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 2 מתוך 1עמוד 

)נתון המילטוניאן  .1 )222
0 yxz LLbaLH  . הינם ממשים שוניםa,bכאשר , =++

 ?מהם רמות האנרגיה של המערכת   .א

 כלומר ניוון הנגרם עקב קשר ספציפי -הניחו כי אין ניוון מקרי(אילו רמו אנרגיה מנוונות   .ב

 ?) a,bבין הקבועים 

)מוסיפים הפרעה קטנה   .ג )22
1 yx LLH −= λ  .רגיה יקבלו תיקון מסדר אילו רמות אנ

 ? ומהו התיקון המתאים בפונקצית הגל ?λ-ראשון ב

)תנועתו של חלקיק בעל ספין חצי מתוארת על ידי ההמילטוניאן  .2 )2
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)התייחסו ל  )21 LSH
��

⋅= λחשבו את תיקון רמות האנרגיה מסדר ראשון ב. כהפרעה-λ. 

,  מסובכתהנמצא בתוך סריג יוני בעל סימטריי)  פרוטוניםZבעל (יון של אטום דמוי מימן  .3

בסדר , אפשר להראות כי האנרגיה הפוטנציאלית כתוצאה מהיונים האחרים בסריג נתונה

): על ידי, המוביל )22
1 yxH −= λ. 

 .מות האנרגיה של היון במצב המעורר הראשון על ר1Hמצאו את השפעת   .א

1,1היון נמצא במצב המוערר הראשון עם , t=0נתון שבזמן   .ב +== ml . מה הסיכוי

1,1, למצוא את היון במצב המעורר הראשון −== ml אחרי זמן t ?מה הסיכוי למדוד  

0,1 == ml ? האם , התייחסו בתשובותיכם להמילטוניאן רק בתת המרחב המנוון

 ?התשובה מדויקת 

במרכז . a כלוא בתוך קופסה תלת מימדית בעלת צלע m חלקיק בעל מאסה  .4

0,0,0הקופסא === zyx  , נמצאת הפרעה דיראק( ) ( ) ( )zyxH δδβδ=1. 

 .מצא את התיקון הראשון לאנרגיה של מצב היסוד  .א

לכמה רמות מתפצלת . ו את התיקון לרמת האנרגיה הראשונה שאינה מתאפסתמצא  .ב

 .הרמה הזו הודות להפרעה

  גרעין אטום המימן

חשב בסדר ראשון של תורת ההפרעות את השינוי באנרגיית המצב המעורר הראשון של אטום  .5

). ציאלחשוב מה זה אומר על הפוטנ(מימן כתוצאה מהיות הגרעין בעל גודל סופי ולא נקודתי 

00הנח כי הגרעין בעל רדיוס  ar <<) 0aוהנח כי המטען מפולג באופן , ) רדיוס בוהרוהיינ

  .אחיד בתוך כל הגרעין



  2מכניקה קוונטית 
  . תורת ההפרעות המנוונת6תרגיל 

  

  

 2 מתוך 2עמוד 

  )1227-1245 י עמודים'קלוד כהן טנוג(: מטלת קריאה

Hyperfine structure 

 תוצאה מהאינטראקציה בין הספין של חשב התיקון לרמת יסוד האנרגיה של אטום מימן כ .6

 :ההמילטוניאן של האינטראקציה הזו נראה מהצורה. הגרעין לספין של האלקטרון

( )ISAH
��

הסבר . גרעיןהספין של ה הינו I כאשר ) י'בקלוד כהן טנודג D-9 נוסחה(1=⋅

 .A בקצרה מהו

  אפקט זימן

zBBאטום מימן נמצא בתוך שדה מגנטי קבוע  .7 ˆ0=
�

חשב את התיקון לרמת האנרגיה של .

השפעת השדה המגנטי . 1. יםיהתייחס בתשובתך לשלושה מקרים שונים אפשר. מצב היסוד

השפעת השדה חזקה בהרבה . Hyperfine structure .2-הקטנה בהרבה מהשפעת תיקון 

טי והאינטראקציה השדה המגנ, שני הגורמים. Hyperfine structure .3-המהשפעת התיקון 

 . בין הספין של הגרעין והספין של האלקטרון מאותו סדר גודל

  ?מדוע לא ניתן לפתור בצורה כללית עבור כל שלושת המקרים הללו 

  

 !בהצלחה


