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חומר עזר:  דף נוסחות אחיד, מצורף למבחן 
אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר!

 נק'). במידה ותענה על חמש שאלות, יבדקו באופן אוטומטי רק הארבע25בבחינה חמש שאלות. יש לענות על ארבע (כל אחת בת 
  על כל הדף).Xהראשונות. על כן, אם ברצונך ששאלה מסוימת לא תיבדק, נא לודא שהיא מחוקה בצורה ברורה (למשל

 נק'):25גלים (.1
) מחוברותm מטר כשהחבל מחובר לתקרה (על כל נדנדה ילד שמסתו 1 נק') שתי נדנדות על חבל באורך 10(א.

) שמתוח בין שתי הנדנדות. כאשר שתי הנדנדות בתחתית המסלול שלהן, הקפיץ נמצאKביניהן ע"י קפיץ (קבוע 
באורך הטבעי שלו. הנדנדות מבצעות תנועה עם זוויות מאוד קטנות. כתוב את משוואות התנועה, פתור את

משוואות התנועה (תדרים עצמיים ומצבים עצמיים) ותאר את המצב הכללי של המערכת בכל זמן. תן תיאור
 הוא מספר קטן. בהנחה ששתי הנדנדותK/mפיסיקלי (במילים) לשני המצבים העצמיים שמצאת. נניח ש 

 ימינה בעוד השנייה נמצאת בנקודת ההתחלה,Aמתחילות ברגע אפס ממנוחה, והנדנדה הימנית נימצאת במרחק 
מהו המצב הכללי ביותר של המערכת כפונקציה של הזמן (תן תיאור מתמטי מדויק). הסבר במלים מדויקות כיצד

תראה התנועה ותן הסבר פיסיקלי למה שמתרחש. 
 נק') הסבר בעזרת ציור (מעגל היחידה) ומתמטיקה מהו רוחב חבילת גלים בזמן? איזה יחס מינימלי מתקיים10(ב.

הסבר בצורה אינטואיטיבית (תוך שימוש בשפה של התאבכות) מה בעצם קורה.בין הרוחב בזמן לרוחב בתדר? 
 נק') ניתן להגדיר אימפדנס כמתיחות חלקי מהירות הפאזה. הוכח שהאימפדנס מתנהג כמו כח חיכוך בכיוון5(ג.

הניצב לכיוון התקדמות הגל.

 נק'):25התאבכות (.2
חשב את רוחב האלומה (רוחב הפיק המרכזי) של אלומה שפוגעת במסך אחרי שהיא עוברת דרך סדק נק') 5(א.

.λ, ואורך הגל הוא D, רוחב הסדק הוא Lבודד. מרחק המסך מהסדק הוא 
בניסוי שני הסדקים, תן נוסחה פשוטה לזווית שבה יופיעו השיאים על המסך. נק') 5(ב.
פתח את הנוסחה לתבנית ההתאבכות בניסוי שני הסדקים (בצע ממוצע על הזמן). אין צורך לבצע כל נק') 5(ג.

 שווה לחצי.T/1 עם נירמול של cos2(t) על T ל-0אינטגל. אנחנו מזכירים שהאינטגרל מ-
 ק"מ לשעה לעבור קיר עם שני100 גרם נורה במהירות של 100כדור (קוונטי) בעל מסה של  נק') 5(ד.

סדקים. באיזה מרחק היית ממקם את שני הסדקים אחד מהשני כדי לראות בעין תבנית התאבכות על מסך
 ס"מ) לאחר שנורו הרבה כדורים באותו האופן. (הבהרה: כדי לראות תבנית התאבכות1000רחוק (מרחק 

צריך שיופיעו על המסך לפחות שני שיאים).
הסבר בעזרת טרנספורם פורייה מהי בדיוק צורת תבנית ההתאבכות שמתקבלת מסדק בודד על נק') 5 (ה.

המסך. תן פרטים והסברים מדויקים. למי שזוכר תוצאות שניתנו בכתה אין צורך לעשות אינטגרלים או
חישובים מורכבים ואפשר להשתמש בתוצאות שניתנו בכתה.

