-Tent amen Tel 6 J :mua r i 20 11 , l ·tOO- 17.00 uur, za:,1 C l (Gor lac us).

1.

B:ls isin z icht cu
Geer van de onderstaandc bcwcringcn aan of7.c \Vaaf of ni el waaf zij n (er
hocvcll gccn argumen lcn gcgcvcn Ie \\orden: het mag we I. maar doc di! pas op
het

1110lllCIlI

da! je kl aar bent met de rest van

hel

tentamen):

(a) I [et is J11 0ge lijk am hel go lfkaraktcr van clcclronen w(lar te nemen met
behulp van een clcctroncll-diffraclic experiment aan cen kri sta l.
(b) lederc fysischc groolhcid wordt gckarakteriseerd door cen lincairc
hermiti sche o perato r wc rkend in de vectorruimte van de kwadrati sch
intcgrccrbarc func;ties.

(c) Eigcm".. ardcn van hcrmitischc open-ll oren L.ij n in aJgcmccn complexc
getallen.
(d) lederc "nettc" kwadrutisch inlcgrccrbaur. vo ldoend aan de
nmd voo rwaarden functi e <p kan gcschrcvcn worden als ce n lineairc
comb inalie van de cigcnfi.mcti es vun de lIumiltoniaan.
(e) Dc cnergie \an een quan lum mcchanisch harmonische osc illalor is Iliel
gcquan tiseerd.

(I) Sfc ri sch harm oni sche runctics zijn o plossingc n van hel hockanuUlkelijkc
gedce lte van de Schr6dingcr vergelijking voor het wUlcrstof<:lIo01ll.
(g) Doo r een S later determi nant Ie gcbruiken kun nen we er\oor zorgen dnt de
orbilaalbcnadering allijd aan de an li sYllllll ctric-cis voldoi:l.
(h) De waarsc hij nlijkheid vu n tlJnnelen door cen barrierc is aileen aflwnkelijk
\an de hoagIe va n de barriere.
(i) Wordt bij meting van ccn o bserv<1bclc A de c igenwaardc 0, gcvonden. dan

bevindl hel systec m z ich o nmiddc llijk na de meting in de bijbehorendc
cigen loestand 11'/.

m Er zijll ee ll aantal bekende \oorbceldcn \\1.1\:lr bij ee n meting aan cen
quantummechanisch syste':n1 cr cen ei nJi gt: kans beslaal dal er cen
individuelc meetwaardc gevonden \\lordt die nict cen e ige",\aarde is \ all
de dcsbclrcOende hCnllili schc o perato r.
(k) Dc c nergic van het elec tron in het watcrstol"atoom is hctLc lfd c voor de 15
en lp e igen runcti cs.
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(I) Een van de reden waarom de Bom-Oppenheimer benadering vaak goed
wcrkt is het grate versc hil in de massel va n de kcrncn en de elcctroncn.
(m) Door de fegels van dl: MO-LeAD methode toe Ie passen kan men lalcn
zien dal de IIOMO van cen hetcronuclcair twcc-atomig molccuul altijd
bindend moet zijn.
(n) Een lincairc cxpansie van atomaire (of fragme nt) orbi tulen kan cen

bindcnde moleculaire orb itaal oplc"c ren Lclfs in het gcval waar nicl aile

cxpansiecoc ffi cicntcn posilicfzijn ofnh.:l aile expmlsiccoemcicntcn
ncgatief zijn.
(0) De wctten van de quantummcchanica zijn spcciaa l ontworpcn

voorgcvallen waar de typischc Dc Broglie gol ncngte van de
samcnstcllcnde dccltjcs in cen systecm van dczelfdc graotte is a ls de
systccmgroottc. Ze gcldcn dus niet voor macroscopischc vcrschij nselcn
want daarop is de kl ass ieke I1lcchanica van toepassing.
TOlaal vraag 1: 20 pun ten , 2.5 punt aft rck per niet juisl antwoord.

2.

