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§1. Математичний апарат квантової механiки

1. (3) Знайти оператори, спряженi до операторiв 𝑥, d
d𝑥 , 𝑥 d

d𝑥 , d𝑛

d𝑥𝑛 , exp
(︀
𝑎 d

d𝑥

)︀
.

2. (5) Знайти комутатори: а) [𝑟𝑖, 𝑝𝑗 ], [𝑝𝑖, 𝑝𝑗 ]; б) [𝐿𝑖, 𝐿𝑗 ], [𝑟𝑖, 𝐿𝑗 ], [𝑝𝑖, 𝐿𝑗 ], [𝐿2,𝐿], [𝑝2,𝐿]; в) [𝑈(𝑟),𝑝],
[𝑈(𝑟),𝐿].

3. (5) Знайти власнi значення i власнi функцiї операторiв iмпульсу i кiнетичної енергiї.
4. (10) Показати, що оператор трансляцiї має вигляд exp

(︀
𝑎 d

d𝑥

)︀
. Довести його унiтарнiсть. Знайти власнi

значення i власнi функцiї. Узагальнити на багатовимiрний випадок.
5. (5) Нехай (𝐸,𝜓) – власний елемент оператора𝐻, який залежить вiд параметра 𝜆. Показати, що 𝜕𝐸/𝜕𝜆 =
⟨𝜓|𝜕𝐻/𝜕𝜆|𝜓⟩.

§3. Задачi загального характеру

1. (10) Довести, що для гамiльтонiану𝐻 = 𝑝2

2𝑚+𝑈(𝑥) виконується спiввiдношення ⟨𝑛|𝑝|𝑛′⟩ = 𝑖𝑚𝜔𝑛𝑛′⟨𝑛|𝑥|𝑛′⟩.
2. (10) Показати, що сила з якою частинка дiє на вертикальну стiнку, розташовану в деякiй точцi, дорiвнює
|𝜓|2𝛿𝑈 , де 𝛿𝑈 – стрибок потенцiалу в цiй точцi. Показати також, що у випадку нескiнченно високої
стiнки цей вираз зведеться до ~2

2𝑚𝜓
′2.

3. (3) Показати, що потiк iмовiрностi для частинки в станi з хвильовою функцiєю 𝐴𝜓1 + 𝐵𝜓1 є сумою
двох протилежних потокiв.

4. (3) Показати, що в одновимiрному випадку потiк iмовiрностi для частинки в стацiонарному станi не
залежить вiд координати.

5. (5) Оцiнити характернi енергiї електрона в атомi за розмiром останнього.
6. (20) Для двох заданих станiв 𝜓𝑖 i 𝜓𝑓 знайти незалежний вiд часу гамiльтонiан, який переводить

один стан у другий за найшвидший час, за умови, що рiзниця мiж найбiльшим i найменшим власними
значеннями гамiльтонiану дорiвнює ~𝜔.

§4. Рух вiльної частинки

1. (5) Для частинки у станi з хвильовою функцiєю 𝐴 exp
(︀
−𝑥2/𝑎2 + i𝑘𝑥

)︀
знайти: а) середнi i дисперсiї

координати та iмпульсу; б) густину i потiк iмовiрностi; в) розподiл iмпульсу.
2. (5) Для частинки у станi з хвильовою функцiєю 𝐴 exp

(︁
− 𝑥2

𝑎2+i𝑎𝑏
+ i𝑘𝑥

)︁
перевiрити спiввiдношення

невизначеностей для координати i iмпульсу.
3. (15) Для частинки у станi з хвильовою функцiєю 𝐴e−𝑥2/𝑎2 cos 𝑘𝑥 знайти середнi i дисперсiї координати

та iмпульсу.
4. (20) Знайти пропагатор для вiльної частинки.
5. (20) Дослiдити еволюцiю вiльної частинки з хвильовою функцiєю 𝐴 exp

(︀
−𝑥2/𝑎2 + i𝑘𝑥

)︀
в початковий

момент часу.
6. (5) Знайти iмовiрнiсть того, що вiльна частинка з початковою хвильовою функцiєю𝐴 exp

(︀
−𝑥2/𝑎2 + i𝑘𝑥

)︀
полетить вправо.

