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ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ ∆΄ ΑΝΗΡ 

ΕΡΟΕΠΘΜΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΕΑΠΗ 21 ΛΑΪΞΣ 2008 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ: 

 

ΘΕΛΑ 1ο 

Γηα ηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1.1 έςξ 1.4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θνάζεξ θαη 

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ. 

1.1. Φςηόκημ πμο πνμήιζε από απμδηέγενζε ημο πονήκα εκόξ αηόμμο, μπμνεί κα έπεη εκένγεηα 

α.    5 eV. 

β.    4 MeV. 

γ.    10 eV. 

δ.    15 eV. 

Λονάδες 5 

1.2. Γηα ηε μέηνεζε ηςκ μαδώκ ηςκ πονήκςκ πνεζημμπμημύμε ηε μμκάδα αημμηθήξ μάδαξ u, ε μπμία 

μνίδεηαη ςξ 

α.   ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο ημο 12

6C  

β.    ημ   1/12   ηεξ  μάδαξ  ημο   πονήκα   ημο   αηόμμο   ημο 12

6C  

γ.    ε μάδα ημο αηόμμο ημο 12

6C  

δ.   ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο κεηνμκίμο. 

Λονάδες 5 

1.3. Μία θςηεηκή αθηίκα πνμζπίπηεη πιάγηα ζηεκ επίπεδε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα αένα–γοαιημύ 

πνμενπόμεκε από ημ γοαιί, με απμηέιεζμα έκα μένμξ ηεξ κα ακαθιαζηεί θαη έκα μένμξ ηεξ κα 

δηαζιαζηεί. Σηεκ πενίπηςζε αοηή ε γςκία 

α.   πνόζπηςζεξ   είκαη   μεγαιύηενε   από   ηε   γςκία δηάζιαζεξ. 

β.   ακάθιαζεξ    είκαη    μηθνόηενε    από    ηε    γςκία πνόζπηςζεξ. 

γ.   ακάθιαζεξ    είκαη    μηθνόηενε    από    ηε    γςκία δηάζιαζεξ. 

δ.     πνόζπηςζεξ είκαη ίζε με ηε γςκία δηάζιαζεξ. 

Λονάδες 5 

1.4. Καηά ηε δηάζπαζε εθπέμπεηαη 

α. έκα ειεθηνόκημ. 

β. έκα κεηνόκημ. 

γ. έκαξ πονήκαξ αηόμμο ειίμο. 

δ. έκα πμδηηνόκημ. 

Λονάδες 5 

1.5. Να παναθηενίζεηε θαζεμηά από ηηξ πνμηάζεηξ ςξ Ρωζηή ή Κανθαζμένη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηό ζαξ δίπια από ημκ ανηζμό θάζε πνόηαζεξ ημ γνάμμα Ρ, ακ ε πνόηαζε αοηή είκαη 

ζςζηή, ή ημ γνάμμα Κ, ακ είκαη ιακζαζμέκε. 

1. Οη   οπενηώδεηξ   αθηίκεξ   έπμοκ   μηθνόηενμ   μήθμξ θύμαημξ από ηηξ αθηίκεξ μναημύ 

θςηόξ. 

2. Τμ αημμηθό πνόηοπμ ημο Rutherford ενμεκεύεη ηα γναμμηθά θάζμαηα ηςκ αενίςκ. 

3. Καηά ηε δηάζπαζε α εκόξ πονήκα εθπέμπεηαη έκα ζεηηθά θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ. 

4. Πονήκεξ αηόμςκ πμο έπμοκ ημκ ίδημ μαδηθό ανηζμό ιέγμκηαη ηζόημπμη. 

5. Η ηζπονή  πονεκηθή δύκαμε  εμθακίδεηαη μεηαλύ εκόξ πνςημκίμο θαη εκόξ ειεθηνμκίμο. 

Λονάδες 5 
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ΘΕΛΑ 2ο 

Γηα ηηξ πνμηάζεηξ 2.1 έςξ θαη 2.3 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θάζε πνόηαζεξ 

θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ. 

2.1. Λεπηή θςηεηκή δέζμε απμηειείηαη από δύμ πανάιιειεξ μμκμπνςμαηηθέξ αθηίκεξ, μία ηώδε θαη 

μία θόθθηκε. Η δέζμε πνμζπίπηεη πιάγηα ζε γοάιηκε επίπεδε επηθάκεηα πνμενπόμεκε από ημκ 

αένα. Η γςκία εθηνμπήξ είκαη: 

α.   μεγαιύηενε γηα ηεκ θόθθηκε.  

