
טביעות האצבע של הטבע



ספקטרוסקופיה
על ידי מדידה של עוצמת הקרינה באורכי הגל 

השונים ניתן לייצג על ידי גרף המתאר את הרכבו  

.הכימי של חומר כלשהו

ספקטרום רציף

ספקטרום בדיד



אנחנו מחממים חפץ לטמפרטורה גבוה כאשר 

.הוא פולט אור, מאוד

שמש חוט להט ברזל



בין הטמפרטורה  קשר יש האם 

?  של גוף לאור שהוא פולט

מאחורי השאלה התמימה  

כביכול הזאת מסתתרת אחת 

התגליות המדעיות החשובות  

.20-ביותר של המאה ה



גוף שחור  
שכל קרינה אלקטרומגנטית שפוגעת בו נספגת בו לחלוטין ומשפיעה עליו בצורה  גוף 

.  גורמת לו להתחמם–אחת בלבד

ולא בקרינה שהוא , שנפלטת מגוף כזה תהיה תלויה אך ורק בטמפרטורה שלוהקרינה 

.סופג

הוא אינו משמש כמראה  כלומר 

אלא סופג  , שמחזירה חלק מהקרינה

ואז פולט  , מתחמם בגללה, את כולה

.קרינה כתוצאה מהחימום



ידוע מה גורם לפליטת הקרינה לא היה 20-בתחילת המאה ה

פיזיקאים ניסו לפתח נוסחה אך לא הצליחו  . בצבעים השונים

.לתת הסבר לאי התאמה לתוצאות הניסיוניות



האנרגיה באה 

במנות בדידות

...תחילתה של תיאוריה חדשה



מנות בדידות של אנרגיה

.האנרגיה מגיעה בערכים בדידים ביחד ישר לתדירות הקרינה

קבוע פלאנק

יחד עם , אחד מהקבועים החשובים בפיזיקה

.מהירות האור ומטען האלקטרון

ℎ = 6.63 × 10−34𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒∙𝑠𝑒𝑐



עוד תופעה מוזרה...ואז

היה ידוע כי כאשר מחממים מתכת נפלטים  

.ממנה אלקטרונים

ככל שהחימום אורך יותר זמן ועוצמתו גדולה  

.יותר אלקטרונים נפלטים, יותר

לוקח לאלקטרונים להיפלט פרק זמן של שניות  

.עד דקות

התגלה כי גם קרינה יכולה לפלוט  ... אבל 

.אלקטרונים ממתכת



?למה זו תופעה מוזרה
פרק זמן של ננו  ! )מיידיתפליטת האלקטרונים התרחשה •

(.שניות

ככל שעוצמת הקרינה גדלה אומנם יוצאים יותר אלקטרונים  •

.אבל עם אותה אנרגיה

בהגדלת התדירות האנרגיה של האלקטרונים הנפלטים  •

.גדולה יותר

קיימת תדירות שמתחת אליה לא נפלטים בכלל  •

.גם אם נגדיל משמעותית את עוצמת הקרינה....אלקטרונים



"  האפקט הפוטואלקטרי"-תופעה זו נקראה 

והתברר כי לא ניתן להסביר תופעה זו על ידי  

.מ"האמודל הגלים 



?איך זה קורה

".פוטונים"האור מורכב מחלקיקים הנקראים 

הפוטון הוא חלקיק בסיסי בפיזיקה והוא בעל 

.תנע ומסתו שווה לאפס, אנרגיה

𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = ℎ ∙ 𝑓
מוכרת לי 

...המשוואה הזו



?איך זה קורה

כאשר פוטון פוגע באלקטרון הוא מעביר לו את כל האנרגיה וכתוצאה מכך  

.האלקטרון נפלט מהמתכת



אם האנרגיה שנמסרה לאלקטרון היא לפחות אנרגית הקשר של האלקטרון  

.עם המתכת הוא ייפלט מהמתכת

אם האנרגיה שמסרה לאלקטרון קטנה מאנרגית הקשר של האלקטרון עם 

.המתכת הוא לא ייפלט



...קצת על יחידות

מאחר ומדובר על אלקטרונים נהוג לבצע חישובים בעזרת יחידות  

.נוחות יותר/אנרגיה מתאימות

אלקטרון וולט

1eV = 1.6x10-19
Joule



4.8x10-19אם האנרגיה של אלקטרון היא 
Joule  זה אומר

.3eVוולט היא -שהאנרגיה שלו ביחידות אלקטרון

1eVאלקטרון וולט = 1.6x10-19
Joule

שהוא זה אומר 9Voltאם נאיץ אלקטרון במתח חשמלי של 

.9eVמקבל תוספת אנרגיה של 

"המשמעות"

