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Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ δ, ή ε που
αντιστοιχεί/ούν στην σωστή απάντηση
1. Σχετικά µε τις ιδιότητες του φωτός ισχύει ότι:
α. Ένα φωτόνιο υπέρυθρης ακτινοβολίας µεταφέρει περισσότερη ενέργεια
από ένα φωτόνιο ερυθρής ακτινοβολίας.
β. Τα σύννεφα απορροφούν την ορατή ακτινοβολία, όχι όµως την
υπέρυθρη.
γ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία συµµετέχει στη µετατροπή του οξυγόνου της
ατµόσφαιρας σε όζον.
δ. Η υπεριώδης ακτινοβολία όταν απορροφάται από υλικά σώµατα
προκαλεί εντονότερη θέρµανση απ΄ ότι η υπέρυθρη και γι΄ αυτό προκαλεί
µαύρισµα του δέρµατος.
Μονάδες 5

2. Ακτίνα Χ περνά από το κενό σε γυαλί. Συνεπώς
α. γίνεται σκληρότερη
β. γίνεται µαλακότερη
γ. γίνεται λιγότερο διεισδυτική
δ. η συχνότητά της αυξάνεται
Μονάδες 5



3. Στην συσκευή παραγωγής ακτινών Χ, µειώνουµε την τάση µεταξύ
ανόδου – καθόδου. Συνεπώς:
α. αυξάνεται η µέγιστη ενέργεια των ακτινών Χ που παράγονται
β. µειώνεται το ελάχιστο µήκος κύµατος των ακτινών Χ που παράγονται
γ. αυξάνεται η µέγιστη συχνότητα των ακτινών Χ που παράγονται
δ. παράγονται µαλακότερες ακτίνες Χ
ε. παράγονται διεισδυτικότερες ακτίνες Χ
Μονάδες 5

4. Τρεις µονοχρωµατικές ακτινοβολίες, µια υπεριώδης, µια ιώδης και µια
υπέρυθρη, περνούν µέσα από χαλαζία. Τότε:
α. η υπεριώδης έχει µεγαλύτερο µήκος κύµατος από την ιώδη
β. η υπεριώδης έχει µικρότερη συχνότητα από την υπέρυθρη
γ. η υπεριώδης διαδίδεται µε µεγαλύτερη ταχύτητα από την υπέρυθρη
δ. ο δείκτης διάθλασης του χαλαζία είναι µεγαλύτερος για την υπεριώδη
και µικρότερος για την υπέρυθρη
Μονάδες 5
Β. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος
1. Η αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου ενός ατόµου σε περιοχή εκτός του
ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα ονοµάζεται διέγερση
2. Όταν ηλεκτρόνια µεγάλης ταχύτητας, που έχουν επιταχυνθεί από
υψηλή τάση προσπέσουν σε µεταλλικό στόχο τότε παράγονται ακτίνες
Χ
3. Το πρότυπο Rutherford ερµηνεύει το γραµµικό φάσµα του υδρογόνου
4. Η αλλαγή πορείας που παρατηρείται όταν µονοχρωµατική ακτίνα περνά
από ένα οπτικό µέσο σε ένα άλλο ονοµάζεται διασκεδασµός
5. Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί φθορισµό των σωµάτων στα οποία
προσπίπτει
Μονάδες 5
+

1. Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από υψηλή σταθερή τάση και συγκρούεται µε
την άνοδο σωλήνα παραγωγής ακτινών Χ . Μετά την κρούση έχει
κινητική ενέργεια Κ’ =3/4 Κ , όπου Κ η κινητική ενέργεια που είχε πριν
την κρούση. Η ακτίνα Χ που προκύπτει έχει µήκος κύµατος ίσο µε:

