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		 העתק את תרשים ג למחברתך ,וסרטט בו את כל הכוחות הפועלים על המוט .PQ
( )2מהו כיוון הזרם במוט  -מ P -ל Q -או מ Q -ל ?P -נמק.
התלמיד משנה כמה פעמים את עוצמת הזרם במוט ,ומודד בכל פעם את עוצמת הזרם ,I ,ואת זווית הסטייה,
 .aתוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניך.
)I (A

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

)˚( a

5.7

8.5

10.0

13.5

16.7

19.3

ב .בלי להסתמך על תוצאות המדידות ,פתח ביטוי מתמטי המקשר בין זווית הסטייה ,a ,לבין עוצמת הזרם.I ,
ג )1( .התבסס על הביטוי שפיתחת בסעיף ב ,וציין מה הם שני המשתנים שיש ביניהם יחס ישר .נמק.
( )2ערוך טבלה ובה ערכים של שני המשתנים שציינת בתת-סעיף ג (.)1
( )3סרטט גרף המתאר את הקשר בין שני המשתנים שציינת בתת-סעיף ג (.)1
ד .נתון כי אורך המוט  PQהוא  , = 0.2 mומסתו היא  .m = 10 grחשב בעזרת הגרף את עוצמת השדה המגנטי .B

קרינה וחומר
 .1בתרשים שלפניך הקטע ' OOמסמן ציר אופטי של עדשה דקה (העדשה אינה מוצגת בתרשים) הקטע
מסמן עצם ,והקטע  CDמסמן את הדמות של העצם הנוצרת בעזרת העדשה .הצלע של כל משבצת בתרשים
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א .מדוע הדמות המתוארת בתרשים יכולה להיווצר רק בעזרת עדשה מרכזת?
העתק למחברתך את התרשים כך שכל משבצת בתרשים תיוצג על ידי משבצת במחברתך.
השתמש בתרשים שסרטטת כדי לענות על סעיפים ב-ג.
ב .מצא ,בעזרת סרטוט של מהלך קרני האור ,את מיקום העדשה ,והוסף אותה לתרשים.
ג .מצא את רוחק המוקד של העדשה בשתי דרכים:
( )1סרטוט של מהלך קרני האור
( )2חישוב
ד .כשהמרחק בין העצם לעדשה גדול מערך מסוים  ,u1נוצרת דמות הפוכה ביחס לעצם .קבע מהו  .u1נמק.
ה .כשהמרחק בין העצם לעדשה שווה לערך מסוים  ,u2הגדול מ ,u1 -נוצרת דמות באותו גובה של הדמות CD
שבתרשים .מצא את .u2

 .2כדי למצוא את תחום התדירויות של האור הנראה הנפלט מנורת להט ,משתמשים בסריג עקיפה בעל
 80חריצים למ"מ .מקרינים אלומה מקבילה של האור על סריג העקיפה במאונך לו .במרחק  L = 3 mמהסריג,
ובמקביל לו ,נמצא מסך לבן שרוחבו  50ס"מ.
באמצע המסך מתקבל פס אור מרכזי לבן .בכל אחד מצדי פס האור המרכזי רואים שני אזורי ספקטרום רציף.
כמתואר בתרשים שלפניך (צילום בשחור-לבן).

 50ס“מ
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קצה אחד של הספקטרום הרציף מהסדר הראשון הוא אדום ,וקצהו השני הוא סגול .ידוע שתדירות האור
האדום קטנה מתדירות האור הסגול .האם הפס האדום הוא בקצה הספקטרום הרחוק מאמצע המסך או
הקרוב אליו? הסבר.
היעזר בתרשים וקבע את הגבולות של תחום התדירויות של האור הנראה הנפלט מהנורה.
הקצה הימני והקצה השמאלי של המסך נראים ירוקים .חשב את התדירות של אור ירוק זה.
מחליפים את הסריג בסריג אחר ,בלי לשנות את מרחק הסריג מהמסך .כעת ,בכל אחד מצדי פס האור
המרכזי הלבן מתקבל על המסך אזור ספקטרום רציף אחד בלבד .האם קבוע הסריג החדש גדול מקבוע
הסריג הקודם ,קטן ממנו או שווה לו? נמק.
אפשר לקבל הפרדה לצבעים של אור הנורה גם על ידי העברת האור דרך מנסרת זכוכית משולשת .הסבר
מדוע המעבר של האור דרך המנסרה גורם להפרדתו לצבעים.

