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הקיסיפל הקלחמה עבטה יעדמל הטלוקפה ןוירוג ןב תטיסרבינוא
203-1-2421 :סרוק רפסמ םירמוח תסדנהל 3 הקיסיפ :סרוקה םש

ינויצע באוי :לגרתמה םש ,וקנשמרב סירוב 'פורפ :הצרמה םש

21.7.2009 :ךיראת ןחבמ

תואחסונ ףד לש םידומע ינש ,תונכת אלל טושפ ןובשחמ :רזע רמוח  .תועש 3.5 :ןחבמה ךשמ
ןאולמב תולאשה תא רותפל שי.הריחב אלל תולאשה לכ לע תונעל שי .טנדוטסה ידי לע ןכוהש
.115 תודוקנה ךס .תרבחמב

1 הלאש
םירמוחמ םייושע םירתימה  ההז ךרוא ילעבו םהיתוצקב םירושקה ,םידרפנ םירתימ ינש םינותנ
הציפנה סחי ינשה רתימבו , יראניל אוה הציפנה סחי ןושארה רתימב .םינוש

. יכ ןותנ רשאכ 

10( ?המיעפה תורידת היהת המ םירתימהמ דחא לכב רתויב תוכומנה תויורידתה יתש רובע .א
.)תודוקנ
הכומנה המיעפה תורידת תא ואצמ ןושארה רתימב הלדוגב תישילשה תורידתה רובע .ב

)תודוקנ 10( )?ינשה רתימב תעכ תורידתה יהמ :זמר( ?רתויב
המ ?רתויב הכומנה  המיעפה תורידת ואצמ ינשה רתימב רתויב ההובגה תורידתה רובע .ג

)תודוקנ 10( ?ןושארה רתימב םיאתמה לגה ךרוא היהי

2 הלאש
הזמ הז םידרפומה תורוקמה ,ההז המצועב םייטנרהוק םילג םירדשמה לג תורוקמ ינש םינותנ
ןיב קחרמה . קחרמב אצמנה תורוקמה ןיב רבחמה ןקל ליבקמה ךסמ ןותנ . קחרמ
ןיב קחרמה תא ולידגהש רחאל . איה תוכבאתהה תינבתב םומינימ ינש

.ל דרי םומינימה ינש ןיב קחרמהש ךכ ל תורוקמה

 אוה םומינימל תורוקמה ינש יקחרמ ןיב שרפהה יכ וחינה . לגה ךרוא תאו  תא ואצמ .א
. )תודוקנ 10( .רויצבכ תרדגומ  רשאכ)םינטק  רובע( 

10( ?דחא רוקמ לש הדוטילפמאה הלדג המכב 4 יפ הלדג יזכרמה אישב תיארנה המצועה םא .ב
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)תודוקנ
תסיפו תורוקמה דחא ינפל  הריבש םדקמ םע תחא  יבועב תיכוכז תסיפ םיחינמ  .ג

זז ישימחה המצועה איש .ינשה רוקמה ינפל ההז יבועו  הריבש םדקמ םע הינש תיכוכז

)תודוקנ 10( . תא ואצמ .יזכרמה אישה ןכ ינפל היה וב םוקימל

3 הלאש
. תיסחי תוריהמב )( ללח תנחת דיל תרבוע  ימצעה הכרואש )( ללח תניפס
הפוצ .םיהז םיעילק הז רבעל הז םירוי תיללחה שארב אצמנה ןטפקהו תיללחה בנזב אצמנה דרומ
.ןטפקה ינפל  הרוי דרומה תא האר ללחה תנחתב

.)תודוקנ 10( ?תויריה ןיב םינמזה שרפה והמ ,םדוק הרי ימ ,הניפסה תכרעמב .א
לש היגרנאה תאו  כ הרי דרומהש עילקה לש היגרנאה תא האור ללחה תנחתב הפוצה .ב

ןיב תושגנתהמ האצותכ .עילקה לש החונמה תסמ איה  .כ הרי ןטפקהש עילקה

.)( ללחה תנחת תכרעמב ותוריהמ תאו ולש החונמה תסמ תא ואצמ .שדח עילק רצונ םיעילקה
.)תודוקנ 10(
.)תודוקנ 10( ?דרומה וא ןטפקה עילקהמ עגפי ימ ?הניפסה תכרעמב שדחה עילקה תוריהמ המ .ג
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4 הלאש
.םוטאה ידי לע טלקנה יטמורכונומ םינוטופ ןרק ידי לע ררועמ דוסיה תמרב ןמימ םוטא

)תודוקנ 5( ?םוטאה תא םיררועמ םינוטופה המר וזיאל ,הטילפ יווק 3 טלופ ררועמה םוטאה .א
יווק 3 קוידב טלופ ררועמה םוטאה םרובע ,םיעגופה םינוטופה לש לגה יכרוא םוחת תא ואצמ .ב
)תודוקנ 10( .הטילפ
םוטאהמ ןורטקלאה תא קתנל רמולכ ,םוטאה תא ןנייל תנמ לע שורדה לגה יכרוא םוחת והמ .ג
)תודוקנ 10( ?ןיטולחל

םיעובק

:רואה תוריהמ 

 
  :קנאלפ עובק

 ןורטקלאה לש החונמה תייגרנא

 :דלונייר עובק

 :רהוב סוידר

!החלצהב
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הקיסיפל הקלחמה עבטה יעדמל הטלוקפה ןוירוג ןב תטיסרבינוא
203-1-2421 :סרוק רפסמ םירמוח תסדנהל 3 הקיסיפ :סרוקה םש

ינויצע באוי :לגרתמה םש ,וקנשמרב סירוב 'פורפ :הצרמה םש

5.8.2009 :ךיראת ןחבמ

תואחסונ ףד לש םידומע ינש ,תונכת אלל טושפ ןובשחמ :רזע רמוח  .תועש 4.5 :ןחבמה ךשמ
ןאולמב תולאשה תא רותפל שי.הריחב אלל תולאשה לכ לע תונעל שי .טנדוטסה ידי לע ןכוהש
.115 תודוקנה ךס .תרבחמב

1 הלאש
יראניל אוה הציפנה סחי ןושארה רתימב .םהיתוצקב םירושקה ,םידרפנ םירתימ ינש םינותנ

לש וכרוא  הציפנה סחי ינשה רתימב . אוה רתימה ךרוא 

. יכ ןותנו , אוה ינשה רתימה

ואטב ,המיעפה תורידת תא ואצמ םירתימהמ דחא לכב רתויב תוכומנה תויורידתה יתש רובע .א
.)תודוקנ 10( .ו  תועצמאב האצותה

תורידת םירתימה ינשל ורובע , ךרוא ואצמ .ינשה רתימב רתויב הכומנה תורידתה רובע .ב
)תודוקנ 10(  ?םימייק ולאכ  יכרע המכ ,ההז
םרובע ,םיירשפאה  יכרואל יללכ יוטיב ולבק ינשה רתימב רתויב ההובגה תורידתה רובע .ג
)תודוקנ 10( ?ההז תורידת םירתימה ינשל

2 הלאש
יפ לע תורידתב יולת תיכוכזה לש הריבשה םדקמ ,תיכוכזב הרשי תיוזב עגופ ריואב ענה רוא

. אוה רוא ילג לש הזאפה תוריהמ . ןותנ .

.םהלש תורידתב היולת הנניא  עגופה רואה לג לש הדוטילפמאה

רזוחה לגה לש הדוטילפמאה ואצמ , אוה  לג ךרוא לעב לג לש הדוטיפמאה .א
.)תודוקנ 10( .לג ךרוא ותוא לעב

.)תודוקנ 10( לש הרובחה תוריהמ תא אוצמל תנמ לע  ב ושמתשה .ב
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.תיכוכזל סחיב  לש תיוזב עגופ רואה תעכ
 רובע תיוזה יהמ ,תורידתה לש היצקנופכ תיכוכזב ענה לגה לש תיוזה , תא ואצמ .ג

.)תודוקנ 10( ?

3 הלאש
.)ןוטפמוק רוזיפ( החונמב אצמנה ןורטקלאב עגופ  היגרנא םע ןוטופ

ןוטופה יכ ןותנ םא רוזיפה רחאל ןורטקלאה לש תיטניקה היגרנאה תא ואצמ .א
)תודוקנ 10( .העיגפה ןוויכל סחיב  לש תיוזב רזפתה
העיגפה ןוויכל סחיב ןורטקלאה תוריהמ תיוז תאו רוזיפה רחאל ןורטקלאה לש ענתה תא ואצמ .ב
)תודוקנ 10( .ןוטופה לש
?תיטניק היגרנא התוא יהמ ,תילמיסקמ תיטניק היגרנא היהי ןורטקלאל רוזיפ תיוז וזיא רובע .ג
)תודוקנ 10(

4 הלאש
קחרמה , תיוזב גירש לש חטשמ לע םילפונ היגרנא התוא ילעב םינורטקלא לש הרצ ןרק
. אוה גירש ירושימ ןיב

10( .גארב לש םומיסקמה תא תוארל ןתינ ורובע ןרקה לש ילמינימה הצואתה חתמ תא ואצמ .א
.)תודוקנ
ואצמ .ףסונ םומיסקמ עיפוה ל תחפוה חתמה רשאכ . םיוסמ חתמב הפצנ םומיקמה .ב
.)תודוקנ 10( .ןושארה םומיסקמה לש רדסה תאו  תא
והמ ?םדוקה ףיעסהמ  לש ךרעה רובע דארב לש םומיסקמה עיפומ  תילמינימ תיוז וזיאב .ג
)תודוקנ 10( ? ותואב םומיסקמה תא תוארל ןתינ ורובע  לש ילמיסקמה ךרעה

םיעובק

 :רואה תוריהמ

  :קנאלפ עובק

 ןורטקלאה לש החונמה תייגרנא

 :דלונייר עובק
 :רהוב סוידר
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  גוריון בנגב-       אוניברסיטת בן
  

   2011 ביוני 20: תאריך הבחינה          
   רון פולמן' פרופ   :ים המרצמותש          
   להנדסת חומרים3פיסיקה :   מבחן בקורס          

          203-1-2391  :קורס' מס          
  'א   מועד', בסטר  סמ,2011  :שנה          
   שעות3:  משך הבחינה          
   מצורף למבחן,   דף נוסחות אחיד:חומר עזר          
  !אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר          

