סמסטר א' ,מועד ב' ,תשס"ח
תארי הבחינה23.05.2008 :
המרצה :פרופ' יגאל מאיר

מבח $בפיסיקה  ,3מסלול רגיל ) (203.1.2111ומורחב )(203.1.2121
מש הבחינה 2.5 :שעות .למסלול המורחב  3שעות.
על תלמידי פיסיקה  3מורחב לענות על  4שאלות מתו  .5על שאר הסטודנטי לענות על  3מארבע
השאלות הראשונות .לכל שאלה אותו משקל.
מותר להשתמש ב 2דפי נוסחאות בגודל ) A4ללא ספרי (%ובמחשבו! כיס )ללא תכנות(.

שאלה 1
מסה  Mהיכולה לנוע על משטח אופקי ללא
חיכו ,מחוברת לנקודה  Oבקפי #בעל קבוע קפי#
 .kמסה  mתלויה מהמסה  Mבחוט באור .L
 .1בהנחה של תנודות קטנות ,מצא את משוואות
התנועה של שתי המסות.
 .2עבור m=M

מצא את אופני התנודה של

המערכת.
 .3תאר את אופני התנודה של המערכת עבור
 m=Mבגבול  .g/L>>k/mהסבר.

שאלה 2
 3מקורות זהי נמצאי על היק( של מעגל
ברדיוס  bהממורכז בראשית כמתואר באיור
העליו! משמאל .המקורות פולטי קרינה
אלקטרומגנטית באור גל  ,λהמקוטבת בכיוו!
 ,zבאותה אמפליטודה ובפאזה זהה .עוצמת
הקרינה של כל אחד מהמקורות ,אילו היה
לבדו ,שתמדד במרחק  Rמהראשית )(R>>λ,b
היא .I0
 .1חשב את עוצמת הקרינה בנוכחות שלושת המקורות בנקודה  Rעל ציר ה .xצייר את העוצמה
כפונקציה של  bעבור  λקבוע .מצא את המינימה והמכסימה כפונקציה של .b

 .2נניח שהרדיוס  bנקבע ל ,λ/2ושבי! המקור  S2ל Rהונחה פיסת חומר דיאלקטרי באור  bבעל
מקד שבירה  ,nהמשפיעה רק על הקרניי המגיעות ל Rמהמקור  .S2צייר את העוצמה בנקודה R

כפונקציה של  ,nוציי! את מיקומי המינימה והמכסימה .נית! לזניח את שינוי העוצמה של האור
כתוצאה מהמעבר בחומר הדיאלקטרי.

שאלה 3

)(L,L

)(L/2,L

)(0,L

נתונה ממברנה ריבועית בעלת צפיפות משטחית  ,ρבגודל ,LxL
הנמצאת במישור  ,x-yומתוחה במתיחות אחידה  3 .Tצלעות
הממברנה ב x=L ,x=0ו y=0מוחזקות במנוחה ,בעוד שהצלע y=L
חופשיה ,פרט לנקודת האמצע ) (x=L/2,y=Lשמוחזקת ואינה יכולה
לנוע .חשבו את אופני התנודה של הממברנה.

)(L,0

שאלה 4
חבל בעל צפיפות אורכית  ,ρשאורכו  Lולו מתיחות  ,Tמחובר למסה  ,mהמחוברת לקפי #בעל
קבוע קפי ,K #והיכולה לנוע ללא חיכו על מוט הממוק ב .x=0קצה החבל ב x=Lמאול #לנוע
כ ש )) Ψ(L,t)=C cos(ω1 t) cos(ω2tראו איור( ,כאשר ) Ψ(x,tהיא התזוזה האנכית של החבל
בנקודה  xבזמ!  . tמצאו את ) Ψ(x,tבמצב יציב.

שאלה 5
 .1אי אנרגית מצב היסוד של אטו המימ! תשתנה ,בהתא למודל בוהר ,א המסה
הסופית של הגרעי!  Mנלקחת בחשבו! ? פתח את הנוסחה מהתחלה על בסיס ההנחות של
מודל בוהר ,בהינת! מסת ומטע! האלקטרו!.
 .2מה תהיה אנרגית מצב היסוד של אטו פוזיטרוניו )אטו המורכב מאלקטרו!
ופוזיטרו!( ? )מספר ביחידות של (eV

ב ה צ ל ח ה ! ! !

)(0,0

