סמסטר א' ,מועד א' ,תש"ע
תארי הבחינה03.02.2010 :
המרצי :פרופ' יגאל מאיר ,פרופ' ברו הורובי

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 בד נוסחאות אחד בגודל ) A4ללא ספרי( ובמחשבו כיס )ללא תכנות(.

שאלה 1
שני גופי ,כל אחד במסה  ,mמחוברות בקפיצי זה לזה ולקירות ,לכל קבועי הקפי K $שווי) .ראה שרטוט(.
תנועת המסות בכיוו אופקי.

א .מצא את התדרי העצמיי . ω2 , ω1
ב .נוסי כח  Fo cos ω tהפועל ימינה על המסה הימנית .מצא את ההזזות ) x1(t) ,x2(tשל שתי המסות )תנודות
קטנות(.
ג .מצא את היחס ) x1(t) / x2(tבגבול  ω → ω1או  . ω → ω2מה משמעות יחס זה כאשר הכח לא קיי?

שאלה 2
מולי גלי אינסופי בכיוו  zבנוי מ(  4לוחות בעלי החזרה מושלמת היוצרי חת ריבועי
בצלע  Lהמקביל לצירי  .X,Yנתו שהגל מתאפס על הלוחות ומהירותו  cבתוו חופשי.
א .רשו גלי מתקדמי כל אחד באמפליטודה  E0ב( 4כיווני ) (±kx, ±ky, kzוהראה
שסכומ יוצר גל עומד בכיווני .x,y
ב .חשב את יחס הנפיצה ,את מהירות החבורה ומהירות הפאזה.
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שאלה 3

איור :צורת הגל בזמ

t=0

כיוו ההתקדמות של הגל

t=0

 1מ'
 100מ'

שאלה 4
נתו גל ע מספר גל  kהפוגע במס בזוית  . θ1במס שני סדקי במרחק  dזה מזה.
א .הראה שהפרש הפאזות של הגלי משני הסדקי לפיזור בזוית  θהוא )  . kd(sin θ1 - sin θמה ערכו של  θ1כדי
שתהיה התאבכות הורסת בכיוו קדמי ?θ=0
ב .סדק באור  aבמרחק  Lמהמס הנ"ל ,אשר מאחוריו מקור אור יחיד ,משמשי כמקור ליצירת הפיזור בסעי
)א( .היעזר ב( )א( כדי למצוא את התנאי על  aכ שנית יהיה להבחי בתמונת התאבכות? )  aגדול יגרו לאי(
ודאות גדולה ב( .( θ1
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שאלה 5
 2כוכבי ,בעלי מסה  M1ו( M2מרוחקי זה מזה מרחק  .Rגל אלקטרומגנטי בתדירות  νנפלט במרחק  R0ממרכז הכוכב
הראשו  .א נתו שהשינוי היחסי בתדירות הגל ) ,(∆ν/νכפי שנמדדה במרחק  R0ממרכז הכוכב השני הוא  ,αמה היחס בי
מסות הכוכבי ? ) R0גדול מרדיוס כל אחד מהכוכבי(.
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