
א3פיסיקה 
מועד ב
7.3.17

מרצה: יעקב כליאורין
מתרגלים: אופק אסבן, עומר צוק

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

).   ו תנאי שפה מחזוריים בציר  ( L הנע על טורוס בגודל mנתון אלקטרון חופשי במסה . 1

 נק')5? (מהם הערכים העצמיים של אנרגיית החלקיק ומהם המצבים העצמיים) א

 נק')5? (מהם הערכים העצמיים של אופרטור התנע (כוקטור)) ב

 נק')10. ( ליחידת אנרגיה(ללא ספין)מצבים מצאו צפיפות ) ג

 נתונה אנרגית פרמי 

 נק')5. (במערכתהאלקטרונים מצאו את כמות ) ד

 נק')5?( לה) לכמה אלקטרונים יש אנרגיה בין 

10). () ואת האנרגיה הממוצעת לכל חלקיק(ו) חשבו את האנרגיה הכוללת במערכת (
נק’)



. נגדיר אתרים שנסמנם בעזרת 2) הנמצא במערכת q>0. נתון חלקיק עם מטען חיובי (2
. אופרטור הזזה ימינה הוא הצמוד ההרמיטי שלאופרטור הזזה שמאלה 

.אופרטור הזזה שמאלה. אופרטור המיקום מוגדר ע"י
 הוא מספר חיובי וממשי.c,כאשר ההמילטוניאן כולל הזזות ימינה ושמאלה 

, A.לא נתון 

 נק)7? מהו ייצוג ההמילטוניאן כמטריצה ומהם הערכים והמצבים העצמיים שלו?(Aא. מהו 

 כלשהו, מהו הסיכוי למצוא אותו שוב באתרt. בזמן 1 במיקום t=0ב. מכינים את החלקיק בזמן 
 נק) 7? (1 

 נק)6ג. מהו זמן המחזור של תנועת החלקיק? (

 כפי שהוגדר בבעיה. הפוטנציאל הנוסף הואXמוסיפים שדה חשמלי בכיוון החיובי של ציר ה
.

 נק)5ד. מהו ייצוג ההמילטוניאן כמטריצה, מהם הערכים העצמיים? (

 נק)5ה. מהו זמן המחזור של החלקיק כעת? (
(רמז: ניתן לפתור בלי למצוא את המצבים העצמיים)



. בשאלה זו אנו נמצא את פערי האנרגיה בין הפסים במודל קרוניג פני חלש.3

), שכידוע נותן את הקשר ביןp<<1נתון מוצק חד מימדי המתואר ע"י מודל קרוניג פני חלש מאוד (
 זאת מסת האלקטרון:m הוא קבוע הסריג, A המשוואות הבאות. 2 ע"י k לתנע סריג Eהאנרגיה

                                             , 

).X (על ציר הqa) כנגד Yא. ציירו את הפונקציה בצד שמאל של משוואת קרוניג-פני (על ציר ה
.qa=0    -ציינו מהו ערך הפונקצייה בנק’ 

.     -ציינו על הציור נקודות שבהן הפונקציה שווה ל
    -ציינו ליד כל נקודה כזאת האם היא מבטאת תחתית של פס אנרגיה או קצה עליון של פס 

     אנרגיה.
 (זוג) נקודות עוקבות שהאחת היא תחתית פס והשניה היא קצה עליון של הפס הבא2    -עבור 

 השייך לו לפי התצוגה המורחבתka. רשמו ליד כל זוג נקודות כזה את הערך של kaניתן לשייך 
 שונה.ka(תצוגה שישנו פס אנרגיה אחד בכל אזור ברילוואן). כתוצאה מכך לכל זוג יהיה 

    
   

 מאוד קרוב בערכוqa, ניתן להגיד שp<<1, עבור kaב. עבור סביבת זוג הנקודות הראשון עם אותו 
 גם מספר כלשהו שצריך למצוא., כאשר : kaל

 קטן ולשמור איברים עד סדר שני בלבד.pיש לפתח את משוואת קרוניג פני (פיתוח טיילור) עבור 
 בכל אחת משתי הנקודותq שפותרים את משוואת קרוניג פני? מהם הערכים של מהם ערכי ה

של הזוג הזה?

, מהו המרחק בין הפס הראשון לשני? (מהוpג. בהמשך לסעיף ב, יש לשמור רק סדר ראשון ב
פער האנרגיה בין הפסים?)

, ניתן לקבל את הפער בין כל שניkaד. אם לחזור על סעיף ב’ וג’ עבור על זוג נקודות עם אותו 
פסי אנרגיה. מהו היחס בין פערי אנרגיה עוקבים? האם פערי אנרגיה גדלים, קטנים או לא

משתנים ככל שעולים באנרגיה?
    


