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 מבוא

 

טכניקת הספקטרוסקופיה מאפשרת לנו למדוד את תכונות החומר באמצעות האינטראקציה של קרינה 

. פליטה של גוף קורן כפי שיתבצע בניסוי הנוכחיספקטרוסקופיה יכולה להתבצע בצורה של מדידת . וחומר

, לחילופין. שם נמדדת פליטה של כוכב למציאת הרכבו, נוספת למדידת פליטה היא באסטרופיזיקה' דוג

 .י מדידת בליעה או העברה של קרינה"ספקטרוסקופיה יכולה להתבצע גם ע

הגל יחסית לסקלת הגודל או אורך /תחומי העבודה בספקטרוסקופיה מחולקים על פי סקלת האנרגיה

תבצע אינטראקציה עם GHz (109 )קרינה בתדרי . האנרגיה של האפקט הפיזיקלי בחומר הנמדד

י בליעה הקרינה "ע 2.4GHzידועה לכך היא האינטראקציה במכשיר המיקרוגל בתדר של ' דוג. מולקולות

תמדוד את תכונות IR (Infra Red )קרינה בתדרי ה . דרך אופן התנודה הרוטציוני של מולקולת המים

תמדוד את  keVקרינה באורכי גל של . אלו הפונונים, החומר בסקלת אורך הגל של תנודות הסריג

סדרי גודל גבוהים יותר (. י אפקט מוסבאואר"ספקטרוסקופיה ע' לדוג)האינטראקציה עם האטומים עצמם 

 .קים בסיסיים יותרבמאיצי החלקיקים תבצע אינטראקציה עם חלקיכגון אלו הנמצאים 

 750-400תחום זה הינו באורכי גל של כ . אנו עוסקים בספקטרוסקופיה אשר נמדדת בתחום האור הנראה

nm  1.6-3.1או באנרגיות של כ eV . תחומי האנרגיה הללו מאפשרים את מדידת חלק מהמעברים

 .טרוסקופיה אטומיתהאלקטרוניים בין רמות האנרגיה של האטומים הנמדדים ולכן אנו עוסקים בספק

 מטרות הניסוי

 

 .התנסות במערכת מדידה בתחום הספקטרוסקופיה .א

 .הדגמה בסיסית של שימושים במערכת מדידה בתחום הספקטרוסקופיה .ב

 .י מדידה במכשיר מתחום הספקטרוסקופיה"הכרת אפקטים קוונטים במנורות גז ע .ג

 הכנה לניסוי  

 

 :שעל הסטודנט ללמוד ולהכיר לפני הניסוי נחלק את ההכנה לשני נושאים מרכזיים

 :והמבנה האטומי יסודות תורת הקוונטים .1

 .מבנה האטום על פי בוהר .א

 .סדרת לימן וכן הלאה, סדרת בלמר –מעברים אלקטרוניים אנרגטיים באטום  .ב

 .פליטה ספונטנית .ג

 פונקציות הגל של אטום המימן .ד

 פונקציות הגל של אטומים דמויי מימן .ה

 אורתוהליום ופאראהליום –פונקציות הגל של אטום ההליום  .ו

 .פונקציות הגל של אטומים מהקבוצה של המתכות האלקליות .ז

 .דפקט קוונטי .ח

 .טריפלט, דובלט, סינגלט –מבנה רמות אנרגטיות  .ט

 כללי ברירה .י



 .סימונים ספטקרוסקופיים .יא

 .Dopplerהרחבת  .הרחבה הומוגנית מול לא הומוגנית –הרחבות ספקטרליות  .יב

 .בליעה/עוצמת קו פליטה .יג

מהו ההבדל במנגנון הפיזיקלי הקובע . י גאוסיאן או לורנציאן"אפיון קווים ספקטרליים ע .יד

 ?את ההרחבה

 מערכת הניסוי .2

 Diffraction, Dispersion, Grating)עקרונות האופטיקה , כיצד הוא פועל –מונוכרומטור  .א

equation )פונקציית התמסורת, רזולוציה/כושר הפרדה, מגבלות המכשיר, במכשיר. 

 .תגובתיות, יחס אות לרעש, רגישות, כיצד הוא פועל –( Photomultiplier)מכפילאור  .ב

 .מהו תפקידו במערכת –מד זרם  .ג

מה מקור , כיצד הן פועלות –( Discharge lamp)מנורות גז מסוג התפרקות חשמלית   .ד

 .להמהן ההרחבות הספקטרליות במנורות כא, הצבע של המנורה

 קרינת רעש –הפרעות חיצוניות למערכת המדידה  .ה

 מקורות להכנה לניסוי
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 תיאור הניסוי

 

 :הניסוי יחולק לשני מרכיבים עיקריים

. חלק זה יאפשר לסטודנט להבין את מגבלות המערכת. הכרת מערכת המדידה והתנסות בה .א

דע אמין לצורכי ניתוח והבנה בכך יכול הסטודנט למצות את המיטב מהמערכת על מנת לקבל מי

 .של האפקט הפיזיקלי הנמדד

 .מדידת מנורות גז שונות להמחשת אפקטים קוונטיים מעניינים .ב

 

