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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן     
  5120 אוגוסטב 12 :תאריך הבחינה     
  פרופ' רון פולמן   :יםהמרצ מותש     
 להנדסת חומרים 3מבחן בקורס:   פיסיקה      

     203-1-2421  מס' קורס:     
 'ב מועד  ',ב סטר סמ ,6120  שנה:     
 (ללא אפשרות להארכה) שעות 3.5:  משך הבחינה     
  דף נוסחות אחיד, מצורף למבחן  חומר עזר:     
 !אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר     

 
 נק'). 25יש לענות על ארבע (כל אחת בת  .בבחינה חמש שאלות

 
 :נק') 25( מערכת מחזורית .1

מטר כשהחבל מחובר לתקרה) מחוברות ביניהן ע"י קפיץ  1על חבל באורך  mשמסתה  שתי מטוטלות (כל מטוטלת היא משקולת
) שמתוח בין שתי המשקולות. כאשר שתי המשקולות בתחתית המסלול שלהן, הקפיץ נמצא באורך הטבעי שלו. המטוטלות K(קבוע 

 מבצעות תנועה עם זוויות מאוד קטנות.

 
 נק') כתוב את משוואות התנועה. 5א. (
ותאר את המצב הכללי של המערכת בכל זמן. תן תיאור (תדרים עצמיים ומצבים עצמיים) ) פתור את משוואות התנועה נק' 10ב. (

 פיסיקלי (במילים) לשני המצבים העצמיים שמצאת.
בהנחה ששתי המטוטלות מתחילות ברגע אפס ממנוחה, והמטוטלת הימנית נימצאת במרחק הוא מספר קטן.  K/mנניח ש נק')  10ג. (
A תן תיאור  ימינה בעוד השנייה נמצאת בנקודת ההתחלה (כבציור), מהו המצב הכללי ביותר של המערכת כפונקציה של הזמן)

 .ותן הסבר פיסיקלי למה שמתרחש הסבר במלים מדויקות כיצד תראה התנועה .מתמטי מדויק)
 
 נק'): 25( גלים .2

על גשר שעשוי מחבל מתוח שקשור בשני קצוותיו. אם הגשר זז נק') חייל צועד בצעידה מאוד מסודרת (קרי תדר קבוע)  10( .א
, שמשקל החבל  20cm, שקוטר החבל  0.1kmיתר על המידה החייל יכול ליפול והחבל יכול להיקרע. נתון שאורך הגשר 

3100kg/m 100, ושמתיחות החבלNלו, . באיזה תדרים אסור לחייל לצעוד? יש לזכור כי רק כשמכים במתנד בתדר העצמי ש
 הוא סופג אנרגיה בצורה יעילה.

גל נוסע משמאל לימין. בדרכו הוא פוגש שני גבולות (אחד אחרי השני) בין מיתרים שונים (לא קשור בשאלה הקודמת) ) נק' 5( .ב
בצפיפותם האורכית, קרי הוא עובר ממיתר מסוג אחד למיתר מסוג שני ואז יש שוב מיתר מסוג שלישי. הכל חלק ממיתר אחד 

תניחו שההחזרה תהיה החזרה לכיוון שמאל?  ולכל החלקים אותה מתיחות. מהו המרחק הרצוי בין שני הגבולות כדי שבכלל לא
משני הגבולות קטנה מאוד (קרי אין החזרות כפולות או רבות מכפולות) ובהנחה שעוצמת ההחזרה מכל גבול זהה כך 

הם ההחזרה וההעברה בגבול   Tij-ו Rijכאשר  R12=R23וגם  T12*T21=1 (קרי שאמפליטודת כל הגלים המוחזרים שווה.
). הניחו שאתם יודעים את אורכי הגל בתווכים השונים ובטאו את התשובה כפונקציה של אורכי גל אלו. jחומר  לבין iבין חומר 

 .R12=R23חשבו גם מה התנאי על העכבות כדי שיתקיים 

מאור יוחזר ממשטח  4%-, הראה מתמטית ש nשל שדה חשמלי פורפורציונית למקדם הדיאלקטרי  Zאם העכבה נק')  10( .ג
 ). הסבר כל שלב בחישוב.1.5ושל זכוכית הוא  1צא באויר (מקדם השבירה של אויר הוא זכוכית שנמ

 



 
 נק'): 25( מבנה האטום .3

מצבים  2nיש סה"כ  מלאה nם רמה ת הסיבות הפיסיקליות לכך שבאטום ענק') הוכח מתמטית והסבר במדויק א 5א. (
 קוונטיים שונים ברמה זו (ללא ספין).

