באיזו מחצית, שמאל או ימין, של הקופסא נמצא האלקטרון. מדידה  5) .ז

 מהאנרגיה הקינטית של האלקטרון במצב היסוד שלו. 3לפחות פי כזו בהכרח כרוכה בהשקעת אנרגיה בשיעור של 

. לא בסימטרית. -והיטל ספין אפס אז פונ' הגל המרחבית אנטי )טריפלט( 1. לא נכון. למשל אם הם במצב ספין כולל אפתרון: 

. לא נכון. יוסי טועה וחנה צודקת. רק לאחר שחנה תסתכל בקופסא ותראה את מצבו של החתול ג נכון. בדיוק ההפך.

בר . אבל יוסי היה יכול לומר לה" "יאללה, תפתחי כ100%או שימות ב  100%פונקציית הגל שלו תקרוס. או שיחיה ב 

 50%( שבכך תהרגי במו ידייך את פריצי החמוד אבל יש לך גם סיכוי של 50%את הקופסא. אמנם יש סיכוי )של 

, ⟨𝜓0|𝑉|𝜓0⟩לפי תורת ההפרעות התיקון מסדר ראשון לאנרגיה הבלתי מופרעת הוא נכון. . דלהציל אותו מכלייה!". 

 )מצב היסוד הבלתי מופרע(. לכן:  𝐻0מצב היסוד של  𝜓0באשר 

𝐸0 + 𝐸1 = ⟨𝜓0|𝐻0|𝜓0⟩ + ⟨𝜓0|𝑉|𝜓0⟩ = ⟨𝜓0|𝐻|𝜓0⟩ ≥ 𝐸 

הוא  𝑟. נכון. במצב היסוד, צפיפות הסיכויים להיות במרחק ה כאשר אי השוויון נובע מעיקרון הוריאציה. 
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  שלבמרחק  לערך מהסיכוי שהוא  50מהגרעין קטן פי  0.1𝑎0לכן הסיכוי של האלקטרון להמצא במרחק של פחות מ 

𝐸(𝐿)היא  𝐿. נכון. האנרגיה של החלקיק הכלוא בקופסא ו. 1.1𝑎0 -ו 1𝑎0בין  ∝
1

𝐿2  אם המרחק בין הקירות יגדל .

𝐹   -הוא יוכל להוריד את הארנגיה שו. הכוח שהוא מפעיל על הקירות פרופרציוני ל = −
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𝐿3 . נכון. האנרגיה  .ז

הקינטית של האלקטרון לפני המדידה היא 
𝐴

𝐿2  באשר(𝐴 =
ℏ2𝜋2

2𝜇
(. אחרי המדידה תקרוס פונקציית הגל לאחד ממחציות 

הקופסא. במצב הכי פחות מעורר תהייה פונקציית הגל החדשה פונקציית מצב יסוד של חלקיק בקופסא שאורכה 
𝐿
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 לפחות האנרגיה של החלקיק במצב החדש היא 
4𝐴

𝐿2.  האנרגיה שיש להשקיע היא לפחות 
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 – 𝑦זה מזה לאורך ציר  המתרחקיםנק'( מקור קר של אטומי דויטריום פולט זוג אטומים  50)  נק'( 50חובה, -)בחירה .2

נגישים )מנורמלים( שונים האנו נניח שמבחינה מרחבית יש רק שני מצבים (. L( והשני נע שמאלה )Rהאחד נע ימינה )
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בו  – 𝜓𝑅(𝑟)השמאלי והמצב המרחבי הדויטריום מצוי באטום  בו אלקטרון 𝜓𝐿(𝑟)המצב המרחבי  -אלקטרון כל ל

שני המצבים אינם חופפים מרחבית,  שבגלל המרחק הגדול בין האטומים ,נניחימני. דויטריום הבאטום האלקטרון מצוי 

⟨𝜓𝐿|𝜓𝑅⟩ כלומר:  = ספין י ספין מנורמלים: "מצבבאחד משני , יכול כל אלקטרון להיות גם ם המרחבילמיקו בנוסף. 0

: שמשלבים ספין ומרחב של אלקטרון יחיד לתיאור מצבים . נשתמש בסימון הבא𝛽𝑧 "ספין מטה"או  𝛼𝑧 "מעלה

𝜓𝑅(𝑟1)𝛼𝑧(1)  מצוי במצב ספין מעלה באטום הימני ו 1המצב בו אלקטרון מס' הוא 𝜓𝑅(𝑟1)𝛽𝑧(1) המצב בו א הו

  אותו אלקטרון מצוי באותו אטום אך עם ספין מטה.