  
  
  

  k ובה שני גופים בעלי מסה ושני קפיצים בעלי קבוע קפיץ נתונה המערכת הבאה) ' נק30( .1
  
  

  
 כתוב את משוואות התנועה) ' נק5(  .א
 מצא מצבים עצמיים ותדירויות עצמיות) ' נק5(  .ב
 הגוף השמאלי נמצא בנקודת שיווי המשקל שלו והגוף הימני נמצא במרחק t=0נתון שבזמן ) ' נק10(  .ג

aמצא את מיקום הגופים בכל זמן.  ימינה מנקודת שיווי המשקל שלו. 
נתון תווך בצורת גליל מלא של חומר ושני גלי קול שנכנסים ) לא קשור לשאלה הקודמת) (' נק10(  .ד

 ) מעלות10יא הזוית ה(לתוכו משמאל לימין כמתואר בציור הבא 
  
  
  
  
  
  
  

? מהו אורך התווך המינימלי, אם ידוע כי בנקודת היציאה מהתווך מתאבכים הגלים בהתאבכות בונה  
  . 100m/s ומהירות הקול בתוך התווך  1kHzנתון כי תדר הגל הוא

  
  
  
  

θ 
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V(x) 

x 
d 0 

V 

  d נשלח משמאל אל מחסום פוטנציאלי מרובע  ברוחב k1ומספר גל  mחלקיק בעל מסה ) ' נק30( .2
 . V -אנרגיית החלקיק נמוכה מ.  Vבה  וגו

  
  
 

האם ניתן להשתמש  ? מהי משוואת שרדינגר לחלקיק) ' נק5(  .א
מהם התנאים החלים על . הסבר? במשוואה הבלתי תלויה בזמן

 ?פתרונות המשוואה
בטא את , כלומר .x = d  - וx = 0י את פתרון המשוואה בכל התחום כולל בנקודות /  מצא)' נק15(  .ב

 כל האמפליטודות בפתרון כפונקציה של האמפליטודה של הגל שהצליח לעבור את גודלן של
 .המחסום

צייר . ורך לפתור מתמטיתאין צ? xמהי ההסתברות היחסית למצוא את החלקיק בכל נקודה ) ' נק5(  .ג
 .כל תחוםבוהסבר 

ל בין  בכל גבו ונגזרתה רציפותP(x)הוכיחי מתמטית כי גם פונקצית ההסתברות /הוכח )' נק5(   .ד
 מדוע פונקצית הגל בתוך המחסום אינהוהשתמש בכך בכדי להסביר ) x=dלמשל ב (תחומים שונים 

 . הנעה ימינהתאר רק גליכולה ל
  

העומד באמצע , לפי בוב.  נכנסת משמאל למנהרה) במערכת הייחוס שלה (Lרכבת באורך ) ' נק20(. 3
כשראש הרכבת מגיע לקצה הימיני של .  Sואורכה הוא ) קבועה( vמהירות הרכבת היא , המנהרה
בקצה השמאלי (חישן שם , כשהזנב של הרכבת נכנס למנהרה, כמו כן; חישן שם מצלצל רגעית, המנהרה

החישנים מצלצלים ביחד ורגעית הרכבת היא כולה בתוך המנהרה , לפי בוב.  מצלצל רגעית) של המנהרה
  ביחס –vנוסעת אליס במכוניתה במהירות , רהבכביש ליד המנה.    אותה מן הקצה עד הקצהממלאתו

  ).כלומר בכיוון הפוך להרכבת(למנהרה 
  
  

 
 ?S- ו L-כתלות ב vמהו  )' נק5 (  .א
 ?מהי המהירות היחסית בין הרכבת לבין אליס )' נק5(  .ב
 ?מהי האורך של הרכבת לפי אליס) ' נק5(  .ג
מהם .  x=S∆קום  ובהפרש מי t=0∆שני החישנים מצלצלים בהפרש זמן, לפי בוב )' נק5(  .ד

  ?לפיה,  איזה חישן מצלצל קודם ?v- וL  ,S-כתלות ב, לפי אליסx∆ ׳t∆, ׳ההפרשים המקבילים   
  
נתון צבר אטומי בור שבו .  l = 1במצב יסוד אלקטרון בודד בעל ) Z=5(לאטום בור ) ' נק20. (4

2/1,1,1,22/1,1,1,22/1,1,1,2פונקצית הגל של אותו אלקטרון היא   ψ
3

1
ψ

2

1
ψ

6

1
ψ −− −+= , 

 של הספין zולרכיב  ) m( של התנע הזוויתי  zלרכיב, )l(לתנע הזוויתי , )n(קוונטיים לקליפה במספרים ה
)ms (לפי הסדר. 
2/1,1,1,2ψ מנורמל בתנאי שכל איבר ψי כי המצב הקוונטי /הראה) ' נק5(  .א  . הינו מנורמל±±

 .ψבמצב , ∆zLהוודאות -איו, zL̂ ושלzŜ שלערך התצפית את י/מצא) ' נק5(  .ב

לכל , בהזנחת ספין הגרעין והאינטראקציה בין הספין של אותו אלקטרון לבין המסלול שלו) ' נק5(  .ג
 ? על האנרגיה של כל איבר, zבכיוון ,  מגנטי אחידאיך ישפיע שדה.   אותה אנרגיהψ- האיברים ב

לכמה אלומות יתפצל ?  גרלך-טרןשמה יקרה כשהאטומים בצבר זה יעברו דרך מכשיר ) ' נק5. (ד
  ?הצבר
  בהצלחה          
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Solution Moed A 2011 
 
Question 1: 
 

 
 
D. For constructive interference the path length difference is a multiple of λ.  
 
If L is the length of the cylinder, then for the smallest L we have λ=2(L/[2cos(10)] – L/2) 
 
On the other hand λ=v/f, where v is the velocity in the medium and f is the frequency. 
Namely, λ=100/1000=0.1m,  and so: 
 
0.1=L (1/cos(10) – 1)  and L=6.48 (as there are no calculators no need to give the final 
number) 
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Question 2: 

 
One can use the time independent equation as the potential is time independent. 
 

 
(C) see lecture notes. 
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(D) As psi and psi’ are continuous so are psi* and psi’*. Because we know that 
P(x)=psi*psi and P’(x)=psi*’psi+psi*psi’, we have that P(x) and P’(x) are also 
continuous. As P(x=d) to the right of the barrier is a constant then P’(x=d)=0 to the right 
of the barrier, and because of the continuity P’(x=d) has to be zero also to the left of x=d. 
Such a zero derivative cannot be the result of a wave which goes only to the right inside 
the barrier as then P(x) inside the barrier would be exp(-2kx) and this function never has 
a zero derivative. 
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Question 3: 
 

 

39

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 
 
 
 
 
 
 
Question 4: 
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  גוריון בנגב-       אוניברסיטת בן
  

   2011י  ביול13: תאריך הבחינה          
   רון פולמן' פרופ   :ים המרצמותש          
   להנדסת חומרים3פיסיקה :   מבחן בקורס          

          203-1-2391  :קורס' מס          
  'ב   מועד', בסטר  סמ,2011  :שנה          
   שעות4:  משך הבחינה          
   מצורף למבחן,   דף נוסחות אחיד:חומר עזר          
  !אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר          

  
 אטום שיש בו מחסוםפוגע ב) n=1( שנע באויר λאור עם אורך גל . נתונה המערכת הבאה) ' נק30( .1

האור שעובר דרך שני .  במאונךמחסוםהאור פוגע ב). Dהמרחק בין הסדקים הוא (שני סדקים 
  ). ממנוL ובמרחק מחסוםהמסך מקביל ל(מונה על מסך שמאחורי הקיר הסדקים מייצר ת

  

  
 וכתוב משוואה עבור המרחק מחסוםצייר את התמונה שמתקבלת על ה, L>>Dבהנחה ש  ) ' נק5 (  .א

X הנקודה שבה אין אור( ממרכז המסך ועד לנקודת הצל הראשונה.( 
מהו העובי המינימלי שצריך לתת . )n=2( חתיכה של חומר שקוף מניחיםלפני אחד הסדקים )  ' נק5(  .ב

 .לא תשתנה' לחתיכת החומר כדי שהתמונה מסעיף א
נקודת האמצע של המחסום בהנחה שבין ) Xאין צורך לבודד את ( Xכתוב משוואה עבור )  ' נק5(  .ג

צדדית שמחברת - ניחים מראה דומ, )בניצב למסך ולקיר(בין מרכז המסך ו) בדיוק בין שני הסדקים(
נעלם הוא פרמטר (ת כמספר הנעלמים שאתה משתמש בהם ו כתוב מספר משווא .מסךקיר לבין ה

 ).שלא נתון במבוא לשאלה
ת התנועה אכתוב את משוו). מטוטלת(ט ומשקולת תלויה על ח) לא קשור לסעיפים הקודמים) ('נק 5(  .ד

 .θכפונקציה של הזוית מהאנך 
, ωמצא את התדירות הזויתית העצמית הנח שמדובר בזויות קטנות ו) 'בהמשך לסעיף ד) (' נק10(  .ה

  . הפאזהאת מצא θ(t=0)=0, dθ/dt(t=0)=vובהינתן תנאי התחלה 
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.   d ברוחב מרובע) קרי עומקו אינסופי(נמצא בבור פוטנציאל אינסופי  mחלקיק בעל מסה ) ' נק30( .2
 .x=0קיר הבור השמאלי נמצא ב 

 
? תן להשתמש במשוואה הבלתי תלויה בזמןהאם ני ?  זהמהי משוואת שרדינגר לחלקיק) ' נק10(  .א

 המשוואה בכל התחום  פתרונותכלי את /מצא ?מהם התנאים החלים על פתרונות המשוואה. הסבר
כתוב ביטוי מדויק עבור האנרגיה   .)כולל נירמול וכן התלות בזמן(x = d  - וx = 0כולל בנקודות 
 .של כל פתרון

מהי ההסתברות היחסית למצוא את ,  הנמוכה ביותרני הפתרונות עם האנרגיהשעבור ) ' נק10(  .ב
,  עבור הרמה הנמוכה ביותר.כל תחוםבצייר והסבר  ,כתוב ביטוי מתמטי? xהחלקיק בכל נקודה 

