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ג .על החבל מסומנות שתי נקודות  Mו .N -ציין את כיוון התנועה של כל אחת
משתי נקודות אלה ברגע  ,t2באמצעות הכיוונים המסומנים בתרשים ב.

2

1

8

בניסוי אחר ,באותו חבל ,התלמיד מחבר את הקצה  Aלמחולל תנודות ,שיוצר
גל רוחב מחזורי סינוסואידלי )כלומר גל שצורתו דומה לגרף הפונקציה סינוס(.
6
4
מתיחות החבל נשארה כמו שהייתה בניסוי הקודם ,משרעת הגל A = 1.4 cm
5
והתדירות .f = 4 Hz
תרשים ב
ד .חשב את אורך הגל של הגל המחזורי הנוצר.
ה .נתון שברגע  t = 0המחולל מתחיל את תנועתו כלפי מעלה.
) (1סרטט את צורת הגל )העתק ,y ,של הנקודות כפונקציה של מיקומן (x ,ברגע  - T) t = Tזמן המחזור(.
2
) (2סרטט את צורת הגל )העתק ,y ,של הנקודות כפונקציה של מיקומן (x ,ברגע .t = T
ו .הקצה הימני  Bשל החבל קשור ,לכן נקודה  Bנמצאת כל הזמן במנוחה .הסבר ,בעזרת עקרון הסופרפוזיציה,
כיצד מעובדה זאת נובע שהגל המוחזר מהקיר הוא "הפוך" ביחס לגל הפוגע.
3

7

 .3מבצעים שני ניסויים עם גז מימן חד-אטומי.
בניסוי הראשון אלומת קרינה אלקטרומגנטית שאורכי הגל שלה בתחום  200 nm - 100 nmעוברת דרך מכל עם
גז מימן לא מעורר .חלק מהקרינה האלקטרומגנטית נבלע.
לפניך דיאגרמה חלקית של רמות האנרגיה של אטום מימן.
n=3
n =4
n=3

)E(eV
0
-0.85
-1.51

n=2

-3.40

n=1

-13.6

א .הקרינה האלקטרומגנטית בתחום הנתון אינה מייננת אטומי מימן הנמצאים ברמת היסוד .הסבר מדוע.
בתשובותיך לסעיפים ב-ה יש להזניח את בליעת האנרגיה על ידי אטום מימן מעורר.
ב (1) .חשב את אורכי הגל של הקרינה שנבלעה.
) (2העתק את הדיאגרמה למחברתך ,וסמן בה חצים שמייצגים מעברים בין הרמות ,המתאימים לבליעת
אורכי הגל שחישבת.
ג .בניסוי השני אלקטרונים מואצים עוברים דרך אותו מכל עם גז מימן לא מעורר.
) (1חשב את המתח המינימלי הדרוש להאצת האלקטרונים ממנוחה ,כדי שיוכלו לגרום ליינון של אטומי המימן.
) (2האם ייתכן שאלקטרון שהואץ במתח שחישבת בתת-סעיף ג ) ,(1יגרום לעירור האטום )ולא ליינון(? נמק.
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ד .כאשר אטום מימן בולע קרינה אלקטרומגנטית ,האם רדיוס המסלול של האלקטרון גדל ,קטן או אינו משתנה?
ה .אחת ההנחות שעליהן מבוסס מודל בוהר לאטום מימן היא הקשר  . m e vr = n hהראה כי הנחה זו של בוהר
2r
שקולה להנחה שהיקף המסלול המעגלי של האלקטרון באטום מימן הוא כפולה שלמה של אורך גל דה-ברויי
של האלקטרון.
 .4תלמיד ביצע ניסוי כדי לחקור אפקט פוטו-אלקטרי .לרשותו עמדו :מקור אור לבן ,מסננים בצבעים שונים )על כל
מסנן כתוב אורך הגל המינימלי ,λ0 ,המועבר על ידי המסנן(
ותא פוטו-אלקטרי.
התלמיד הרכיב מעגל חשמלי המתואר בתרשים .בכל פעם
ēĔĥĚ
ēđĘ
הוא הציב בדרכה של אלומת האור הלבן את אחד המסננים,
ĔĘđĠ
ĔĘđģ
ומדד את מתח העצירה ).(V
ĕĤĔģĘČ-đĔđĠ ČĦ
nA

הנתונים שהתקבלו מוצגים בטבלה שלפניך.
אורך הגל המינימלי (nm) λ0

מתח העצירה )(V

650

0.4

620

0.5

560

0.7

540

0.8

500

1.0

460

1.2

400

1.6

V

א (1) .בלי להסתמך על תוצאות הניסוי ,פתח ביטוי המתאר את מתח העצירה ) (Vכפונקציה של אורך הגל
המינימלי ).(λ0
) (2האם הקשר שהתקבל הוא לינארי? נמק.
ב (1) .העתק את הטבלה למחברתך ,והוסף לה עמודה שבה תרשום את הערכים המתאימים של . 1
m0
) (2סרטט גרף של מתח העצירה ,V ,כפונקציה של . 1
m0

ג (1) .מצא על פי הגרף את קבוע פלנק .פרט את חישוביך.
) (2מצא על פי הגרף את אורך הגל המקסימלי שעבורו תתקבל פליטת אלקטרונים מן המשטח הפולט .פרט
את שיקוליך ואת חישוביך.
ד .הסבר מדוע קיים אורך גל מקסימלי שעבורו תתקבל פליטת האלקטרונים מן המשטח הפולט.

