
 2 מתוך 1עמוד 

 1 תרגיל – 1מכניקת הקוונטים 

 יסודות תורת הקוונטים

 

 

 :ברולי- את אורך גל דהוחשב .1

 ;30m/sec הנע במהירות של 200grשל כדור שמסתו  .א

 .50eVשל אלקטרון בעל אנרגיה של  .ב

 ? לראות תכונות גליות של הכדור ושל האלקטרון על איזו סקלת אורך תצפו

 

הכולל ( מסוימת המוארת באור מונוכרומטי כדי לעצור את האלקטרונים הנפלטים ממתכת .2

מקרינים מתכת זו בקרינה .  0.15V דרוש מתח של 500nmבעל אורך גל של ) תדירות יחידה

 .230nmמונוכרומטית בעלת אורך גל של 

 ?מהו מתח העצירה הנדרש במקרה השני  .א

 ?) eV-ב (של המתכת ) אנרגיית הקשר(מהי פונקצית העבודה  .ב

 ?אימה למתכת מהי תדירות הסף המת .ג

 

 עוקר ממשטח מתכתי מסוים אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית 550nmאור בעל אורך גל של  .3

 מעניק לאלקטרונים אנרגיה 400nmואילו אור בעל אורך גל של , 0.79eVמקסימלית של 

 :לפי נתונים אלו.  1.6eVשל קינטית מקסימלית 

  ?h, מהו קבוע פלאנק .א

 ?) eV-ב (קצית העבודהפונמהי  .ב

 ?מהי תדירות הסף של מתכת זו  .ג

בשני , ברולי של האלקטרונים בעלי האנרגיה הקינטית המקסימלית-מהו אורך גל דה .ד

 ?המקרים 

 ?מהו התנע של הפוטונים שפגעו בקתודה  .ה

 את מספר הפוטונים הנפלטים ממקור האור ומצא. 250Wהספק מקור האור הוא  .ו

 . בשני המקריםבשנייה

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 מתוך 2עמוד 

 

 ):ראו ציור( מהצורה חד ממדי בבור פוטנציאלנע האלקטרון  ווה למסת שmחלקיק שמסתו  .4
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ומצאו , )כפי שעשינו לגבי אטום המימן(השתמשו בתנאי הקוואנטיזציה של בוהר  .א

 .את רמות האנרגיה המותרות

 למצב n של הפוטון הנפלט כאשר החלקיק יורד מהמצב האנרגטי מהו אורך הגל .ב

  ?n-1האנרגטי 

 ? כך שאנרגיית מצב היסוד תהיה זהה לזו של אטום המימן Aמהו ערכו של  .ג

ואם נניח כי בכל רמת , לו היה המודל שבשאלה מתאר את האלקטרונים באטום .ד

 ?ותר בטבלה המחזוריתמה יהיה היסוד הכבד בי,  אלקטרוניםשניאנרגיה יכולים להיות 

 התלת ממדי בפוטנציאל במסלול מעגליעבור חלקיק הנע  'ב-ו' אסעיפים חזור על  .ה

2)( KrrV =. 

 

ה ווהפוזיטרון ש). אלקטרון-אנטי(המורכב מאלקטרון ומפוזיטרון " אטום"פוזיטרוניום הוא  .5

גז אטומי  . e–קום במ , e+מטענו החשמלי הוא : מלבד המטען החשמלי, לאלקטרון בכול

 . 6.5eV בעלי אנרגיה של יוניםפוזיטרוניום מעורר על ידי אלומת 

הניחו ( לאחר מעברם בגז אטומי הפוזיטרוניום ן האנרגיות האפשריות של היוניםמה .א

 ?) ון לאטום פוזיטרוניום זניחהיכי הסיכוי ליותר מהתנגשות אחת בין 

 ?ה כמה קווים ספקטרליים יופיעו בספקטרום הפליט .ב

 .ואת אורך הגל הארוך ביותר בספקטרום הפליטה,  את אורך הגל הקצר ביותרוחשב .ג
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