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  .בשלושה דפי נוסחאות שהכנתםניתן להשתמש ). 'נק 50כל שאלה ( השאלותשלוש מתוך  שתיים ענו על 

 ידי- ן עלהחלקיק מצוי במצב עצמי הנתו.  פועל כוח הנגזר מפוטנציאל על חלקיק חד מימדי בעל מסה  .1

 .קבוע חיובי  כאשר. 

של החלקיק " מקום המסתבר ביותר"מהו ה? האם פונקצית הגל הנתונה היא מצב היסוד של החלקיק) 'נק 10(  .א

 ?של מקום החלקיק במצב זה" ערך התצפית"מהו  ?במצב זה

עד כדי הוספת , או את הפוטנציאל ומתוכה מצ רשמו את המשוואה הדיפרנציאלית שמקיימת ) 'נק 15(  .ב

 .קבוע

). ניתן להניח שאין ניוון(הוכח שהמצבים העצמיים של החלקיק בפוטנציאל זה הם בעלי זוגיות מוגדרת ) 'נק 5(  .ג

 .הסבר את שיקוליך

 ציירו). 'מכסימום וכד, מינימום(בהם הפוטנציאל מקבל נקודות קיצון  מצאו את מיקומי החלקיק ) 'נק 10(   .ד

שווה להפרש בין ערך  zero-point -הראו שאנרגיית ה.  באופן איכותי את צורתו של הפוטנציאל כפונקציה של 

 .הפוטנציאל בנקודת המכסימום המקומי לערכו המינימאלי

אם ? לחלקיק הינו בסמוך לאזור בו הפוטנציאל נמוך" מקום המסתבר ביותר"ה, הנתון האם במצב ) 'נק 10(  .ה

 . מינימום אנרגיהירו כיצד מתיישב הדבר עם היות מצב היסוד מצב של הסב, לא
  :פתרון

לפונקצית הגל מכסימום באפס לכן הערך . בשל סימטרית פונקצית הגל ברור שערך התצפית הוא אפס

  .זוהי פונקצית מצב היסוד כי היא עצמית וללא צמתים. המסתבר הוא אפס
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, מכאן. חילופי עם אופרטור הזוגיות ולכן כל ההמילטוניאן כך גם גן, לכן. זהו פוטנציאל סימטטרי לשיקוף
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: אז בקרוב טיילור סביב נקודה זו. הוא נקודת המינימום של  נניח כי   .ב

 .התדר הוא . זהו בקרוב פוטנציאל הרמוני עם קבוע קפיץ . 

אם זה פוטנציאל הוא סימטרי כדורי . אם זה אוסצילטור חד מימדי אז אנרגיית מצב היסוד היא 

 .אז ) תלת מימדי(

: וכן : בקרוב ההרמוני גאוסיאן בתחתית הבור הינו פרבולה  : קיים  .ג

הקרוב . 0ולכן קבוע הכוח של הקפיץ הוא  

 :ההרמוני אומר
1
2   

  :רמת היסוד היא, באוסצילטור תלת מימדי. בקרוב ההרמוני : התדר ההרמוני הוא

3
2  

  :מכיוון שבאינסוף הפוטנציאל הוא אפס אנרגיית האפיניות היא. ∞אנרגיית האפיניות היא 

3
2 0.04  

האיבר האמצעי נובע מהתנוע הזוויתי והוא  : הואההמילטוניאן הרדיאלי   .ד

במצב היסוד . את האלקטרון העודף מהקרוסלה" לזרוק"מתאר את הפוטנציאל של הכוח הצנטריפוגלי השואף 

 :הרמוני מצב היסוד הואהתנועה הרדיאלית היא אז חד מימדית ולכן בקרוב ה. 0
1
2  

 :אפיניות היא- והאלקטרון

1
2 0.1  

שתיים מתוך " שיחררנו"וזה מובע מכך ש. אפיניות גבוהה יותר כי אנרגיית מצב היסוד נמוכה יותר-האלקטרון

ף מוחזק בצמוד לגרעין בשלושה מימדים לכן יש לו האלקטרון העוד, באטום. שלוש דרגות החופש של האלקטרון

בו המשוחרר לנוע על פני כדור גדול בשני מימדי ומוגבל רק   -יותר אנרגיית אפס מאשר אלקטרון עודף ב

  .במימד הרדיאלי

  

 

שהאנרגיה של מומנט מגנטי למדנו בכיתה  .3
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, ה לא ידוע יצמקדם פרופור הכנסנו פהו .: של הספין כךמגנטי המומנט הבה נרשום את ה. לספין

 :בעזרת ניסוי ההתאבכות הבא נמדוד את ערכו של  הבה. )Lande g-factorששמו הוא (

התקן מכוונת לעבר האלומה .  במהירות  יוצאת מתנור תרמי ומכוונת לנוע לאורך ציר האטומי כסף  תאלומניקח 

ניה שוה" upספין "מכילה האחת  ,יםהאלומה מתפצלת לשתיבהתקן בעקבות מעבר ). ראה איור( SGz גרלך- שטרן

בו שדה ו שאורכו  אזורונכנסות לשתי האלומות מתקדמות בנפרד . העוצמה של שתי האלומות זהה. "dnספין "אטומי 

אה לאחר יצי. )האטומיםעל מהירות  ואת השפעתניתן להזניח מאד והשדה חלש ( ציר וון יכב אחיד חלש ומגנטי 

נתייחס לשני המקרים בהמשך ( SGdמאיזור השדה המגנטי האלומות מאוחדות שוב לאלומה אחת ומועברות דרך התקן 

 ).  -ו 

שימו ( Bשדה מגנטי עליו כסף כאשר מופעל באטום פיצול האנרגתי תנו ביטוי ל, סמך נתוני השאלה-על) 'נק 10(  .א

 ). קטרונים באטום כסף שווה אפסהתנע הזוויתי האורביטלי הכולל של האל: לב

היא  SGzשל אטום כסף לפני הכניסה להתקן ) הספינית(בהנחה שפונקציית הגל ) 'נק 10(  .ב
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לפני ) i(של אטום באלומה התחתונה    -לפונקצית הגלשל אטום באלומה העליונה ו פונקציית הגל ביטוי ל
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 ? באלומה העליונה SGd - מיצא מה הסיכוי שאטום , כאשר ) 'נק 10(  .ד

 ?ל הפרמטר ערכו ש ניתן להשתמש במדידה זו כדי לקבוע אתצע שיטה שבעזרתה ה) 'נק 10(  .ה

 Bבעת השהייה באזור עם שדה , אז. של האנרגיה 0האנרגיה של האטום ללא שדה מגנטי תהווה את  :פתרון
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אשפר לקבוע את )  - ו , (הרגילים  ואת הקבועים    - ו L, , שאם יודעים את הערכים הנשלטים, רואים

נניח שזה מתרחש . 1 -משנים למשל את השדה מגנטי עןד ש. upממדידת הסיכויים לספין  ערכו של 

עוד מגיעה לאפס ובהמשך העתאת ההסתברות יורדת ועם הגדלת השדה . ממשיכים להגדיל את השדה בעוצמה 

  :ברור כי. Δנסמן . Bבשדה  1השדה מגיע שוב להסתברות 

  :ומכאן

: אלפרד לנדה קבע. מניסויים בשל ההסתמכות על תופעת התאבכות ניתן לקבוע את ערכו של הקבוע בדיוק רב

2.002391. 
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