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בבחינה חמש שאלות חובה )כל אחת בת  20נק'( ,שתיים בגלים ושלוש בתורת הקוונטים.
 20) .1נק'( נתון גל אור )אלקטרו-מגנטי( חד ממדי בעל נוסחא ) cos(k1x-ωtשנע בתווך בעל מקדם שבירה  . n1הגל פוגע בגבול
שבין שני תווכים וחלקו מוחזר )גם בכיוון ) .(xמקדם השבירה של התווך השני  .(n2כעת ,בין שני התווכים מושמת שכבה שלישית
)מקדם שבירה  (n3כדי למנוע את ההחזרה הנ"ל .יש עתה שני גבולות שמהם מוחזרים גלים .בהנחה שההחזרה משני הגבולות קטנה
מאוד )קרי אין החזרות כפולות או רבות מכפולות( ובהנחה שעוצמת ההחזרה מכל גבול זהה ,כתוב את נוסחת שני הגלים המוחזרים
והסבר מדוע בסה"כ אין החזרה )מדובר בתופעת התאבכות( .כתוב מה צריך להיות עובי שכבת הביניים כפונקציה של  ωו.n3 -
 20) .2נק'( חייל צועד בצעידה מאוד מסודרת )קרי תדר קבוע( על גשר שעשוי מחבל מתוח שקשור בשני קצוותיו .אם הגשר זז יתר
על המידה החייל יכול ליפול והחבל יכול להיקרע .נתון שאורך הגשר  , 0.1kmשקוטר החבל  , 20cmשמשקל החבל ,100kg/m3
ושמתיחות החבל  .100Nבאיזה תדרים אסור לחייל לצעוד? יש לזכור כי רק כשמכים במתנד בתדר העצמי שלו ,הוא סופג אנרגיה
בצורה יעילה.
 .3א 5) .נק'( מהן פונקציות הגל של בור אינסופי שרוחבו  Lומה האנרגיה של חלקיק עבור כל פונקצית גל?
ב 5) .נק'( )לא קשור לסעיף הקודם( כתוב את פונקצית הגל וצייר את פונקצית צפיפות ההסתברות עבור המקרים  E>VoוE<Vo -
כאשר חלקיק חופשי בעל אנרגיה מוגדרת היטב פוגש מחסום פוטנציאל )שגובהו  Voבתחום  |x|<L/2ואפס בשאר התחום( .תן
הסבר לכל ציור.
ג 5) .נק'( הניגזרת של פונקצית צפיפות ההסתברות ) P(xחייבת להיות רציפה .איזה פונקצית גל דבר זה מחייב בתוך המחסום הנ"ל
עבור  ? E<Voהסבר והוכח.
ד 5) .נק'( תן הערכה לאנרגיה של חלקיק ברמת היסוד של הבור האינסופי מסעיף א' מבלי להשתמש במשוואת שרדינגר או משוואת
הגלים או בתנאי כלשהו על אורך הגל) .רמז :ניתן להניח שגודל הערך של פרמטר מסוים אינו קטן מגודל אי הודאות עליו( .פקטורים
מספריים יכולים להיות שונים אך יש להראות תלות זהה בפרמטרים  Lו.m-
 .4א 5) .נק'( בניסוי הפוטואלקטרי ,הוכח באופן מתמטי מהו השיפוע בגרף של מתח העצירה כפונקציה של תדר האור.
ב 5) .נק'( מהו התדר המינימלי הנידרש בכדי ליינן אטום מימן שנימצא ברמת היסוד שלו?
ג 5) .נק'( כמה אטומי מימן ניתן ליינן בשניה אחת ב) 100mW-מילי-ואט( של אור בתדר הנ"ל?
ד 5) .נק'( משתמשים בתדר כפול מהנ"ל )שוב על אטומי מימן( .מה יהיה מתח העצירה עבור קרן של 100mWועבור קרן של
 200mWבתדר הנ"ל? הסבר) .בסעיפים ב,ג,ד האטום בתחילה ברמת היסוד שלו(.
 .5א 10) .נק'( הוכח שעיקרון אי-הודאות מתקיים עם שוויון מדויק עבור רמת היסוד של בור פוטנציאל הרמוני.
ב 5) .נק'( הסבר את עומק החדירה לאיזור האסור בפוטנציאל מרובע סופי ,כפונקציה של  .Eתן תימוכין מתמטיים להסבריך.
ג 5) .נק'( אלקטרון נמצא בבור פוטנציאל .מה יהיה ההבדל העיקרי בתוצאות הספקטרוסקופיה שתבוצע בשביל לחקור את המערכת,
אם הבור הוא הרמוני או מרובע סופי?
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בבחינה חמש שאלות חובה )כל אחת בת  20נק'( ,שתיים בגלים ושלוש בתורת הקוונטים.
.1
א 10) .נק'( נתון גל אור )אלקטרו-מגנטי( בעל תדירות  ωומספר גל  kשנע
בואקום בכיוון  xופוגע במחסום בלתי עביר שמקביל למישור ) .yהבעיה דו-
ממדית ,קרי אין צורך להתחשב בכיוון  .(zבמחסום יש סדק שרוחבו )בכיוון (y
הוא  .Dמצא את הרוחב הזוויתי ואת הרוחב המרחבי )קרי ביחידות אורך( של
כתם האור המרכזי שיתקבל על מסך הנמצא במרחק גדול  Lמהסדק) .השתמש
בעיקרון הויגנס(
ב 5).נק'( ללא קשר לסעיף א .שני מיתרים מתוחים )המתיחות בשניהם היא  (Tמחוברים בנקודה  . x=0שניהם עשויים מאותו חומר
)אותה צפיפות  ,(kg/m3אך למיתר הימני יש רדיוס גדול פי  .2מהם מקדמי ההעברה והחזרה עבור גל המגיע משמאל לימין? ניתן
להשתמש )אך לא חובה( ב T1K1(-A+B) + T2K2(A+B)=0:כאשר  T1ו T2-הם המתיחויות בשני החבלים ו K1 -ו K2-הם
מספרי הגל בשני החבלים ,וכן ש A-ו B-הם המקדמים של הגל המגיע והגל המוחזר.
ג 5).נק'( מיתר מתוח מחובר בקצהו למוט .פעם אחת ע"י חיבור ישיר ופעם אחת על ידי טבעת שיכולה לנוע מעלה ומטה .מהו מקדם
ההחזרה בכל מקרה כזה? ניתן להשתמש בתוצאות של סעיף ב' ובעובדה שהעכבה שווה ל.TK/ω-
 20) .2נק'( שתי מטוטלות )כל מטוטלת היא משקולת שמסתה  mעל חבל
כשהחבל מחובר לתקרה( מחוברות ביניהן ע"י קפיץ )קבוע  (Kשמתוח בין
שתי המשקולות .כאשר שתי המשקולות בתחתית המסלול שלהן ,הקפיץ נמצא
באורך הטבעי שלו .המטוטלות מבצעות תנועה עם זוויות מאוד קטנות.
א 5) .נק'( כתוב את משוואות התנועה.
ב 10) .נק'( פתור את משוואות התנועה ותאר את המצב הכללי של המערכת
בכל זמן .תן תיאור פיסיקלי )במילים( לשני המצבים העצמיים שמצאת.
ג 5) .נק'( בהנחה ששתי המטוטלות מתחילות ברגע אפס ממנוחה ,והמטוטלת
הימנית נימצאת במרחק  Aימינה בעוד השנייה נמצאת בנקודת ההתחלה
)כבציור( ,מהו המצב הכללי ביותר של המערכת כפונקציה של הזמן.

