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 ה"עתש 2 מרוקרינה וחמתכונת 

 

33-לכל שאלה ) 1-5עליך לענות על שלוש מתוך חמש השאלות 
1

3
 (.מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו; נקודות 

 
 . כמתואר בתצלום, לגלים מעגליים S2-ו S1 שני כדורים מתנודדים משמשים כשני מקורות נקודתיים שווי מופע  .1

 (.התצלום אינו בקנה מידה התואם את המציאות) =4cmאורך הגל שיוצר כל כדור הוא 

 
 (נקודות 3) .נמק? או שהיא נקודת ביניים, התאבכות הורסת, נוצרת התאבכות בונה Aהאם בנקודה ( 1) .א

 (נקודות 3) ?A  (S2A- (S1Aמהו הפרש הדרכים בין המרחקים שעושים הגלים מהכדורים לנקודה( 2)  

 (נקודות 3) .נמק? או שהיא נקודת ביניים, התאבכות הורסת, נוצרת התאבכות בונה Bהאם בנקודה ( 1) .ב

 (נקודות 3) ?B  (S2B- (S1Bמהו הפרש הדרכים בין המרחקים שעושים הגלים מהכדורים לנקודה( 2)  

 (נקודות 4)?  Cלבין נקודה  S1מהו המרחק בין כדור. S2C=38cmהוא  Cלבין נקודה  S2נתון שהמרחק בין כדור  .ג

 (נקודות 5. )הסבר את שיקוליך. המרחק בין הכדורים, dהערך את  .ד

התאבכות : C -ו A ,Bמה יתקבל במצב זה בכל אחת מהנקודות . 2מגדילים את תדירות התנודה של הכדורים פי  .ה

 (נקודות 6. )נמק? או נקודת ביניים, התאבכות הורסת, בונה

כיצד ישתנה מספר . בין הכדורים dומגדילים את המרחק ( כמתואר בתצלום)מחזירים את המערכת למצב המקורי  .ו

  (נקודות 6 133) ? קווי המינימום כתוצאה משינוי זה
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כחול  בעל אורך  –והשני ,  λ1בעל אורך גל   כתום -האחד   :שני מקורות אור מונוכרומטיים מבצעת ניסוי עם התלמיד .2

 : מבצעת שני ניסויים היאכדי למצוא את שני אורכי הגל .  100nm-ב  λ2 -גדול מ  λ1 -ש הידוע ל.  λ2גל  

 ;( λ1)הכתום באור  wלוחית עם סדק יחיד שרוחבו היא מאירה  -

 ;( λ2) הכחול באור  dם יהלוחית עם שני סדקים שהמרחק בינהיא מאירה  -

 .   L = 1.2 mבכל אחד משני הניסויים המרחק בין הלוחית לבין המסך עליו מתקבלת תבנית האור הוא 

 . הניסוייםבשני על צג המחשב שהתקבלו תבניות בשל עוצמת האור  b -ו aמוצגים הגרפים   1בתרשים 

  .הנתון בתרשים, באותו קנה מידההגרפים הציר האופקי מכויל בשני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י  "עהיחיד ואיזה גרף מתאים לניסוי שבוצע סדק הי הלוחית עם "מתאים לניסוי שבוצע ע(  bאו   a)איזה גרף  .א

 (.נקודות 4 133. )נמק? סדקיםההלוחית עם שני 

 (נקודות 6) .  λ1/λ2חשב את היחס   b-ו aבהסתמך על נתון זה ועל הגרפים  .   d = 1.25w: כי הידוע לתלמיד( 1) .ב

 (נקודות 6) . λ2 -ו  λ1אורכי הגל מצא את ( 2)

 (נקודות 6). wואת  dמצא את ( 3)

א יה, הניסוי הקודםובעזרת ממצאי ,  *Nכדי למצוא את . לא ידוע  *Nסריג עקיפה בעל קבוע  הברשות התלמיד .ג

על גבי מסך לבן שמרחקו מהסריג שווה אף הוא .  λ2 -ו λ1 אורכי הגלהמורכבת משני  האת הסריג באלומ המאיר

 . בתרשים  נתוןקנה המידה   . 2בתרשים המתוארת נוצרת תבנית האור ,   m 1.2-ל

  .נמק ? הוא כחול(  yאו   x)צבעו של איזה קו  (1)

  (נקודות 5)

  (נקודות 6) . *N קבוע הסריג חשב את (2)

 

 

 בכל ניסוי הוא מטיל אור מונוכרומטי . תלמיד מבצע  סדרה של חמישה ניסויים לחקר האפקט הפוטואלקטרי  .3

 .  V0, של התא הפוטואלקטרי ומודד בכל פעם את המתח העוצר ( הפולט ) על הקתודה ,  λ ,שונה 

 :התוצאות של חמשת הניסויים מוצגות בטבלה שלפניך 

1.2 cm 

1.2 cm 
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 5 4 3 2 1 הניסוי' מס

λ ( nm ) 242 293 347 375 397 

V0 ( Volt ) 2.55 1.65 1.00 0.75 0.55 

1 1

m

 
 
 

 
     

 

-ל V0פתח את הקשר בין   .א
1


האם הקשר. 

