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קיץ תשע"ה ( - )2015התשובות

ב .מהירות התפשטות הגל בחבל:

EQ

v = lf = 0.4 · 0.25 = 0.1 m/s

ג .כעבור  2שניות ,שהם מחצית זמן המחזור,
הנקודה  Pתהיה בנקודה .d
נימוק :הגל הנתון הוא גל רוחב ולכן כל נקודה
נעה בכיוון מאונך לכיוון ההתפשטות .במחצית
זמן מחזור הנקודה  Pנעה מ y = +A -ל.y = –A -

EB

B
Eq

( )2הפוטנציאל החשמלי בנקודה  Bשווה לאפס.
נימוק :פוטנציאל הוא גודל סקלרי ,וערכי
הפוטנציאל בנקודה  Bהודות למטענים  Qוq -
מנוגדים בסימנם ושווים בגודלם.

תשובות
אלקטרומגנטיות
 .1א .המטען  Qחיובי.
נימוק :קו שדה מוגדר כקו שכיוונו (ליתר דיוק
כיוון המשיק לו) בכל נקודה הוא כיוון הכוח
שהיה פועל על מטען בוחן חיובי שהיה מוצב
בנקודה זו.
כיוון השדה החשמלי בשאלה שלנו הוא
“החוצה מהמטען” ,זה אומר שאם יוצב מטען
בוחן (חיובי) יופעל עליו על ידי המטען  Qכוח
דחייה .מכאן ש Q -חיובי.

ה .העבודה הדרושה כדי להעביר את המטען מ-
ישירות ל D -היא .WN→D = –15 · 10–3 J

N

נימוק :אפשר לבטא עבודה של כוח חיצוני
שמעביר מטען מנקודה אחת לאחרת על ידי
הביטוי  DV ;qDVמנוגד למקרה הקודם ,לכן
לעבודה סימן מנוגד.
 .2א .תרשים המעגל החשמלי:
V

ב .הביטוי לעוצמת שדה חשמלי הוא:
			
מכאן:

Q
Q
& 100 = 9 ·10 9
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Q = 9 ·10 –9 C

A

ג .המטען  qשלילי ,וערכו המוחלט שווה ל.Q -
נימוק :אפשר לראות בתרשים שקווי השדה
יוצאים מ Q -ונכנסים ל ,q -מכאן ש q -מטען
שלילי .מהסימטריה של קווי השדה ביחס לישר
 ,נובע כי גודלי המטענים שווים.
ד )1( .עוצמת השדה בנקודה  Bשונה מאפס.
נימוק :שדה חשמלי הוא גודל וקטורי .השדה
השקול בנקודה  Bמכוון שמאלה ,כפי שמוצג
באיור.

ב )1( .מתח ההדקים לפני שסוגרים את המפסק
הוא .V1 = ε
לאחר שסוגרים את המפסק עובר זרם
חשמלי במעגל ,לכן מתח ההדקים הוא:
.V2 = ε – Ir
אפשר לראות שמתקיים.V1 > V2 :
הערה :אומנם בשאלה נאמר שהערך הרשום על