𝑆הספין הכולל הינו המתארת מצב בו גל פונקציית את  מורשנק(  10) .א = יש אלקטרון אחד על האטום הימני ואלקטרון ו 0

  נרמלו פונקציה זו. שני על השמאלי. 

כאשר המערכת במצב נק'(  10) .ב

אם נציב בצד המתואר בסעיף א', 

, SGz(R)ימין מתקן שטרן גרלך 

רמז: נתחו את (? αzהימני  האלקטרוני על האטום מצב הספין כלומר, מה הסיכוי שהאטום העובר בו יסטה כלפי מעלה )

אם במקום למדוד את הספין של פונקציית הגל של הסעיף הקודם וזהו כמה אברים בה מתארים אטום ימני עם ספין מעלה. 

בצד שמאל, מה הסיכוי  SGz(L)ידי הצבת מתקן שטרן גרלך -שמאלי עלאטום הנמדוד את הספין של ה האטום הימני

 רמז: כנ"ל.(? βzשהאטום העובר בו יסטה כלפי מטה )מצב הספין השמאלי 

מודדים את הספין של כל אחד משני האטומים, קודם זה שבצד ימין כאשר המערכת במצב המתואר בסעיף א', נק'(  10) .ג

סוטה כלפי מעלה )מצב הספין  SGz(R)זה שבצד שמאל. אם בניסוי ספציפי האטום שנע ימינה דרך  ך אתכ-רומיד אח

? הסבירו את התוצאה באמצעות אכסיומה מתאימה של βz( מה הסיכוי שתוצאת המדידה בצד שמאל תהיה αzהימני  

 המכניקה הקוונטית. 

, אבל הפעם αz האטום הימני  הוא  הקודם ומקבלים שהספין שלנק'( חוזרים על החלק הראשון של הניסוי כבסעיף  10) .ד

. מה הסיכוי שתוצאת SGx(L), כלומר באמצעות התקן xדווקא לאורך ציר בצד שמאל מודדים את היטל הספין של האטום 

 ?αxהמדידה הזו של היטל הספין של האטום השמאלי תהיה 

( וממשיכים 𝛼𝑥ה השניה שהיטל הספין של האטום השמאלי הוא נק'( חוזרים על הניסוי כבסעיף ד )בו מקבלים במדיד 10) .ה

(. מה הסיכוי שתוצאת המדידה הזו 𝑆𝐺𝑥)באמצעות  הימנישל האטום  𝑥ידי מדידת רכיב הספין לאורך ציר -את הניסוי על

 ?𝛽𝑥של היטל הספין של האטום הימני תהיה 

 פונקציית הגל המבוקשת היא א. פתרון: 

Ψ𝐿𝑅,𝑆=0 = (𝜓𝐿(𝑟1)𝜓𝑅(𝑟2) + 𝜓𝑅(𝑟1)𝜓𝐿(𝑟2))(𝛼𝑧(1)𝛽𝑧(2) − 𝛽𝑧(1)𝛼𝑧(2)) 

 אורתוגונלים זה לזה )לכן מקדם הנירמול שלה הינו רכיבים נראה שיש ארבעה , אם נפתח סוגריים,לגבפונקציית הב. 

1

√4
שבו האטום הימני הינו בעל מצב את המתארים  ארבע אבריםים מתוך שני .)צריך פה מקדמי נירמולממש , אבל לא 

 :SGZ(R) -. והם יוצרים את המצב אליו תקרוס פונקציית הגל כאשר האטום הימני סוטה כלפי מעלה במעלהספין 

Ψ𝑅−𝑖𝑠−𝑢𝑝 = 𝜓𝑅(𝑟1)𝜓𝐿(𝑟2)𝛼𝑧(1)𝛽𝑧(2) − 𝜓𝑅(𝑟2)𝜓𝐿(𝑟1)𝛼𝑧(2)𝛽𝑧(1) 

ב' והאיבר השני הינו מצב בו אלקטרוןם מ α𝑧בצד ימין והספין שלו  1)שימו לב, האיבר הראשון מראה שאלקטרון מס 

הסיכוי שבמדידת הספין של האטום , מכאן(. α𝑧תמיד הספין של אטום ימין הינו  –. בקיצור α𝑧בצד ימין והספין שלו  2

 או   4מתוך  2הימני יצא ספין מעלה הינו 
1

2
 . 

