סמסטר א' ,מועד א' ,תשס"ז
תארי הבחינה30.1.2006 :
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.
מותר להשתמש ב 2דפי נוסחאות בגודל ) A4ללא ספרי (%ובמחשבו! כיס )ללא תכנות(.

שאלה 1
נתו! מיתר שאורכו   ,צפיפותו  ρוהמתיחות על פניו היא  .Tהמיתר חופשי בשני קצותיו ביחס לתנודות
הרוחביות ,כלומר קצות המיתר מחוברי לטבעות חסרות מסה שמחליקות ללא חיכו במסילה שניצבת לציר
ה ,xכמתואר בציור:
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א.

מהי מהירות התקדמות תנודות במיתר זה?

ב.

נסח את תנאי השפה שמתארי מיתר כמתואר בציור.

ג.

מה! התדירויות העצמיות ואופני התנודה של מיתר זה?

ד.

מחזיקי את המיתר כמתואר בציור ומשחררי
h

אותו ממנוחה בזמ!  . t = 0חשב את תנועת
המיתר בזמ! כלשהו לאחר הפריטה.
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שאלה 2
מיתר באור  Lוצפיפות אורכית  ,µמתוח לאור ציר  xבי! הנקודות  0ו  Lבמתיחות  ,Tבמתואר בציור.
בנקודה  x=L/4מחובר למיתר חרוז שמסתו  . mהמיתר קבוע בקצותיו.
m
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א.

קבל/י את אופני התנודה ,שבה החרוז במנוחה !

ב.

כתוב/כתבי את תנאי השפה באופ! כללי !

ג.

השתמש/י בתנאי השפה מסעי( ב' כדי לחשב את אופני התנודה המתאימי לחרוז שאיננו במנוחה וקבל/י
ביטוי המאפשר חישוב נומרי של מספרי הגל !

ד.

)בונוס( מצא/י תחו שבו נמצא הער של מספר הגל הנמו ביותר בלבד ,המתאי לסעי( ג' !

שאלה 3
שני מיקרופוני שווי עצמה משדרי גלי קול קוהרנטי בתדירות  .680Hzהמרחק בי! המיקרופוני  75ס"מ.
מהירות הקול היא בקירוב  340מ' לשניה .כל גל נראה בצורה )  ψ (r , t ) = A(r ) cos(ωt − krבאשר
)  A(rפונקציה מונוטונית יורדת כלשהי.
מצאו נקודות של מינימו בעצמת הקול:
א .על הישר העובר דר המיקרופוני.
ב .על המישור המכיל את שני המיקרופוני .בסעי( זה נית! להניח כי המרחק בי! המקורות קט! בהרבה
מהמרחק מהמקורות עד לנקודת המינימו שמחפשי.
ג .על מישור המאונ לישר המחבר את שני המיקרופוני ,ועובר דר נקודת האמצע שלה.

שאלה 4
נתו! מער של שמונה מקורות קרינה נקודתיי שווי הספק ,שנמצאי על ישר אחד .למקורות האי זוגיי
)הראשו! ,השלישי ,החמישי והשביעי מלמעלה( אותה פאזה ,בעוד שלארבעת המקורות האחרי פאזה שווה א
אחרת ,הגדולה ב δמהפאזה של המקורות האי זוגיי .המרחק בי! מקור קרינה אחד למשנהו הוא  dכמתואר
באיור.
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א.

מצא ביטוי לצורת תבנית ההתאבכות של מער זה על מס מרוחק שמקביל לקו המחבר בי! המקורות,
א נתו! שכאשר מקור קרינה אחד בלבד פולט קרינה  ,עוצמת הקרינה שמגיעה למס הוא . I0

ב.

קבל ביטוי פשוט למקרה הפרטי .δ=π

שאלה 5
באטו חד אלקטרוני )מיונ!( לגרעי! מטע!  .Zeהשתמש בתנאי הקוונטיזציה של בוהר או זה של דה ברולי כדי
לחשב את רמות האנרגיה של האטו .אילו מעברי יגרמו לפליטת אור נראה )אור גל של אור נראה הוא בי!
 400ל 700ננומטר( עבור ? Z=2

ב ה צ ל ח ה ! ! !

