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  3שעות שבועיות: 
 3נקודות זכות: 

 

 תכני הקורס       

 שעות( 18)א(  בסיס עיוני של תורת הקוונטים )

ומשמעות הפיסיקלית שלה.  התיאור של  מדידים ת הגל פונקציי. סקירה של מכאניקה קוונטית.  1     

(observables( משוואת שרדינגר  .)Schroedinger  .משוואת שרדינגר בלתי תלויה בזמן   .)

(.   אופרטורים.  פונקציות   עצמיות stationary statesרמות האנרגיה  העמידות של המערכת )

 של מטריצות.        (.  הצגהDiracוערכים עצמיים.  סימונים של דיראק )

 .  חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי.  חלקיק בבור פוטנציאל בעומק סופי.2     

 .  פיזור במכאניקה קוונטית.  מנהור  דרך מחסום פוטנציאל מלבני.3     

 .  מתנד הרמוני.  רמות האנרגיה ופונקציות הגל.  אופרטורים של יצירה והריסה.4     

 הרמוני.  הפרעות במקרה של ניוון.  משוואה סקולרית-ות.  מתנד לא.  תורת ההפרע5     

         (secular equation( הפרעות תלויות בזמן. כלל הזהב של פרמי.)Fermi Golden Rule  .) 

 שעות( 20)ב(      מבוא לפיסיקה של מצב מוצק ) 

 פונקציות מחזוריות שריג(. translational.  מבנה של גבישים. סימטריה טראנסלטורית )1     

 (. צפיפות המצבים האלקטרוניים.  Bloch(. משפט בלוך )Brillouinהפוך. פסי ברילואן )         

 .  אלקטרונים במתכות. מודל של פסים. אלקטרונים כמעט חופשיים. המסה האפקטיבית.2     

 tight-bindingמשטח פרמי. פס הערכיות ופס ההולכה. קירוב של הקשר החזק )          

approximation    .) 

 (.  החום הסגולי של האלקטרונים.Fermi-Diracדיראק )-.  סטטיסטיקה של פרמי3     

(.  מודלים של optical( ואופטיים )acoustic.  תנודות הרמוניות של השריג.  פונונים אקוסטיים )4     

ם בטמפרטורות נמוכות.   פיזור של (.  החום הסגולי של המוצקיDebyeאינשטיין ושל דאביי  )

 אלקטרונים על פונונים.  התנגדות.

 שעות(  4)ג(    מעברים קרינתיים במערכות קוונטיות  )

      .   קרינה ספונטאנית. קרינה מאולצת. מקדמים של אינשטיין. צפיפות הקרינה )חוק פלאנק(.1    

 (.  dipole approximation) קוטב-קירוב דוהסתברות של מעברים קרינתיים בין הרמות.  . 2    
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