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ג .סרטט גרף של ההופכי של אורך הגל  ,1/lכפונקציה של התדירות .f
ד .חשב ,על פי הגרף שקיבלת ,את המהירות  vשל התקדמות הגל בחבל .פרט את שיקוליך במציאת המהירות.
ה .לפניך תרשים של גל עומד בחבל .מהו הפרש המופע בין שתי הנקודות  Aו B -המסומנות בתרשים?
A
B

 .3מבצעים ניסוי שבו אלומה מקבילה של אור מונוכרומטי פוגעת בניצב ללוחית שבה שני חריצים מלבניים מקבילים.
המרחק בין שני החריצים הוא  .d = 0.02 mmהחריצים צרים מאוד ביחס למרחק ביניהם .תבנית ההתאבכות של
האור שעובר דרך החריצים מתקבלת על מסך המקביל ללוחית ,ונמצא במרחק  L = 1.5 mממנה.
בתרשים שלפניך מתואר חלק מתבנית ההתאבכות שמתקבלת על המסך  -פס אור מסדר אפס ושני פסי אור
מסדר ראשון( .אזורי האור מסומנים בתרשים בלבן ,אף על פי שאין מדובר באור לבן אלא באור מונוכרומטי).
מעל התבנית מוצג גרף המתאר את עוצמת ההארה היחסית לאורך תבנית ההתאבכות שהתקבלה על המסך.
מתחת לתבנית ההתאבכות מוצג סרגל שבו המרחק בין כל שתי שנתות סמוכות הוא  1מ"מ.
עוצמת הארה יחסית
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א .מצא את רוחב פס האור מסדר אפס.
ב .חשב את אורך הגל של האור.
ג .עבור כל אחד מהקווים בתת-הסעיפים ( ,)4(-)1ציין אם בנקודות שעל הקו מתרחשת התאבכות בונה או
התאבכות הורסת ,או אם הנקודות שעל הקו הן נקודות ביניים .לגבי כל קו ציין מהו הפרש המרחקים של הקו
משני החריצים.
( )4הקו 'BB
( )3הקו 'AA
( )2הקו 'CC
( )1הקו 'OO
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ד .חוזרים על ניסוי ההתאבכות עם אור בעל אורך גל קצר יותר .ציין הבדל אחד (מלבד הצבע) בין תבנית
ההתאבכות שתתקבל ובין התבנית המוצגת בתרשים.

 .4על פי מודל האטום של בוהר ,האנרגיה של מערכת אלקטרון-גרעין היא גודל קוונטי.
א .הסבר את משמעות המשפט" :האנרגיה של מערכת אלקטרון-גרעין היא גודל קוונטי".
ב .הסבר בעזרת מודל בוהר את העובדה שספקטרום הפליטה של מימן הוא בדיד (קווי).
ג .סדרת בלמר כוללת קווים ספקטרליים שמתקבלים עבור אטומי מימן כשאלקטרונים עוברים מרמה
 (m > 2) mלרמה  .n = 2מהו אורך הגל המרבי של קו ספקטרלי מסדרה זו? פרט את חישוביך.
ד .אנרגיית היינון של אטום מימן שווה ל.13.6 eV -
( )1הסבר את המשמעות של קביעה זו.
( )2חשב את האנרגיה הדרושה ליינון אטום מימן מרמה .n = 2
ה .אלקטרון באטום המימן עובר מרמה  n = 2לרמה  .n = 1בטבלה שלפניך מוצגות ארבע אפשרויות לשינוי הגודל
של האנרגיה הכוללת ושל האנרגיה הקינטית של האלקטרון .איזו מבין האפשרויות  4-1נכונה? הסבר את
בחירתך.
אפשרות
אנרגיה
כוללת
קינטית

1

2

קטנה
גדלה

3

קטנה
קטנה

גדלה
קטנה

4

לא משתנה
גדלה

 .5בשנת  1934ערכו בני הזוג אירן קירי ופרדריק ז'וליו ניסוי .הם הטילו אלומה של חלקיקי  aעל רדיד אלומיניום -
27
 , 30וחלקיק נוסף.
 , 13A,והתרחשה תגובה גרעינית שהתקבל בה איזוטופ הזרחן15P ,
א )1( .רשום את משוואת התהליך הגרעיני שהתרחש בעת הטלת חלקיקי ה a -על רדיד האלומניום.
( )2ציין מהו החלקיק הנוסף שהתקבל בתגובה הגרעינית.
ב .ציין שני גדלים פיזיקליים שנשמרים בתגובה גרעינית.
27
 M _ 27נתון כי:
ג .מסת האטום של האיזוטופ  13A,היא 13 A, i = 26.981539 u

מסת אלקטרון:

m _- 01e i = 0.000549 u

מסת נויטרון:
מסת פרוטון:
חשב את אנרגיית הקשר של גרעין

= 1.008665 u

m _ 01n i

m _ 11p i = 1.007276 u
27A,
13

.

ד .אנרגיית הקשר של הגרעין  40 Caהיא  ,342.073 MeVואנרגיית הקשר של גרעין 35U
 292היא .1,783.963 MeV
20
איזה משני גרעינים אלה יציב יותר? נמק.