 נק'):25האפקט הפוטו-אלקטרי (.3
 נק')  צייר את הניסוי הפוטואלקטרי. הסבר בעזרת גרף של זרם כפונקציה של מתח, את התנהגות המערכת עבור עוצמות5(א.

הארה שונות (באותו התדר).

 



 נק') בניסוי הפוטואלקטרי, הוכח באופן מתמטי מהו השיפוע בגרף של מתח העצירה כפונקציה של תדר האור.5(ב.

)? מהו התדר הנידרשE=-13.6eV נק') מהו התדר המינימלי הנידרש בכדי ליינן אטום מימן שנימצא ברמת היסוד שלו (5(ג.
בכדי להעביר אלקטרון מרמת היסוד לרמה המעוררת הראשונה ומה יקרה אם האור הפוגע יהיה בתדר זה?

 (מילי-ואט) של אור בתדר הנ"ל? 100mW נק') כמה אטומי מימן שנמצאים ברמת היסוד  ניתן ליינן בשנייה אחת ב-5(ד.

 נק') את האלקטרונים המיוננים הראשונים בסעיף הנ"ל רואים מיד עם הדלקת האור. לפי התיאוריות הקלאסיות כמה זמן5(ה.
צריך לקחת עד שרואים אלקטרונים מיוננים, בהתחשב בזה שרוחב האטום בערך אחד אנגסטרם ושהאור בסעיף הקודם נופל על

 מ"מ מרובע?1פיסת חומר שגודלה 

 נק'):25אנרגיה פוטנציאלית בתורת הקוונטים (.4
 מגיעE>V האנרגיה הפוטנציאלית היא אפס. גל בעל אנרגיה x>0  . עבור V יש מדרגת פוטנציאל בגובה x=0ב-  נק') 5(א.

משמאל לימין. צייר את הערך המוחלט של פונקציית הגל עבור שני מקרים: ראשית כאשר אנרגית הגל גבוהה אך במעט מגובה
 המדרגה, ושנית כשהיא גבוהה בצורה יותר משמעותית מגובה המדרגה.

כשחלקיק עובר במחסום מינהור, סיכוי המעבר שלו הוא אקספוננט נופל (דועך) כפונקציה של שני פרמטרים. מהם נק') 5ב. (
שני הפרמטרים? הסבר אינטואיטיבית את התלות בשני הפרמטרים הללו.

תאר והסבר שלוש תופעות של חלקיק בבור פוטנציאל מרובע סופי (אנרגית החלקיק יכולה להיות גדולה או קטנה נק') 5ג. (
מעומק הבור) שלא ניתן למצוא אותן בפיסיקה קלאסית (הפיסיקה שלפני תורת הקוונטים). יש תופעות רבות שכאלו ועליך

לבחור שלוש ולתאר ולהסביר אותן בצורה מפורטת.
.  מהי אנרגית½  פרוטונים. נניח שאין ביניהם אינטראקציות אך יש להם ספין-8 נויטרונים ו-7בבור מרובע אינסופי  נק') 5ד. (

 של כל החלקיקים הללו ביחד?Eהיסוד (קרי הנמוכה ביותר) 
 רוחבV בין שני מחסומי מינהור גבוהים מהאנרגיה שלו. גובה המחסומים Eמכניסים אלקטרון בעל אנרגיה  נק') 5(ה. 

. האנרגיה הפוטנציאלית מחוץ למחסומי המינהור היא אפס. כתוב את פונקצית הגל בכלD והמרחק ביניהם  dהמחסומים 
. צייר את הערך המוחלט של פונקצית הגל אחרי זמן קצר ואחרי שעוברDsqrt[2m(V-E)]/hbar>>1התחומים של הבעיה אם 

 האם ניתן לנרמל את פונקצית הגל של האלקטרון הזה?    עוד קצת זמן.

