סמסטר א' ,מועד א' ,תשע"ה
תאריך הבחיה27.1.2015 :
המרצה :פרופ' יגאל מאיר
המתרגל :יעקב כליאורין

מבחן בפיסיקה  (203.1.2121) 3מועד א'
משך הבחיה 5.5 :שעות.
יש לעות על  3מארבע השאלות .לכל שאלה אותו משקל.

שאלה 1
ציור מתכת גלילי ברדיוס  Rובאורך איסופי משמש כערוץ לגלים אלקטרומגטיים.
א .מהו יחס הפיצה עבור גלים המתקדמים בכיוון הציר של הגליל )קרא לו ציר ? (z
ב .מהי התדירות המיימלית  ωCבה הגל יוכל להתקדם בערוץ ?

ג .מהי מהירות החבורה ומהירות הפאזה עבור גל בתדירות 1.2ωC
ד .מהו עומק החדירה לתוך הציור עבור גל בתדירות 0.8ωC
תון כי פוקציית בסל פותרת את המשוואה הדיפרציאלית הבאה
J n ( ρ )( ρ 2 − n 2 ) + J n ' ( ρ ) ρ + J n ' ' ( ρ ) ρ 2 = 0

)לפוקציית בסל מסדר  nיש אפסים בקודות  Sn,kכאשר  kהוא מספר סידורי של האפס(.

שאלה 2
תוה מערכת של  NxMמסות מחוברות בקפיצים ברשת מלבית בגודל  AxBומסביבה מסגרת
קשיחה .קבועי הקפיץ שוים בכל ציר )  .(Kx, Kyאחו תעיין בתודות קטות של
)מאוך לרשת( .האיור הסכמטי איו שקף את מספר הקפיצים.
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א .מהו יחס הפיצה ואופי התודה של המערכת ?

המסות בציר z

ב .סמן את הקואורדיטות של כל מסה על ידי )  , (n x , n yכאשר  nxו  n yהם מספר המסה
בצירי ה x-וה ,y-כך ש ) (1,1היא המסה משמאל למטה ו (N,M)-היא המסה מימין
למעלה .ברגע  t=0מקים לכל מסה תזוזה בכיוון  zהיתת על ידי:
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ג .תוה רשת דומה ,איסופית ,ללא גבולות עם אותם קבועי קפיץ שוים כמו במקרה הסופי.
עבוד בגבול שבו המרחק בין שכים קרובים הוא קטן מאוד ביחס לאורך הגל )רצף( .מהו יחס
הפיצה?
ד .ברשת מסעיף ג' ,תון כי בזמן  t=0ע על הרשת פולס שמרכזו בראשית צירים שרירותית:
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 h ( x , y ) = eכאשר  p,qהם מספרי גל חיוביים וגדולים ביחס ל.1/a-

מהי צורת הרשת בכל זמן ? t >0

שאלה 3
תון חומר שﬠבורו מהירות הגל בקיטוב מﬠגלי שמאלי שוה ממהירותו בקיטוב מﬠגלי ימי.
לכל סטימטר שהגל ﬠובר בחומר הפאזה היחסית בין הקיטובים השוים )מﬠגלי ימי לﬠומת
מﬠגלי שמאלי( משתה ב .π/3 -גל מישורי מקוטב ליארית פוגﬠ ,בפגיﬠה יצבת ,בדיסקה מישורית
של חומר זה.
א .מה צריך להיות ﬠובי הדיסקה ﬠל מת שהגל היוצא יהיה מקוטב ליארית בכיוון שיוצר זווית
של  90מﬠלות יחסית לכיוון הקיטוב המקורי ?
ב .ﬠבור ﬠובי הדיסקה שחושב בסﬠיף הקודם ,מה יהיה אופי הקיטוב מﬠבר לדיסקה אם במקום
מהירות שוה לקיטובים )מﬠגלי ימי לﬠומת מﬠגלי שמאלי( הבליﬠה שלהם בחומר היא שוה.
היחו כי אמפליטודת הקיטוב המﬠגלי השמאלי איה משתה אך אמפליטודת הקיטוב המﬠגלי
הימי יורדת בגורם כפלי  a<1בכל ס"מ של החומר .תו ביטוי אלגברי למבה מﬠטפת הגל.
ג .האם ,בתאי סעיף ב' ,יהיה עובי מסוים של הדיסקה בו הקיטוב ישתה ב 90-מﬠלות יחסית
לכיוון הקיטוב המקורי ?

שאלה 4
תון גל מישורי עם אמפליטודה  Aהמתקדם במקביל לציר  ,zעם מספר גל  ,kהעובר דרך מסך
למפְ ָתח בצורת  ,+כפי שמתואר בתרשים.
)במישור  .(z=0המסך אטום ,פרט ִ
א .חשבו את תמות ההתאבכות ,בקירוב השדה הרחוק ,על
מסך במישור .z=d
ב .כעת ,כל הפתח האכי ) ,-a<x<aכש x=y=0הוא מרכז
המפתח( מכוסה בסלוטייפ בעל מקדם שבירה  nבעובי .t
בהחה שאין שיוי בעצמת הגל שעובר בסלוטייפ ,איך
תשתה תמות ההתאבכות ?
x

בהצלחה!!!

