סמסטר א' ,מועד א' ,תשס"ח
תארי הבחינה29.04.2008 :
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
נתונה שרשרת אינסופית של מסות זהות ,היכולות לנוע בכיוו! האורכי בלבד .כל מסה מחוברת
בקפיצי ע קבוע קפי ,K1 %לשני שכניה הקרובי ,ובקפיצי ע קבוע קפי K2 %ע שני שכניה
מסדר שני )כלומר המסה במקו ה nמחוברת למסות במקומות ה n+1וה n-1ע קפיצי K1

ולמסות במקומות ה n+2וה n-2ע קפיצי  .K2במנוחה המרחק בי! המסות הוא  .aכתבו את
משוואות התנועה ומצאו את יחס הנפיצה של גלי האור בשרשרת.
מה קורה א כל מסה מחוברת ל jשכני קרובי ע קבועי קפי ,K1,..,Kj %בהתאמה ?

שאלה 2
נתונה מערכת של שני סדקי מקבילי )אפשר
להניח שאורכ אינסופי( ,בה לכל סדק רוחב ,a
והמרחק בי! מרכזי הסדקי הוא  .hלכל סדק
מוצמד מקטב המאפשר א ורק מעבר של
קרניי המקוטבות בכיוונו .נסמ! את הזווית בי!
כיווני המקטבי ב .αנתו! שקרני האור
שפוגעות במס ע הסדקי איננ! מקוטבות,
ושאור הגל שלה! הוא .λ
כיצד נראית תמונת ההתאבכות של האור
כפונקציה של זווית הפיזור  ? θמה קורה עבור המקרי  α =0ו ? α =π/2-

α

שאלה 3
על מיתר אינסופי בעל צפיפות  ρומתיחות  Tקיי קטע באור  Lשבו הצפיפות היא ' .ρנתו!
שעבור גל מונוכרומטי המתקד משמאל לימי! אי! גל מוחזר מהקטע הנ"ל .מצאו את אור הגל.

שאלה 4
נתו! תוו שמקד השבירה שלו תלוי במרחב לפי
 ,n(x)=1+α xכאשר  aקבוע חיובי .הקר! נכנסת
לתוו בנקודה ) (x,y)=(0,0במקביל לציר ה,y
ויוצאת בנקודה )) (x,y)=(d,Lראו ציור( .מצאו את

x

מסלול הקר! ואת התלות של  dב αוב.L

שאלה 5
אלקטרו! ופוזיטרו! נעי ביחד באותו כיוו! במהירות  .  3  cהשניי משמידי זה את
 2
זה ונוצר זוג פוטוני היוצרי זויות פיזור שוות ע כיוו! התנועה .מה! ?

ב ה צ ל ח ה ! ! !
כמה אינטגרלי שיכולי להיות שימושיי:
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