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  .  נקודות25  כל שאלה שווה !יש לנמק כל תשובה.  השאלותש  מתוך חמארבע יש להשיב על

  

2 הוא rהשטח של כדור שרדיוסו ):  לכל המבחן(ות נוספות נוסחא
rπ4; 3/ הוא הכדור של הנפח

3
rπ4. 

r2 היא הצנטריפטלית התאוצה )r/v=ω זוויתית מהירות( r שרדיוסו מעגל סביב v במהירות בתנועה
ω=r/

2
v. 

 

  

 

 טעון הוא  .)∞,0( לבין הראשית בין אינסופי-ציח דק מוט מונח x-ה ציר על .1
 השדה רכיבי את לחשב יש  .)חיובי( λ אחידה אורכית מטען תבצפיפו

 :הבאים לסעיפים בהתאם y-ה בציר רשא )R–,0( בנקודה החשמלי

 

 .כאינטגרל R–,0(xE( החשמלי השדה את י/אבט )'נק 10(  .א

ניתן להשתמש [  .הקודם בסעיף האינטגרל את י/חשב )'קנ 5(  .ב

):  השרשרתבכלל  ) ∫∫ = dggfdxdxdgxgf )())((.[ 

 למוט גאוס חוקב י/השתמש  :רמז[  .קולון בחוק להשתמש ליבמ R–,0(yE( את י/חשב) ' נק10(  .ג
   ].x-ה ציר על שמונח )הכיוונים בשני( אינסופי

  

  

  

  

, כדור הלא מוליךה.  הראשיתהוא משותף ה םמרכז  . מוליכהכדוריתקליפה בתוך  מוליךלא  כדור בציור .2
  .תוארקמ היא וR4- וR3 הם רדיוסיה של הקליפה  .Qלל טעון באופן אחיד במטען כו ,R  הואשרדיוסו

  

   ?המרחבבכל ) גודל וכיוון( Eשדה החשמלי מהו ה) 'נק 10(  .א

 ? מתאפס באינסוףVבכל המרחב כאשר   Vפוטנציאל  מהו ה )' נק10(  .ב

 מקדםאחיד בעל בחומר מתמלא  בין הכדור לבין הקליפההחלל ש) ' נק5(  .ג
 rכתלות במרחק , בחלל Esחשמלי השדה הגודל מהו .  εsדיאלקטרי 

 ?Q ,εsנתונים בו מהמרכז
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 ציורבהתאם לẑ v = vבמהירותבכיוון החיובי  z-ציר האלומה של חלקיקים זהים נעה לאורך  .3
-בחצי  .מסיט אותם ימינהה) יוצא מהדף(קבוע  Bשדה מגנטי יש  z<0במרחב .  )z>0במרחב (

  .אינסופי- חציוליךלוח מ נמצא  x=L ,0>zהמישור 

   

 )א מסלולב( המוסטים החלקיקים אך ,טעון אינו הלוח הניסוי לתהתחב )'נק 10(  .א
 החלקיקים  ,σ אחידה מישורית ןמטע צפיפות לוחה פני על שיש ברגע  .אותו מטעינים

  .טבע וקבועי B|=B, |v|=v| יםדלגב כתלות σ את י/חשב  .יותר מוסטים אינם

 ?מדוע  ?פרוטונים שהם הייתכן  ?אלקטרונים הם החלקיקיםש ןהייתכ )'נק 5(  .ב

 ללוח מגיעים לא כלל החלקיקים 0v<v עבור כי ומגלים הניסוי על חוזרים )'נק 10(  .ג
 0m החלקיקים סתבמ ,B, L יםגדלב כתלות 0v את י/אמצ  ).ג מסלול( טעון לאה
  .0q מטענםבו

  

  

 .Cלקבל קיבול .  מחוברים על פי הציורל וקבנגדים  ארבעה .4

בנקודה  A2=I  זרםנכנס ,הניסוי של הראשון בשלב )'נק 8(  .א
a  ויוצא בנקודהb ,מהו הזרם   .כשהקבל טעוןIayb נגדים ב

  ?התחתונים

 ? שעל הקבלxyV פרש הפוטנציאליםמהו ה )'נק 8(  .ב

 את מנתקים ,T=t ברגע ,הניסוי של השני בשלב )'נק 2(  .ג
 האם  .y,x הנקודות בין זורם xyI זרםה כל סךו b,a החיבורים

 .הסבירי/הסבר  ?x-ל y-מ או y-ל x-מ היא הזרימה

 .C- וq- כתלות בxyIי את הגודל המרבי של /חשב )'נק 5(  .ד

 .הסבירי/הסבר?   מרביxyIתי יהיה גודלו של הזרם  מ)'נק 2(  .ה

 

 

  

LL ששטחו הואארבע מוטות זהים יוצרים ריבוע מוליך .5  ההתנגדות של כל .  ×

  הריבוע .  מחלק את הריבוע לשני מלבנים שווים כמצוירx-  ציר ה.Rהיא  מוט      

   הריבוע נמצאt = 0 וברגע ω בתדירות זוויתית קבועה x-מסתובב בציר ה      

  . ŷ וכיוונוB0במרחב שדה מגנטי קבוע ואחיד שעוצמתו   .xy-במישור ה      

 

 .ובנתונים t בזמן כתלות הריבוע דרך BΦ המגנטי ףטהש את י/חשב )'נק 10(  .א

 .הטבע ובקבועי בנתונים ,t בזמן כתלות ,שבריבוע t(I( הזרם את י/חשב )'נק 01(  .ב

 ?מדוע  ?t=  0 ברגע )השעון כיוון נגד או עם( הזרם כיוון מהו )'נק 5(  .ג
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