7. (5) Навести приклад хвильової функцiї вiльної частинки, що повнiстю змiщується вправо (тобто ча-
стинка з iмовiрнiстю 1 полетить вправо).

8. (20) Дослiдити еволюцiю вiльної частинки з хвильовою функцiєю 𝐴 exp
(︁
− 𝑥2

𝑎2+i𝑎𝑏
+ i𝑘𝑥

)︁
в початковий

момент часу.
9. (60) Знайти пропагатор для частинки в сталому однорiдному полi 𝑈(𝑥) = −𝐹𝑥.
10. (20) Частинка рухається в сталому однорiдному полi 𝑈(𝑥) = −𝐹𝑥. Показати, що якщо 𝜓0(𝑡,𝑥)

розв’язок задачi з нульовою силою, то

𝜓0

(︂
𝑡,𝑥− ~𝑘𝑡

𝑚
− 𝐹 𝑡2

2𝑚

)︂
exp

[︂
i

(︂
𝑘 +

𝐹 𝑡

~

)︂(︂
𝑥− ~𝑘𝑡

2𝑚

)︂
− i

𝐹 2𝑡3

6𝑚~

]︂



– розв’язок задачi з ненульовою силою i видозмiненою початковою умовою 𝜓0(0,𝑥)e
i𝑘𝑥.

11. (30) Дослiдити рух частинки в сталому однорiдному полi з хвильовою функцiєю 𝐴 exp
(︀
−𝑟2/𝑎2 + i𝑘𝑥

)︀
в початковий момент часу.

12. (10) Узагальнюючи приклад гаусового пакету, з’ясувати умову, за якої визначена траєкторiя квантової
частинки. Розглянути приклад молекул повiтря: з якою просторовою точнiстю можна говорити про
траєкторiю їх руху?

13. (2) Оцiнити довжину хвилi де Бройля електрона, який має а) швидкiсть 1 км/с; б) енергiю 1 еВ.

§5. Одновимiрне рiвняння Шредингера: спектр

1. (5-15) Для частинки в потенцiальному ящику знайти 𝜓(𝑡, 𝑥), якщо: а) 𝜓(0, 𝑥) = 𝐴
(︀
sin 𝜋𝑥

𝑎 + sin 2𝜋𝑥
𝑎

)︀
;

б) 𝜓(0, 𝑥) = 𝐴(𝑎− |𝑎− 2𝑥|); в) 𝜓(0, 𝑥) = 𝐴𝑥(𝑎− 𝑥); г) 𝜓(0, 𝑥) = 𝐴
√︁

2
𝑎 sin

2𝑚+1 𝜋𝑥
𝑎 .

2. (5) Обчислити матричнi елементи оператора координати для потенцiального ящика.
3. (3) Знайти дисперсiю координати частинки в потенцiальному ящику.
4. (5) Знайти розподiл iмпульсу частинки в потенцiальному ящику.
5. (8) Ефекти розмiрного квантування: а) Оцiнити розмiри системи (наприклад, потенцiальна яма),

при яких спектр електрона можна вважати неперервним. б) Оцiнити поперечнi розмiри планарної
структури SiO2–Si–SiO2, при яких рух електрона можна вважати двовимiрним. в) Оцiнити поперечнi
розмiри планарної структури SiO2–Si–SiO2, при яких висоту бар’єру Si–SiO2 можна вважати нескiнчен-
ною.

6. (10) Для електрона в потенцiальнiй ямi ширини 1 нм i глибини 1 еВ обчислити дискретнi рiвнi енергiї.
7. (20) Для електрона в полi двох потенцiальних ям ширини 1 нм i глибини 1 еВ, роздiлених промiжком

1 нм, обчислити розщеплення найнижчої пари рiвнiв енергiї, а також силу притягання мiж ямами.
8. (50) Потенцiал дорiвнює −𝑉1 на вiдрiзку (−𝑎1 − 𝑏,−𝑏), −𝑉2 на вiдрiзку (𝑏, 𝑏 + 𝑎2), нулевi на вiдрiзку
(−𝑏, 𝑏) i нескiнченний у всiх iнших точках, причому 𝑉1 > 𝑉2 > 0 (двi вiдокремленi одна вiд одної ями).
У початковий момент часу частинка знаходиться на днi лiвої ями. Описати еволюцiю цiєї системи.

