
 פיסיקהל תורת הקרינהמבחן 

 
 הוראות

 שאלות. ה כלענה/י על 
 
 

 

 

 1שאלה 
 

כאשר סיגנל חזק )הגורם  קבל את חוק הסטורציה ההומוגנית: מצא את ההגבר בתדירות 

לורנציאנית(. ) , במקרה של סטורציה הומוגניתעובר בתווך באותה תדירות  Iלרוויה( בעוצמה 

והחתך לפליטה מאולצת  , זמן החיים של הרמה העליונה g0הנח שההגבר לאות קטן במרכז הקו 

 ('נק  20) , ידועים.במרכז הקו 

 

 2שאלה 

קרן ליפני הנח כי עוצמת ה. lבעל אורך בולע  תא ל תנכנס   תדירות משתנה תלייזר בעלקרן 

חתך הפעולה .  לא תלוייה בתדירות קרןכמו כן הנח כי עוצמת ה  .I0הינה  כניסתה לתא

 I0.  הנח כי Nהינו תא ב אטומים הבולעיםצפיפות ה , הינו (=0) לבליעה במרכז הקו

 קטן משמעותית מפרמטר הסטורציה כן שנוכל להתעלם מסטורציה בשאלה זו. 

 במיקרה של (1: )בשני המקרים   כפונקצייה של  מצא את חתך הפעולה לבליעה .א

 רוחב הקועם  דופלרהרחבת  במיקרה של( 2; ) נק'L (2  ) רוחב הקועם הרחבת לורנץ 

D (2  )'נק. 

בשני המיקרים    כפונקצייה של התדירות, Iabs בתא, הנבלעקרן מצא את עוצמת ה .ב

 . נק'(  4) דופלרהרחבת של  המקרבו נק'(  4) הרחבת לורנץשל  המקרב מסעיף א:

היא חצי  נבלעהעוצמת המהו רוחב קו הבליעה מוגדר כהפרש בין תדירויות שעבורם   .ג

 נק'(  7) לתת תשובה במקרים של הרחבת לורנץ. (=0)במרכז הקו  הנבלעה מהעצמה

 .נק'(  6)ושל הרחבת דופלר

 07.02.16 –תאריך הבחינה 

 ד"ר בוריס ברמשנקו 

  203-1-3281  -מספר הקורס 

 שעות 3 –.   משך הבחינה אמועד 

 מחשבון + דפ נוסחאות –חומר עזר 



פתרון: 



 

 

 3שאלה 

תדירות הגברה מתרחשת ב. Rbמלא בתערובת של גז הליום ועידי   lנתון מגבר בעל אורך 

עבור עוצמת קרן  .Is1 היאעוצמת הרוויה כך ש Rbמעבר בין הרמות של אטומי מרכזית של 

 הנח .2 -עוצמת הקרן ביציאה( שווה ל -Iout) G = Iout/Iinההגבר של המגבר  Iin = 2Is1  בכניסה

 .L1 רוחב הקועם  הרחבת לורנץגבוה שהרחבת הקו היא כל כך  Heכי לחץ 

       נק'. (10 )חשב את ההגבר של סיגנל חלש  (א

  רוחב הקועם כך שהרחבת הקו הופכת להיות הרחבת דופלר  10יורד פי  במגבר Heלחץ  (ב

D רוחב לורנץ(אחרי ירידת לחצ ,L2קטן בהרבה מ ,- D), צפיפות של היפוך  אבל

חשב את  .יםמשתנלא  Rbוגם זמן רלקסציה בין הרמות של  Rbבמעבר אטומי  אחלוסיה

, עוצמת הרוויה אחרי הורדת לחץ, נק'Rb ,D,(4 )של אותו מעבר ב ההגבר של סיגנל חלש



Is2, (4 )'נק ( וגם את ההספק המופקpower extracted מהמגבר )(12 )'כאשר  נקIin עלה ל- 

20Is2 . 

 פתרון

 

 



  4שאלה 

cmנתון לייזר עם הגבר לאות קטן 
-1

 2x10
-3

 5, אורך תווך של T=T1+T2=1%, העברת מראות 

cm  100והספק שלW. 

 נק'( 13) העברה. 0.5%מצא את ההספק אם המראות מוחלפות למראות עם  .א

 נק'50W? (12 )עבור איזו העברה ההספק יהיה   .ב

 הנח שההפסדים על המראות ובתוך המהוד הם אפס.

 פתרון:

 

 

 בהצלחה


