I
Tentamen TCl l8 januari 2008' 9-12uur, zaal Cl (Gorlaeus).

1.

Basisinzichten
Geef van de onderstaandebeweringenaan of zewaar of niet waar zijn (er
hoevengeenargumentengegevente worden; het mag wel, maar doe dit pas op
het moment dat je klaar bent met de rest van de tentamen):
(a) Het is onmogelijk om het golfkaraktervan electronenwaar te nemenmet
behulp van 66n-spleetdiffractie-experimenten.Dit kan alleen door tweespleetdiffractie-experimentenuit te voeren.
(b) Volgens Planck en Einstein zijn er geenaanwijzingente vinden dat
gedragen.Alle
golvenzich quantummechanisch
electromagnetische
golvenkunnenvolledig uitgelegdworden
aspectenvan electromagnetische
op basisvan de klassieketheorievan Maxwell.
in het algemeen
(c) Omdat het volgensde wettenvan de quantummechanica
alleen mogelijk is de waarschijnlijkheid waarmeeeen bepaald
meetresultaatgevondenwordt te voorspellen,kunnen wij met zekerheid
systeemniet altijd volledigbeschreven
stellendat een quantummechanisch
kan worden door een complex kwadratischintegreerbarefunctie (de
golffunctie).
(d) Er zijn een aantalbekendevoorbeeldenwaar bij een meting aan een
systeemer een eindigekans bestaatdat er een
quantummechanisch
individuelemeetwaardegevondenwordt die niet eeneigenwaardeis van
de desbetreffendehermitischeoperator.
e A de eigenwaardec, gevonden,dan
(e) Wordt bij meting van een observabel
bevindthet systeemzich onmiddellijkna de meting in de bijbehorende
eigentoestand
Vi.ln het algemeenbetekentdit dat het volgensde
onmogelijkis om bij eenmetinghet systeemniet te
quantummechanica
verstoren.
in het algemeen
(f) Omdat het volgensde wetten van de quantummechanica
alleenmogelijk is de waarschijnlijkheidwaarmeeeen bepaald
meetresultaatgevondenwordt te voorspellen,kunnen wij met zekerheid
stellendat het gedragvan de golffunctiein de tijd niet te voorspellenis.
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(g) Er zijn voorbeeldente bedenkenwaar de energiein een
systeemniet gequantiseerdis.
quantummechanisch
(h) De waarschijnlijkheidvan tunnelendoor eenbarridreis alleenafhankelijk
van de breedteen de hoogtevan de barriere.
(i) De energievan het electronin het waterstofatoomis hetzelfdevoor de 4s
en 3d eigenfuncties.
goed
0) E6n van de redenenwaarom de Born-Oppenheimerbenaderingvaak
werkt is het grote verschil in de snelheidwaarmeede kernenen electronen
bewegen.
modelsystemente bedenkenwaar de
(k) Er zijn geenquantummechanische
zogenaamdeorbitaalbenaderingexacteoplossingenkan verschaffen.
(l) Door de regelsvan de MO-LCAO methodetoe te passenkan men laten
twee-atomigmolecuulaltijd
zien dat de HOMO van eenheteronucleair
bindendmoet zijn.
(m)Door de regelsvan de MO-LCAO methodetoe te passenkan men laten
zien dat de gevondenMO's altijd o/bindend o/antibindendmoetenzijn.
(n) In een lineaireexpansievan atomaire(of fragment)orbitalenzullen alleen
positiefzijn of alle
combinatieswaar of alle expansieco€fficienten
cientennegatiefzijn tot bindendemoleculaireorbitalen
expansiecoeffi
leiden.
zijn speciaalontworpenvoor
(o) De wetten van de quantummechanica
gevallenwaar de typischeDe Broglie golflengtevan de samenstellende
Ze
deeldesin een systeemvan dezelfdegrootteis als de systeemgrootle.
verschijnselenwant daaropis de
geldendus niet voor macroscopische
klassiekemechanicavan toepassing.
Totaalvraag l: 20 punten,2.5punt aftrekper nietjuist antwoord.

2.

Operatoren en eigenfuncties
Gegevende twee operatorenn = ( r ' - * ) *
functie
f (z)=6+ z+ 22.

Berekenra) (a *B)rel (3 punten)
(b) ABf (z) (4 punten)
@ hAf k) (punten)

h=!,"nd"

a

J

Beantwoordde vraag
(d) Kan je functiesvinden die eigenfunctiesvan zowel A l,

f

zijn? Waarom wel/niet?(4 punten)

Totaalvraag2: 15 punten.