 הכרת מערכת הניסוי

 

 :הפעלת המכפילאור

אין לבצע שלב זה לפני הדרכת בטיחות מול מדריך הניסוי בנוגע להפעלת מכשירי , שימו לב .1

 !!!מדידה במתח גבוה 

 .ספק המתח הגבוה יש להדליק את .2

 .עם סיום הטעינה יש להפעיל את המתח הגבוה למבוא המכפילאור .3

 .Filterיש להדליק את מד הזרם ולבטל את פונקציית ה  .4

 :תפעול המונוכרומטור

 .י המתג בגב המכשיר"יש להפעיל את המונוכרומטור ע .1

שימו לב כי ישנה . בחזית המכשיר ישנו צג המציין את אורך הגל שבו נמצא המונוכרומטור כעת .2

 .nm 600.2' גם שנתה לציון הספרה הראשונה לאחר הנקודה לדוג

. תוכנת השליטה מאפשרת לקבוע את אורך הגל לתחילת תחום המדידה וסוף תחום המדידה .3

הדבר . את אורך הגל שבו נמצא המכשירשימו לב כי יש להגדיר לתוכנה לפני כל סריקה 

נובע מהעובדה שהמחשב אינו מקבל שום מידע חוזר מהמונוכרומטור המציין מהו אורך הגל 

 .הנוכחי

 .מומלץ לשמור כל סריקה שתבצעו על מנת לעשות ניתוח עתידי של הנתונים .4

 

 

 תרשים המערכת:  1איור 

 

monochromator 
Photo-

multiplier 

A LabView 



 :כיול המערכת

 :תוכלו להיעזר בשאלות הבאות. תכננו ניסוי באמצעותו תוכלו לאפיין את מערכת הניסוי

בבסיס הנתונים על מנת לקבל את הקווים  השתמשו ?מהי שגיאת המדידה במיקום הקווים .1

 .הספקטרליים הידועים ולהעריך את השגיאה במיקום

? בהם ניתן למדוד' והמינ' מהם אורכי הגל המקס. את פונקציית התמסורת של המערכת העריכו .2

 ?האם המערכת מגיבה בצורה זהה לכל אורכי הגל

? האם זהו לורנציאן או גאוסיאן? הפליטהמהי הפונקציה שמתארת בצורה הטובה ביותר את קווי  .3

 ?מהי ההרחבה והמנגנון להרחבה של קו הפליטה

 ?מהו כושר ההפרדה של מערכת המדידה .4

י "הדגימו ע? מהו תפקיד סדק היציאה. י מדידות שונות"הדגימו ע? מהו תפקיד סדק הכניסה .5

 ?כיצד יש לקבוע את רוחב הסדקים בעת המדידה. מדידות שונות

נסו למצות את יכולת . הדגימו? מהו סף הרעש במערכת. הדגימו? ויה במערכתמהו סף הרו .6

 .י הבנת התחום הדינמי של המערכת"המערכת ע

  

 מדידת מנורות גז שונות

 

 Balmerמנורת , Deuteriumמנורת 

מכיוון שגם אלו וגם אלו נמצאים . במנורה זו נמדוד את קווי הפליטה של מימן ושל האיזוטופ דיאוטריום

מתוך . קווים ובגובה הקוויםמנורה אנו נראה קווי פליטה משני סוגי האטומים אך עם הבדלים במיקומי הב

 :המידע הנמדד ננסה להעריך את

 .יחסי המסות בין פרוטון לניוטרון .1

 .ריכוז הדיאוטריום במנורה .2

 .Rydbergקבוע  .3

 .כושר ההפרדה של המערכת .4

 

 (נתרן) Sodiumמנורת 

ננסה ללמוד  .את גורם ההרחבה לפליטה ונראה את פיצול הדובלט האופייני למנורה זו נעריךבמנורה זו 

 :מתוך המנורה את הנושאים הבאים

. כתלות בזמן מדדו מספר קווים ספקטרליים במנורה והדגימו כיצד הם מתרחבים -סוג ההרחבה  .1

 ?ובזמן המנורהכיצד רוחב הקווים תלוי בטמפרטורת ? מהו מנגנון ההרחבה

 .הדגימו את הדובלט במנורת נתרן -לט דוב .2

 .הדגימו את הדפקט הקוונטי ברמות האנרגיה .3

 

 Heliumמנורת 



מתוך מדידת . הליום-הליום מול הפארא-נמדוד את הספטקרום האופייני של מצב האורתובמנורה זו 

 :הקווים הספקטרליים נעריך את

 .קווי האנרגיה והמעברים האפשריים עבור כל ספקטרום .1

 .השחלוף בין המצבים אנרגיית .2

 .כושר ההפרדה של המערכת .3

 .הדפקט הקוונטי .4

 מנורות שונות

 .האור הנראההמדגים תופעות קוונטיות בתחום , בתיאום עם המדריך, תכננו ניסוי נוסף לבחירתכם

 

 סויהערות כלליות למהלך הני

 