.  נתון צבר אטומי בור שבו פונקצית הגלl = 1) במצב יסוד אלקטרון בודד בעל Z=5 נק'): לאטום בורון (25מבנה האטום (.5

של אותו אלקטרון  היא  
|ψ ⟩=

1

√6
|ψ 2,1,−1,1/2 ⟩+

1

√2
|ψ2,1,1,1/2 ⟩−i

1

√3
|ψ2,1,1,−1/2 ⟩

),n , במספרים הקוונטיים לקליפה (
 באיבר השלישי).i) לפי הסדר. (שים לב ל-ms של הספין (z) ולרכיב  m  של התנע הזוויתי (z), לרכיבlלתנע הזוויתי (

ψ| נק') הראה/י כי המצב הקוונטי 5(א. ψ2,1,±1,±1/2| מנורמל בתנאי שכל איבר ⟨  הינו מנורמל.⟨

Ŝ נק') מצא/י את ערך התצפית (התוחלת) של5(ב. zושל L̂z ואי-הוודאות ,ΔLzבמצב ,
|ψ . בהנחה שלכל אחד משלושת המצבים יש אנרגיה קצת שונה (משמאל לימין בפונקציה הנ"ל⟨

) מה ערך התצפית של האנרגיה?E1, E2, E3נסמן אות האנרגיות הללו ב-
 נק') בהזנחת ספין הגרעין והאינטראקציה בין הספין של האלקטרון לבין המסלול שלו, לכל5(ג.

ψ|האיברים ב-  אותה אנרגיה כאשר אין שדה מגנטי חיצוני.  נבצע הנחת עבודה זו ונשאל איך⟨
, על האנרגיה של כל איבר? zישפיע שדה מגנטי אחיד, בכיוון 

טרן-גרלך?  הראה חישוב מתמטי.ש נק') מה יקרה כשהאטומים בצבר זה יעברו דרך מכשיר 5(ד.

 נק') להלן מצב היסוד של אטום המימן לפיו ההסתברות המקסימלית של האלקטרון היא להיות5(ה.
בתוך הגרעין. הסבר מדוע במציאות האלקטרון לא קורס לגרעין. תן הסבר מתמטי והסבר

אינטואיטיבי שמצדיק את ההסבר המתמטי.
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במידה ותענה על חמש שאלות, יבדקו באופן אוטומטי רק הארבע  נק'). 25יש לענות על ארבע (כל אחת בת  .בבחינה חמש שאלות

 בהצלחה! על כל הדף).  Xדא שהיא מחוקה בצורה ברורה (למשלוהראשונות. על כן, אם ברצונך ששאלה מסוימת לא תיבדק, נא לו
 
 :נק') 25( וגלים מחזורית תנועה .1

(המרחק בין הקיר  א חיכוך לאורכו של מוט אנכיחוט קשור בצד אחד לקיר אנכי ובצד השני לטבעת שנעה ללנק')  10( .א
. החוט הוא בעיקרון מאוזן עם גלים (הפרעות) קטנים שנעים בו. סטודנט חכם החליט להפוך את החוט לכלי נגינה. (Lלמוט 

חשב את כל התדרים האקוסטיים שחוט זה יכול לפלוט? אם הנגן ייעזר בשתי ידיו בשביל למשוך את החוט כלפי מעלה 
י רגליו בכדי לדחוף את החוט כלפי מטה (הסדר מהקיר האנכי הוא יד רגל יד רגל), ואז לפתע ימשוך את ידיו ורגליו, ובשת

 ?בחוט אורך הגל . מה(בזמן ההתחלה הטבעת הייתה במיקום הכי נמוך שלה)באיזה תדר בעיקר יהיה הצליל שייצא מהחוט? 
2222יחס הנפיצה ביונוספירה הוא נק')  10( .ב kcp +=ωω כאשרpω   הוא קבוע (תדר הפלסמה). הראה שמהירות החבורה

)group velocity הסבר בצורה אינטואיטיבית מדוע העובדה שמהירות הפאזה  מהירות האור. -איטית מאו  -שווה  ל) תמיד
 היחסות.גדולה ממהירות האור אינה מנוגדת למסקנות שמתקבלות מתורת 