כתוב את הביטוי עבור   .d/3<x<2d/3כתוב את הביטוי להסתברות למציאת החלקיק בתחום 
 .n-המיקום והתנע הממוצעים עבור חלקיק הנמצא ברמה ה

 . כתוב במדויק ?x=0כיצד ייראו הפתרונות אם מרכז הבור יהיה ב  )' נק10(   .ג
  
  

 -הוא האורך של גוף במערכת המנוחה שלו ו ’Lאם .  ביחס לכדור הארץVגוף נע במהירות ) ' נק20(. 3
Lכפי שהוא נצפה ממערכת כדור הארץ  הוא האורך של אותו גוף ,  
/’Lהוכח כי ) ' נק5(. א γ=L  וכי ∆t=γ∆t’באיזה מהירות צריך . שימוש בטרנספורמציות לורנץתוך 

  ?אדם לנסוע כדי שהזמן יתקצר בחצי
יכול הפרש הזמן בין שני מאורעות להפוך סימן כאשר ) כתוב משוואה(באיזה תנאים ) ' נק5. (ב

 ?מתבוננים ממערכת יחוס אחרת
  .ללא שימוש בטרנספורמציות לורנץ’t=γ∆t∆ הוכח כי ) ' נק5. (ב
 . ללא שימוש בטרנספורמציות לורנץL’/γ=Lהוכח כי ) ' נק5. (ג
  
  
 פוגע ωמשתנה אור בתדירות זוויתית ,  בניסוי שנועד לבדוק את האפקט הפוטואלקטרי) ' נק20. (4

 V מודדים איזה מתח  . כך שניסגר מעגל זרם מתחלאנודה מחובר מקור ודה הקתבין .  בשפופרת קתודית
 .  Φלחומר שבקתודה פונקצית עבודה   .לקטרוניםדרוש להפסיק את זרם הא) שלילי(

 
.  כתוב מהי הפונקציה.ωהתדירות הזוויתית  כפונקציה של V מתח העצירהי גרף של /צייר )' נק5(  .א

 .X-ציר החוצה הפונקציה את בו יש כמובן לחשב את השיפוע של הגרף וכן ואת המיקום 
 Wביחידות ( של האור Pמהי העוצמה .  רוויה של הזרםעד כדי   הוא חיוביV  בסעיף זה)' נק5(  .ב

=J/s  (כתלות ב- ω ,ב-Φ , בזרםIבהנחה שכל האנרגיה שבאור עוברת לאלקטרונים ,  ובקבועי טבע
 ?המשתחררים

 מניחים בתוך שפופרת הואקום גז של אטומי מימן שרמות האנרגיה שלהם הן) ' נק5(  .ג
 En=-13.6eV/n^2 .הגרף של הזרם כפונקציה של המתחכיצד ייראה, ללא שינוי של האור הפוגע  .

 הנח שיש לאטום המימן רק את שלוש הרמות הראשונות (X-ציין מספרים ספציפיים על ציר ה
 .)וכן הנח כי אין כל רתע התנגשויות,  האטום יכול לנוע רק בין רמות אלווהאלקטרון של

 הקשר היחסותי בין ברולי על הקשר בין אורך הגל לתנע ובעזרת-הראה בעזרת הנחת דה) ' נק5(  .ד
 ).קרי תלות האנרגיה בתדירות(התנע לאנרגיה שניתן להגיע למשוואה עבור האנרגיה של הפוטון 

  
         

 
 
 
 

  בהצלחה
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Solutions MoedB July 2011 
 
1a. for the first destructive interference we need the two paths to have a difference of 
length of lmbda/2, so we demand:  Dsin(θ)=λ/2. 
 
X/L=tg(θ)~sin(θ)= λ/2D  =>   X = λL/2D   
 
1b. two ways will be accepted. The first is that the difference in the number of wave 
lengths filling the material will be one: 
 
If W is the minimal width, then we demand: W/λ’ – W/λ = 1 
As the frequency of the wave f=c/λ remains unchanged in any material 
And as the speed of light in a material with index of refraction n is c/n, we find that 
λ’=(c/2)/f= λ/2. From the previous equation we get W= λ. 
 
Second method: Here we demand that in the time it takes the wave to pass through the 
material t=W/(c/2) the other wave will manage to pass a distance of W+λ. Hence we 
write: t*c= W+λ and we find W= λ. 
 
1c. This time there is no connection between the wave coming from one hole and the 
wave coming from the other. Each wave interferes with its two parts, one going directly 
to the screen and one going through the mirror. 

 
Assuming D is very small the first path length is sqrt(L^2+X^2)  
The second path length is a bit more complicated:  
(D/2)/sin(θ) + X/ sin(θ).  
Hence, for destructive interference, we demand  
[(D/2)/sin(θ) + X/ sin(θ)] – [sqrt(L^2+X^2)]=λ/2. 
As we have two MISHTANIM we need another equation: 
(D/2)/tg(θ)+X/tg(θ)=L. 
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3b. changing the sign of ∆t may break causality and hence can only happen when a causal 
relationship could not take place in any system. This means that the events are “space-
like” separated, which is defined by the condition ∆x^2+∆y^2+∆z^2-(c∆t)^2>0. 
 
 
4a. The electrons have an energy of hbar*omega-phi +eV, where phi is the work function 
and V is the voltage across the two electrodes. The current will stop when E=0 and for 
omega> phi/hbar , this means V=(phi-hbar*omega)/e. So the graph of V vs. omega is not 
defined for omega<phi/hbar (no electrons are released and so we measure no current for 
all V) and has a slop of –hbar/e for omega> phi/hbar.  
 
4b. when the voltage brings the current to saturation, the current I=ne is dependent only 
on the number (n) of electrons per second, and this number equals the number of photons 
per second. Hence, P=hbar*omega*n= hbar*omega*I/e. 
 
4c. the energy levels are: -13.6, -13.6/4 and -13.6/9 eV. Hence the energy that can be 
absorbed by the hydrogen atom (in the no recoil approximation): E1=13.6-13.6/9 and 
E2=13.6-13.6/4. Hence, the graph of the photoelectric effect of I vs. V will be the 
standard one, but there will be large drops in I at E1=qV and E2=qV, where q is the 
charge of the electron and V is the acceleration voltage between the two electrodes. 
 
4d. from relativity we know that E^2=P^2 c^2+mo^2 c^4. As mo=0, 
p=E/c=hbar*omega/c. From de-Broglie we know that 
p=2pi*hbar/λ=2pi*hbar*f/c=hbar*omega/c 
From the two equations we find that E= hbar*omega. 
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  גוריון בנגב-       אוניברסיטת בן
   2011 ספטמבר ב5: תאריך הבחינה          
   רון פולמן' פרופ   :ים המרצמותש          
   להנדסת חומרים3פיסיקה :   מבחן בקורס          

        203-1-2421  :קורס' מס          
  'ג   מועד', בסטר  סמ,2011  :שנה          
   שעות4:  משך הבחינה          
   מצורף למבחן,   דף נוסחות אחיד:חומר עזר          
  !אין להשתמש במחשבון או כל חומר עזר אחר          

  
  .גלים) '  נק40( .1

  
האור פוגע במחסום . D על מחסום ובו סדק בודד ברוחב )λאורך גל  (מאירים עם אור) בונוס  ' נק5(  .א

חסום המסך מקביל למ(האור שעובר דרך הסדק מייצר תמונה על מסך שמאחורי הקיר . במאונך
הסבר . הערך את רוחב קו ההתאבכות המרכזי? איזה תמונה תתקבל על המסך).  ממנוLובמרחק 

  .כיצד הגעת להערכה זו
במרחק .  אחד מהשניdמניחים עתה מחסום שני ובו שני סדקים במרחק , במקום המסך) בונוס  ' נק5(  .ב

Lהערך את רוחב קו . סךאיזו תמונה תתקבל על המ.  מאחורי המחסום השני מניחים שוב את המסך
  .הסבר כיצד הגעת להערכה זו. ההתאבכות המרכזי

. אורך מיתר גיטרה המקובע בשני קצוותיו הוא חצי מטר) לא קשור בסעיפים הקודמים) (' נק10(  .ג
מה התדר .  הצפיפות שלוρ- היא מתיחות המיתר וT כאשר Tκ2 =ρω2מתקיים עבורו יחס הנפיצה   

 .זה כאשר הוא מתנדנדהנמוך ביותר שיצא מהמיתר ה
התדירויות מצא את . נתונה מערכת הסלילים והקבלים הבאה) לא קשור בסעיפים הקודמים) (' נק20(  .ד

כתוב את המשוואות הכלליות ביותר .  ותן להם פירוש פיסיקלימערכתה אופני התנודה העצמיים שלו
 .עבור הזרמים בשני הסלילים
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  מימד אחד  נע בmחלקיק בעל מסה  )' נק30. (2

 :                                        V(x) בפוטנציאל x-לאורך ציר ה
xaV

ax

xxV

<=

<<=

<∞=

        ,

0     ,0

0         ,)(

0

  

 
 אנרגית לkמהו היחס בין  .  מספר הגל בתוך הבורkיהי  )' נק10(  .א

  י תנאי הקובע / מצא. V 0-היא קטנה מ Eנניח כי ?  E  החלקיק  
ניתן להשאיר את הביטוי  (.ובקבועי טבעa -ב, m -ב, V 0-ב  כתלותEאת הערכים האפשריים של   

 ) Eללא בידוד 
  ופונקצית הגל מחוץ לבור היאV 0-היא גדולה מ Eנניח כי  )' נק10(  .ב

  )'sin(' δ+xkA  .י תנאי הקובע את /מצאδכתלות ב -E ,0- ב V ,ב- m ,ב- aניתן (.   ובקבועי טבע

    ) δלהשאיר את הביטוי ללא בידוד 
 ?xψ)(מהן פונקציות הגל המנורמלות?  E ושל k מהם כל הערכים של 0V→∞בגבול ) ' נק5(  .ג
נניח שאין ביניהם אינטראקציות אך יש להם .  פרוטונים8- נויטרונים ו7' בבור של סעיף ג) ' נק5(  .ד

 ?יחד של כל החלקיקים הללו בE מהי אנרגית היסוד.   ½-ספין
  
  