0

1
V ( )f


  (     נקודות 5) ?ליניארי או אחר , הוא יחס ישר   

nm = 10 1)התוצאות  השלם את השורה האחרונה בטבלת .ב
-9

 m   ) וסרטט  את הגרף המתאר אתV0  כפונקציה 

של  
1


 (    נקודות 6).  

  :בהסתמך על הביטוי שפיתחת ועל הגרף שסרטטת מצא את  .ג

 (   נקודות  4) .של מתכת הקתודה ,  B, פונקציית העבודה  .1

 (   נקודות  4) . h, קבוע פלנק  .2

 (   נקודות  3 133. )של מתכת  הקתודה ,  f0,  תדירות הסף  .3

של האלקטרונים  ,  vmax, התלמיד מתבקש לחשב את המהירות המקסימלית , (    λ = 293 nm)   2' עבור ניסוי מס .ד

 (   נקודות 6) .' אשר מצאת  בסעיף ג  h -ו Bעליך להשתמש בערכים של ;    vmax  חשב את . הנעקרים מהקתודה 

מהפוטונים הנפלטים ממנו  0.2%כאשר רק  ,   W 0.4נתון כי מקור האור הוא בעל הספק של  2' באותו ניסוי מס .ה

  hעליך להשתמש  בערכו של  ; חשב את זרם הרוויה שמתקבל בניסוי זה . גורמים לעקירת אלקטרונים מהקתודה 

 (  נקודות 5) .' אשר מצאת בסעיף ג
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 . לא נתונה E3הרמה . חדות מרמות האנרגיה של יסוד מסוים בתרשים המצורף מופיעות א .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרך גז דליל של יסוד זה שאטומיו  9vמעבירים אלומת אלקטרונים שהואצה על פני הפרש פוטנציאלים של 

 .  היסודמצויים ברמת 

 :בקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהגז מתגלים בין השאר אורכי הגל הבאים

25311  Å ,    18512  Å  ,   14093  Å 

 (נקודות 6. )חשב את אנרגיות הפוטונים בעלי אורכי הגל הנתונים .א

ציין את זוג רמות האנרגיה הקשורות להופעתו וחשב את אנרגית , עבור כל אחד מאורכי הגל הנתונים .ב

 (נקודות 9. )הסבר.  E3הרמה 

.        הסבר? 7vלו אורכי גל יפלטו מהגז אם תואץ אלומת האלקטרונים על פני הפרש פוטנציאלים בן אי .ג

 (נקודות 6)

 (נקודות 6. )הסבר? כך שתיפלט קרינה מהגז, מהו מתח ההאצה המינימלי עבור האלקטרונים  .ד

תועבר דרך הגז ' , אילו אורכי גל יפלטו מהגז אם במקום אלומת האלקטרונים המתוארת בסעיף ג .ה

 (נקודות 6 133. )הסבר? אלומת פוטונים בעלי אותה אנרגיה
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 (.RTG)כאשר שולחים משימת חלל שאמורה להימשך מספר שנים משתמשים בגנרטור תרמו אלקטרי רדיואקטיבי .    5

Pu238אחד החומרים המתאימים ביותר למטרה זו הוא פלוטוניום שסימונו 

. שנה 88וזמן מחצית החיים שלו הוא , 94

 .בה הפלוטוניום הופך לאורניום αהפלוטוניום מתפרק לאורניום בהתפרקות 

Pu238את הפלוטוניום 

Cm242התפרקות של איזוטופ של קוריום : ניתן לקבל משלושה תהליכי התפרקות 94

התפרקות , 96

Np238של נפטוניום 

Am238של אמריציום התפרקות ו 93

95 . 

Pu238רשום את סוג ההתפרקות של כל אחד מהיסודות מהם ניתן לקבל פלוטוניום .א

 (נקודות 9) 94

 ( נקודות 8)רשום את המשוואה שמתארת את תהליך ההתפרקות ', כל אחד מסוגי ההתפרקות שציינת בסעיף אל .ב

 

 כמות מסוימת  (כוכב לכת ננסי)לעבר פלוטו  2006בשנת העמיסו על החללית שנשלחה  ”New Horizons“במשימת החלל 

10·2.39של חומר המכיל  
  .(...אוטוטו, 2015)בחודש יולי השנה החללית מתוכננת להגיע לפלוטו . אטומי פלוטוניום 25

 (נקודות 6) ?המשימהשל הפלוטוניום בתחילת ( האקטיביות)הפעילות  מהי .ג

 (נקודות 4) ?בחללית שנשלחלאחר ימים  876גרעיני הפלוטוניום בחומר מספר  מהו .ד

 ( נקודות 6⅓) ?שנים 9שיימשך בהנחה , אחוז גרעיני הפלוטוניום שיתפרקו במהלך מסע החללית מהו .ה

 

 

 

 

 

 !!!בהצלחה