נק') אדם רואה כדור סל קופץ על רצפת בטון. הכדור מנופח היטב כך שבקירוב טוב אינו מאבד אנרגיה בהתנגשויות עם  5( .ג
הרצפה (התנגשות אלסטית). הכדור מגיע כל פעם (בכל מחזור) לגובה מטר מעל הרצפה. האיש רוצה להכניס למערכת יותר 

וא נותן לכדור הרבה מכות בקצב רנדומלי, המצב לא משתפר. אם נניח שתדירות אנרגיה כך שהכדור יקפוץ גבוה יותר. כשה
עליו להכות בכדור (יש לתת מספר)  , באיזה קצבגם כשמשתנה אנרגית המערכתהפגיעה של הכדור ברצפה אינה משתנה 

 ציע לו להכות בכדור?אם האיש לא יכול להיות כל כך מהיר, באיזה קצב אחר היית מ כדי שהגובה של הכדור יתחיל לגדול?
 

 נק'): 25( התאבכות .2
. אין צורך לבצע כל אינטגל. לתבנית ההתאבכות בניסוי שני הסדקים (בצע ממוצע על הזמן) הפתח את הנוסחנק')  5( .א

 שווה לחצי. T/1עם נירמול של  t)ω(2cosעל  T-ל 0-אנחנו מזכירים שהאינטגרל מ
המרכזי של תבנית הדיפרקציה. הנח שכל העוצמה  מקסימום (שיא)לבמעבר בסדק בודד, רוב העוצמה נשלחת ) נק' 10( .ב

הסבר בצורה מפורטת עם נוסחאות מה צריך להיות רוחב הסדקים בניסוי שני הסדקים, כדי המרכזי ו מקסימוםהולכת אל ה
 .Lהמרחק אל המסך הוא תמיד  .שנראה בצורה טובה לפחות עשרה שיאים מתבנית ההתאבכות של שני הסדקים

), החלקיק העובר בסדקים הוא dבניסוי שני הסדקים (המרחק בין הסדקים הוא נק') (לא קשור בסעיפים הקודמים)  5( .ג
מטר אחד, איזה תנע צידי הוא מקבל כדי להגיע אל השיא הראשון (שמתקבל על -אלקטרון. אם אורך הגל שלו הוא מיקרו

  המסך) שאינו בציר הסימטריה של הניסוי.
אז האנרגיה (או עוצמת הגל) היא  Aי שני הסדקים, אם האמפליטודה של הגל בכל אחד משני הסדקים היא נק') בניסו 5( .ד

2A 20.5. בגלל הממוצע בזמן על הגל, האמפליטודה המקסימלית היאA מכאן שצירוף שני הגלים משני הסדקים צריך .
 הסבר את ההבדל.. השווה זאת לאמפליטודה שקיבלת בסעיף א' ו2Aלהביא אל המסך עוצמה של 

 
                                         נק'): 25( תורת הקוונטים .3

, האנרגיה 0Vפוגש מחסום מינהור שגבוה מהאנרגיה של הגל (מחסום בגובה  Eגל שמגיע משמאל עם אנרגיה  נק') 10( .א
 בכל התחומים של הבעיה. כתוב את פונקצית הגל. )mV>Eהפוטנציאלית משמאל למחסום המינהור היא אפס, ומימין 

 וצייר את הערך המוחלט של פונקצית הגל.  Tכתוב ביטוי לסיכוי המעבר 



מדוע בבור פוטנציאל מרובע סופי אנחנו זורקים את הפתרון מהצורה אקספוננט עולה ומדוע אסור לזרוק פתרון  נק') 5( .ב
   זה במקרה של מחסום מינהור.  

כאשר מרכז  dהראשונות ואת האנרגיות שלהן בבור פוטנציאל אינסופי בעל רוחב חשב את שלושת פונקציות הגל נק')  5( .ג
 .x=0  -הבור ב

מדענים הכינו אלקטרון בבור פוטנציאל אינסופי במצב של סופרפוזיציה שווה בין שתי הרמות הראשונות. לאחר נק')  5( .ד
ש. תנו הסברים וציורים שייתמכו מכן מדען אחר חיפש את האלקטרון. הסבירו למדען זה היכן הכי כדאי לו לחפ

 הסבירו כיצד זה תלוי בפאזה היחסית בין שתי פונקציות הגל. בעמדתכם.
 