Opcr::ll orcn en cigcnfunct ics
Gcgeve n dt: t\\CC operatoren

- ( cryd)

A= )'+-

el . en de
en B- ~ely

funclie f(y) = y J + y 1.
Bereken

<I)

(4 +- iJ }fey)

(2 puntcn).

b)

;18 ((y)

(2

cJ

BA J(y)

(2 plInlcn).

pUll len).

Beantwoord de vragcn
eI) Kan jc functies vinden die cigcnru ncties van zowe l

-

A als B zijn?

Waarom wc1/nic t? (2 pUl1len).

c} On.der welke voorwaardc is e ",.1 eell cigenfunctie van de operator
d lf_ by2) en wat is dan de cigcnwaardc?
( dy

«(I en b zijn

parameters). (2 puntc-Il).

Gegc\cn de Opt'ralor VI =

'.I.!!...... en de fUllcties II = sin(kx). /2= cXP{ih').
I

dx
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I) Zijn de functies

.h en

f ! cigenfunclics van de gegevcn operator? Zo ju. wm

zijn de behorcnde eigcnwaardcn? (2 pumen).
g) Wat is de fysischc betekenis van de evcntuclc eigcnwaardc van 01, voor
en

11' voor zover deze

~

fUllclics e ige nfuncties zij n van 01 ? (3 puntcn)

TOIaal vraag 2: 15 plIlllcn.

3.

Dccltjc in potentilml put

Voar de zogenaamdc "square weW' potcnt iaai met e indi gc dicpte (zie riguur) geldl
I' (x)=:::" voor x <0 en x> L (gebicdcn 1 en III ). en Vex) = 0 voar 0 S x S L
(gcbicd II ).

T

IT

ill

..,v"'(' ' "i_--'vC"l'

V(x) = V

V('i cO

o

L

-x

a) Stel de Sch rod ingcr vcrgclijking op voor cen decltjc met massa

111

onder

il1\ loed van deze potentia,d. Doe dil apart voor e lk van de 3 geb iedcn. (S
puntcn)

De oplossing van de Schrodingcr vcrgelijki ng is voor de energic 0 < E < I ' in elk
van de dric gebieden steeds cen lincaire combi natiC' van exponentielc runctics met
posi tieve en ncgaticvc exponent:

vi (xl = Ae "

+ Be"

'II" (xl = A'e '" + li e'"

ri" (x);;:; A"e

0\.'\

+ B"e~:t

b) Laa! door substituti e in de Sch rodi nge r verge lijking zien wat de rclatic tussen

k en de cllcrgie E en de massa
K

11/

van he! decltjc is. En \Vat is de relatic tlIssen

en de cncrgic E en de massa m? (5 puntcn)

c) Voor het gegcvcl1 cl1crgic intcrval zijn de cons tan len If cn B nul. Waarom'?
(5 puntcn)

Tocpasscn van dc \oomcmrdcn ",un continuitci t "un de eigcnfunctie en zijn eerstc
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afgeleidc

lCr

plckke van x::::: 0 en x::: L levert vier vergelijkingen op.

d) Gccf dczc vier vergelijkingcll. (5 puntcn)

e) Gccf cell sc hets van de gollTullclic met de laagste encrgic. Verklaar kart. (5
punten)

f) Schcts oak de golffunclic met de laagste encrgic in het gcvaJ dOlt I'(x)::: co

voor x < 0 en x> L (gebiedcn I en III) en V(x) ~ 0 voor 0 S x S L (ge bicd
II ). Is de laagslc energic voor een dccJtjc in een potentiaal met cindige diepte
grater. gclijk ofkleincr dan voor cen decJtje in een poten tiaai mel oneindige
dieptc? Vcrklaar kart. (5 pumen)

Totaal vraug 3: 30 punlcn.

4.

