אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תאריך הבחינה 2 :ביולי 2013
שמות המרצים :פרופ' רון פולמן
מבחן בקורס :פיסיקה  3להנדסת חומרים
מס' קורס203-1-2391 :
שנה ,2013 :סמסטר ב' ,מועד א'
משך הבחינה 4 :שעות )ללא אפשרות להארכה(
חומר עזר :דף נוסחות אחיד ,מצורף למבחן
אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר!
בבחינה חמש שאלות .יש לענות על ארבע )כל אחת בת  25נק'(.
גלים:
 .1א 5) .נק'( שני מיתרים נמצאים בסמיכות האחד לשני .כאשר מרעידים את המיתר הראשון )אורכו  40ס"מ( ניתן לשמוע קול.
מהם אורכי הגל הטבעיים במיתר? כתוב נוסחה עבור המוד ה.n-
ב 5) .נק'( מתיחות שני המיתרים  10ניוטון ,הרדיוס  10מ"מ והצפיפות היא  0.5גרם לס"מ מעוקב .איזה תדרים משמיע
המיתר?
ג 5) .נק'( אם מהירות הקול באויר היא  340מטר לשנייה ,איזה אורכי גל יגיעו לאוזנינו?
ד 5) .נק'( כתוצאה מהרעידות במיתר הראשון ,גם במיתר השני מתפתחות רעידות .אורכו של המיתר השני  30ס"מ .אילו
תדירויות של המיתר הראשון יעוררו בהצלחה רעידות גם במיתר השני?
ה 5) .נק'( אילו תנאים נדרשים כדי שהמיתר השני לא יעורר?
 .2א 5) .נק'( מבצעים ניסויי דיפרקציה והתאבכות עם לייזר אדום )אורך גל  864.5ננומטר באויר( .מה אורך הגל במים
)?(n=1.33
ב 5) .נק'( כל מערך הניסוי נמצא בתוך מים .מרחק הסדקים מהמסך הוא  80ס"מ .כאשר מואר רק סדק אחד ,גודל הכתם
המרכזי שמאחוריו הוא  3מ"מ .מהו רוחב הסדק?
ג 5) .נק'( כאשר מאירים שני סדקים ,המרחק בין נקודות האור על המסך הוא  0.8מ"מ .מהו המרחק בין הסדקים?
ד 5) .נק'( במהלך ניסוי כמו בסעיף ב' ,נכנסת בועת אוויר ) (n=1שעובייה  tלסדק השמאלי .מה משתנה בתמונת ההתאבכות?
יש לתת ביטוי תוך שימוש בפרמטרים הנתונים בלבד.
ה 5) .נק'( מה ערכו של  tכדי שדבר בתמונת ההתאבכות לא ישתנה ביחס לתמונה המתקבלת בסעיף ג'.
תורת הקוונטים:
 .3א 5) .נק'( מבנה האטום .הסבר מדוע אין אלקטרונים בצמוד לגרעין אף על פי שפונקציית הגל של רמת היסוד של אטום המימן
למשל פרופורציונית ל , !"/# :קרי מקסימלית ב .r=0
ב 5) .נק'(  (z=18) Arהוא גז אציל .תאר מספרית את מבנה הקליפות שלו והסבר מדוע הכנסת לכל קליפה את המספר שהכנסת.
ההסבר מדוע  Arהוא גז אציל.
ג 5) .נק'( נניח שאטום מימן נמצא במצב:
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מצא )פרט את כל החישובים( את ערך התוחלת של ההיטל על ציר ה Z -של הספין ושל התנע הזויתי האורביטלי.
ד 5) .נק'( מצא את השונות של ההיטל על ציר ה Z -של התנע הזויתי האורביטלי.
ה 5) .נק'( כתוב את משואת שרדינגר התלויה בזמן עבור חלקיק חופשי והסבר מה ההיגיון מאחורי שני האיברים משני צדי
השוויון .כתוב עתה את המשוואה עבור אטום המימן.