אומרת לנו גם אבל נשים לב שאותה פונקציית הגל .  Ψ𝑅−𝑖𝑠−𝑢𝑝זו תקרוס פונקציית הגל למצב כמיד לאחר מדידה ג. 

הראתה שהספין על  המדידה הראשונהשחר לא כלומר, !ספין מטהמשהו על הספין של האטום השמאלי: הוא תמיד 

 !מטהי הינו שמאלהעל האטום שהספין ש ,1, בהסתברות בהכרחתמצא  , המדידה השנייההאטום הימני הינו מעלה

 ש . מכיוון𝛽𝑧ד. ראינו שהספין על האטום השמאלי הינו בוודאות 

𝛽𝑧 ∝ (𝛼𝑥 − 𝛽𝑥) 

 

L R SGz(L) SGz(R) 

y 
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באטום  (𝛼𝑥אחת מהן )הסיכוי למדוד על האטום השמאלי יש שתי אפשרויות שוות סיכוי ולכן  SGXהרי שבמדית 

 .  ½השמאלי הינו 

 כך: Ψ𝑅−𝑖𝑠−𝑢𝑝את ה. נרשום 

Ψ𝑅−𝑖𝑠−𝑢𝑝 = 𝜓𝑅(𝑟1)𝜓𝐿(𝑟2)𝛼𝑧(1)(𝛼𝑥(2) − 𝛽𝑥(2)) − 𝜓𝑅(𝑟2)𝜓𝐿(𝑟1)𝛼𝑧(2)(𝛼𝑥(1) − 𝛽𝑥(1)) 

 -, הפונקציה תקרוס ל𝛼𝑥ם השמאלי אם ידוע שנמדד באטו

Ψ𝑅−𝑖𝑠−𝑢𝑝 = 𝜓𝑅(𝑟1)𝜓𝐿(𝑟2)𝛼𝑧(1)𝛼𝑥(2) − 𝜓𝑅(𝑟2)𝜓𝐿(𝑟1)𝛼𝑧(2)𝛼𝑥(1) 

 מכיוון ש. 𝛼𝑧בוודאות שהוא עדיין הספין של האטום הימני שהיא מתארת מצב שבו וניווכח  ,נבחן פונקציית גל זוכעת 

𝛼𝑧 ∝ (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥) 

 .½ ולכן הסיכוי הינו של האטום הימני, נקבל שוב שתי אפשרויות xהרי שבמדידת הספין לאורך ציר 

  

  (.carbon nanotube) שפופרת פחמן-ננושל אניון )יון שלילי(  .3

נק'( למערכות הבאות, פרטו והסבירו מהו ההמילטוניאן; מהם  20) .א

תנאי השפה לפונקציות הגל; מהם המצבים הסטאציונרים ומהם רמות 

 האנרגיה של:

i. (5  אלקטרון בקופסא באורך )'נקL . 

ii. (5  אלקטרון על טבעת בעלת )'רדיוס נקr. 

iii. (10  אלקטרון )'על פני גליל באורך נק𝐿  ובסיס ברדיוס𝑟 .

Lקיים הקשר הבא: ו = 2πr. 

נק'( באיור משמאל מופיע ספקטרום הבליעה האלקטרוני של  20) .ב

 האניון בטמפרטורת החדר. 

ד משני אופני התנודה, אך לא בהנחה שפוטון נבלע מעורר רק אח

 זמנית, ענו על השאלות:-את שתיהן בו

i. (10  הסבירו את יחס התדירויות )'נקω2/ω1  של שני

 . הנצפה באיור הקוים הראשונים

ii. (10  ,העריכו את אורך השפופרת. לנוחיותכם )'נק

 .השתמשו ביחידות אטומיות

 0oK -נק'( איך יראה הספקטרום בטמפרטורה נמוכה, קרוב ל 10) .ג

 )כלומר, אילו קווי בליעה יעלמו ואילו יישארו(?