D r i c-d im e ll s i o n ~llc

harm onisclH' osc ill a lor

Een dric-alomig molecuul kan, voor wal bclreft de vibratics van hel molccuul,
worden benaderd als cen dric-dimcnsionale harmoni sche oscillator. Dc
Ilam iltoniaan voor dit systccm heeft de volgcndc eigcnwaardcn:

E'(I'I' v1 ' I' J) = (VI

+..!..)lllVl + (1'2 + I )hw z + (VI + ..!.. )tl(V 1 ,
2

2

2

lIierbij heen. de vibratie i (i -== 1-3) het kwanlumgetal v, en de hockfrequentic
fU, '

(a) l3eschouw hel geval: (u l =

W 1'

Gccfccn voorbecld van degencratie (5

pulltcn), Bcargumenteer jc antwoord mct uitleg van wUl degencratie is.
(b) Is degcncratie oak mogelijk als gecn van de hockfrcqucnties aan elkaar
gclijk zijn? Zo ja. hoe heet deze vorm van degencratic, en gecf cen vaorbecld
(5 pUlltcn),
Totaal vraag 4: 10 punlcn,

5,

MO-LCAO th coric: bcnzccn
Wij bcschouwen allcen de l.CS c1cc tronen in bcnzccn die molcculairc orbitalcn

5

mel n-symmctrie bczettc il. Wij kiezcn cryoo r om

~Ile koo l sto l~llome n

in he!

bcnzeen molccu ul in hel xy-v lak Ie plaalscn. Elkc molcculair orbi taal met

7t-

sYlllmetric \Vordl dan beschreven door cen lineairc combinatic vall de zcs 2p,

atomairc orbital en, cell 01' ieder koolstofatoom. Binncn de IlOckcl bcnadcring
worden (i) a ile overlapintcgra lcn lUssen 2p, o rbitalcn op verschillcndc

kooislofalomcn verwaarloosd. (ii) a il e diagonalc malrix clClllcntcll van de
I [amil lon iaan door

cell

en dczclfdc waarde (.( bcschrevcn, en (iii) aile niet-

diagonalc matrix-cicmentcl1 van de I-I amilton iaan vcrwaarl oosd. behal vc
tussen dichstbijzijnde buren die door

cen

en dezclfoe waard c

P besc hrevcn

worden. Dc scclliicrc determinant is dan gevcn door:

la - E

fJ
a

fJ

E

0

0

0

fJ

fJ

0

0

0

fJ

0

0

/l

0

0

fJ

a- E

0

0

fl

f,t - F.

0

0

0

/l

a - I:,

p

0

0

0

p

fJ
a-I:.

Door dcl.c determ inant nul te stcl len. en de sec ulicre ve rgelijkcn op Ie losse n
\Iinden wij
Ii

0

.lCS

ll10gclijkc waardcn voor de molecu laire orbi taal cncrgicn:

a " 2fl, a i fl. a i fl.

(a) Tckcl1 het bijhorcnd e moleclliaire o rbitaal diagram. met inachtncming v;;tn
dallOwc\ u a ls

p negaticfzij n. (5 pllnlcll )

(b) PhialS de volgclldc zes mol eculairc orbitalcn bij de j ui ste cllcrgie ni veaus
in hel molcculaire orbitaal diagram : (5 pllnlcn)

r

I:

IV :

II :

V:

III :

~

V I:

~
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(c) W elke orbitalcn zij n bindend. nict-bindcnd.

or antibindcnd ? Verklaar kort.

en let o p dat je antwoorden co ns istent zijn mct de I Hickel benadc ring
(aileen intcractie IU sscn di chl stbij zij nde buren), (5 puntcn)

(d) HocyceJ moleculairc orbitalen l ijn bezel? Wat is de I IOMO? En de
LUMO? (5 punten)
(c) Op basis van he! molecu laire orbitaal diagram in deze opgavc. wal zal er
gebeuren mel de bindingsafslanden lusscn de koolslof atomen £lIs jc cr cell
e l~c tro n

aan toevocgt? En als jc er een wcghaalt? Vcrklaar kert. (5 punten)

Totaa l vraag 5: 25 punlcn.

Totaal tcntamcn : 100 punten . (55 punlcn minimaal nodig voor voldoendc),

