
 פיסיקה ל תורת הקרינה מבחן 

 
                                                                                    הוראות

 שאלות. ה כלענה/י על 
 
 

 

 

 1שאלה 
 

כאשר סיגנל חזק )הגורם   יה הלא הומוגנית: מצא את ההגבר בתדירות רוואת חוק ה י/קבל

הומוגנית )דופלר(. , במקרה של סטורציה לא  עובר בתווך באותה תדירות    Iלרוויה( בעוצמה  

  ( ידועים.s,resIופרמטר הרוויה ) 0gשההגבר לאות קטן במרכז הקו  י/הנח

 נק'(   20).

 

 2שאלה 

מ'. קוטר   1ס"מ ואורך מוקד של  10מונח במוקד של עדשה ברדיוס של  חורבצבע ש דקדיסק 

 השמש בעדשה.   דמותהדיסק שווה לקוטר 

מהי טמפרטורת הדיסק המקסימלית האפשרית אם השמש פולטת כגוף שחור עם  .א

? ניתן להזניח את הקירור של הדיסק עקב מוליכות תרמית של  K  6000טמפרטורה של  

 נק'(   11) האוויר.

 של הכדור?    המקסימלית האפשרי  הדיסק מוחלף בכדור באותו רדיוס. מהי הטמפרטורה .ב

 נק'(   7)

 - מ יותרמאחורי העדשה מעביר אור עם אורכי גל  משמותקן מה פילטר ספקטרלי .ג

 0 1.5  =.  המתואר בסעיף א?  הדיסק עבור טמפרטורת המקסימלית האפשריתהמהי  

של קרינת   u הספקטרלית אנרגיההצפיפות עבור מקורבת  הנוסחב השתמש רמז:

 (. נמוכים ים)תדיר ארוכיםעבור אורכי גל  , אשר תקפהברים דרך הפילטרועהשמש ה

וא ה Boltzmann-tephanSקבוע , m*K3-2.9x10 ואה Wienקבוע 
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 − − −=  נק'(   21) .=

 01.02.22  –תאריך הבחינה 

 ד"ר בוריס ברמשנקו  

  0.203.2.5311  -מספר הקורס 
 שעות 4 – .   משך הבחינה אמועד 

 מחשבון + דפ נוסחאות –חומר עזר 



 





 



 3שאלה 

עוצמת הרוויה שכך  רלייז מעבר תדירות מרכזית של הגברה מתרחשת ב. lנתון מגבר בעל אורך 

  . lהפסדים ליחידת אורך בתוך המגבר הם  ., בהתאמה -ו sI והגבר לאות קטן במרכז הקו הינם

 .  הרחבת דופלרהרחבת הקו היא כי  הנח

לאורך המגבר אם תדר הקרן נמצא   Iרשמו את  המשוואה דיפרנציאלית לשינוי עוצמת הקרן  .א

 נק'(   9) במרכז קו ההגברה. קחו בחשבון הפסדים.

ביציאה, אם בכניסה  outIעוצמת הקרן את ומצאו   sI>>  Iפתרו את המשוואה מסעיף א כאשר  .ב

)גם  inIהיא 
in sI I).(11   )'נק 

 נתונים   אם,    inIכניסה  ה   עלומהעוצמת  גדולה מ  outI  עלומה המוצאעוצמת    l  עבור איזה הפסדים   .ג

inI, sI ו-  ?(01   )'נק 

 פתרון 



 



 

 

   4שאלה 

)העברה כוללת של המראות(,   T=5%כאשר ההעברה היא  הוא אפסמסוים לייזר של   הספק .1

  cm.5תווך הוא הואורך  L=0.5%הם  בודדמעבר בהאיבודים 



ניתן אם   את ההגבר לאות קטןו opt(Т (עבור הספק מקסימליהדרושה מצא את ההעברה  .א

 קרינה הומוגנית בתוך המהוד.ה להניח כי 

 ?   optТאותו  כמה יעלה ההספק עבור , פי2ם ההגבר לאות קטן יעלה פי א .ב

 

 פתרון 

 

 



 בהצלחה 

 