1Voltהאנרגיה שאלקטרון מקבל בהאצה של 



Ephotonאם לפוטון יש אנרגיה של  = 4eV והוא פוגע

האם  , 2.2eVבאלקטרון שאנרגית הקשר שלו עם מתכת היא 

?  האלקטרון ייפלט מהמתכת

?לאחר פליטתו( הגדולה ביותר)מהי אנרגית הפוטון , אם כן

1eVאלקטרון וולט = 1.6x10-19
Joule

Eelectron =Ephoton – B =  4 – 2.2 = 1.8eV



Ephotonאם לפוטון יש אנרגיה של  = 2eV והוא פוגע

האם  , 2.2eVבאלקטרון שאנרגית הקשר שלו עם מתכת היא 

?  האלקטרון ייפלט מהמתכת

?לאחר פליטתו( הגדולה ביותר)מהי אנרגית הפוטון , אם כן

1eVאלקטרון וולט = 1.6x10-19
Joule

Eelectron =Ephoton – B =  2 – 2.2 < 0

מהמתכתהאלקטרון לא נפלט 
....(לו מספיק אנרגיה לבצע זאתאין )





האטום

:  הגדרה לאטום לפי סטיבן הוקינג בספרו קיצור תולדות הזמן

בנוי מגרעין זעיר  ; היחידה הבסיסית של חומר רגיל: וםאט"

".שסביבו חגים אלקטרונים( עשוי פרוטונים וניטרונים)



תומסון. י'ג. י'מודל ג

תומסון טען כי  . י'ג. י'ג

האטום מורכב מכדור  

הטעון חיובי ובו  

אלקטרונים התקועים  

.בו

"מודל עוגת הצימוקים"מודל זה מכונה 

אך מודל זה נכשל כי  , אומנם מודל זה הסביר את יציבות האטום

לא ניתן היה להסביר באמצעותו תופעות כגון יצירת קשרים  

כימיים בין האטומים ואי התאמה בין תוצאות ניסוי והתיאוריה  

.בעקבות מודל זה



המודל הפלנטרי של רתרפורד

טען כי האטום בנוי מגרעין וחלקיקים  רתרפורד

או כוכב  )כשם שלוויין נע סביב כוכב , הנעים סביבו

(סביב השמש



אטום המימן

נוכל לחשב את , החג סביב כוכבללוויןבדומה 

מהירותו הקווית של האלקטרון והאנרגיה  

:הכללית שלו כתלות במרחקו מהגרעין
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הוא בעל פרוטון בודד בגרעין ואלקטרון  . המימן הנו היסוד הפשוט ביותר בטבע

כך , אנו מניחים כי האלקטרון נע בתנועה מעגלית סביב הגרעין. בודד החג סביבו

.שהכוח החשמלי ביניהם הוא הכוח הרדיאלי

אין הגבלה  –קיבלנו אם כן כי אנרגיית האלקטרון תלויה ברדיוס הסיבוב והיא רציפה 

.rעל ערכי 



בעיות במודל הפלנטרי של רתרפורד

.  מטען מואץ חייב להקרין אנרגיה בצורת גל אלקטרומגנטי1.

תנועת האלקטרון היא תנועה מואצת ולכן הוא צריך לאבד  

.בגרעין, בסופו של דבר, אנרגיה ולפגוע

,  באנלוגיה לתנועת לוויין היכול לנוע סביב כוכב בכל רדיוס2.

,  התברר כי לכל האטומים של יסוד מסוים יש אותו רדיוס

.ללא תלות בתהליך היוצר אותם

מקרינים  ( למשל בתהליך חימום)אטומים הקולטים אנרגיה 3.

.אור בעל ספקטרום קווי מוגדר

עקב קשיים אלו לא ניתן לקבל את המודל הפלנטרי במלואו ולכן  

.  שיפוצים ושיפורים במודל זה, נדרשו שינויים





מודל בוהר לאטום המימן

".מתוקן"הציע נילס בוהר מודל פלנטרי , 1913בשנת 

,  ידי הנחתו שאטום המימן אינו מתנהג לפי חוקי הפיזיקה הקלאסית-הוא ביצע זאת על

....אלא לפי חוקים אחרים

.חוקי הפיזיקה בתחום האטומים–חוקים חדשים אלו הם הבסיס לתורת הקוואנטים 



הנחות מודל בוהר לאטום המימן

האלקטרון יכול לנוע במסלולים מעגליים ברדיוס מסוים בלבד ללא קרינה 1.

".מותריםמסלולים "מסלולים אלו נקראים (. איבוד אנרגיה)



הנחות מודל בוהר לאטום המימן

המסלולים המותרים מקיימים מכפלת היקף המסלול בתנע האלקטרון  2.