β.   μεγαιύηενε γηα ηεκ ηώδε.  

γ.   ίδηα θαη γηα ηηξ δύμ. 

Λονάδες 3 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 5 

2.2. Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή t0 μηα πμζόηεηα ναδηεκενγμύ οιηθμύ, ημ μπμίμ έπεη πνόκμ 

οπμδηπιαζηαζμμύ 272 εμένεξ, πενηέπεη Ν0 αδηάζπαζημοξ πονήκεξ. Μεηά από 

816 εμένεξ μ ανηζμόξ ηςκ αδηάζπαζηςκ πονήκςκ ζα είκαη: 

α. oN

4
.  

β. oN

3
 

γ. oN

8
        

Λονάδες 3 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 5 

2.3.   Από ηα παναθάης δηαγνάμμαηα, 

 

V 

αοηό πμο πανηζηάκεη ζςζηά ηεκ ελάνηεζε ημο ειάπηζημο μήθμοξ θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ Χ από ηεκ ηάζε 

V μεηαλύ ακόδμο–θαζόδμο μηαξ ζοζθεοήξ παναγςγήξ αθηίκςκ Χ, είκαη ημ 

α.   i.          β.   ii.                   γ.   iii. 

Λονάδες 3 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Λονάδες 6 

ΘΕΛΑ 3ο 

Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία μήθμοξ θύμαημξ ι0 = 500 nm δηαδίδεηαη ζημ θεκό θαη πνμζπίπηεη 

θάζεηα ζε πιαθίδημ δηαθακμύξ οιηθμύ πάπμοξ d = 3 cm. Η αθηηκμβμιία ζημ εζςηενηθό ημο 

πιαθηδίμο δηαδίδεηαη με μήθμξ θύμαημξ ι = 400 nm. Να οπμιμγίζεηε: 

α.   Τμκ    δείθηε    δηάζιαζεξ    ημο    οιηθμύ    γηα    ηεκ παναπάκς αθηηκμβμιία. 

Λονάδες 6 

β. Τμκ ανηζμό ηςκ μεθώκ θύμαημξ ζημ εζςηενηθό ημο πιαθηδίμο. 

Λονάδες 6 
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γ. Τμκ πνόκμ πμο πνεηάδεηαη ε αθηηκμβμιία γηα κα δηαηνέλεη ημ πιαθίδημ. 

Λονάδες 6 

δ. Τεκ εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ εζςηενηθό ημο πιαθηδίμο. 

Λονάδες 7 

∆ίκμκηαη: 

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

ζηαζενά ημο Plank: h = 6,6 ·10-34 J·s . 

 

ΘΕΛΑ 4ο 

Η εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο, όηακ βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε, είκαη -13,6 

eV. Τμ άημμμ δηεγείνεηαη ζηε 2ε δηεγενμέκε θαηάζηαζε (n =3). 

α. Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα ημο αηόμμο ζηεκ θαηάζηαζε αοηή. 

Λονάδες 5 

β. Να θάκεηε ημ δηάγναμμα ηςκ ηνηώκ πνώηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ θαη κα παναζηήζεηε με 

βέιε όιμοξ ημο δοκαημύξ ηνόπμοξ απμδηέγενζεξ ημο αηόμμο. 

Λονάδες 6 

         γ.   Από ηα θςηόκηα πμο μπμνμύκ κα πνμθύρμοκ από ηηξ      παναπάκς      δοκαηέξ         

                   απμδηεγένζεηξ,  κα πνμζδημνίζεηε αοηό με ημ μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ θαη κα οπμιμγίζεηε   

                   ηεκ εκένγεηά ημο. 

Λονάδες 7 

  δ. Τμ άημμμ απμδηεγείνεηαη εθπέμπμκηαξ δύμ θςηόκηα. Τμ θςηόκημ με ηε μεγαιύηενε 

εκένγεηα απμννμθάηαη από έκα δεύηενμ άημμμ οδνμγόκμο, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζηεκ 1ε 

δηεγενμέκε θαηάζηαζε θαη πνμθαιεί ημκ ημκηζμό ημο. Να οπμιμγίζεηε ηεκ θηκεηηθή 

εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο ημο αηόμμο, όηακ ζα βνεζεί εθηόξ ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο 

πονήκα. 

Λονάδες 7 