9. (5) Дослiдити зв’язанi стани частинки в дельта-ямi 𝑈(𝑥) = −𝛼𝛿(𝑥).
10. (10) Прямим iнтегруванням перевiрити ортонормованiсть власних функцiй неперервного спектру для

частинки в потенцiалi 𝑈(𝑥) = 𝛼𝛿(𝑥).
11. (15) Знайти функцiю Грiна частинки в потенцiалi 𝑈(𝑥) =

∑︀
𝑖 𝛼𝑖𝛿(𝑥− 𝑎𝑖).

12. (30) Знайти пропагатор для частинки в дельта-потенцiалi.
13. (50) Описати еволюцiю частинки в потенцiалi 𝑈(𝑥) = −𝛼𝛿(𝑥)− 𝛽𝛿(𝑥− 𝑎), якщо в початковий момент

часу частинка знаходиться в лiвiй ямi.
14. (10) Показати, що в багатовимiрному випадку задача з дельта-потенцiалом незмiстовна.
15. (15) Для гармонiчного осцилятора обчислити матричнi елементи оператора координати i його степенiв

до четвертої включно.
16. (5) Знайти кiнетичну енергiю гармонiчного осцилятора в стацiонарному станi.
17. (8) Для гармонiчного осцилятора знайти розподiл iмпульсу.
18. (2) Для основного стану гармонiчного осцилятора обчислити значення хвильової функцiї в точцi по-

вороту класичної траекторiї по вiдношенню до її максимального значення.
19. (5) Порiвняти квантовий i класичний розподiли координати гармонiчного осцилятора.
20. (5) Знайти спектр i власнi функцiї гармонiчного осцилятора в однорiдному полi.
21. (15) Знайти енергiю взаємодiї двох осциляторiв у дипольному наближеннi.
22. (60) Знайти пропагатор гармонiчного осцилятора.
23. (30) Дослiдити еволюцiю осцилятора з початковою хвильовою функцiєю 𝐴 exp

(︀
−𝛼𝜉2 + 𝑖𝜅𝜉

)︀
, де 𝜉 =

𝑥
√︀
𝑚𝜔/~.

Знайти i проаналiзувати рiвнi енергiї i власнi функцiї дискретного спектру для частинки в заданому
потенцiалi:
24. (20) Пiвосцилятор 𝑈(𝑥) = 𝑚𝜔2𝑥2

2 + 𝛼
𝑥2 .

25. (20) Трикутна яма 𝑈(𝑥) = 𝛼|𝑥|.
26. (20) Пiвтрикутна яма 𝑈(𝑥) = 𝛼|𝑥|, 𝑥 > 0.
27. (20) 𝑈(𝑥) = − 𝑉

cosh2 𝛼𝑥
.

28. (20) 𝑈(𝑥) = 𝑉 (𝑒−2𝛼𝑥 − 2𝑒−𝛼𝑥).
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29. (20) 𝑈(𝑥) = −𝛼/|𝑥|.

§6. Одновимiрне рiвняння Шредингера: проходження бар’єру

1. (5) Знайти глибину проникнення частинки в потенцiальну стiнку висоти 𝑊 . Зробити оцiнку для
iнтерфейсу Si–SiO2.

2. (30) Розглянути загальну схему знаходження коефiцiєнта проходження частинки через кусково-iнтегровний
потенцiал.

3. (10) Показати, що для симетричного потенцiалу амплiтуда вiдбитої хвилi вiдновлюється за амплiтудою
хвилi, що пройшла.

Знайти коефiцiєнт проходження для заданого потенцiалу:
4. (10) Прямокутна потенцiальна яма.
5. (5) 𝑈(𝑥) = 𝛼𝛿(𝑥).
6. (5) 𝑈(𝑥) = 𝜃(𝑥)𝑊 .
7. (15) Потенцiал дорiвнює 𝑉 при 0 < 𝑥 < 𝑎, 𝑊 < 𝑉 при 𝑥 > 𝑎 i нулю в iнших випадках.

8. (45) Модель холодної емiсiї електронiв. Потенцiал дорiвнює 𝑊 − 𝐹𝑥 при 0 < 𝑥 < 𝑎, 𝑊 − 𝐹𝑎 при 𝑥 > 𝑎
i нулю в iнших випадках.