.הנה כפולה שלמה של קבוע פלאנק

קבוע פלאנק

2𝜋𝑟 ∙ 𝑚𝑣 = 𝑛 ∙ ℎ

ℎ = 6.63 × 10−34𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒∙𝑠𝑒𝑐



הנחות מודל בוהר לאטום המימן
ידי קבלת אנרגיה או -האלקטרון יכול לעבור בין מסלולים מותרים על3.

של פוטון בעל אנרגיה  פליטהאו בליעהידי -מעבר זה מתאפשר על. שחרורה

.השווה להפרש האנרגיות של המצבים המותרים בהם יימצא האלקטרון

i fhf E E 



פליטת פוטון ומעבר  

לרדיוס קטן יותר

בליעת פוטון ומעבר  

לרדיוס גדול יותר



מסקנות ממודל בוהר עבור אטום המימן
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:נקבלn=1כאשר נחשב את הרדיוס עבור 
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אנרגית האלקטרון

r(n)הצבת 

אנרגית האלקטרון במסלולים מותרים
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מקוונטטתאנרגיה 
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:נקבלn=1כאשר נחשב את האנרגיה עבור 
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eVE 6.131 
JouleeV

19106.11 

: ונוכל לרשום את הסדרה באופן הבא



רמות האנרגיה באטום המימן

  12

1
E

n
E n 

n– מספר קוונטי של
מסלול מותר

(eV)רמות האנרגיה 

1

2

3

4

eVE 4.3
2

6.13
22 




eVE 6.13
1

6.13
21 




eVE 51.1
3

6.13
23 




eVE 85.0
4

6.13
24 






ייצוג ויזואלי לסדרת האנרגיות באטום המימן
:נוח להציג את סדרת האנרגיה של אטום המימן באופן גרפי הנקרא

"תרשים רמות אנרגיה"

רמת יסוד

רמות  

מעוררות



קבלת אנרגיה  

ומעבר לרמה  

מעוררת

פליטת אנרגיה  

ומעבר מרמה אחת 

לרמה נמוכה יותר



ערור על ידי פגיעת  

פוטון מרמת יסוד  

3ורמה 2לרמה 

מעבר מרמה מעוררת  

לנמוכה יותר תוך  

פליטת פוטון



הוא יכול לשוב למצבו ההתחלתי  , למשל, כאשר נעלה אלקטרון לרמה שלישית

, ראשית לרמה השנייה–או במעבר כפול , במעבר יחיד מהרמה השלישית לראשונה

.קווי ספקטרום3באופן זה ייווצרו . וממנה לראשונה



ספרטרומטריה



?ספקטרום מהו

.הרכב אורכי גל או תדירויות של קרינה מסוימת

ידי  -זהו גרף או תמונה בו מיוצג הרכב הקרינה על

.העוצמה היחסית של כל אורך גל המשתתף בקרינה

תעודת זיהוי או טביעת אצבע  הספקטרום הוא מעין 

לכל יסוד קיים ספקטרום משלו  , כלומר. של יסוד

.השונה מיסוד אחר



?איך זה עובד

הקרינה הנפלטת מנורת הלהט עוברת דרך רכיב הנקרא  

אורך  –הגורם לפיצול הקרינה לפי אופיינה " סריג"

.צבע/תדירות/גל

נורת להט פולטת קרינה בצורה רציפה התלויה  

.בטמפרטורה שלה



?איך זה עובד

אם הקרינה הרציפה של נורת הלהט עוברת דרך גז היא  

פוטונים של הקרינה נבלעים על ידי  –מעוררת את אטומי הגז 

–ולכן הפוטונים האלו נעלמים )האלקטרונים של אטומי הגז 

(.צבע נעלם/אורך הגל

"  סריג"כאשר הקרינה ללא הפוטונים שנבלעו עוברת דרך ה

ניתן לראות את כל הקרינה שעברה  –היא מתפצלת למרכיביה 

.ואת הקרינה שלא עברה נראה כקו שחור



?איך זה עובד

–האלקטרונים שלו נמצאים ברמות מעוררות –גז מעורר 

.פולט פוטונים כאשר האלקטרונים חוזרים למצב היסוד

פוטונים אלו בעלי אנרגיה המתאימה למעבר בין רמות 

.צבע מתאים/האנרגיה ולכן לכל מעבר כזה אורך גל

נוכל " סריג"כאשר נעביר את הקרינה הנפלטת מהגז דרך 

.צבעים נמצאים בקרינה זו/לראות אילו אורכי גל



?איך זה עובד



...לצפייה ולמשימהקדימה 


