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קיץ תשס"ט ( - )2009השאלות

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,
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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.