α. λ=λmin/4
β. λ=4λmin/3
γ. λ=4λmin
δ. λ=3λmin/4
ε. τίποτε από τα παραπάνω
Αιτιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας
Μονάδες 6
2. Η ταχύτητα περιφοράς ενός ηλεκτρονίου στην πρώτη διεγερµένη
στάθµη είναι:
α. ίδια µε την ταχύτητα στη θεµελιώδη κατάσταση
β. διπλάσια από τη ταχύτητα στην θεµελιώδη κατάσταση
γ. η µισή από την ταχύτητα στην θεµελιώδη κατάσταση
δ. υποτετραπλάσια από την ταχύτητα στη θεµελιώδη κατάσταση
Μονάδες 6
3. Άτοµο υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Στο άτοµο
προσπίπτει φωτόνιο ενέργειας 3,4 eV. Άρα :
α. Το ηλεκτρόνιο του ατόµου θα µεταπηδήσει στην ενεργειακή στάθµη
Ε2
β. Το άτοµο θα ιονιστεί
γ. Το άτοµο θα απορροφήσει το φωτόνιο και θα διεγερθεί
δ. Το άτοµο δεν θα απορροφήσει το φωτόνιο
Μονάδες 6
4. Στο άτοµο του υδρογόνου , ο λόγος της δυναµικής ενέργειας του
ηλεκτρονίου στην 2η επιτρεπόµενη τροχιά , προς την κινητική του
ενέργεια στην 3η επιτρεπόµενη τροχιά είναι ίσος µε :
–9/2
–2/3
–3/2
τίποτε από τα παραπάνω
Μονάδες 7

+

Χριστουγεννιάτικο λαµπιόνι πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο,
αναβοσβήνει εκπέµποντας µονοχρωµατική ακτινοβολία µε λ=660nm
στον αέρα. Το λαµπάκι µένει σβηστό για ∆t1=0,1s και αναµµένο για
∆t2=0,4s. Με δεδοµένο ότι ο ρυθµός εκποµπής φωτονίων είναι 1018
φωτόνια/sec, να βρεθούν
α. Η ενέργεια κάθε φωτονίου που εκπέµπει το λαµπιόνι
β. Η µέση ισχύς της φωτεινής ακτινοβολίας
γ. πόση συνολική φωτεινή ενέργεια έχει εκπέµψει το λαµπιόνι µετά από
5sec από τη στιγµή πατήθηκε ο διακόπτης για να λειτουργήσει
δ. Αν η παραπάνω ακτινοβολία περνά µέσα από κρύσταλλο µήκους
d=11mm και δείκτη διάθλασης n=1,2 , που είναι κρεµασµένος στο
δέντρο, να βρεθούν πόσα µήκη κύµατος της περιέχονται µέσα σε αυτόν
και πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ακτινοβολία για να περάσει από τον
κρύσταλλο
∆ίνεται h= 6,6*10-34 Js , c=3*108 m/s
Μονάδες 25

Το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση
έχει ολική ενέργεια -13,6 eV .
α. Σωµατίδιο συγκρούεται µε το άτοµο του υδρογόνου και το διεγείρει
στην ενεργειακή στάθµη n=4. Αν µετά τη σύγκρουση το σωµατίδιο
ακινητοποιείται, να βρεθεί η ενέργεια του σωµατιδίου πριν την κρούση.
β. Κατά την αποδιέγερση του παραπάνω ατόµου, από την τροχιά n=4,
στην τροχιά n=2, εκπέµπεται φωτόνιο. Να βρεθεί το µήκος κύµατος του
εν λόγω φωτονίου. Σε ποια περιοχή του φάσµατος ανήκει;
γ. Να βρεθεί ο λόγος των στροφορµών και των κινητικών ενεργειών του
ηλεκτρονίου στην αποδιέγερση του ερωτήµατος (β)
δ. Το παραπάνω φωτόνιο που εκπέµπεται από το άτοµο του
υδρογόνου, εισέρχεται από τον αέρα σε υγρό και το µήκος κύµατός του
µειώνεται κατά 20%. Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του υγρού.
∆ίνεται h= 6,6*10-34 Js , c=3*108 m/s και 1eV=1,6*10-19J
Μονάδες 25

