פתרו את שאלה  25) 1נק'( וחמש מתוך שש השאלות  15) 7–2נק' לכל שאלה(:
 .1בדקו את משפט סטוקס
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על ידי חישוב ישיר של כל אחד מאגפי המשוואה עבור השדה
)F~ = (−y, x, −z
כאשר  Sהוא שטח הפנים של גליל ,פרט לאחד הבסיסים שלו המתואר על ידי
x2 + y 2 ≤ 1 ,

z=0

שאינו מוגדר להיות חלק מ־ .Sהבסיס השני של הגליל נמצא ב־ .z = 1עשו זאת בשלבים הבאים:
)א( ] 10נק'[ חשבו את

˛
F~ · d~r
C

כאשר  Cהיא השפה של ) Sכיווניות המסילה היא לבחירתכם(.
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)ב( ] 5נק'[ חשבו את ~~ × F
∇
)ג( ] 10נק'[ חשבו את
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כאשר הכיווניות של ̂ nהיא בהתאמה עם כיווניות המסילה שבחרתם לעיל.
 15] .2נק'[ פתחו את הפונקציה
)f (x) = ln (1 + tan x
לטור חזקות של  xעד סדר  ,x3כולל.
 15] .3נק'[ חשבו את האינטגרל

ˆ
sin (ax) ebx dx

 15] .4נק'[ צפיפות החומר במרחב ,כתלות במיקום הנתון בקואורדינטות גליליות ,היא
e−br
)cos(cz
r

ρ(r, z, φ) = a

בתחום
π
π
≤≤z
2c
2c
ו־ 0מחוץ לתחום זה .חשבו את המסה הכוללת של החומר ,כאשר  b ,aו־ cהם קבועים נתונים )מספרים
חיוביים(.
−

 .5הפונקציה ) f (tמקיימת את המשוואה
)f 00 (t
= −b
)f 0 (t
כאשר  bהוא קבוע נתון.
)א( ] 10נק'[ מצאו את הפתרון הכללי ל־) f 0 (tולאחר מכן ל־).f (t
)ב( ] 5נק'[ בהנחה ש־ f (0) = 0ו־) f 0 (0) = vכאשר  vהוא קבוע נתון( ,חשבו את ).f (t
 15] .6נק'[ נתון ש־  Aijהוא טנזור מדרגה  ,2ו־  ijkהוא טנזור לוי־צ'יוויטה הידוע .הוכיחו ,על־סמך תכונות
הטרנספורמציה של אובייקטים אלה תחת סיבוב ,ש־
ijk Aij
הוא וקטור.
 15] .7נק'[ סליל אנכי מתואר על ידי
)~r(t) = (a sin t, a cos t, ht
כאשר  aו־ hהם קבועים נתונים .נמלה זוחלת על הסליל במהירות קבועה  .vכמה זמן לוקח לה לעשות
סיבוב אחד?
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