בשני קצות השולחן .  ממהירות האור0.866חולף על פני שולחן במהירות ) לחם ארוך(באגט ) ' נק20(. 3
אורך השולחן במערכת . אורך הבאגט במערכת המנוחה שלו מטר אחד .יש גליוטינות לחיתוך לחם

. ינות בו זמניתברגע מסוים האופה רואה את הלחם על השולחן ומפעיל את הגליוט. המנוחה שלו חצי מטר
  .הגליוטינות לא פוגעות בלחם, להפתעתו

  
  . הסבר את ההתרחשות מנקודת המבט של האופה ושל נמלה שנימצאת על הלחם) ' נק5(. א
 . בעזרת פתרון גרפי) קרי שתי הורדות הגליוטינות(מצא את הזמנים של ההתרחשויות השונות ) ' נק5. (ב
  .טרנספורמציות לורנץיות השונות בעזרת מצא את הזמנים של ההתרחשו) ' נק5. (ג
 יכול לשנות סימן במעבר ממערכת יחוס אחת לשנייה t∆ הפרש הזמן בין שני אירועים הוכח כי) ' נק5. (ד

  . תן פירוש פיסיקלי לתוצאה זו.space-likeרק כאשר אורך הוקטור המפריד בין שני האירועים הוא 
  
  
לאחר הפגיעה משנה .  באלקטרון נייח פוגע λבאורך גל  אור ,אפקט קומפטון של בניסוי ) ' נק20. (4

  . θזוית הפוטון את כיוונו ב
  
  .כתוב את שלושת המשוואות שמקשרות בין הפרמטרים לפני הפגיעה ואחריה) ' נק9. (א
 .נוסחת הפיזור של קומפטון פתח בעצמך את) ' נק11. (ב

 
  

         
 
 

  בהצלחה
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  .שתיים בגלים ושלוש בתורת הקוונטים, )'נק 20כל אחת בת (בבחינה חמש שאלות חובה 

  
ע בגבול הגל פוג . n1שנע בתווך בעל מקדם שבירה  cos(k1x-ωt)בעל נוסחא חד ממדי ) מגנטי- אלקטרו(אור נתון גל ) 'נק 20(. 1

בין שני התווכים מושמת שכבה שלישית , כעת). n2מקדם השבירה של התווך השני . ()xגם בכיוון ( שבין שני תווכים וחלקו מוחזר
בהנחה שההחזרה משני הגבולות קטנה . יש עתה שני גבולות שמהם מוחזרים גלים. ל"כדי למנוע את ההחזרה הנ) n3מקדם שבירה (

כתוב את נוסחת שני הגלים המוחזרים , ובהנחה שעוצמת ההחזרה מכל גבול זהה) ולות או רבות מכפולותקרי אין החזרות כפ(מאוד 
 .n3 -וω כתוב מה צריך להיות עובי שכבת הביניים כפונקציה של . )מדובר בתופעת התאבכות( כ אין החזרה"והסבר מדוע בסה

  
אם הגשר זז יתר . על גשר שעשוי מחבל מתוח שקשור בשני קצוותיו) קרי תדר קבוע(חייל צועד בצעידה מאוד מסודרת ) 'נק 20. (2

, 100kg/m3שמשקל החבל ,  20cmשקוטר החבל ,  0.1kmנתון שאורך הגשר . על המידה החייל יכול ליפול והחבל יכול להיקרע
הוא סופג אנרגיה , לויש לזכור כי רק כשמכים במתנד בתדר העצמי ש ?באיזה תדרים אסור לחייל לצעוד. 100Nושמתיחות החבל 

  .בצורה יעילה
  
  ?ומה האנרגיה של חלקיק עבור כל פונקצית גל Lמהן פונקציות הגל של בור אינסופי שרוחבו ) 'נק 5. (א. 3
 E<Vo -ו E>Voאת פונקצית צפיפות ההסתברות עבור המקרים צייר את פונקצית הגל ו כתוב) לא קשור לסעיף הקודם() 'נק 5. (ב

תן ). ואפס בשאר התחום x|<L/2|בתחום  Voשגובהו (כאשר חלקיק חופשי בעל אנרגיה מוגדרת היטב פוגש מחסום פוטנציאל 
  .הסבר לכל ציור

ל "איזה פונקצית גל דבר זה מחייב בתוך המחסום הנ. חייבת להיות רציפה P(x)הניגזרת של פונקצית צפיפות ההסתברות ) 'נק 5. (ג
  .הוכחהסבר ו?  E<Voעבור 

מבלי להשתמש במשוואת שרדינגר או משוואת ' של הבור האינסופי מסעיף אתן הערכה לאנרגיה של חלקיק ברמת היסוד ) 'נק 5. (ד
פקטורים  ).ניתן להניח שגודל הערך של פרמטר מסוים אינו קטן מגודל אי הודאות עליו: רמז( .הגלים או בתנאי כלשהו על אורך הגל

  .m-ו Lשונים אך יש להראות תלות זהה בפרמטרים מספריים יכולים להיות 
  
  .אופן מתמטי מהו השיפוע בגרף של מתח העצירה כפונקציה של תדר האורהוכח ב, בניסוי הפוטואלקטרי) 'נק 5(. א. 4
 ?שנימצא ברמת היסוד שלו מהו התדר המינימלי הנידרש בכדי ליינן אטום מימן) 'נק 5. (ב
  ? ל"של אור בתדר הנ) ואט-מילי( 100mW-בבשניה אחת תן ליינן כמה אטומי מימן ני) 'נק 5. (ג
ועבור קרן של  100mWמה יהיה מתח העצירה עבור קרן של . )שוב על אטומי מימן( ל"משתמשים בתדר כפול מהנ) 'נק 5. (ד

200mW ד האטום בתחילה ברמת היסוד שלו,ג,בסעיפים ב( .הסבר? ל"בתדר הנ .(  
  
  .עבור רמת היסוד של בור פוטנציאל הרמונימדויק  הודאות מתקיים עם שוויון-קרון איהוכח שעי) 'נק 10(. א. 5
  .תן תימוכין מתמטיים להסבריך. Eכפונקציה של , חדירה לאיזור האסור בפוטנציאל מרובע סופיהסבר את עומק ה) 'נק 5. (ב
, פקטרוסקופיה שתבוצע בשביל לחקור את המערכתמה יהיה ההבדל העיקרי בתוצאות הס. אלקטרון נמצא בבור פוטנציאל) 'נק 5. (ג

  ?אם הבור הוא הרמוני או מרובע סופי
  

   בהצלחה
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 נק'(, שתיים בגלים ושלוש בתורת הקוונטים. 22בבחינה חמש שאלות חובה )כל אחת בת 

 

 

1. 

נע ש kמספר גל ו ω בעל תדירותמגנטי( -אור )אלקטרונתון גל נק'(  12) א.

-)הבעיה דו  .yפוגע במחסום בלתי עביר שמקביל למישור ו xבכיוון  קוםבוא

( y(. במחסום יש סדק שרוחבו )בכיוון zממדית, קרי אין צורך להתחשב בכיוון 

של מצא את הרוחב הזוויתי ואת הרוחב המרחבי )קרי ביחידות אורך(  .Dהוא 

)השתמש  מהסדק. Lהמרכזי שיתקבל על מסך הנמצא במרחק גדול  האור כתם

 בעיקרון הויגנס(

 

. שניהם עשויים מאותו חומר  x=0מחוברים בנקודה ( T)המתיחות בשניהם היא נק'( ללא קשר לסעיף א. שני מיתרים מתוחים  5ב.)

kg/m )אותה צפיפות
3

ניתן  ימין?שמאל ל. מהם מקדמי ההעברה והחזרה עבור גל המגיע מ2י יש רדיוס גדול פי ימנ(, אך למיתר ה

הם  K2-ו K1 -הם המתיחויות בשני החבלים ו T2-ו T1כאשר  T1K1(-A+B) + T2K2(A+B)=0:)אך לא חובה( ב להשתמש

 הם המקדמים של הגל המגיע והגל המוחזר. B-ו A-מספרי הגל בשני החבלים, וכן ש

וע מעלה ומטה. מהו מקדם נק'( מיתר מתוח מחובר בקצהו למוט. פעם אחת ע"י חיבור ישיר ופעם אחת על ידי טבעת שיכולה לנ 5ג.)

 .TK/ω-ניתן להשתמש בתוצאות של סעיף ב' ובעובדה שהעכבה שווה ל ההחזרה בכל מקרה כזה?

 

על חבל  mשמסתה  )כל מטוטלת היא משקולתשתי מטוטלות נק'(  22. )2

( שמתוח בין Kכשהחבל מחובר לתקרה( מחוברות ביניהן ע"י קפיץ )קבוע 

משקולות בתחתית המסלול שלהן, הקפיץ נמצא כאשר שתי ה .שתי המשקולות

 המטוטלות מבצעות תנועה עם זוויות מאוד קטנות. באורך הטבעי שלו.

 נק'( כתוב את משוואות התנועה. 5א. )

תאר את המצב הכללי של המערכת נק'( פתור את משוואות התנועה ו 12)ב. 

 ים שמצאת.תן תיאור פיסיקלי )במילים( לשני המצבים העצמי .בכל זמן

מטוטלת הנק'( בהנחה ששתי המטוטלות מתחילות ברגע אפס ממנוחה, ו 5ג. )

נמצאת בנקודת ההתחלה בעוד השנייה ימינה  Aמרחק נימצאת ב הימנית

 מהו המצב הכללי ביותר של המערכת כפונקציה של הזמן.)כבציור(, 

 

 

 

 

A
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 בור פוטנציאל.. 3

)שנע משמאל כאשר חלקיק חופשי  E>Vo קצית צפיפות ההסתברות עבור המקרהאת פונצייר את פונקצית הגל ו כתובנק'(  5. )א

כנ"ל עבור המקרה ואפס בשאר התחום(.  x|>L/2|בתחום  Vo)שגובהו  סופי פוטנציאל בורבעל אנרגיה מוגדרת היטב פוגש לימין( 

E<Vo  .תן הסבר לכל ציור.כאשר החלקיק נמצא בתוך הבור 

המקדמים בפונקציות גל כפונקציה של  הסתברות המעבר וההחזרהל תן ביטוי מתמטי', אבסעיף  E>Voשל עבור המקרה נק'(  5. )ב

 .)אין צורך למצוא אותם(, המסה והאנרגיה

 E -, ואפס בשאר התחום וx>L/2בתחום  x<-L/2 ,V2בתחום  V1הפוטנציאל הוא  כאשר תן ביטוי מתמטי 'בכמו בסעיף נק'(  5. )ג

 . V2-ו V1 -גדול מ

ומה האנרגיה של חלקיק  Lואורכו  Lממדי אינסופי שרוחבו -נק'( )לא קשור לסעיפים הקודמים( מהן פונקציות הגל של בור דו 5ד. )

 עבור כל פונקצית גל? תאר את הניוונים.