  :נק') 25( מבנה האטום .4

2(רמות אנרגיה הן  n פונקציית הגל באטום המימן מאופיינת על ידי המספר הקוונטי הראשי 

13.6
nE eV

n
= ), המספר −

ˆמקיים  z ( היטל התנע הזוויתי בכיוון  m, המספר השלם lהקוונט (השלם) של התנע הזויתי 
zL mΨ = Ψ והמספר ,(

ˆ1מקיים  z(היטל ספין האלקטרון בכיוון  smהקוונטי 
2z zS mΨ = Ψ = ± Ψ  .( 

,נקציות ושהפנתון  , , zn l m mΨ .אורתונורמליות 
 נק') באטום המימן נתון אלקטרון במצב 5(  .א

( ) ( ) ( )1 2

1 1100 21 1
2 2

1, 2
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t tiE iE
r t r e r e

− −

−

 
Ψ = Ψ + Ψ 

 
 

  
 

) -הראה ש ),r tΨ
 1מנורמלת ומצא את ההסתברות שהאלקטרון נמצא ברמת יסודE הפונקציות) ., , , zn l m mΨ          (מנורמלות 

 נק') עבור המצב בסעיף ג', חשב את הערכים הממוצעים של: 5( .ב
 I  מדויק בדי ) האנרגיה (תן מספר-eV         .(II (ˆ

zL .  III  (ˆ
zS.  

ˆ' עבור אנק') מהי אי הודאות למצב בסעיף  5(  .ג ˆ,z zS L ? 
 אלקטרונים.)   2שקיים בטבע ? (יש לאכלס  Heנק') (לא קשור בסעיפים הקודמים) איזה מצבים מאוכלסים באטום  5( .ד
 נשאר גז אציל? הסבר.    Heאילו לא היה קיים ספין, איזה מצבים היו מאוכלסים? האם        
 )(רמז: השתמשו בעקרון פאולי.       
 ) ? הסבר את תשובתך.n=2( 2E) בטבע יש ספין. מצאו לכמה מצבים יש אנרגיה  Heנק') (שוב אטום  5(  .ה

 
 נק'): 25( תורת הקוונטים .5

 נק') נתונה פונקצית צפיפות ההסתברות: 5( .א
P(x)=0  for x<-5 and x>1; P(x)=a  for -5<x<0; P(x)=5a for 0<x<1 

 ?xכדי שהפונקציה תהיה מנורמלת ומהו ערך התוחלת של  aמהו 
ושניתן לראות אותו  והספין נק') כאשר אין שדה מגנטי חיצוני בכל זאת יש פיצול רמות שניגרם מאפקט זימן 5( .ב

בספקטרוסקופיה. הסבר מהיכן הוא נובע וחשב את השדה המגנטי האפקטיבי (ביחידות של טסלה או גאוס) אם 
 ?eV 5-= 4.5 × 10 EΔרואים פיצול של בספקטרוסקופיה 

. איזה תדר אור אנחנו צריכים בשביל להקפיץ n=1נק') באטום המימן, המספר הקוונטי הראשי של רמת היסוד הוא  5( .ג
  ?n=3לרמת  n=2אלקטרון מרמת 

 
אלקטרון נמצא במצב                                                    מהי האנרגיה הממוצעת שלו כפונקציה של המשך סעיף ג') (
3E 2, E1E ? רק מדידה אחת, מה לדעתך תהיה תוצאת המדידה?אם מבוצעת 

את הנוסחאות  . (תןם את התוצאה שלויקט הפוטואלקטרי ואת שני הגרפים שמתארניסוי האפ נק') צייר והסבר את 10( .ד
 500 אורך גלואט של אור ב-מילי 100עבור  כל שניה חשב את מספר האלקטרונים שיוצאים מהאלקטרודה .הרולוונטיות)

 . (בהנחה שאנרגית הפוטון גדולה מאנרגית היינון) מטר-ננו
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