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 1שאלה 
 

(, הפליטה Bluהשתמש בגישה של אינשטיין כדי למצוא את הקשרים בין מקדמי הבליעה )

 ('נק  20) (.Bul( והפליטה המאולצת )Aulהספונטנית )

 

 2שאלה 

, כאשר פועל במעברים של אטום בעל שלוש רמות )ראה שרטוט( עם שאיבה אופטית לייזר

 העוצמה .3←1מעבר ב 3 המר את תשואב חיצונית שאיבה קרו היא רמת היסוד. 1רמה 

 ברוהאטום ע 3 המרמ . ינוותדר שלו ה  Iהינה שאיבהקרן השל  ליחידת שטח חתך( ק)הספ

תדרי מעברים .  1← 2היפוך האוכלוסייה וההגבר מופיעים על מעבר כך ש 2 לרמה ודאמהר מ

 2וגם  3← 1המעברים   .13-שונה מתדר  , ותדרבהתאמה ,12 -ו13הם1← 2 -ו 3← 1

L 13הינו  מורחבים בעקבות התנגשויות שרוחב הלורנציין 1← 12( , )L   .  זמן

 3שרמה כך  2ל  3ישנה רלקסצייה מהירה ביותר בין רמה  . הינו 2החיים של רמה מעוררת  

 נקודות( 30שווים ליחידה. ) 3 -ו 2, 1של רמות  נים.  הנח לשם הפשטות שהניווכמעת ריקה

 

כי אם ידוע  I -ו כמו פונקציה של  1← 2ההיפוך האוכלוסייה במעבר לייזר  מצא את .א

במרכז הקו  3←1חתך הפעולה לבליע במעבר השאיבה  13 0 ינוה , הצפיפות

  נק'T. (11  )וטמפרטורה הינה  N נההאטומית הי

אוכלוסייה עבור מעבר השעבורה מתחיל להופיע היפוך  Ithמצא את סף עוצמת השאיבה  .ב

 נק'(  6) .1← 2לייזר 

thI עבור .ג I, בה בו מופיעה היפוך האוכלוסייהימצא את טווח התדרים של קרן השא 

 נק'(  7) .1← 2עבור מעבר 

 09.02.20 –תאריך הבחינה 

 ד"ר בוריס ברמשנקו 

  0.203.2.5311  -מספר הקורס 
 שעות 4 –.   משך הבחינה אמועד 

 מחשבון + דפ נוסחאות –חומר עזר 



מצא  .Tאטומים נמצאים בשיווי משקל טרמי בטמפרטורה ו שאיבה שאיןכעת מניחים  .ד

במרכז הקו 2←1מקדם הבליע במעבר לייזר  12   הינו חתך הפעולה עם
12.(6  

 נק'(
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 3שאלה 

הגברה הבמרכז קו  קטןאות להגבר ועוצמת הרוויה  .הרחבה הומוגניתו lנתון מגבר בעל אורך 

 .l הםבתוך המגבר  ךהפסדים ליחידת אור. , בהתאמה -ו Is םינה

נמצא הקרן  רתדאם  לאורך המגבר Iלשינוי עוצמת הקרן  דיפרנציאלית רשמו את  המשוואה .א

 נק'(  9) קחו בחשבון הפסדים. במרכז קו ההגברה.

בכניסה  ה, אםאביצי Ioutעוצמת הקרן את מצאו ו I >> Is פתרו את המשוואה מסעיף א כאשר  .ב

)גם  Iin היא
in sI I).(11  )'נק 

 הספקיםמוגדר כ יחס בין ה (power-extraction efficiency)מצאו יעילות מיצוי הספק  .ג

0lממגבר הנוכחי ומגבר האידאלי בלי הפסדים ) אשאפשר להוצי ). (10  )'נק 

 פתרון:



 

 



  4שאלה 

נתון גם   = L.1% )הלוך ושוב( הם סיבובילמעבר  העיבודים  cm 5 תווךהאורך בעל  נתון לייזר

 כאשר 12פי  ירדשההספק המקסימלי בעקומת ריגרוד )תלות של ההספק בהעברת המראות( 

  .לושפי ש ירד ת קטןוהגבר לאה

 

 נק'(  11) (.ירדבמצב התחלתי )לפני שההגבר  ת קטןולא ההגבר מצא אתא.  

 נק'(  7) במצב התחלתי וסופי. מקסימליההספק העבור  האופטימלית ההעברהב.  מהי 

 נק'(  7) מתאפס במצב התחלתי וסופי.הספק  העבורש המקסימלית ההעברהמהי ג.  



 

 



 

 בהצלחה

 