 

 

 

 :פונקצית צפיפות ההסתברותנתונה נק'(  5. )א. 4

P(x)=0  for x<-5 and x>1 

P(x)=a  for -5<x<0 

P(x)=5a for 0<x<1 

 ?xכדי שהפונקציה תהיה מנורמלת ומהו ערך התוחלת של  aמהו 

 

 עבור אטום במצב: ΔLzנק'( חשב את אי הודאות  12). ב

 

 

 

13.6eV/n-היא גיה ראם האננק'(  5ג. )
2

 מהו ערך התוחלת של האנרגיה של המצב הקוונטי של סעיף ב'? 

 

 אטומים.. 5

n, אז יש סה"כ מלאה n אם רמה באטוםאת הסיבות הפיסיקליות לכך ש ויקהוכח מתמטית והסבר במדנק'(  12)א. 
2

מצבים קוונטיים  

 .)ללא ספין( רמה זושונים ב

? תאר הצבר מסך עבורי סטרן גרלך, כמה כתמים יהיו על הבניסו. )תנע זויתי כלשהו( n=2צבר אטומי מימן נמצא במצב  נק'( 5ב. )

 כמה רמות אנרגיה שונות ייראו בניסוי ספקטרוסקופיה? צבר אטומיםעבור אותו  נים.בפירוט את כל המצבים האפשריים ואת הניוו

. הסבר בעזרת העקרונות שלמדת )פרט את כל המספרים הקוונטיים 8ולחמצן מספר אטומי  6נק'( לפחמן מספר אטומי  5. )ג

 .O2-ו CO2לקולות והחוקים הרלוונטיים( כיצד מתמלאות הרמות של שני אטומים אלו ומדוע מתקיימות המו

 

 

 

 

 

 

 

  בהצלחה
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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן     
  0213י לביו 2: תאריך הבחינה     
  פרופ' רון פולמן   :יםהמרצ מותש     
 להנדסת חומרים 3מבחן בקורס:   פיסיקה      
     203-1-2391  מס' קורס:     
 'א מועד  ',ב סטר סמ ,0213  שנה:     
 )ללא אפשרות להארכה( שעות 4:  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

 

 גלים:

 

ניתן לשמוע קול. ס"מ(  04נק'( שני מיתרים נמצאים בסמיכות האחד לשני. כאשר מרעידים את המיתר הראשון )אורכו  5א. ) .1

 .n-עבור המוד ה ? כתוב נוסחההטבעיים במיתרורכי הגל מהם א

לס"מ מעוקב. איזה תדרים משמיע  גרם 4.5מ"מ והצפיפות היא  14דיוס ניוטון, הר 14 מתיחות שני המיתריםנק'(  5ב. )

 המיתר?

 מטר לשנייה, איזה אורכי גל יגיעו לאוזנינו? 004נק'( אם מהירות הקול באויר היא  5ג. )

ס"מ. אילו  04אורכו של המיתר השני נק'( כתוצאה מהרעידות במיתר הראשון, גם במיתר השני מתפתחות רעידות.  5. )ד

 הצלחה רעידות גם במיתר השני?תדירויות של המיתר הראשון יעוררו ב

 ?נדרשים כדי שהמיתר השני לא יעורר נק'( אילו תנאים 5ה. )

 

 במיםבאויר(. מה אורך הגל  ננומטר 864.5 אורך גללייזר אדום )מבצעים ניסויי דיפרקציה והתאבכות עם נק'(  5א. ) .2

(n=1.33)? 

ודל הכתם אחד, גכאשר מואר רק סדק  ס"מ. 04א מרחק הסדקים מהמסך הו כל מערך הניסוי נמצא בתוך מים.נק'(  5) .ב

 מ"מ. מהו רוחב הסדק? 0המרכזי שמאחוריו הוא 

 מהו המרחק בין הסדקים? מ"מ. 4.0כאשר מאירים שני סדקים, המרחק בין נקודות האור על המסך הוא נק'(  5. )ג

לסדק השמאלי. מה משתנה בתמונת ההתאבכות?  t( שעובייה n=1במהלך ניסוי כמו בסעיף ב', נכנסת בועת אוויר )נק'(  5. )ד

 תוך שימוש בפרמטרים הנתונים בלבד. ביטוייש לתת 

 כדי שדבר בתמונת ההתאבכות לא ישתנה ביחס לתמונה המתקבלת בסעיף ג'. tערכו של מה נק'(  5. )ה

 

 תורת הקוונטים:

 

על פי שפונקציית הגל של רמת היסוד של אטום המימן  דוע אין אלקטרונים בצמוד לגרעין אףמנק'( מבנה האטום. הסבר  5)א. . 0

 .r=0, קרי מקסימלית ב      למשל פרופורציונית ל:  

( הוא גז אציל. תאר מספרית את מבנה הקליפות שלו והסבר מדוע הכנסת לכל קליפה את המספר שהכנסת. z=18) Arנק'(  5) .ב

  הוא גז אציל. Arההסבר מדוע 

 נק'( נניח שאטום מימן נמצא במצב: 5) .ג

 

 

 של הספין ושל התנע הזויתי האורביטלי.  Z-מצא )פרט את כל החישובים( את ערך התוחלת של ההיטל על ציר ה

 של התנע הזויתי האורביטלי.  Z-נק'( מצא את השונות של ההיטל על ציר ה 5) .ד

את משואת שרדינגר התלויה בזמן עבור חלקיק חופשי והסבר מה ההיגיון מאחורי שני האיברים משני צדי נק'( כתוב  5) .ה

 השוויון. כתוב עתה את המשוואה עבור אטום המימן.

 

2

1
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את התנהגות המערכת עבור עוצמות צייר את הניסוי הפוטואלקטרי. הסבר בעזרת גרף של זרם כפונקציה של מתח,   נק'( 5א. ). 0

 שונות )באותו התדר(. רההא

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

 ?(E=-13.6eV) שנימצא ברמת היסוד שלו נק'( מהו התדר המינימלי הנידרש בכדי ליינן אטום מימן 5. )ג

 של אור בתדר הנ"ל? ואט( -)מילי 100mW-בה אחת יבשניניתן ליינן שנמצאים ברמת היסוד שלהם נק'( כמה אטומי מימן  5. )ד

כמה זמן צריך לפי התיאוריות הקלאסיות את האלקטרונים המיוננים הראשונים בסעיף הנ"ל רואים מיד עם הדלקת האור. נק'(  5. )ה

בערך אחד אנגסטרם ושהאור בסעיף הקודם נופל על פיסת לקחת עד שרואים אלקטרונים מיוננים, בהתחשב בזה שרוחב האטום 

 מ"מ מרובע? 1חומר שגודלה 

 

 תורת היחסות:

 

 כפונקציה של אורך הגל שלו?? כנ"ל נק'( אפקט קומפטון. מהו התנע של פוטון כפונקציה של האנרגיה שלו 5א. ). 5

511keV/cבהתחשב בכך שמסתו  מהי האנרגיה של האלקטרון הנייח בג'אוליםלפני ההתנגשות, נק'(  5ב. )
2

 ? 

מה ההבדל בתוצאה כאשר הפוטון פוגע באלקטרון פנימי שקשור חזק עם הגרעין לבין עתה פוגע הפוטון באלקטרון הנייח. נק'(  5ג. )

 שהוא פוגע באלקטרון בקליפה חיצונית? הסבר ונמק בעזרת נוסחאות. צייר את הגרף שקיבל קומפטון.

 משוואות שימור האנרגיה ושימור התנע.נק'( כתוב את  5ד. )

, מהי מהירות האלקטרון? השתמש בנוסחאות λ‘-ל λ-אם ידוע שכתוצאה מהפיזור אורך הגל של הפוטון שונה מנק'(  5ה. )

 יחסותיות.
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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן     
  0213י לביו 28: תאריך הבחינה     
  פרופ' רון פולמן   :יםהמרצ מותש     
 להנדסת חומרים 3מבחן בקורס:   פיסיקה      
     2-023-1-0201  מס' קורס:     
 'ב מועד  ',ב סטר סמ ,0213  שנה:     
 שעות 2:  משך הבחינה     
  , ומחשבון פשוטמצורף למבחןהות אדף נוסח  חומר עזר:     
 !כל חומר עזר אחרב אין להשתמש     

 

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

 

 גלים:

 

ס"מ, עשוי נחושת  01הרץ. אורך המיתר הוא  111מיתר כינור מייצר גלי קול בתדירויות שהן כפולה שלמה של  .1

)צפיפות:
3

96.8
cm

g
 מ"מ )בהנחה שהמיתר הוא בצורה של גליל דק וארוך( 1(, קוטר המיתר 

 הרץ? 151)לא קשור לשאר הסעיפים( בכמה היה עלי לקצר את המיתר כדי ליצור תדירות בסיס של נק'(  5) .א

 מהי המתיחות במיתר?נק'(  5) .ב

מטר לשנייה מהקהל, מהם אורכי גל הקול שהקהל יזהה? )מהירות  01ות כאשר הכנר מתרחק במהירנק'(  5) .ג

 מטר לשנייה(  001הקול היא 

מטר ממנו מזהה עוצמת קול של  21כאשר הכנר איננו רץ, הקהל הנמצא נק'(  5) .ד
sm

J
I

2

3103  מהו הספק .

 הכינור?