9. (15) Знайти iмовiрнiсть проходження гаусового пакету через дельта-потенцiал. Побудувати графiк
залежностi цiєї iмовiрностi вiд ширини пакету при фiксованiй енергiї пакету.

10. (30) Вивести формулу для електронної енергiї дефекта, що являє собою потенцiал 𝑈 , прямуючий до
нуля на нескiнченностi. Двократно виродженi по спiну електрони не взаємодiють i заповнюють всi рiвнi
з енергiєю нижче заданої. Вiдповiдь узагальнити на випадок непараболiчного закону дисперсiї.

§7. Тривимiрне рiвняння Шредингера: спектр

1. (10-20) Знайти спектр i власнi функцiї сферичного ротатора. Розглянути також багатовимiрний випа-
док.

2. (5-15) Знайти гiбридизованi атомнi орбiталi, якi вiдповiдають таким координацiям центрального атома:
а) лiнiйна; б) трикутна; в) тетраедрична; г) октаедрична; д) кубiчна; е) знайти можливу
гiбридизацiю для молекули P4.

3. (5) Знайти спектр i власнi функцiї сферичного потенцiального ящика.
4. (10-20) Знайти спектр i власнi функцiї сферичної потенцiальної ями. Розглянути також багатовимiрний

випадок.
5. (30) Оцiнити зверху i знизу рiвнi енергiї та знайти їх кiлькiсть для гiперсферичної потенцiальної ями.
6. (10) При якiй глибинi сферичної потенцiальної ями вона матиме хоча б один зв’язаний стан i як

результат залежить вiд розмiрностi ями?
7. (20) Для електрона у сферичнiй потенцiальнiй ямi радiусу 1 нм i глибини 1 еВ обчислити дискретнi

рiвнi енергiї.
8. (10) Знайти спектр i власнi функцiї цилiндричної потенцiальної ями (цилiндр нескiнченної довжини).
9. (10) Знайти спектр i власнi функцiї потенцiального ящика у формi цилiндра (скiнченної довжини).
10. (15) Дослiдити залежнiсть енергiї основного рiвня вiд форми потенцiального ящика при фiксованому

об’ємi на прикладi кубу, кулi i цилiндра. Зробити висновки.
11. (20-60) Знайти спектр i власнi функцiї для частинки в потенцiалi 𝑈(𝑟) = −𝛼𝑟−1 + 𝛽𝑟−2. Розглянути

також багатовимiрний випадок.
12. (20) Знайти спектр i власнi функцiї сферично-симетричного напiвосцилятора: 𝑈(𝑟) = 𝑚𝜔2𝑟2

2 + 𝛼
𝑟2

.
13. (5) Знайти середнє, дисперсiю i найбiльш iмовiрне значення вiдстанi електрона до ядра в основному

станi атома водню.
14. (10) Знайти середнiй радiус орбiти i його дисперсiю для стацiонарних станiв частинки в кулонiвському

потенцiалi з заданими значеннями головного i орбiтального квантових чисел.
15. (10) Знайти густину струму електрона в стацiонарному станi атома водню.
16. (10) Знайти долю потенцiальної i кiнетичної енергiї радiального i обертального рухiв для частинки в

кулонiвському потенцiалi з заданими значеннями головного i орбiтального квантових чисел.
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17. (5) Знайти дипольний момент атома водню у станi 𝜓 = 𝐴(|200⟩+ |210⟩).
18. (15) Знайти квадрупольний момент електрона в кулонiвському потенцiалi у станi |𝑛𝑙𝑚⟩.
19. (15) Знайти матричнi елементи ⟨𝑛, 𝑙|𝑟|𝑛, 𝑙 − 1⟩ в кулонiвському потенцiалi.
20. (15) Знайти матричнi елементи ⟨𝑛, 𝑙|𝑟2|𝑛, 𝑙 − 2⟩ в кулонiвському потенцiалi.
21. (–) Вивести рекурентнi спiввiдношення для матричних елементiв ⟨𝑛𝑙|𝑟𝑠|𝑛𝑙′⟩ в кулонiвському потенцiалi.
22. (15) Розглянути найпростiшу модель воднеподiбної домiшки у квантовiй точцi: знайти спектр i зале-

жнiсть енергiї iонiзацiї домiшки вiд розмiру квантової точки.
23. (10) Знайти спектр i власнi функцiї частинки в рiвнобедреному прямокутному трикутнику.