J.

De Hamiltoniaan en de Born-Oppenheimer benadering
(a) Geef de volledigeHamiltoniaanvoor een waterstofmolecuul(geef
explicieteuitdrukkingenvoor de kinetischeen potenti€leenergietermen).
Maak een duidelijke schetsvan het systeem.(5 punten)
(b) Welke termenwordenweggelatenuit de volledigeHamiltoniaanals we de
Schrodingervergelijkingbinnende Born-Oppenheimer
electronische
benaderingbeschouwen?En welk term is een constante?(5 punten)

Totaalvraag3: l0 punten.

4.

Deeltjein potentiaalput
Voor eenpotentiaal(zie ook figuur) geldt V(x) : V voor x > L (gebiedIII),
V ( x ) = 0 v o o r 0 < x < L ( g e b i e dI I ) , e n V ( x ) : o ov o o r x < 0 ( g e b i e dI ) .

I
V(x)=a

+ /

(a) Stel de Schrodingervergelijking op voor een deeltjemet massam onder
invloed van dezepotentiaal.Doe dit apartvoor gebiedII en III. (5 punten)

De oplossingvan de Schrodingervergelijkingis voor de energie0 < E < Vin
gebiedII en III steedseenlineairecombinatievan exponenti€lefunctiesmet
positieveen negatieveexponent.Het deeltjekan zich niet in gebiedI
bevinden:

,p'(r):0
,P" (*) : A'e-ikx+ B'eib
,lt"' (*) : A" e-o + B" eo
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(b) Laat door substitutiein de Schrcidingervergelijking zienwat de relatie
tussenft en de energieE en de massam van het deeltjeis. En wat is de
relatie tussenr en de energieE en de massam? (5 punten)
(c) Voor het gegevenenergieinterval is de constarfieB nul. Waarom?(5
punten)

Toepassenvan de voorwaardenvan continuiteit van de eigenfunctieter plekke
van .x= 0, en van continuiteit van de eigenfunctieen zijn eersteafgeleideter
plekke van x: L levertdrie vergelijkingenop.
(d) Geef deze drievergelijkingen.(5 punten)
golffunctie met de laagste
(e) Geef een schetsvan de (genormaliseerde)
energie.Verklaarkort. (5 punten)
golffunctiemet de laagsteenergiein het
(l) Schetsook de (genormaliseerde)
I en III) en V('r) :0
gevaldat V(x): oovoor x < 0 en .r > L (gebieden
voor 0 s x < L (gebiedII). Is de laagsteenergievoor eendeeltjein de
potentiaal,die hierbovengegevenis IV(x): V voor x > L (gebiedIII),
V(x):0voor 0sx<L

( g e b i e d l l ) , eV
n ( x ) = o ov o o r x < 0 ( g e b i e d l ) l

groter,gelijk of kleinerdan voor eendeeltjein eenpotentiaalmet
I en III) en
oneindigedieptelv(x)= oovoor x <0 en x > L (gebieden
V (x) :0 voor 0 < x < L (gebiedII)l? Verklaarkort. (5 punten)

Totaalvraag4: 30 punten.

5.

MO-LCAO theorie: Het water molecuul
Op basisvan kwalitatief moleculaireorbitaaltheoriekunnen de volgende
moleculaireorbitalenvoor het watermolecuulgemaaktworden:
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moleculaireorbitaal diagrameen goede
Neem aan dat het onderstaande
beschrijvingvan het watermolecuulgeeft:

Enerry

2 s- '

Beantwoordde volgendevragenen geef duidelijkje argumentenaan:
(a) Plaatsde zesmoleculaireorbitalenI-VI in het moleculaireorbitaal
diagram.(5 punten)
(b) Welke van de orbitalenI-VI zijn bindend(bonding),niet-bindend(nonbonding),en antibindend(antibonding)?(5 punten)
(c) Op basisvan het bovenstaandemoleculaireorbitaal diagram, wat zal er
gebeurenmet de O-H afstand(en)alsje eenelectrontoevoegt?En wat
gebeurter alsje eenelectronweghaalt?(5 punten)
(d) Welke van de bezetteorbitalendragenbij tot het onstaanvan een gebogen
vorm van water?En welke van de bezetteorbitalen"proberen" er een
lineair molecuulvan te maken?(5 punten)
(e) Wat gebeurter met de vorm van water alsje een electronexciteertvan de
HOMO naarde LUMO? (5 punten)

Totaal vraag5: 25 punten.

Totaaltentamen:100punten.(55 puntenminimaalnodig voor voldoende).