על מנת ( גם אם נראה בתחילה כי אין בה מידע מועיל)מומלץ לשמור כל מדידה שעשיתם  .1

 .לאפשר ניתוח עתידי

מידע . המצב בו נמצאת המערכת וכן הלאה, טכניקת המדידה, חשוב לתעד את שלבי המדידה .2

 .ח"וזה חשוב על מנת להבין הבדלים בין מדידות שונות ובכך להקל על ניתוח המידע וכתיבת הד

הדבר יאפשר הבנה ותיקון של טעויות בעת המדידה ובכך . חשוב לבצע ניתוח בעת המדידה .3

 .יאפשר לכם לקבל מידע אמין וטוב להמשך העבודה

את  טוב יותרכך ניתן להבין . מומלץ לשנות בכל עת רק פרמטר אחד במערכת המדידה .4

 .דההפרמטרים השונים על מערכת המדידה ועל תוצאות המדיהשפעתם של 

 שאלות הכנה לבוחן

 מערכת הניסוי

 ?מה תפקיד המכפילאור .1

י "הסבר את תפקיד הסדקים במונוכרומטור והאם יש גבול לשיפור ברזולוציה שניתן להשיג ע .2

 ?שינוי רוחבם

האם מנוע הצעד שמזיז את הסריגים הינו החסם ? כיצד נקבעת הרזולוציה במונוכרומטור .3

 ?התחתון

]0.02 הפרדה שללמונוכרומטור שלנו יכולת  .4 ]nm .אין , עקב תזוזת הרכיבים שבתוכו, אם זאת

נרצה לקבוע . אנו בטוחים כלל שאורך הגל שאותו הוא מציג הוא אורך הגל אותו הוא מעביר

ותחום עבודה , בהנתן מנורה עם קווי פליטה ידועים מהספרות. שגיאת מדידה שתתאר סטייה זו

 .ת השגיאההצע דרך לקביע, רצוי

 תיאוריה

השתמש בהנחת תנע , Ze צא ממשוואת התנועה של אלקטרון הנע סביב גרעין טעון במטען .5

 .הרמות' של האלקטרון כתלות במס' זוויתי מקוונטט וקבל ביטוי עבור רמות האנ



ם המודל השוו את מודל בוהר ע? תארו את מודל בוהר לאטום ואת ההנחות המרכזיות שלו .6

 .באטום' הקוונטי לפונקציות הגל האלקט

הגל של שני האלקטרונים ואיך זה השפיע על רמות ' מה דרשנו לגבי מבנה פונ: באטום ההליום .7

 (.מבלי להכנס לחישובים)בסופו של דבר ' האנ

מהם הגורמים שיכולים לגרום להתרחבות ההתפלגות הספקטראלית של אלמנט פולט קרינה  .8

 ?איך נתאר מתמטית את אותן התרחביות(. הומוגניים הומוגניים ולא)

 ?מדוע גורם ההתרחבות של היזנברג תמיד קיים בקווי הפליטה .9

איכלוס , ההסתברויות למעבר: באילו מהבאים תלויה עצמת הפליטה הספונטנית של האטומים .11

 .מתח המכפילאור, הפוטון' אנ, המצב המעורער

 ?מהו מצב היסוד של הליום .11

 .רון פאוליעק הסבירו את .12

 ניתוח תוצאות
 ?מדוע נראה רק את קווי סדרת בלמר בניסוי הנוכחי .13

. כשמודדים ספקטרום של מנורת דיוטריום שמכילה שארית מימן ניתן לצפות בקו פליטה מפוצל .14

 ?מדוע זה קורה

' רמות האנ. ההבדל בין דיוטריום למימן הוא ניוטרון שנוסף לדיוטריום בגרעין לעומת המימן .15

 ימן מתקבלות מהביטויבאטום המ
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  , כאשר  היא המסה המצומצמת .

4 של' נסתכל על מעבר האנ 2n n   . מה יהיה ההפרש בין קוי הפליטה של המנורה עם

 ?מימן מעורבב בדיוטריום

0Kהחילוף בין פאראהליום ואורטוהליום היא ' מודל תיאורטי מנבא שאנ .16   עבור
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 ?מה יהיה ההפרש באורכי הגל של קווי הפליטה של המעברים

לעומת קיומו של דובלט  Heמה הסיבה לקיומו של טריפלט בקווי הפליטה של מנורת גז מסוג  .17

 ? Naבקווי הפליטה של מנורת גז מסוג 

 ? תארו איך הטמפרטורה משפיעה על ספקטרום הפליטה של גז ומדוע, מדידה אידיאלית' במע .18

 :י שימוש בביטוי להסחת דופלר"פתחו את הביטוי להתרחבות דופלר ע .19
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בהתפלגות , 

 :בביטוי הכללי לגאוסיאן, בולצמן
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וחב בחצי ובתרגום מסטיית תקן לר, 

2: הגובה 2 ln(2)FW HM    



 –מסה אטומית )במנורת סודיום  589nmחשבו את ההתרחבות התרמית של קו הפליטה של  .21

 1.38E-16[erg/K]=קבוע בולצמן: העזרו בקבועים הבאים. 2700Kעבודה של ' אשר לה טמפ( 23

 .1.66E-24[gr]= מסה אטומית' יח, 

 

 


