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 .5חללית שוגרה מכדור הארץ כדי לחקור את מערכת השמש .בשלב הראשון החללית נעה סביב השמש במסלול
מעגלי .רדיוס המסלול שלה שווה לרדיוס המסלול של כדור הארץ סביב השמש.
הערה :בכל החישובים בשאלה זו תוכל להזניח את השפעת כדור הארץ ושאר כוכבי הלכת על החללית.
א (1) .המהירות הקווית של החללית שווה למהירות הקווית של כדור הארץ סביב השמש .הסבר מדוע.
) (2חשב את גודל המהירות הקווית של החללית.
בשנת  2005התגלה במערכת השמש גוף דמוי כוכב לכת המכונה "אריס" ) ,(ERISשמרחקו מהשמש
.1.01 · 1010 km
ב .בהנחה שאריס נע סביב השמש במסלול מעגלי ,חשב את זמן המחזור שלו )בשנים(.
בזמן שהחללית נעה במסלולה סביב השמש ,מפעילים ברגע מסוים את המנועים שלה.
נתון שמסת החללית היא .800 kg
ג .חשב את האנרגיה המינימלית ,E0 ,שיש להוסיף לחללית כדי שתעזוב את מערכת השמש.
רוצים לשגר את החללית ממסלולה סביב השמש אל אריס.
ד .קבע ללא חישוב מספרי ,אם האנרגיה המינימלית שיש להוסיף לה לשם כך גדולה מהאנרגיה  E0שחישבת
בסעיף ג ,קטנה ממנה או שווה לה .הסבר את תשובתך.

אלקטרומגנטיות
 .1התרשים שלפניך מתאר חתך של משטחים שווי פוטנציאל באזור שבו שורר שדה חשמלי אחיד.
C
)x(m

B

O

A

נתונות שלוש נקודות B , A ,ו .C -נקודות  Aו B -נמצאות על ציר ה x -שראשיתו בנקודה ) Oראה תרשים(.
נתון ,xA = –0.8 m , xB = + 0.8 m , xC = –0.8 m :הפוטנציאל החשמלי בנקודה  Aהוא VA = –0.45 V
והפוטנציאל החשמלי בנקודה  Bהוא VB = –0.90 V
א .הפרש הפוטנציאלים בין נקודה  Mלנקודה  Nמוגדר כך .VM - VN :חשב את הפרש הפוטנציאלים:
) (1בין נקודה  Bלנקודה .A
) (2בין נקודה  Cלנקודה .A
) (3בין נקודה  Bלנקודה .C
הקשר בין עוצמת שדה חשמלי אחיד לבין הפרש הפוטנציאלים שבין שתי נקודות הנמצאות בתוכו מוגדר כך:
. E = – TV
Tx
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ב (1) .ציין את כיוון השדה החשמלי באזור המתואר .נמק.
) (2חשב את עוצמת השדה החשמלי באזור המתואר.
ברגע  t = 0משחררים חלקיק טעון שהוחזק במנוחה בראשית הציר .החלקיק נע בכיוון החיובי של ציר ה.x -
ג .קבע אם מטען החלקיק הוא חיובי או שלילי .נמק את קביעתך.
ד .נתון שגודל המטען של החלקיק  .q = 2 · 10–12 Cחשב את עבודת השדה על החלקיק במעבר מנקודה A
לנקודה .B

 .2הפיזיקאי האמריקני ר' מיליקן ביצע ב 1908 -סדרת ניסויים שבה התברר שקיים מטען חשמלי יסודי .כל הניסויים
בסדרה התבססו על צפייה בטיפת שמן זעירה הנמצאת בין הלוחות של קבל טעון .באמצעות שינוי המתח בין
לוחות הקבל ,מיליקן שלט על תנועת הטיפה )למעלה או למטה(.
מבצעים סדרה של ניסויים דומים לאלה של מיליקן .הניסויים מתבצעים בריק .בכל ניסוי צופים בטיפת שמן
זעירה בעלת מסה  mומטען חיובי .q
במצב ההתחלתי הטיפה נמצאת במנוחה במרכז של קבל לוחות אופקי .המתח בין לוחות הקבל הוא  V0והמרחק
ביניהם הוא ) dראה תרשים א( .ממדי לוחות הקבל גדולים מאוד ביחס למרחק .d

V0

m,q

ĤđģĚ
ēĦĚ

d
ēđė ěđđĕė
ďčđėĐ

תרשים א

א .קבע איזה מלוחות הקבל טעון במטען חיובי .נמק.
ב .בניסוי ראשון מציבים את טיפת השמן ,מבלי לשנות את מטענה ,במקום קרוב יותר ללוח העליון ואז עוזבים
אותה.
כתוצאה מפעולה זו ,האם הטיפה תנוע או תישאר במקומה?
אם הטיפה תישאר מקומה ,נמק מדוע .אם הטיפה תנוע,
ציין לאיזה כיוון והסבר.
V0
d
m,q
ג .בניסוי שני שבים ומחזירים את המערכת למצב ההתחלתי,
ĤđģĚ
אך הפעם המתח בין לוחות הקבל הוא  .2V0כתוצאה מכך
ēĦĚ
הטיפה עולה ופוגעת בלוח העליון כעבור .0.1 s
) (1סרטט תרשים של כל הכוחות הפועלים על הטיפה.
) (2הראה כי הכוח השקול על הטיפה פועל כלפי מעלה,
וגודל הכוח הוא .mg
תרשים ב

