ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﻔﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ١
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ  :ﺷﻨﺒﻪ  ١۶آذر  -ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٣٠ﮐﻼس ف  - ٢و ﭘﺲ از آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎم دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮگ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .

 - ١ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺘﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ی زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
])V (x) = −α[δ(x + a) + δ(x − a
ﮐﻪ در آن  αو  aﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪ .
اﻟﻒ  :ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
ب  :اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﯿﺪ دارد  .اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز را ﺑﺮای
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=  αﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺗﻮاﺑﻊ

ﻣﻮج را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
 - ٢ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی ﺷﺮودﯾﻨﮕﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ آن ﯾﮏ ﺳﺪ ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺘﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ :
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ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮج زوج و ﻓﺮد را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دﻟﺘﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .
 - ٣ذره ای ﮐﻪ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺮ ﻗﺮار دارد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
|V (x) = k|x
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی وﯾﮋه ﻣﻘﺪار و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻮاب ﻫﺎی زوج و ﻓﺮد اﻧﺮژی ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ
.
ﺗﻮﺟﻪ  :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی وﯾﮋه ﻣﻘﺪار در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی آﯾﺮی ) (Airyﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ را در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .
 - ۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ  ،اﻧﺮژی ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ .
 - ۵ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ :
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ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﻧﺮژی و وﯾﮋه ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻮاب ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ !
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
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