§8. Частинка в центральному полi: задача розсiяння

Знайти власнi функцiї неперервного спектру:
1. (10) Вiльна частинка у сферичних координатах.
2. (25) Кулонiвський потенцiал.

Знайти перерiз розсiяння i побудувати графiк 𝜎(𝐸) для таких потенцiалiв:
3. (20) Абсолютно непроникна куля радiусу 𝑎.
4. (30) Сферична потенцiальна яма радiусу 𝑎 i глибини 𝑉 .
5. (40) Кулонiвський потенцiал.

§9. Частинка в перiодичному потенцiалi

Знайти зонний спектр i власнi функцiї. Вказати характер розташування зон i оцiнити їх межi. Знайти
ефективнi маси:
1. (20-40) Прямокутний перiодичний потенцiал (модель Кронiга–Пеннi), який на перiодi 0 < 𝑥 < 𝑎 + 𝑏

приймає значення −𝑉 при 𝑥 < 𝑎 i 0 при 𝑥 > 𝑎.
2. (60) Потенцiал в рiвняннi Ламе.
3. (60) Потенцiал в рiвняннi Мат’є.

4. (10) Показати, що для прямозонного напiвпровiдника з вузькою забороненою зоною маси легких
електронiв i дiрок пов’язазанi спiввiдношенням 𝑚−1

e −𝑚−1
h ≈ 2.

5. (20) Нехай перiодичний потенцiал 𝑈 “розсунули” в точцi 𝑥0 так, що �̃�(𝑥) = 𝑈(𝑥) при 𝑥 < 𝑥0,
�̃�(𝑥) = 𝑈(𝑥 − 𝑏) при 𝑥 > 𝑥0 + 𝑏, а на промiжку (𝑥0, 𝑥0 + 𝑏) потенцiал “новий”. Знайти рiвняння для
локалiзованих на такiй “дислокацiї” рiвнiв за вiдомими матрицею Кошi M на перiодi (𝑥0, 𝑥0 + 𝑎) потен-
цiалу 𝑈 i матрицею Кошi G на промiжку (𝑥0, 𝑥0 + 𝑏). Окремо розглянути випадок малих 𝑏.

6. (20) Нехай перiодичний потенцiал 𝑈 “розсунули” в точцi 𝑥0 так, що �̃�(𝑥) = 𝑈(𝑥) при 𝑥 < 𝑥0 i �̃�(𝑥) =
𝑈(𝑥−𝑏) при 𝑥 > 𝑥0. Знайти рiвняння для локалiзованих на такiй “дислокацiї” рiвнiв. Окремо розглянути
випадок малих 𝑏.

7. (30) Знайти енергiю рiвнiв, локалiзованих на “дислокацiї” в моделi Кронiга–Пенi.
8. (10-20) Узагальнюючи результати попереднiх задач показати, що розподiл енергiї локалiзованих станiв,

пов’язаних з флуктуацiєю довжин мiжатомних зв’язкiв, показниковий (Urbach tails). З’ясувати межi
застосовностi одержаних результатiв.

9. (15) Знайти рiвнi енергiї в модульованiй подвоєним перiодом моделi Кронiга–Пеннi, тобто коли вiдстанi
мiж сусiднiми дельта-потенцiалами почергово змiнюються, приймаючи значення 𝑎± 𝛿𝑎.

10. (30) В модульованiй подвоєним перiодом гребiнцi Дiрака “вилучили” один iз дельта-потенцiалiв, а
вiдстань мiж сусiдами вилученого потенцiалу поклали рiвною 𝑎+𝑏 так, що при 𝑏 = 0 маємо “дислокацiю”
на пiв-перiода. Знайти енергiю локалiзованих на “дислокацiї” рiвнiв.

§12. Квазiкласичне наближення

1. (15) Потенцiал має в заданiй точцi розрив першого роду. Вказати умови квазiкласичностi в околi цiєї
точки i при виконаннi цих умов зшити квазiкласичнi функцiї по обидва боки точки розриву.
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2. (15) Нехай потенцiал на нескiнченностi квазiмонотонно прямує: а) до плюс нескiнченностi, б) до нуля
(тут квазiмонотоннiсть означає, що функцiя затиснена мiж двома монотонними функцiями з однако-
вими границями). Використовуючи квазiкласичне наближення знайти головну асимптотику хвильової
функцiї, вказати умови квазiкласичного наближення, зробити висновки з точки зору локалiзацiї хви-
льової функцiї.