 

וגם בטבעת. פונקציית הגל היא  𝑧פתרון: המערכת היא חלקיק על פני גליל, כלומר חלקיק שהוא גם בקופסא לאורך ציר  

𝜓(𝑧, 𝜙)  באשר𝑧 הקואורדינטה לאורך ההגליל ו- 𝜙  :הזוית סביב הגליל. תנאי השפה הם𝜓(0, 𝜙) =

𝜓(𝐿, 𝜙) = ,𝜓(𝑧 -י שפה של חלקיק בקופסא( ו)תנא 0 𝜙) = 𝜓(𝑧, 𝜙 + 2𝜋)  .)תנאי שפה של חלקיק על טבעת(

𝑛פונקציות עצמיות מתוארות על ידי שני מספרים קוונטים,  = 1,2, של חלקיק בקופסא ו  …

𝑚 = ⋯ , −2, −1,0,1,2, ,𝜓𝑛𝑚(𝑧של חלקיק על טבעת: … 𝜙) = 𝑒𝑖𝑚𝜙 sin (
𝜋𝑛

𝐿
𝑧) :רמות האנרגיה הן .

𝐸𝑛,𝑚 =
ℏ2

2𝜇
(

𝜋𝑛

𝐿
 )

2

+
ℏ2𝑚2

2𝜇𝑟2 2ומכיוון ש𝜋𝑟 = 𝐿  :קיים𝐸𝑛,𝑚 =
ℏ2

2𝜇𝑟2 [(
𝑛

2
 )

2

+ 𝑚2] = 𝐸𝑔𝑠[𝑛2 + 4𝑚2] ,

𝐸𝑔𝑠באשר  = 𝐸10 =
ℏ2

8𝜇𝑟2. 

n2]הערכים של  תלהלן טבל  + 4m2]: 

𝐸𝑛𝑚/𝐸𝑔𝑠   𝑚 = 0 𝑚 = 1 𝑚 = 2 

𝑛 = 1 1 5 17 

𝑛 = 2 4 8 20 

 

𝑧 

𝑧 = 𝐿 

𝑧 = 0 

𝑥 

𝑦 

𝝓 𝒛 



4 

 

𝑛 = 3 9 13 25 

𝑛 = 4 16 20 32 

 

𝐸𝑔𝑠רמת היסוד היא   = 𝐸1,0 =
ℏ2

8𝜇𝑟2 :הרמה המעוררת הראשונה .𝐸𝑒𝑠1 = 𝐸2,0 = 4𝐸𝑔𝑠  והרמה המעוררת

𝐸𝑒𝑠2השנייה היא:  = 𝐸1,1 = 5𝐸𝑔𝑠 . ,אנרגיית העירור הראשונה היא לכןℏ𝜔1 = 𝐸𝑒𝑠1 − 𝐸𝑔𝑠 = 3𝐸𝑔𝑠  .

ℏ𝜔1 -מהגרף רואים ש = 0.0015𝐸ℎ לכן ,𝐸𝑔𝑠 = 0.005𝐸ℎ . :אנרגיית העירור השנייה היאℏ𝜔2 = 𝐸𝑒𝑠2 −

𝐸𝑔𝑠 = 4𝐸𝑔𝑠 .  :זה מסביר את יחס התדירויות הנצפה
𝜔2

𝜔1
=

4

3
0.0025𝐸ℎ. רואים בספקטרום קו ב  = 5𝐸𝑔𝑠  קו זה

𝐸2𝑚נובע ממעברים  → 𝐸3𝑚  כלומר אלה מעברים ממצב מעורר אחד לאחר. במערכת קרה מצב מעורר לא מאוכלס

ד ייראו בספקטרום של מערכת קרה. הקו לכן קו זה יעלם ככל שנקרר המערכת. רק מצבים שמקורם במצב היסו

𝐸3𝑚מתאים ל  7𝐸𝑔 -החלש ב → 𝐸4𝑚 12 -וגם הוא יעלם בקרור. הקו החזק ב𝐸𝑔𝑠  מתאים למעבר𝐸𝑛1 → 𝐸𝑛2 

 קרה. תיופיע במערכגם הוא לא ו

אורך השפופרת: קיים  
ℏ2

8𝜇𝑟2 = 𝐸𝑔𝑠 = 0.005𝐸ℎ → 𝑟2 =
1

8×0.005
𝑎0

2 → 𝑟 = 5𝑎0 מכאן, אורך השפופרת הוא .

𝐿 = 2𝜋𝑟 = 15.7𝑎0. 

 ב ה צ ל ח ה !   

 

 