ל? )עבור התדירות הנמוכה ביותר, צפיפות מסעיף ד, מהי האמפליטודה בלחץ האוויר כפי שמרגיש הקהנק'(  5) .ה

אוויר 
3

1.1
m

kg
) 

 

בסדר זה, כאשר עובי  n=1.2, n=1.4,n=1.2תווכים:  0עובר בהמתקדם משמאל לימין ננומטר(  011אור ירוק ) .2

 . בשאלה זו נזניח החזרות מסדר שני.Lהשכבה האמצעית הוא 

 

 

 

 

תוך כפונקציה של מספרי הגל, התדר, ומקדמי ההחזרה וההעברה, מהו הביטוי לגל החוזר לצד שמאל, נק'(  5) .א

 הזנחה של הסדר השני בהחזרות?

 ?היוצאת מימיןלאנרגיה  הנכנסת משמאלמהו היחס בין האנרגיה נק'(  5) .ב

וי שתחכה לכם הפתעה בסעיף תהיה מינימלית? )יש פה טריק, יש סיכ כך שההחזרה  Lמהו התנאי על נק'(  5) .ג

 הבא, אז שימו לב(

 במקרה של סעיף ג? החוזרתמהו אחוז האנרגיה נק'(  5) .ד

 זווית היציאה מהצד השני?ומהי מעלות יחסית לאנך. מהי זווית השבירה  05הגל כעת נכנס בזווית נק'(  5) .ה

 

 

 

 

n1=1.2 n2=1.4 n3=1.2 
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 תורת הקוונטים:

 

. אלקטרון נייטראלי )מעבר למטען החשמלי, כל שאר התכונות של החלקיק B(z)=a·z. נתון שדה מגנטי שטרן גרלךנק'(  5א. )   0

 . איזה כוח )גודל וכיוון( יפעל על החלקיק.xזהות לאלו של אלקטרון( נע בכיוון 

כמה כתמים  l=1 . אם האטום נמצא במצבvבמהירות  xנק'( אטום עם אלקטרון אחד נע דרך מתקן שטרן גרלך בכיוון  5) .ב

 פרט ונמק.אטומים( יהיו על המסך שמאחורי המתקן?  )שנובעים מפגיעת

  הנתיבים האפשריים? בין Lבדיוק ביציאה ממכשיר שאורכו חק מה המר l=0נק'( אם  5) .ג

נק'( אפקט שטרן גרלך הוא תוצאה של אפקט זימן. כשעושים ספקטרוסקופיה של השמש, מגלים שאחד הקוים הספקטרליים  5) .ד

 ? כפונקציה של הפרמטרים הרלוונטיים מה השדה המגנטי על השמש. Δωביניהם הוא התפצל לשני קוים כשהפרש התדר 

 איזה תופעה שקשורה באפקט זימן קוראת גם כשאין שדה מגנטי חיצוני.נק'(  5) .ה

 

 x|<L/2|בתחום  Voמתקדם משמאל לימין, ופוגש מחסום פוטנציאל  )שגובהו  Eחלקיק חופשי עם אנרגיה קינטית נק'(  5. )א. 0

 .ליטודותפ, אין צורך למצוא אמואפס בשאר התחום(. כתוב את פונקצית הגל המרוכבת לפני ואחרי המחסום

גדול  Lבמקרה השני יש לצייר ציור נוסף עבור  .E<Vo -ו E>Voאת פונקצית צפיפות ההסתברות עבור המקרים צייר נק'(  5ב. )

 ציור.תן הסבר לכל  מאוד )אינסוף(, פה יש לשים דגש על פרטים.

חייבת להיות רציפה. איזה פונקצית גל דבר זה מחייב בתוך המחסום הנ"ל  P(x)נק'( הניגזרת של פונקצית צפיפות ההסתברות  5. )ג

 ? הסבר והוכח. E<Voעבור 

 תן נוסחה ונמק. .E, Vo, Lהסבר באופן איכותי מה התלות של הדעיכה בתוך המחסום כפונקציה של  נק'(  5. )ד

 איך ניתן להסביר שחוק שימור האנרגיה אינו נישבר? E<Voבמקרה של נק'(  5ה. )

 

 תורת היחסות:

 

רץ עם המוט שלו  (קופץ מוטאתלט )ורך חמישה מטרים. אחקלאי עומד ליד האסם שלו. האסם ב. פרדוקס האסםנק'(  5א. ) .5

 מטר. באיזה מהירות רץ האתלט? 5מטר( במצב מאוזן. בעיני החקלאי, אורך המוט  11)שאורכו 

כאשר החקלאי רואה שהמוט כולו האתלט רץ עם המוט דרך האסם )נכנס מהדלת הקדמית ויוצא מהדלת האחורית(. נק'(  5ב. )

ם( שסוגרות את הפתחים להרף עין ואז פותחות אותם. לאחר שהמוט , הוא לוחץ על כפתור שמוריד שתי גליוטינות )סכיניבפנים

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.

 מקום, כדי לתאר את השתלשלות האירועים משתי נקודות המבט.( כפונקציה של ctנק'( השתמש בדיאגרמות של זמן ) 5ג. )

 . בלי להשתמש בטרנספורמציות לורנץ L=L’/ γרך לקיצור האו נק'( פתח את הנוסחה 5)ד. 

 בלי להשתמש בטרנספורמציות לורנץ.  t=t’γנק'( פתח את הנוסחה להתארכות הזמן 5)ה. 
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 תשע"ד 'א מועד

  24.06.2014 :תאריך

 הורוביץ ברוך 'פרופ :המרצה    3מבחן פיסיקה        

 2421-1-203מס' קורס:    לתלמידי הנדסת חמרים

 שעות 3משך הבחינה: 

 דפי נוסחאות 4חומר עזר:     (111השאלות )ס"ה ניקוד  4פתור/י את 

 

 נק'( 33) 1שאלה 

המיתר במנוחה וההזזה שלו  t=0. בזמן  x=L -ו x=0ליחידת אורך תפוס בנקודות  ρומסה  Tמיתר בעל מתיחות 

(   )  )ניצב לכוון המיתר( היא    yבכוון       
   

 
     

  

 
 t=0. המיתר משוחרר ממנוחה בזמן   

 ומתחיל להתנודד.

 .t>0את ההזזה בזמן  /ימצאנק'(  01) .א

 ?t=0צורת המיתר זהה לצורתו בזמן לראשונה תהיה   t0באיזה זמן נק'(  5) .ב

        שהאנרגיה הפוטנציאלית של מיתר היא /יהראהנק'(  5) .ג
 

 
  ∫ (

  

  
)
  

 
ואילו האנרגיה           

             א    היאהקינטית הי
 

 
 ∫  
 

 
(
  

  
)
 
אנרגיות אלה למערכת קפיצים  /י)רמז: כתוב            

 .(T=Ka, ρ=M/aכך שבגבול הרצף   Mומסה   Kומסות בדידה עם קבוע קפיץ  aבאורך 

 שסכומם אינו תלוי בזמן. /יעבור המיתר בשאלה והראה ( )  ואת  ( )  את  /יחשבנק'(  01) .ד

 

 נק'( 21) 2שאלה 

העצמה של גל אלקטרומגנטי היא שטף האנרגיה ליח' שטח 
2

0
4

c
S E

Z
  בתווך בעל אימפדנסZ 0, כאשרE

IV=V2/Z E0ולכן ההספק הוא    V=ZI: הסברהיא אמפליטודת השדה החשמלי. )
2/Z.) 

 .nבניצב על משטח זכוכית בעל מקדם שבירה  Z0))אימפדנס  קוםופוגעת מהו 0S. אלומת אור בעלת עוצמה 

 .0S -את עוצמות האור המוחזר והאור העובר. הראה שסכום העצמות האלה שווה ל /יחשבנק'(  01) .א

 )יש להשתמש בנוסחאות העברה והחזרה של גל מתח(.

שלחץ הקרינה הוא  /יהראהנק'(  01) .ב

2

0

2

2( 1)

( 1)

S n

c n




ליח'  W . )תזכורת: תנע של קרינה בעלת אנרגיה 

 ( S=dW/dtועצמת האור היא  ליח' שטח W/cהוא שטח 

 .2, כולל הפקטור ∞→nבגבול או   n→0בגבול  את משמעות התוצאה /יהסברנק'(  5) .ג
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 נק'( 33) 3שאלה                   

ה הפוטנציאל הוא אינסופי ואילו בפנים י. מחוץ לקובי  a ה שצלעהינמצא בקובי m חלקיק בעל מסה

 .x<a, 0<y<a, 0<z<a>0, כלומר החלקיק מוגבל לתחום   הפוטנציאל הוא אפס

את המספרים הקוונטים של הבעיה, את הפונקציות העצמיות )כולל נרמול( ואת  /יזההנק'(  01) .א

  .האנרגיות העצמיות

השלישית , אשונה, השנייהמה הניוון )מספר המצבים( של רמת היסוד והרמה המעוררת הרנק'(  01) .ב

  ?והרביעית

שני מצבי ספין( מה היו המספרים )עם  זורית מבוססת על המודל הזהיתה הטבלה המחיאילו ה .ג

 ?Z≤22עבור  של הגזים האצילים  Zהאטומיים 

 

 

 נק'( 33) 4שאלה 

(. הגרף Z=2) α( ועוד חלקיק Z=89)( מתפרק לתוריום Z=89. אורניום )αדעיכה של חלקיק 

ממרכז הגרעין. בתוך   rכפונקציה של המרחק  αמראה את האנרגיה הפוטנציאלית של חלקיק 

 מרגיש פוטנציאל קולומבי דוחה αואילו מחוץ לגרעין חלקיק  1הפוטנציאל =    הגרעין שרדיוסו 

    

 
תוך קטנה יחסית כך שהוא לכוד ב E>1לחלקיק יש אנרגיה  הוא מטען הגרעין. Zeכאשר  

היכן    הגרעין לפני הדעיכה. תהליך הדעיכה הוא מנהור דרך מחסום הפוטנציאל עד למרחק  

 משתחרר. αשחלקיק 

 
 

את המחסום להרבה  /ילפי השלבים הבאים: חלק Pביטוי לסיכוי המנהור  /יבוכתנק'(  05) .א

מחסומים, כל אחד ברוחב קטן שעבורו ניתן להשתמש בביטוי של מנהור דרך פוטנציאל קבוע. 

 -ש /יהרא הסיכוי הדרוש הוא מכפלת הסיכויים האלה.