A

 .3בור פוטנציאל.
א 5) .נק'( כתוב את פונקצית הגל וצייר את פונקצית צפיפות ההסתברות עבור המקרה  E>Voכאשר חלקיק חופשי )שנע משמאל
לימין( בעל אנרגיה מוגדרת היטב פוגש בור פוטנציאל סופי )שגובהו  Voבתחום  |x|>L/2ואפס בשאר התחום( .כנ"ל עבור המקרה
 E<Voכאשר החלקיק נמצא בתוך הבור .תן הסבר לכל ציור.
ב 5) .נק'( עבור המקרה של  E>Voבסעיף א' ,תן ביטוי מתמטי להסתברות המעבר וההחזרה כפונקציה של המקדמים בפונקציות גל
)אין צורך למצוא אותם( ,המסה והאנרגיה.
ג 5) .נק'( כמו בסעיף ב' תן ביטוי מתמטי כאשר הפוטנציאל הוא  V1בתחום  V2 ,x<-L/2בתחום  ,x>L/2ואפס בשאר התחום וE -
גדול מV1 -ו. V2-
ד 5) .נק'( )לא קשור לסעיפים הקודמים( מהן פונקציות הגל של בור דו-ממדי אינסופי שרוחבו  Lואורכו  Lומה האנרגיה של חלקיק
עבור כל פונקצית גל? תאר את הניוונים.