י סטרן גרלך, כמה כתמים בניסו). (תנע זויתי מעורבב בכל המצבים המותרים n=2צבר אטומי מימן נמצא במצב נק')  5ב. (
. עבור אותו כל המצבים האפשריים ואיזה מצבים ייפגעו באיזה מקום על המסך ? תאר בפירוט אתהצבר מסך עבוריהיו על ה

בכל הפרמטרים של האלקטרון אבל לא (יש להתחשב  ופיה?כמה רמות אנרגיה שונות ייראו בניסוי ספקטרוסק צבר אטומים
 ).בספין של הגרעין

, ונניח שהאלקטרון היחיד 10Lומסוף המגנט ועד למסך המרחק הוא   Lי סטרן גרלך הוא בניסונק') אם אורך המגנט  5ג. (
בכניסה  Vההתחלתית , מה יהיה המרחק בין שני הכתמים על המסך כפונקציה של המהירות Sבאטום המימן נמצא במצב 

 ?B(z)=Azלמכשיר, ואם השדה המגנטי הוא בעל הצורה 
 גל בצורה של גאוסיאן   פונקציתהודאות מתקיים עם שוויון מדויק עבור -שעיקרון אי כיצד היית מוכיחנק')  5. (ד

 כתוב את כל האינטגרלים (אין צורך לפתור אותם).
      את פונקצית הגל הנ"ל לא מתרסק על הגרעין.הסבר איך ייתכן שאלקטרון שיש לו נק')  5ה. (

 
  :נק') 25( תורת הקוונטים .4

 נע במימד אחד  mחלקיק בעל מסה 

:                                        x(V(בפוטנציאל  x-לאורך ציר ה

xaV

ax

xxV
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<¥=
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 אנרגיתל kמהו היחס בין  מספר הגל בתוך הבור.  kיהי  נק') 10( .א

 מצא/י תנאי הקובע  . V 0-היא קטנה מ Eנניח כי ?  E החלקיק 
ובקבועי טבע. (ניתן להשאיר את הביטוי ללא  a-, ב m-, בV 0-ב כתלות Eאת הערכים האפשריים של 

 ) Eבידוד 

 ופונקצית הגל מחוץ לבור היא V 0-היא גדולה מ Eנניח כי  נק') 5( .ב

)'sin(' d+xkA מצא/י תנאי הקובע את  .δ כתלות ב-E ,0-ב Vב ,-m ב ,-a  ובקבועי טבע.   (ניתן

   ) δלהשאיר את הביטוי ללא בידוד 

 ?xy)(?  מהן פונקציות הגל המנורמלותEושל  kמהם כל הערכים של  0V®¥נק') בגבול  5( .ג

.   ½-פרוטונים. נניח שאין ביניהם אינטראקציות אך יש להם ספין 8-נויטרונים ו 7נק') בבור של סעיף ג'  5( .ד
 של כל החלקיקים הללו ביחד? Eמהי אנרגית היסוד 

 
 נק'): 25( אלקטרי-האפקט הפוטו .5

ת עבור עוצמות הצייר את הניסוי הפוטואלקטרי. הסבר בעזרת גרף של זרם כפונקציה של מתח, את התנהגות המערכ  נק') 5( .א
 הארה שונות (באותו התדר).

 מתח העצירה כפונקציה של תדר האור.נק') בניסוי הפוטואלקטרי, הוכח באופן מתמטי מהו השיפוע בגרף של  5( .ב

מהו התדר הנידרש  )?E=-13.6eVדי ליינן אטום מימן שנימצא ברמת היסוד שלו (נק') מהו התדר המינימלי הנידרש בכ 5( .ג
 ?ומה יקרה אם האור הפוגע יהיה בתדר זה בכדי להעביר אלקטרון מרמת היסוד לרמה המעוררת הראשונה

 דר הנ"ל? ואט) של אור בת-(מילי 100mW-נק') כמה אטומי מימן שנמצאים ברמת היסוד שלהם ניתן ליינן בשנייה אחת ב 5( .ד

נק') את האלקטרונים המיוננים הראשונים בסעיף הנ"ל רואים מיד עם הדלקת האור. לפי התיאוריות הקלאסיות כמה זמן  5( .ה
צריך לקחת עד שרואים אלקטרונים מיוננים, בהתחשב בזה שרוחב האטום בערך אחד אנגסטרם ושהאור בסעיף הקודם נופל על 

 מ"מ מרובע? 1פיסת חומר שגודלה 
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