    
  ∫ √

  
 
      

  
 .   ואת   Cאת  ה/יוזה     

       ע"י ההצבה  P את  /יחשבנק'(  05) .ב
 /יחשב .     את התוצאה בגבול  /יבווכת   

ביחס למסת  αחלקיק  )נתון שמסת. E=4MeV (MeV=106eV )מספרית בגבול זה עבור   Pאת 

א יהאלקטרון ה
  

  
     להשתמש ברידברג . נוח      

   
 

   
        ). 

 

 

 בהצלחה!
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 מועד ב'  201409.09. :תאריך

 הורוביץ ברוך פרופ' :המרצה                  3מבחן פיסיקה        

 2421-1-203מס' קורס:                                  לתלמידי הנדסת חמרים

 שעות 3משך הבחינה: 

    (111השאלות )ס"ה ניקוד  4פתור/י את 

 נק'( 44) 1שאלה 

צלעות שווה הם בפינות משולש  כל אחד(  MH)מסה   Hאטומי  כמוראה בתרשים. NH3נתונה מולקולת 

                                                                           .במצב של שווי משקל מעל מרכז המשולש dבגובה   MN))מסה  Nואטום 

   

)הכוון המאונך למישור המשולש( של  zכתוב את משוואות התנועה למרכיבי נק'(  01) .א

 שניהם נמדדים ממישור יחוס קבוע, H -המשותף לכל ה ZH-ו Nעבור  ZNהקואורדינטה  

וזהה את התדירות העצמית  Z= ZN - ZH כתוב משוואה עבור הקואורדינטה היחסית .משותף

ω.  נתוןK*  שהאנרגיה האלסטית היא כךK*(Z-d)
2
/2. 

M*(dZ/dt)   בצורה ניתן לכתובקטן  Z-dעבור את האנרגיה נק'(  01) .ב
2
/2+K*(Z-d)

2
/2 E=  

 .H -ו  Nחשב גם את יחס האמפליטודות של תנודות  .*Mזהה את 

כתלות  של מצב היסוד של )ב( לפי תורת הקוונטים ψ(Z)ופונקצית הגל  האנרגיהמהי נק'(  01) .ג

ישב על מישור  Nחשב את הסיכוי שאטום  Z=0)ב( נכון גם עד -בהנחה ש .*M*,K -ב

 ]הערה: ניתן לפתור סעיפים ג' ד' בלי לפתור סעיפים א' ב'[. .Z=1  המשולש

נתון   U(Z)דרך פוטנציאל  bלנקודה  aמנקודה  Eשל מצב באנרגיה סיכוי המנהור נק'(  01) .ד

     | | ע"י       
 

 
√   ∫ √ ( )     

 
מאפשרת מצב  NH3הסימטריה של מולקולת  .  

 -הפוטנציאל משתנה ל Z<0עבור בשרטוט(. הנח שהמצב המקווקו )ראה  Z=     dיסוד גם ליד 

K*(Z+d)
2
הנח גם  ; Z=  dליד  למצב  Z=     dליד של המצב הסתברות המנהור חשב את ו 2/

U(x)>>ωħ  הראה שהתוצאה זהה לחלק האקספוננציאלי של .
4
(0)ψ הסבר מדוע יש לצפות ,

 לכך. 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה 



 נק'( 34) 2שאלה 

הגל נמדדת ע"י ממוצע . עצמת x,t) =A cos(kx-ωt+φ))ψנתון גל מהצורה נק'(  5א. )

∫     בזמן    (   )    
 

 
I=Aמחזור. הראה כי     הזמן   Tכאשר  

2
/2 . 

  B-ו A כך שהאמפליטודות בשני הסדקים  dשמרחקם  פזור משני סדקים נתוןנק'(  55)ב. 

I1=A  לכן עצמות הגל בשני הסדקים )לפני תהליך ההתאבכות(  הןוהן שונות 
2
 -ו 2/

B
2
/2= I2  בהתאמה. הפאזות של שני הגלים שוות בשני הסדקים, התדרים ומספרי הגל הם

 k,d-, בθבזווית הפזור כתלות   של שני הגלים על מסך רחוקמה את העצ /יחשב  משותפים.

 .I1 ,I2ובעצמות 

גם את העצמה  /יואת הזוויות שבהן היא מתקבלת; מצא המינימליתאת העצמה  /ימצא

 המקסימלית ואת הזוויות שבהן היא מתקבלת.

 

 נק'( 21) 3שאלה 

           V(x) =    V0             a < x < a(          V0 > 0פוטנציאל    )ב  mחלקיק במסה  נתון

                                                                            V(x) = 0            x > a,   x <     a 

 , x-ב  הראה שהפונקציות העצמיות הן סימטריות או אנטיסימטריותנק'(   5) .א

פותר את המשוואה עם אותו ערך עצמי ולכן מתכונתי  ψ(-x)]הראה ש  .ψ(-x)=±ψ(x)כלומר 

 ממשי.[ ψ(x); ניתן להניח ש ψ(x) -ל

 של המצבים הקשורים. האנרגיות העצמיות רשום/י משוואה הקובעת אתנק'(   01) .ב

באנרגיה אפס? )כלומר הגדלה קטנה של  שבו יופיע מצב קשורהמינימלי  V0 -המהו נק'(   01) .ג

V0  תיצור מצב קשור עםE<0) 

 

 נק'( 24) 4שאלה 

 . p5אלקטרונים במצב  3ובו  Z=7  חנקןנתון אטום 

, בשורה של p5במצבי אלקטרונים  3כל המצבים האפשריים לאכלוס של  הכן טבלה ובה נק'(  05) א. 

רמות האנרגיה  ואת תלות  ms  הכולל הספין את הטל ,m את הטל התנע הזוויתי הכולל כל מצב רשום 

 .B בשדה מגנטי 

מכילה את כל הרמות  אטומי החנקןכמה אלומות יתקבלו? )אלומת  Stern-Gerlachבניסוי  נק'(  5)ב. 

 .של )א(( 

 בהצלחה!

99

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 9.9.9.מועד ב'   --- לתלמידי הנדסת חמרים 3פיסיקה פתרון בחינה 

 .שאלה 

 ,MH3מגיב למסה של  Hהכוח על אטומי משוואות התנועה הן, כאשר  .א

   ̈               

    ̈               

 

 ̈     (
 

  
 

 

   
)                   √  (

 

  
 

 

   
) 

ω .היא התדירות העצמית 

 

אז והאנך למישור המשולש  NHהצלע הזווית בין  θ-ו  NHהוא קבוע הקפיץ   Kאם  הערה:]

 (,b=d tanθ) קטן  Z'=Z-dעבור  בפתוח לטור  האנרגיה האלסטית

         
 

 
  √           √         

 

 
                      

K*=3K cosולכן  
2
θ]. 

ωמכיוון ש  .ב  √
  

   מתקבלת המסה האפקטיבית   
 

  
 

 

  
 

 

   
  . 

הן בעלות אותה תדירות  ZN(t)-d=AN cos(ωt)   ,ZH(t)=AH cos(ωt)באופן תנודה התנודות 

הצבה במשוואות התנועה   .בשווי משקל(  H-)מישור היחוס כאן הוא מישור ה)ואותה פאזה(. 

ω          נותנת
2
MHAH3 +ω

2
MNAN=-K*(AN-AH)=-     ולכן   AN/AH=-3MH/MN 

 

.  2ωħ/המערכת היא של אוסילטור הרמוני ולכן אנרגית מצב היסוד היא   *M*,Kבעזרת  .ג

 פונקצית הגל של מצב היסוד

   ψ    (
  

 ħ
)

 

 
 

 
         

 ħ ליחידת אורך . הסיכוי((dZ להיות במישור ה-H  הוא 

 

    ψ       
  

 ħ
            ħ 

 

 2ωħ =E/→0כולל פוטנציאל עם שתי צורות, עבור  טגרל באקספוננטנהאי .ד

∫ √        ∫ √             ∫ √               √    
 

 

 

  

 

  

 

כוי המנהור הוא     ולכן סי
4
(0)ψ           √     ħ           ħ  ~ 

קטן פירושו שהאנרגיה קטנה ביחס לגובה המחסום ולכן החלקיק נמצא בעיקר  ωħמשמעות התוצאה: 

d  התנאיאו מתמטית,  . Z= d -או ב Z=d -בתחתית הפוטנציאל ב
2

 U(x)~K
*

>>ωħ שקול ל- 

        ħ (0. לכן ) d =Z מרוכז ליד    ψ  -כך ש   
2

ψ יגיע אלחלקיק הוא הסיכוי שה  Z=0 .

, Z=0אל  Z=d -סיכוי השווה לזה של המסלול ההפוך מ ,Z=dאל  Z=0 -יש לכפול זאת בסיכוי להגיע מ

(0כלומר פקטור ) 
2

ψ ס"ה סיכוי המנהור להיפוך מצב היסוד הוא נוסף ,
4
(0)ψ ~. 