 .4א 5) .נק'( נתונה פונקצית צפיפות ההסתברות:
P(x)=0 for x<-5 and x>1
P(x)=a for -5<x<0
P(x)=5a for 0<x<1
מהו  aכדי שהפונקציה תהיה מנורמלת ומהו ערך התוחלת של ?x
ב 10) .נק'( חשב את אי הודאות  ΔLzעבור אטום במצב:
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ג 5) .נק'( אם האנרגיה היא  -13.6eV/n2מהו ערך התוחלת של האנרגיה של המצב הקוונטי של סעיף ב'?
 .5אטומים.
א 10) .נק'( הוכח מתמטית והסבר במדויק את הסיבות הפיסיקליות לכך שבאטום אם רמה  nמלאה ,אז יש סה"כ  nמצבים קוונטיים
שונים ברמה זו )ללא ספין(.
ב 5) .נק'( צבר אטומי מימן נמצא במצב ) n=2תנע זויתי כלשהו( .בניסוי סטרן גרלך ,כמה כתמים יהיו על המסך עבור הצבר? תאר
בפירוט את כל המצבים האפשריים ואת הניוונים .עבור אותו צבר אטומים כמה רמות אנרגיה שונות ייראו בניסוי ספקטרוסקופיה?
ג 5) .נק'( לפחמן מספר אטומי  6ולחמצן מספר אטומי  .8הסבר בעזרת העקרונות שלמדת )פרט את כל המספרים הקוונטיים
והחוקים הרלוונטיים( כיצד מתמלאות הרמות של שני אטומים אלו ומדוע מתקיימות המולקולות  CO2ו.O2-
2
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אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר!
בבחינה חמש שאלות חובה )כל אחת בת  20נק'( ,שתיים בגלים ושלוש בתורת הקוונטים.
 20) .1נק'( נתון גל אור )אלקטרו-מגנטי( מישורי דו ממדי בעל נוסחא ) k=kx x+ky y) cos(kx-ωtכאשר  (kx=kyשנע בתווך
בעל מקדם שבירה  . n1הגל פוגע בגבול שבין שני תווכים )הגבול מקביל לציר ה .(x -מקדם השבירה של התווך השני .n2
א 5) .נק'( תן ביטוי לזווית הגל לאחר שעבר את הגבול כפונקציה של  n1ו. n2-
ב 5) .נק'( ידוע כי ההחזרה מגבול בין תווכים שונים היא ) (Z2-Z1) /(Z2+Z1וכן ידוע כי העכבה  Zפרופורציונית להיפוך של
מקדם השבירה ,מה תהיה אמפליטודת ועוצמת ההחזרה כפונקציה של  n1ו , n2-וכאשר  n1=1ו. n2=1.5 -
ג 10) .נק'( הוכח את חוק סנל.
 20) .2נק'( שני סלילים זהים בעל השראות  Lושלושה קבלים זהים בעלי קיבול  Cמחוברים יחדיו
כך שנוצרים שני מעגלי זרם זהים )לופים( בעלי קבל משותף במרכז.
א 5) .נק'( כתוב את משוואות הזרם.
ב 10) .נק'( פתור את משוואות הזרם ותאר את המצב הכללי של המערכת בכל זמן .תן תיאור
פיסיקלי )במילים( לשני המצבים העצמיים שמצאת.
ג 5) .נק'( באילו תנאים יהיו פעימות במערכת זו? פרט ונמק.
 .3לאטום בור ) (Z=5במצב יסוד אלקטרון בודד בעל  .l = 1נתון צבר אטומי בור שבו פונקצית הגל של אותו
אלקטרון היא
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=  , ψבמספרים הקוונטיים לקליפה ) ,(nלתנע

הזוויתי ) ,(lלרכיב  zשל התנע הזוויתי ) (mולרכיב  zשל הספין ) (msלפי הסדר.
א 5) .נק'( הראה/י כי המצב הקוונטי  ψמנורמל בתנאי שכל איבר  ψ 2,1,±1,±1 / 2הינו מנורמל.
ב 5) .נק'( מצא/י את ערך התצפית של  Sˆ zושל  , Lˆ zואי-הוודאות  , DL zבמצב . ψ
ג 5) .נק'( בהזנחת ספין הגרעין והאינטראקציה בין הספין של אותו אלקטרון לבין המסלול שלו ,לכל האיברים בψ -
אותה אנרגיה .איך ישפיע שדה מגנטי אחיד ,בכיוון  ,zעל האנרגיה של כל איבר?
ד 5) .נק'( מה יקרה כשהאטומים בצבר זה יעברו דרך מכשיר שטרן-גרלך? לכמה אלומות יתפצל הצבר?
 .4א 5) .נק'( צייר את סכמת הניסוי הפוטואלקטרי והמעגל החשמלי )כולל מד הזרם ומד המתח( וצייר והסבר את הגרף של הזרם
כפונקציה של המתח.
ב 5) .נק'( בניסוי הפוטואלקטרי ,תאר באופן גרפי ומתמטי את השינוי במתח העצירה כפונקציה של עוצמת ההארה.
ג 10) .נק'( כתוב ביטוי עבור האנרגיה הקינטית של אלקטרון שניפלט מפגיעה של פוטון ותן ביטוי למתח העצירה הנידרש כאשר
התדר הוא  1015 Hzופונקצית העבודה היא .2eV

 .5נתון אלקטרון בעל אנרגיה  Eבתוך בור פוטנציאל חצי-אינסופי ברוחב .D

)U(x

א 10) .נק'( מצא/י את גובה הבור  U0כתלות ב E-ו.D-
ב 10) .נק'( כתוב/כתבי את פונקצית הגל השלמה עד כדי קבוע נרמול אחד.
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