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 על טופס הבחינה ליד כל שאלה. חשובלרשום תשובה סופיתיש לענות על כל השאלות. חשוב 
 בשאלה.מבוטאות בעזרת הנתוניםלוודא שהתשובות הסופיות 

. נתון מחסום פוטנציאל המתואר על ידי:1

, (ניתן להניח נירמול גלובלי לפונקציהE המגיע מצד שמאל עם אנרגיה נתון חלקיק בעל מסה 
"A(שאין צורך למצוא אותו "

) במקרה ש  נק') מהי פונקציית הגל לאורך כל התחום (7א.(
)r,t(כולל למצוא מקדמי 

) במקרה ש נק') מהי פונקציית הגל לאורך כל התחום (7ב.(
)r,t (כולל למצוא מקדמי 

       

    
 נק') מהי הסתברות להחזרה של החלקיק מהמחסום עבור כל אחד מהמקרים?6           ג.(

      

     
 ? עבור  המקרה  x נק') מהי צפיפות זרם ההסתברות בכל 7           ד.(

 ? עבור  המקרה  x נק') מהי צפיפות זרם ההסתברות בכל 7           ה.(

           

נמצא על טבעת הנמצאת באזורEעם אנרגיה m.חלקיק ללא ספין בעל מסה 2



[−a /2, a . על הטבעת שוררת אנרגיה פוטנציאלית המוגדרת על פי הביטוי הבא:[2/
V ( x)=gδ(x )

על המערכת הזו?(כולל נרמול)האנטיסימטריים  נק') מהם המצבים העצמיים 15א. (

 נק') מהן האנרגיות העצמיות על המערכת הזו? שימו לב, חשוב לציין גם את תחום5ב. (
המספרים הקוונטים המותרים.

 נק') אם מכינים את החלקיק במצב המעורר הראשון מעל רמת היסוד. מהם8ג. (
התנעים האפשריים במדידה, ומה ההסתברות למדוד כל אחד מהם?

 חלקיקים חסרי ספין לתוך המערכת הזו, מהי האנרגיה הכוללת?4 נק') ממלאים 5ד. (



 אחד מהשני, על טבעת. נגדיר אופרטורa אתרים, במרחק N. נתונה מערכת חד מימדית של 3
הזזה:

D̂|i ⟩=|i−1 ⟩ , D̂|1 ⟩=|N Ĥ=ϵ. ההמילטוניאן של המערכת הוא ⟨ Î+t D̂+ t D̂+ כאשרIזו 
ϵמטריצת היחידה,  , t.הם גדלי ממשיים עם יחידות של אנרגיה

? הדרכה: יש לבטא מצבD̂ נק') מהם המצבים והערכים העצמיים של אופרטור13א.(
כללי כקומבינציה ליניארית של מצבי בסיס המקום ולבדוק מתי המצב מהווה מצב עצמי

של האופרטור.

 נק')מהם מצבי וערכי האנרגיה במערכת? רמז: החישוב קצר.5ב. (

 נק')האם משפט בלוך מתקיים? (אם כן, מהם תנעי הסריג המותרים?). 5ג. (
ציירו את הפס בתוך אזור ברילוואן הראשון (אנרגיה כפונקציה של תנע סריג). 

כמה מצבים שונים (כולל ספין) ישנם בתוך הפס?

)?k נק')מהי המסה האפקטיבית עבור כל מצב תנע סריג (5ד. (

 מהמספר המקסימלי בפס.2 נק')מכניסים לתוך הפס: מספר אלקטרונים, הקטן ב5ה. (
. רמז: זהV(זמן בין התנגשויות בסריג) וניתן להניח "נפח" τמהי המוליכות? נתון 

P-typeדומה לחצי מוליך מסוג 


