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ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ Γ΄ ΑΝΗΡ 

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

∆ΕΣΕΠΑ 18 MAΪΞΣ 2009 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΦΣΡΘΙΗ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ 

ΘΕΛΑ 1ο 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα 

πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1. Καηά ηεκ ακάιοζε ιεοθμύ θςηόξ από γοάιηκμ πνίζμα, ε 

γςκία εθηνμπήξ ημο θίηνηκμο πνώμαημξ είκαη: 

α.   μηθνόηενε  ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ ημο  ηώδμοξ θαη ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ ημο θόθθηκμο. 

β.    μεγαιύηενε  ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ  ημο  θόθθηκμο  θαη ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ ημο ηώδμοξ.  

         γ.    μεγαιύηενε  ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ  ημο  θόθθηκμο  θαη μηθνόηενε ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ ημο 

ηώδμοξ.  

         δ.   μηθνόηενε   ηεξ   γςκίαξ   εθηνμπήξ   ημο   θόθθηκμο   θαη μεγαιύηενε ηεξ γςκίαξ εθηνμπήξ 

ημο ηώδμοξ. 

Λονάδες 5 

2. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία : 

α.   έπεη μήθμξ θύμαημξ από 400 nm έςξ 700 nm.  

β.    είκαη μναηή. 

γ.    δεκ πνμθαιεί αμαύνςζε ηεξ θςημγναθηθήξ πιάθαξ.  

δ.   πνεζημμπμηείηαη    γηα    ηεκ    απμζηείνςζε    ηαηνηθώκ ενγαιείςκ. 

Λονάδες 5 

3. Ο ανηζμόξ ηςκ ειεθηνμκίςκ θάζε αηόμμο είκαη: 

α.   ίζμξ με ημκ ανηζμό ηςκ κεηνμκίςκ ημο πονήκα ημο αηόμμο.  

β.    ίζμξ με ημκ ανηζμό ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ημο 

αηόμμο.  

      γ.    δηπιάζημξ ημο  ανηζμμύ  ηςκ πνςημκίςκ ημο  πονήκα 

ημο αηόμμο.  

      δ.   δηπιάζημξ  ημο  ανηζμμύ  ηςκ  κεηνμκίςκ  ημο  πονήκα 

ημο αηόμμο. 

Λονάδες 5 

4. Τμ θςξ ηςκ ιαμπηήνςκ ποναθηώζεςξ με κήμα βμιθναμίμο είκαη απμηέιεζμα: 

α.   ηεξ απμδηέγενζεξ ηςκ αηόμςκ ημο βμιθναμίμο.  

β.   ηεξ δηάζπαζεξ ηςκ πονήκςκ ημο βμιθναμίμο.  

γ.   ηεξ δηέγενζεξ ηςκ πονήκςκ ημο βμιθναμίμο.  

δ.   ηεξ δηάζπαζεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ ημο βμιθναμίμο. 

Λονάδες 5 

5. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηό ζαξ δίπια ζημ γνάμμα 

πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνόηαζε, ηε ιέλε Ρωζηό, ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή, ή Κάθος,ακ ε 

πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε. 

α.   Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε ζενμμθναζία ηεξ θαζόδμο εκόξ     ζςιήκα     παναγςγήξ     αθηίκςκ     

Χ     ηόζμ μεγαιύηενμξ είκαη μ ανηζμόξ ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο 

εθπέμπμκηαη ζηε μμκάδα ημο πνόκμο.  

       β.   Οη   οπένοζνεξ   αθηηκμβμιίεξ   έπμοκ   μήθε   θύμαημξ μηθνόηενα από 700 nm.  

       γ.   Τμ πνόηοπμ ημο Bohr δεκ μπμνεί κα επεθηαζεί γηα ημ οδνμγμκμεηδέξ ηόκ   

       δ.   Οη   ιαμπηήνεξ   παιαδία-ηςδίμο   είκαη   γκςζημί   ςξ ιαμπηήνεξ αιμγόκμο.  
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       ε.   Η  εκένγεηα  ζύκδεζεξ  ακά  κμοθιεόκημ  μεηνάεη  ηε ζηαζενόηεηα εκόξ πονήκα. 

Λονάδες 5  

ΘΕΛΑ 2ο 

Γηα ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1-3 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη 

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1.   Ηιεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία μήθμοξ θύμαημξ ιμ ζημ θεκό δηαδίδεηαη ζε γοαιί με δείθηε 

δηάζιαζεξ n>1. Η εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ:  

α.   είκαη μεγαιύηενε ζημ θεκό.  