 .4א 5) .נק'( צייר את הניסוי הפוטואלקטרי .הסבר בעזרת גרף של זרם כפונקציה של מתח ,את התנהגות המערכת עבור עוצמות
הארה שונות )באותו התדר(.
ב 5) .נק'( בניסוי הפוטואלקטרי ,הוכח באופן מתמטי מהו השיפוע בגרף של מתח העצירה כפונקציה של תדר האור.
ג 5) .נק'( מהו התדר המינימלי הנידרש בכדי ליינן אטום מימן שנימצא ברמת היסוד שלו )?(E=-13.6eV
ד 5) .נק'( כמה אטומי מימן שנמצאים ברמת היסוד שלהם ניתן ליינן בשנייה אחת ב) 100mW-מילי-ואט( של אור בתדר הנ"ל?
ה 5) .נק'( את האלקטרונים המיוננים הראשונים בסעיף הנ"ל רואים מיד עם הדלקת האור .לפי התיאוריות הקלאסיות כמה זמן צריך
לקחת עד שרואים אלקטרונים מיוננים ,בהתחשב בזה שרוחב האטום בערך אחד אנגסטרם ושהאור בסעיף הקודם נופל על פיסת
חומר שגודלה  1מ"מ מרובע?
תורת היחסות:
 .5א 5) .נק'( אפקט קומפטון .מהו התנע של פוטון כפונקציה של האנרגיה שלו? כנ"ל כפונקציה של אורך הגל שלו?
ב 5) .נק'( לפני ההתנגשות ,מהי האנרגיה של האלקטרון הנייח בג'אולים בהתחשב בכך שמסתו ?511keV/c2
ג 5) .נק'( עתה פוגע הפוטון באלקטרון הנייח .מה ההבדל בתוצאה כאשר הפוטון פוגע באלקטרון פנימי שקשור חזק עם הגרעין לבין
שהוא פוגע באלקטרון בקליפה חיצונית? הסבר ונמק בעזרת נוסחאות .צייר את הגרף שקיבל קומפטון.
ד 5) .נק'( כתוב את משוואות שימור האנרגיה ושימור התנע.
ה 5) .נק'( אם ידוע שכתוצאה מהפיזור אורך הגל של הפוטון שונה מ λ-ל ,λ‘-מהי מהירות האלקטרון? השתמש בנוסחאות
יחסותיות.

בהצלחה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תאריך הבחינה 28 :ביולי 2013
שמות המרצים :פרופ' רון פולמן
מבחן בקורס :פיסיקה  3להנדסת חומרים
מס' קורס0-203-1-2421 :
שנה ,2013 :סמסטר ב' ,מועד ב'
משך הבחינה 4 :שעות
חומר עזר :דף נוסחאות המצורף למבחן ,ומחשבון פשוט
אין להשתמש בכל חומר עזר אחר!
בבחינה חמש שאלות .יש לענות על ארבע )כל אחת בת  25נק'(.
גלים:
.1

מיתר כינור מייצר גלי קול בתדירויות שהן כפולה שלמה של  100הרץ .אורך המיתר הוא  30ס"מ ,עשוי נחושת
g
)צפיפות ,( r = 8.96 3 :קוטר המיתר  1מ"מ )בהנחה שהמיתר הוא בצורה של גליל דק וארוך(
cm
) 5נק'( )לא קשור לשאר הסעיפים( בכמה היה עלי לקצר את המיתר כדי ליצור תדירות בסיס של  150הרץ?
) 5נק'( מהי המתיחות במיתר?
) 5נק'( כאשר הכנר מתרחק במהירות  40מטר לשנייה מהקהל ,מהם אורכי גל הקול שהקהל יזהה? )מהירות
הקול היא  340מטר לשנייה(
J
) 5נק'( כאשר הכנר איננו רץ ,הקהל הנמצא  20מטר ממנו מזהה עוצמת קול של  . I = 3 ´ 10 -3 2מהו הספק
m s
הכינור?
) 5נק'( מסעיף ד ,מהי האמפליטודה בלחץ האוויר כפי שמרגיש הקהל? )עבור התדירות הנמוכה ביותר ,צפיפות
kg
אוויר ( 1.1 3
m

.2

אור ירוק ) 400ננומטר( המתקדם משמאל לימין עובר ב 3תווכים n=1.2, n=1.4,n=1.2 :בסדר זה ,כאשר עובי
השכבה האמצעית הוא  .Lבשאלה זו נזניח החזרות מסדר שני.
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) 5נק'( מהו הביטוי לגל החוזר לצד שמאל ,כפונקציה של מספרי הגל ,התדר ,ומקדמי ההחזרה וההעברה ,תוך
הזנחה של הסדר השני בהחזרות?
) 5נק'( מהו היחס בין האנרגיה הנכנסת משמאל לאנרגיה היוצאת מימין?
) 5נק'( מהו התנאי על  Lכך שההחזרה תהיה מינימלית? )יש פה טריק ,יש סיכוי שתחכה לכם הפתעה בסעיף
הבא ,אז שימו לב(
) 5נק'( מהו אחוז האנרגיה החוזרת במקרה של סעיף ג?
) 5נק'( הגל כעת נכנס בזווית  35מעלות יחסית לאנך .מהי זווית השבירה ומהי זווית היציאה מהצד השני?

