331

קיץ תשס"ט ( - )2009השאלות

במקרה  iאלומת האור פוגעת תחילה במשטח הקמור.
במקרה  iiאלומת האור פוגעת תחילה במשטח הקעור.
העתק למחברתך את המספר של המשפט הנכון מבין המשפטים ( )4(-)1שלפניך.
( )1העדשה מרכזת את האור בשני המקרים.
( )2העדשה מרכזת את האור במקרה  iומפזרת אותו במקרה .ii
( )3העדשה מפזרת את האור במקרה  iומרכזת אותו במקרה .ii
( )4העדשה מפזרת את האור בשני המקרים.

i

ii

תרשים ג

 .2רחל ערכה שני ניסויים עם חבל אלסטי אחיד.
בניסוי הראשון קשרה רחל קצה אחד של החבל האלסטי לנקודה קבועה ,מתחה את החבל ונדנדה את הקצה
החופשי של החבל (בכיוון מאונך לחבל) בתדירות קבועה .לאורך החבל התקדם גל.
בניסוי השני היא נדנדה את הקצה החופשי של החבל (בכיוון מאונך לחבל) בתדירות כפולה מזו שבניסוי הראשון.
גם הפעם התקדם גל לאורך החבל.
בשני הניסויים מהירות ההתקדמות של הגל הייתה זהה.
א .האם אורך הגל שנוצר בניסוי השני שווה לאורך הגל שנוצר בניסוי הראשון? אם כן  -נמק את קביעתך .אם
לא  -קבע באיזה ניסוי אורך הגל גדול יותר ופי כמה.
עידו קשר קצה אחד של חבל אלסטי למשקולת ,העביר את החבל מעל גלגלגת וקשר את קצהו האחר למנוע (ראה
תרשים) .אורך החבל שבין המנוע לבין הגלגלת הוא .L = 80 cm
L

מנוע

עידו הפעיל את המנוע והגדיל בהדרגה את תדירותו .בתדירויות מסוימות נוצרו לאורך החבל גלים עומדים עם
מספר שונה של נקודות קמר (טבור) .בכל פעם שנוצר גל עומד ,רשם עידו בטבלה את המספר של נקודות הקמר
ואת תדירות המנוע.
ההופכי של אורך הגל 1/l
אורך הגל l
תדירות f
מספר נקודות קמר n
בחבל )(1/m
בחבל )(m
)(Hz
1
2
3
4
5

16
35
50
65
80

ב .העתק את הטבלה למחברתך .חשב את הערכים המתאימים של אורך הגל  ,lושל ההופכי של אורך הגל ,1/l
ורשום את התוצאות בעמודות המתאימות בטבלה .עגל את תוצאות החישוב עד ספרה אחת אחרי הנקודה
העשרונית.
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ג .סרטט גרף של ההופכי של אורך הגל  ,1/lכפונקציה של התדירות .f
ד .חשב ,על פי הגרף שקיבלת ,את המהירות  vשל התקדמות הגל בחבל .פרט את שיקוליך במציאת המהירות.
ה .לפניך תרשים של גל עומד בחבל .מהו הפרש המופע בין שתי הנקודות  Aו B -המסומנות בתרשים?
A
B

 .3מבצעים ניסוי שבו אלומה מקבילה של אור מונוכרומטי פוגעת בניצב ללוחית שבה שני חריצים מלבניים מקבילים.
המרחק בין שני החריצים הוא  .d = 0.02 mmהחריצים צרים מאוד ביחס למרחק ביניהם .תבנית ההתאבכות של
האור שעובר דרך החריצים מתקבלת על מסך המקביל ללוחית ,ונמצא במרחק  L = 1.5 mממנה.
בתרשים שלפניך מתואר חלק מתבנית ההתאבכות שמתקבלת על המסך  -פס אור מסדר אפס ושני פסי אור
מסדר ראשון( .אזורי האור מסומנים בתרשים בלבן ,אף על פי שאין מדובר באור לבן אלא באור מונוכרומטי).
מעל התבנית מוצג גרף המתאר את עוצמת ההארה היחסית לאורך תבנית ההתאבכות שהתקבלה על המסך.
מתחת לתבנית ההתאבכות מוצג סרגל שבו המרחק בין כל שתי שנתות סמוכות הוא  1מ"מ.
עוצמת הארה יחסית

B A

O

C

'B' A

'O

'C

א .מצא את רוחב פס האור מסדר אפס.
ב .חשב את אורך הגל של האור.
ג .עבור כל אחד מהקווים בתת-הסעיפים ( ,)4(-)1ציין אם בנקודות שעל הקו מתרחשת התאבכות בונה או
התאבכות הורסת ,או אם הנקודות שעל הקו הן נקודות ביניים .לגבי כל קו ציין מהו הפרש המרחקים של הקו
משני החריצים.
( )4הקו 'BB
( )3הקו 'AA
( )2הקו 'CC
( )1הקו 'OO