 הור זה מאפשר את "מייזר האמוניה" ושימושים כמו שעון אטומי.נמהערה: 
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 2שאלה 

∫       .א            
 

 
   ∫                    

  

 
 

    

 

  ∫
  

  
     

    

 
 

 ולכן יש לחבר גלים d sinθהוא     θהפרש הדרכים בין שני הגלים עבור פיזור בזוית  .ב

    (cos(kx-ωt+kd sinθ A cos(kx-ωt)+B 

 העצמה היא לכן

        
   

 
∫                                

 

 

     

 
  

 
∫                                    

 

 

        √                 

 

    √   √      מספר שלם,    kd sinθ=2πn ,nהעצמה מקסימלית כאשר 
   

 

    √   √      ,     kd sinθ=π(2n+1)העצמה מינימלית כאשר 
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 3שאלה 

 נראית  x→-xמשוואת שרדינגר לאחר שינוי משתנה  .א

 

 [
 ħ

 

  

  

   
     ]  ψ       ψ      

 

    ψפותרת אותה משוואה כמו      ψ. מכיוון ש V(-x)=V(x)בסימטריה    תוך שימוש

. ניתן לבחור את x) -ינו תלוי בשני הפתרונות זהים עד כדי מקדם פרופורציה קבוע )שא

 .ψ(-x)=±ψ(x), פתרונות המשוואה ממשיים )כנתון בשאלה( ולכן יש רק שתי אפשרויות

 

 הוא מהצורה E<0עבור מצב קשור עם הפתרון הסימטרי  .ב

    ѱ(x)=A cos kx         -a<x<a                                                 

  ѱ(x)= B e
-κx

     x>a                                                                 

ѱ(x)= B e
κx

     x<-a                                                                  

 ħ              √     ħ         √   כאשר     

 ציפות הפתרון והנגזרת שלו:שהם ר x=a -בגלל הסימטריה מספיק לדון בתנאי השפה ב

A cos ka = B e
-κa 

                                                              

Ak sin ka = -Bκ e
-κa 

                                                             - 

 היא  Eלכן המשוואה הקובעת את הערכים העצמיים 

κ                                                                           tan ka = k 

 הפתרון האנטיסימטרי הוא מהצורה

ѱ(x)=A sin kx         -a<x<a                                                 

ѱ(x)= B e
-κx

             x>a                                                        

ѱ(x)= - B e
κx

           x<-a                                                      

 x=a -תנאי השפה ב

A sin ka = B e
-κa 

                                                              

Ak cos ka = -Bκ e
-κa 

                                                              

 היא  Eלכן המשוואה הקובעת את הערכים העצמיים 

κ                                                                         - cot ka = k 

 כלומר    tan ka =0הפתרון הסימטרי נותן      E → 0בגבול  .ג

                                                                  √        ħ 

עבור  ת המשוואהנכתוב א ,. כדי לבדוקn=0הקטן ביותר מתקבל עבור  V0שלם.   nכאשר 

E   כאשרV0,E     קטניםk
2
a=κכלומר , 

                                       √    ħ 

E= - 2mV0ניתן לפתור          E -גדול מ  Eכיוון ששורש 
2
/ħ

2 
קטן   V0   כך שאכן 

 .       V0 = 0לכן הפוטנציאל המינימלי הוא  מספיק כדי ליצור מצב קשור.כרצוננו 

 כלומר    cot ka =0הפתרון האנטיסימטרי נותן      E → 0בגבול 

                              √          

 
  ħ 

 .כנ"ל שהמצב הקשור הראשון הוא סימטריהמינימלי הוא סופי כך V0    כאן                   
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 9שאלה 

ההיטל , אלקטרונים 3כך שנוכחים ס"ה  m=1,0,-1להלן אכלוס של כל אחד ממצבי   .א

הקובע את  m+2msהסכום אפשרויות ו  msהיטל הספין הכולל , אפשרויות  mtot הכולל

 B Bμ(m+2ms)תלות האנרגיה בשדה המגנטי    

 

           

 

m+2ms ms mtot m=-1 m=0 m=1 

3, 1  

 
 ,- 

 
 2 0 1 2 

2,0  

 
 ,- 

 
 1 1 0 2 

2,0  

 
 ,- 

 
 1 0 2 1 

0,-2  

 
 ,- 

 
 -1 1 2 0 

0,-2  

 
 ,- 

 
 -1 2 0 1 

-1,-3  

 
 ,- 

 
 -2 2 1 0 

3,1,-1,-3  

 
  ,- 

 
    

 

 
  ,- 

 
 0 1 1 1 

 

 

אפשרויות.  7שהן  3-,2-,1-,3,2,1,0התלות בשדה מגנטי אפשרית עם מקדמים     .ב

 -מתכונתי למקדמים אלה ולכן האלומה תפוצל ל Stern-Gerlachהכוח המופעל בניסוי 

 מרכיבים. 7
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 ב)  3

(1) 
(2) 

) נותן לנו2) ו (1חיבור וחיסור (

)I נקבל פתרון סימטרי) בעבור 

)II נקבל פתרון אנטי-סימטרי) בעבור 

פתרון סימטרי 

פתרון אנטי-סימטרי

רמות האנרגיה המתקבלות הן זהות למצב הקודם 

שלוש פונקציות הגל המתאימות לאנרגיות שקיבלנו בסעיף הקודם הן

על מנת לנרמל את הפונקציה הראשונה עלינו לחשב את האינטגרל

 , פונקציית הגל המתקבלתכאשר הגבול השמאלי של הבור הוא ב 
לרמת האנרגיה הראשונה היא

 על ידי שינוי הקואורדינטותאנו רואים שעבור שינוי מרכז הבור ל 
 אנו מקבלים

 לחישוב שעשינו עבור מרכז בורשהיא אכן פונקציית הגל המתאימה ל 
ב 

* יתקבל ניקוד מלא גם על הצגת 
פונקציות הגל ללא תלות בזמן
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ג ) ההסתברות לעבור דרך המחסום הפוטנציאלי היא היחס בין צפיפות שטף

ההסתברות הנכנס משמאל לצפיפות שטף ההסתברות היוצא מימין. צפיפות שטף

 היא מהירות התקדמות, כאשר ההסתברות הוא המכפלה 

. מכיוון שמספרהגל. מהירות ההתקדמות של פונקציית הגל מוגדרת כ 

 זהה משמאל ומימין למחסום הפוטנציאלי המהירות של הגל מימין ומשמאלהגל 

היא זהה.

צפיפות שטף ההסתברות של פונקציית הגל הנעה לעבר המחסום

ובאופן דומה, צפיפות שטף ההסתברות של פונקציית הגל העובר את המחסום היא

לכן ההסתברות לעבור את המחסום היא  

, ניתןSCATTERING בה הוצג הנושא של 6* על מנת לקבל תאימות עם מצגת מס' 

  , כך שההסתברות של המעבר שמתקבלת היא לקחת 
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 ד) 5

 רציפה. מכפלה של פונקציות רציפות נותנת רציפה אז גם אם דרשנו ש 
 רציפה.לנו פונקציה רציפה. ולכן גם 

 רציפה. רציפה, ולכן גם בנוסף, דרשנו שהנגזרת 

 היא מכפלה וחיבור , הנגזרת של מכיוון ש 
 רציפה.של פונקציות רציפות, ולכן גם 

מכיוון שמימין למחסום הפוטנציאלי יש לנו רק פונקציית גל עובר, ולכן אין התאבכות
עם גל הנע שמאלה, צפיפות ההסתברות מימין למחסום הפוטנציאלי היא קבועה,

ולכן הנגזרת שלה היא אפס. מכיוון שהוכחנו שהנגזרת של צפיפות ההסתברות
צריכה להיות רציפה בגבול, אנו צריכים שהנגזרת של צפיפות ההסתברות בתוך

 . אם ניקח רק את החלק הדועך שלהמחסום הפוטנציאלי שווה לאפס ב 
, לא נוכל לקבלפונקציית הגל בתוך המחסום הפוטנציאלי, שפרופורציונלי ל  

 ולא מתאפסת בנגזרת ששווה לאפס, מכיוון שגם הנגזרת פרופורציונלית ל 
 . לכן על מנת לאפס את הנגזרת של צפיפות ההסתברות בתוך הפוטנציאל

 .אנו זקוקים גם לרכיב פונקציית הגל שפרופורציונלי ל 
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 ג)2

להלן    הפשוט עכבות (הפתרון .יתקבל) ללא

כדלקמן   הוא .הפתרון

היא         השני לתחום שניכנס הגל שעושה העודפת הדרך

הוא     הפאזות הפרש לכן

זהות        המוחזרים הגלים שני של שהאמפליטודות ), (ומכיוון

יהיה      הפאזות הפרש רק החזרה          נידרש תהיה ולא השני את אחד יבטלו שהם כדי
כלל  .שמאלה

בתירגול        שנעשה כפי עכבות הכולל המורכב הפתרון המורכב . יתקבל, גם הפתרון
. הבא   בדף מופיע
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 ג) בשדה מגנטי, מצבים אנרגטיים בעלי רמת אנרגיה זהה יתפצלו בהתאם לדיפול המגנטי4
 .  , כאשר שלהם. השוני באנרגיה יהיה 

 נקבל שני ערכים שונים: לשלושת המצבים שיש לנו ב אם נחשב את 

 ישארו בעלי אותה אנרגיה, והאנרגיה של ו זאת אומרת שמצבים 

 תשתנה ב    מצב 
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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 החבלN שלו, . באיזה תדרים אסור לחייל לצעוד? יש לזכור כי רק כשמכים במתנד בתדר העצמי

 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 החלקים אותה מתיחות. מהו המרחק הרצוי בין שני הגבולות כדי שבכלל לא תהיה החזרה לכיוון שמאל?  ולכל

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=R23ם וג )קרי שאמפליטודת כל הגלים המוחזרים שווה.

(. הניחו שאתם יודעים את אורכי הגל בתווכים השונים ובטאו את התשובה כפונקציה של אורכי גל אלו. jלבין חומר  iבין חומר 

 .R12=R23חשבו גם מה התנאי על העכבות כדי שיתקיים 

מאור יוחזר ממשטח  4%-, הראה מתמטית ש nלמקדם הדיאלקטרי  של שדה חשמלי פורפורציונית Zאם העכבה נק'(  10) .ג

 (. הסבר כל שלב בחישוב.1.5ושל זכוכית הוא  1זכוכית שנמצא באויר )מקדם השבירה של אויר הוא 
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 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  כמה רמות אנרגיה שונות ייראו בניסוי ספקטרוסקופיה? בר אטומיםצ

 (.בספין של הגרעין

, ונניח שהאלקטרון היחיד 10Lומסוף המגנט ועד למסך המרחק הוא   Lי סטרן גרלך הוא בניסונק'( אם אורך המגנט  5ג. )

בכניסה  Vהיה המרחק בין שני הכתמים על המסך כפונקציה של המהירות ההתחלתית , מה יSבאטום 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

 לפתור אותם(.כתוב את כל האינטגרלים )אין צורך 

      הסבר איך ייתכן שאלקטרון שיש לו את פונקצית הגל הנ"ל לא מתרסק על הגרעין.נק'(  5ה. )

 

  :נק'( 25) תורת הקוונטים .4

 נע במימד אחד  mחלקיק בעל מסה 

:                                        x(V(בפוטנציאל  x-לאורך ציר ה

xaV

ax

xxV







        ,

0     ,0

0         ,)(

0

  

 

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

   ( δלהשאיר את הביטוי ללא בידוד 

 ?x)(המנורמלות?  מהן פונקציות הגל Eושל  kמהם כל הערכים של  0Vנק'( 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 

 

  צלחהבה

x 

V(x) 

V0 -  
-   

a 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  

  

  

  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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