3. (20) Нехай потенцiал має вигляд 𝑈(𝑥) + 𝛼𝛿(𝑥), де 𝑈 – симетричний одноямний потенцiал. Записати
рiвняння на спектр в квазiкласичному наближеннi.

Знайти дискретний спектр одновимiрної системи iз заданим потенцiалом в квазiкласичному наближеннi,
порiвняти з точним значенням спектру i зробити висновки:
4. (10) Гармонiчний осцилятор. Знайти також хвильовi функцiї.
5. (5) Частинка в однорiдному полi на пiвпрямiй.
6. (10) 𝑈 = − 𝑉

cosh2 𝛼𝑥
.

7. (10) 𝑈 = 𝑉 (𝑒−2𝛼𝑥 − 2𝑒−𝛼𝑥).
8. (15) 𝑈 = 𝑎2

sin2 𝛼𝑥
+ 𝑏2

cos2 𝛼𝑥
.

9. (10) 𝑈 = −𝑉 sin2 𝜋𝑥
𝑎 , 0 < 𝑥 < 𝑎, розглянути лише випадок невеликих 𝑉 .

10. (20) Потенцiал Ленарда–Джонса. Знайти також кiлькiсть зв’язаних станiв.

Знайти дискретний спектр частинки у заданому сферично-симетричному потенцiалi в квазiкласичному
наближеннi, вказати умови квазiкласичного наближення, порiвняти з точним значенням спектру i зробити
висновки:
11. (10) Сферично-симетричний осцилятор.
12. (10) Сферично-симетричний напiвосцилятор: 𝑈 = 𝑚𝜔2𝑟2

2 + 𝛼
𝑟2

.
13. (10) Кулонiвський потенцiал.

Знайти коефiцiєнт прозоростi бар’єру в квазiкласичному наближеннi для таких систем:
14. (5) Холодна емiсiя електронiв з металу.
15. (10) 𝛼-розпад важких ядер.

16. (15) Частинка в двоямному потенцiалi 𝑈 = 𝑚𝜔2

8𝑎2
(𝑥2 − 𝑎2)2. Знайти в квазiкласичному наближеннi

частоту переходiв мiж основними станами в ямах. За яких умов на параметри системи задача змiстовна
i допустиме квазiкласичне наближення?

17. (10) Знайти кiлькiсть зв’язаних станiв у 𝑑-вимiрному сферично симетричному спадаючому до нуля
на нескiнченностi потенцiалi.

18. (25) Знайти першу поправку до квазiкласичної формули для кiлькостi станiв частинки в потенцiаль-
ному ящику довiльної форми i розмiрностi.

§13. Варiацiйний метод

Оцiнити вiдносну похибку варiацiйного методу для основного стану наступних систем:
1. Потенцiальний ящик, пробну хвильову функцiю взяти у виглядi полiному другого степеня.
2. Кулонiвський потенцiал, пробну хвильову функцiю взяти у виглядi гауссiану.

Варiацiйним методом знайти енергiю i хвильову функцiю перших двох рiвнiв наступних систем:
3. (15) Ангармонiчний осцилятор.
4. (15) Частинка в потенцiалi 𝑈(𝑥) = 𝑚𝜔2

2 𝑥2 + 𝛼𝑥6.
5. (30) Частинка в потенцiалi 𝑈(𝑥) = 𝛼|𝑥|𝑛.
6. (15) Частинка в трикутнiй ямi.
7. (15) Частинка в потенцiалi 𝑈(𝑥) = −𝑉 sin2 𝜋𝑥

𝑎 , 0 < 𝑥 < 𝑎, розглянути випадок великих 𝑉 .

8. (30) Частинка в потенцiалi 𝑉
(︁
𝑎2

𝑟2
− 2𝑎

𝑟

)︁
.