תורת הקוונטים:
3
ב.
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א 5) .נק'( שטרן גרלך .נתון שדה מגנטי  .B(z)=a·zאלקטרון נייטראלי )מעבר למטען החשמלי ,כל שאר התכונות של החלקיק
זהות לאלו של אלקטרון( נע בכיוון  .xאיזה כוח )גודל וכיוון( יפעל על החלקיק.
) 5נק'( אטום עם אלקטרון אחד נע דרך מתקן שטרן גרלך בכיוון  xבמהירות  .vאם האטום נמצא במצב  l=1כמה כתמים
)שנובעים מפגיעת אטומים( יהיו על המסך שמאחורי המתקן? פרט ונמק.
) 5נק'( אם  l=0מה המרחק בדיוק ביציאה ממכשיר שאורכו  Lבין הנתיבים האפשריים?
) 5נק'( אפקט שטרן גרלך הוא תוצאה של אפקט זימן .כשעושים ספקטרוסקופיה של השמש ,מגלים שאחד הקוים הספקטרליים
התפצל לשני קוים כשהפרש התדר ביניהם הוא  .Δωמה השדה המגנטי על השמש כפונקציה של הפרמטרים הרלוונטיים?
) 5נק'( איזה תופעה שקשורה באפקט זימן קוראת גם כשאין שדה מגנטי חיצוני.

 .4א 5) .נק'( חלקיק חופשי עם אנרגיה קינטית  Eמתקדם משמאל לימין ,ופוגש מחסום פוטנציאל )שגובהו  Voבתחום |x|<L/2
ואפס בשאר התחום( .כתוב את פונקצית הגל המרוכבת לפני ואחרי המחסום ,אין צורך למצוא אמפליטודות.
ב 5) .נק'( צייר את פונקצית צפיפות ההסתברות עבור המקרים  E>Voו .E<Vo -במקרה השני יש לצייר ציור נוסף עבור  Lגדול
מאוד )אינסוף( ,פה יש לשים דגש על פרטים .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'( הסבר באופן איכותי מה התלות של הדעיכה בתוך המחסום כפונקציה של  .E, Vo, Lתן נוסחה ונמק.
ה 5) .נק'( במקרה של  E<Voאיך ניתן להסביר שחוק שימור האנרגיה אינו נישבר?
תורת היחסות:
 .5א 5) .נק'( פרדוקס האסם .חקלאי עומד ליד האסם שלו .האסם באורך חמישה מטרים .אתלט )קופץ מוט( רץ עם המוט שלו
)שאורכו  10מטר( במצב מאוזן .בעיני החקלאי ,אורך המוט  5מטר .באיזה מהירות רץ האתלט?
ב 5) .נק'( האתלט רץ עם המוט דרך האסם )נכנס מהדלת הקדמית ויוצא מהדלת האחורית( .כאשר החקלאי רואה שהמוט כולו
בפנים ,הוא לוחץ על כפתור שמוריד שתי גליוטינות )סכינים( שסוגרות את הפתחים להרף עין ואז פותחות אותם .לאחר שהמוט
יוצא כולו עם האתלט מהדלת האחורית ,שניהם רואים כי אין אף שריטה על המוט .השתמש בטרנספורמציות לורנץ בשביל
לתאר כיצד יסביר האתלט את השתלשלות האירועים.
ג 5) .נק'( השתמש בדיאגרמות של זמן ) (ctכפונקציה של מקום ,כדי לתאר את השתלשלות האירועים משתי נקודות המבט.
ד 5) .נק'( פתח את הנוסחה לקיצור האורך  L=L’/ γבלי להשתמש בטרנספורמציות לורנץ.
ה 5) .נק'( פתח את הנוסחה להתארכות הזמן  t=t’γבלי להשתמש בטרנספורמציות לורנץ.

בהצלחה

