
 

 א"סתש' סמסטר ב' אוניברסיטת תל אביב                                                        מועד א
 19.6.01הפקולטה למדעי מדויקי                                                             

 ש ריימונד ובברלי סקלר"ע
 2כימיה פיסיקלית 

 מיה כיס ל"ביה,  'לתלמידי שנה ב
 ביקסו'   פרופ,ר ער רבני"ד :יהמור

 . שעות3מש הבחינה 
 .רשימות ומחשבוני, מותר להכניס מחברות

 . השאלות הבאות5 מתו 4על  בפרוטיש לענות  
 .יש להסביר ולנמק את התשובות

 

4V: בפוטנציאל הבא mנתו חלקיק בעל מסה ) 1 x. 2 21 1( )
2 4
kx xγ= +

 ?כלומר הא היא סימטרית או אנטיסימטרית?  וגיות מוגדרתהא לפונקצית מצב היסוד ז )א

ψי בשיטת הוריאציה עבור פונקצית הוריאציה /השתמש )ב
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י כי עבור /והראה, 

αמהי .   מתקבלת אנרגית וריאציה  מינימלית למערכ

?    הא האנרגיה המתקבלת נמוכה או גבוהה מהאנרגיה המדויקת?האנרגיה של מצב היסוד
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הא זהו ?  מהו המקו המסתבר ביותר למציאת החלקיק, ל"עבור פונקצית הוריאציה הנ )ג

 ?המקו המסתבר ביותר במצב היסוד של הפתרו המדויק
 
נשתמש בקירוב היקל כדי לקבוע מי מבי שתי ) 2

יציבה ,  תמשולשת או ליניארי, הקונפיגורציות

 .:יותר במולקולות

 .רשמו את המשוואה הסקולרית עבור כל קונפיגורציה )א
סדרו אות ? ת מה הערכי העצמיי עבור הקונפיגורציה הליניארי )ב

λעבור אחד המצבי : נתו. לפי סדר עולה =. 

H HH

משולש

H

H H 

לינארי

עבור : נתו. סדרו אות לפי סדר עולה? י העצמיי עבור הקונפיגורציה המשולשתמה הערכ )ג

  .אחד המצבי

איזו , עבור כל מולקולה.  רשמו את האנרגיה הכללית של , עבור כל קונפיגורציה )ד

 ?קונפיגורציה יציבה יותר
 .  בלבד על כל אטו מימ1תייחס לאורביטלי לצור פתרו השאלה יש לה: רמז

 

 



 

 

י שימוש בעקרונות שהועלו בכיתה כאשר דנו /בסעיפי האחרוני עשה.  י על השאלות הבאות/ענה) 3

 .באטו ההליו ובעקרו פאולי
 ?a הנע בחופשיות על טבעת ברדיוס µ בעל מסה אלקטרומה רמות האנרגיה של  )א
זכרו כי לאלקטרו ספי (י העצמיי של האלקטרו ומהו הניוו של כל רמת אנרגיה מה המצב )ב

½(? 
מה רמות האנרגיה של מערכת בת שני אלקטרוני , בהזנחת האינטראקציה בי שני אלקטרוני )ג

 ?באותה טבעת
 י כי האלקטרוני מקיימי/זכור? מהו הניוו של רמת האנרגיה היסודית של זוג אלקטרוני אלו )ד

 .את עיקרו האיסור של פאולי
בהתחשב בעובדה שיש אינטראקציה בי . ל לגבי רמת האנרגיה המעוררת הראשונה"כנ )ה

: מי מבי רמות האנרגיה המתקבלות עבור המצב המעורר הראשו נמוכה יותר, האלקטרוני

 ?הסינלט או הטריפלט
 

  . νספר גל   בעל מHe/Neהוא ליזר     Ramanמקור הקרינה בספקטרומטר  )   4

  מתקבלות התדירויות הבאות עבור שלושת קווי 12רוטציוני של   Ramanבמדידת ספקטרו 

Stokes1:       הראשוניcm−
3 15794.2=ν 1cm−

2 15797.3ν = 1
1 15800.4cm−=

16
2C O

2CO

ν. 

1
0 15802.8cm−=

16
2C O

 ? הגל והתחו הספקטראלי של קרינת הליזרמהו אור .א

  ?12מהו קבוע הרוטציה של   .ב

  ?חמצ במולקולת  מהו  אור הקשר פחמ .ג

ν?  13   לν מהו יחס העוצמות של שני הקווי .ד

16 17C O O
16C O

P

sec                       m ke = ⋅ −9 1094 10 31.

     4 1 1127 100
10 2 1 2πε = ⋅ − − −. C N m

k JK= ⋅ =− − −3807 10 0 69523 1 1 1. .c m= ⋅ −2 9979 108 1. sec

   ?12  הראשוני  בStokes הגל של שלושת קווי מה מספרי .ה

מופיע קו הבליעה המתאי לערור ממצב היסוד  12רוטציה שלבספקטרו הויברציה)   5

 אליו בכוו של תדירויות מספר הגל של  קו הבליעה הקרוב . 2146.9 הרוטציוני ע מספר גל  של 

  .2139.1 הוא  , נמוכות יותר

  
1cm−

1cm−

 .צרפו תאור גרפי?  מה רמות האנרגיה הרלוונטיות  .א
 .חשבו את ער קבוע הכוח של המולקולה .ב
 ?מה ערכו של קבוע הרוטציה של המולקולה  .ג
  .COחשבו את אור הקשר של מולקולת  .ד
 ? ה מספר גל מופיע הקו השני בענ  באיז .ה

 dglvda! 

h = ⋅ −1 0546 10 34. Je C= ⋅ −1 6022 10 19.g 
m k             ga = ⋅ −1 6606 10 27.N mol= ⋅ −6 0221 1023 1.

cm K −
B 1             