9. (20) Знайти енергiю основного стану атому гелiю без врахування спiну.
10. (15) Варiацiйним методом знайти умову локалiзацiї в потенцiалi Юкави 𝑈 = −𝛼𝑟−1𝑒−𝜆𝑟.
11. (99) Полоса шириною 2𝑟 зiгнута на кут 2𝜃 в такий спосiб, що мiсце згину являє собою частину кiльця з

радiусами 𝑅1 i 𝑅2, причому 𝑅2−𝑅1 = 2𝑟. Дослiдити локалiзацiю частинки на такiй неоднорiдностi, якщо
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потенцiальнi стiнки полоси нескiнченнi. Розглянути також крайнi випадки. Порiвняти з результатами
чисельного розрахунку.

§14. Стацiонарна теорiя збурень

1. (15) Знайти першi двi поправки до рiвнiв енергiї ангармонiчного осцилятора, 𝑉 = 𝛼𝑥3 + 𝛽𝑥4.
2. (15) Розглянути наступну гiпотетичну модель атома лiтiю: зовнiшнiй (третiй) електрон рухається в

електричному полi ядра i двох спарених внутрiшнiх електронiв. Хвильову функцiю останнiх взяти у
виглядi хвильової функцiї основного рiвня воднеподiбного атома. Для зовнiшнього електрона за незбу-
рений потенцiал прийняти повнiстю екранований внутрiшнiми електронами потенцiал ядра, тобто 𝑒2/𝑟,
а неповне екранування врахувати методом теорiї збурень. Оцiнити енергiю основного стану зовнiшнього
електрона в першому порядку теорiї збурень.

3. (25) Для двовимiрного iзотропного осцилятора з частотою 𝜔 i з потенцiалом збурення 𝑉 = 𝛼𝑥2𝑦2

знайти поправки до енергiї 0-, 1-, 2, 3-го рiвнiв в першому порядку теорiї збурень та правильнi хвильовi
функцiї нульового порядку, для основного рiвня знайти також хвильову функцiю в першому порядку i
енергiю в другому порядку теорiї збурень.

§15. Нестацiонарна теорiя збурень

1. (15) Для частинки в потенцiальному ящику 1) знайти iмовiрностi переходiв в однорiдному полi, при-
кладеному протягом промiжку часу 𝑇 ; 2) знайти iмовiрностi переходiв в однорiдному полi, яке лiнiйно
зростає на промiжку часу 𝑇 до фiксованого значення; 3) знайти коефiцiєнт поляризацiї.

2. (15) Знайти поляризовнiсть атома водню в основному станi.

§20. Метод лiнiйної комбiнацiї базисних функцiй

1. (10) Знайти енергiю основного стану ангармонiчного осцилятора, потенцiальна енергiя якого в безроз-
мiрних змiнних має вигляд 𝜉2/2 + 𝜉4, з точнiстю до четвертого знаку. Який розмiр базису треба при
цьому взяти?

2. (20-40) Побудувати повний ортогональний тригонометричний базис для прямокутного трикутника.
Для випадку спiввiдношення катетiв 2 : 1 знайти енергiю перших трьох рiвнiв з точнiстю до четвертого
знаку. Який розмiр базису треба при цьому взяти?

3. (20-40) Побудувати повний полiномiальний базис для рiвнобедреного трикутника. Для рiвносторонньо-
го трикутника знайти енергiю перших трьох рiвнiв з точнiстю до четвертого знаку. Який розмiр базису
треба при цьому взяти?

§22. Взаємодiя квантових систем з електромагнiтним полем

1. (10) Вивести рiвняння для еволюцiї середнього значення спiну в сталому магнiтному полi.
2. (3) Яким способом найшвидше перевернути спiн, приклавши магнiтне поле?
3. (10) Дослiдити рух електрона у сталому однорiдному магнiтному полi.
4. (20) Знайти час життя збуджених станiв атома водню.

§24. Двоатомна молекула

1. (10) Для потенцiалу Ленарда–Джонса знайти постiйнi коливально-обертального спектру. Чи можна
таким потенцiалом апроксимувати реальнi потенцiали молекул X2?

2. (50) З’ясувати адекватнiсть потенцiалу

𝑉

𝑚+ 𝑘 − 𝛼

[︂
(𝛼− 𝑘)

(︁𝑎
𝑟

)︁𝑚
−𝑚

(︁𝑟
𝑎

)︁𝑘
exp

(︁
−𝛼

(︁𝑟
𝑎
− 1

)︁)︁]︂
,

для апроксимацiї реальних потенцiалiв ковалентних молекул X2?
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