β.   έπεη ηεκ ίδηα ηημή ζημ γοαιί θαη ζημ θεκό.  

γ.   είκαη μεγαιύηενε ζημ γοαιί. 

Λονάδες 3 

 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 5 

2. ∆ηεγενμέκμ άημμμ οδνμγόκμο απμδηεγείνεηαη θαη ημ ειεθηνόκηό ημο μεηαβαίκεη από ηεκ ηνμπηά με 

θβακηηθό ανηζμό n=2 ζηεκ ηνμπηά με θβακηηθό ανηζμό n=1. 

Ακ F2 είκαη ε ειθηηθή ειεθηνηθή δύκαμε πμο αζθεί μ πονήκαξ ζημ ειεθηνόκημ ζηεκ ανπηθή ηνμπηά 

θαη F1 είκαη ε ακηίζημηπε δύκαμε ζηεκ ηειηθή ηνμπηά, ηόηε ηζπύεη: 

α.  F2 = 4F1                        β. F2 =
           

γ.  F2 =  

Λονάδες 3 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 6 

3. ∆ίκεηαη ε πονεκηθή ακηίδναζε: 

 
 

Τόηε ηζπύεη:  

α.   x=12       β.   x=8        γ.   x=6 

Λονάδες 3 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 5 

ΘΕΛΑ 3ο 

 

Λεπηή  μμκμπνςμαηηθή  δέζμε  εηζένπεηαη  από  ημ  θεκό  ζε 

γοάιηκε πιάθα πάπμοξ d =
3

8
m , όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα.  

Η αθηηκμβμιία ζημ θεκό έπεη μήθμξ θύμαημξ ιμ=600 nm θαη ε 

γςκία δηάζιαζεξ ζημ ζεμείμ εηζόδμο ηεξ δέζμεξ ζηε γοάιηκε 

πιάθα είκαη θ=30μ Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ ημο γοαιημύ γηα ηεκ 

αθηηκμβμιία αοηή είκαη n=1,2. 

Να οπμιμγηζζμύκ: 

α.   Τμ μήθμξ θύμαημξ ι ηεξ αθηηκμβμιίαξ αοηήξ ζημ γοαιί. 

     Λονάδες 6  

β.   Η ηαπύηεηα c ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί. 
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           Λονάδες 6  

γ.   Τμ πνμκηθό δηάζηεμα ∆t πμο πνεηάδεηαη ε αθηηκμβμιία γηα κα δηαπενάζεη ημ γοαιί. 

Λονάδες 6 

δ.   Ο ανηζμόξ N ηςκ μεθώκ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί με ημκ μπμίμ ηζμδοκαμεί ε δηαδνμμή 

ηεξ ζημ γοαιί. 

Λονάδες 7 

∆ίκμκηαη: ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό c0 = 3· 108 m/s
 
 εμ30μ =1/2,  ζοκ30μ =

3

2
, 1nm=10-9m. 

 

 

ΘΕΛΑ 4ο 

Σε    ζςιήκα    παναγςγήξ    αθηίκςκ    Χ    ηα    ειεθηνόκηα επηηαπύκμκηαη από  ηάζε 3

1

66
V = 10 V

8
  

Η ειεθηνμκηθή δέζμε μεηαθένεη ηζπύ P=660 W.  

α.   Να οπμιμγίζεηε ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ Χ πμο πανάγμκηαη. 

Λονάδες 6 

β.   Να οπμιμγίζεηε ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ ηεξ δέζμεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ. 

Λονάδες 6 

γ.   Να   οπμιμγίζεηε   ημκ   ανηζμό   ηςκ   ειεθηνμκίςκ   πμο πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ ζε πνμκηθό 

δηάζηεμα ∆t=2 s. 

Λονάδες 6 

δ.   Έκα από ηα θςηόκηα ηςκ αθηίκςκ Χ έπεη μήθμξ θύμαημξ ι=3..10-10m
 
θαη πνμήιζε από ηεκ πνώηε 

θνμύζε εκόξ ειεθηνμκίμο με ηεκ άκμδμ. Βνείηε πόζμ ημηξ εθαηό ηεξ εκένγεηάξ ημο έπαζε ημ ειεθηνόκημ 

πμο ημ ελέπεμρε. 

Λονάδες 7 

∆ίκμκηαη:   ηαπύηεηα   ημο   θςηόξ   ζημ   θεκό c0 = 3· 108 m/s
 
 

ζηαζενά ημο Planck h = 6,6 ·10-34 J·s ,  θμνηίμ ημο ειεθηνμκίμο  -19e =1,6×10 C  
-19e =1,6×10 C  

 


