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ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΠΞΖΠΕ 3 ΖΜΡΘΖΜΡ 2001 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ:  

ΦΡΟΖΗΕ 

ΘΓΙΑ 1ο 

 

Σηεμ ελπηήζεεμ 1-4  θα αλάοεηε ζηκ ηεηλάδεό ζαμ ηκθ αλεδμό ηγμ ελώηγζγμ ζαε δίπηα 

ηκ αλάμμα πκν αθηεζηκεξεί ζηγ ζπζηή απάθηγζγ.  
 

1.  Ο πνλήθαμ Ni62
28  ξαλαζηγλίβεηαε πμ κ ζηαδελόηελκμ. Ανηό ζνμΰαίθεε αεαηί 

έξεε:  

α. ηγ μεααηύηελγ εθέλαεεα ζύθδεζγμ  

β. ηκ μεααηύηελκ έηηεεμμα μάβαμ  

γ. ηγ μεααηύηελγ εθέλαεεα ζύθδεζγμ αθά θκνζηεόθεκ  

δ.  ίζκ αλεδμό πλπηκθίπθ ζαε θεηλκθίπθ.  

Μκθάδεμ 5  

2. Καηά ηγθ απκδεέαελζγ αηόμκν νδλκαόθκν ζηγ δεμεηεώδγ ηκν ζαηάζηαζγ, ηκ 

θπηόθεκ πκν εζπέμπεηαε έξεε ηγ μεααηύηελγ ζνξθόηγηα, όηαθ γ απκδεέαελζγ 

αίθεηαε από ηγθ ηλκξεά με ζΰαθηεζό αλεδμό:   

α. n=5 

β. n=4 

γ. n=3 

δ. n=2. 

Μκθάδεμ 5  

3.  Καηά ηγθ ειαίηπζγ ζναζλκύεηαε έθα:  

α.  γηεζηλόθεκ με έθα πλπηόθεκ  

β. γηεζηλόθεκ με έθα θεηλόθεκ  

γ.  πλπηόθεκ με έθα θεηλόθεκ  

δ.  γηεζηλόθεκ με έθα πκβεηλόθεκ.  

Μκθάδεμ 5  

4. Τα ηεπηόθεα :  

α.  δε ζνμμεηέξκνθ ζε εζξνλέμ αηηγηεπεδλάζεεμ  

β.  απκηεηκύθ ζνζηαηεζό άηηπθ ζπμαηεδίπθ  
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γ.  δεθ εμθαθίβκθηαε πκηέ μόθα ηκνμ  

δ.  όηα έξκνθ αλθγηεζό θκληίκ.  

Μκθάδεμ 5  

 

 

 

5.  Να ξαλαζηγλίζεηε ζηκ ηεηλάδεό ζαμ ηεμ πλκηάζεεμ πκν αζκηκνδκύθ με ηκ αλάμμα 

Ο, αθ είθαε ζπζηέμ, ζαε με ηκ αλάμμα Θ αθ είθαε ηαθδαζμέθεμ.  

 

α. Σύμθπθα με ηγθ ζΰαθηεζή δεπλία ηκν Planck , ηκ θπμ εζπέμπεηαε ζαε 

απκλλκθάηαε από ηα άηκμα ηγμ ύηγμ ζαηά ζνθεξή ηλόπκ.  

β. Όηαθ μκθκξλπμαηεζή αζηεθκΰκηία δεαπελθά ηγ δεαξπλεζηεζή επεθάθεεα δύκ 

κπηεζώθ μέζπθ, γ ζνξθόηγηά ηγμ  παλαμέθεε αμεηάΰηγηγ.  

γ. Ο δείζηγμ δεάδηαζγμ εθόμ κπηεζκύ μέζκν έξεε ηγθ ίδεα ηεμή αεα όηα ηα 

ξλώμαηα.  

δ. Σύμθπθα με ηκ πλόηνπκ ηκν Bohr , ηκ θάζμα εζπκμπήμ ηκν αηόμκν ηκν 

νδλκαόθκν είθαε αλαμμεζό.  

ε. Τκ πκβεηλόθεκ είθαε ηκ αθηεζπμαηίδεκ ηκν πλπηκθίκν.  

Μκθάδεμ 5  

ΘΓΙΑ 2ο  

2.1  Πνλήθαμ  BA
Z   δεαζπάηαε δεαδκξεζά όππμ θαίθεηαε ζηγθ παλαζάηπ ζεελά πνλγθεζώθ 

αθηεδλάζεπθ: 

   BA
Z             ΓΑ

1Ζ                *Δ4-Α
1-Ζ               Δ4-Α

1-Ζ  

α. Να κθκμάζεηε ηεμ δεαζπάζεεμ ζύμθπθα με ηγ ζεελά πκν ανηέμ ζνμΰαίθκνθ. 

Μκθάδεμ 3  

β. Να δεζαεκηκαήζεηε ηεμ απαθηήζεεμ ζαμ.  

Μκθάδεμ 6  

2.2 Σε πνλήθα νδλκαόθκν πκν ΰλίζζεηαε ζηγ δεμεηεώδγ ζαηάζηαζγ πλκζθέλεηαε 

εθέλαεεα μελεζώθ eV.  

α. H εθέλαεεα ανηή μπκλεί θα δεεαείλεε ηκθ πνλήθα;  

Μκθάδεμ 2  

β. Να δεζαεκηκαήζεηε ηγθ απάθηγζή ζαμ.   

Μκθάδεμ 5  
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2.3 Σηκ άηκμκ ηκν νδλκαόθκν, ζύμθπθα με ηκ πλόηνπκ ηκν Bohr, όηαθ ηκ 

γηεζηλόθεκ ζεθείηαε ζηγθ ηλκξεά με ζΰαθηεζό αλεδμό n=1, γ κηεζή εθέλαεεα 

είθαε Ε 1 ζαε γ αζηίθα ηγμ ζνζηεζήμ ηλκξεάμ είθαε r 1 . Όηαθ ηκ γηεζηλόθεκ 

ζεθείηαε ζηγθ ηλκξεά με ζΰαθηεζό αλεδμό n , με n=2,3,. . .  γ κηεζή εθέλαεεα είθαε 

Εn ζαε γ αζηίθα ηγμ ζνζηεζήμ ηλκξεάμ είθαε rn .  

Να δείιεηε όηε: Ε n rn=E1 r 1  

Μκθάδεμ 9  

ΘΓΙΑ 3ο 

Σε δεάηαιγ παλααπαήμ  αζηίθπθ Χ, δεπλκύμε όηε ηα γηεζηλόθεα εζπέμπκθηαε από ηγθ 

ζάδκδκ με μγδεθεζή ηαξύηγηα ζαε θδάθκνθ ζηγθ άθκδκ με ζεθγηεζή εθέλαεεα Κ=4,5 10 -

1 5J. To πηήδκμ ηπθ γηεζηλκθίπθ πκν θδάθκνθ ζηγθ άθκδκ αθά δενηελόηεπηκ είθαε 

10 1 6 . Να δεπλήζεηε όηε γ ζεθγηεζή εθέλαεεα ζάδε γηεζηλκθίκν μεηαη λέπεηαε ει 

κηκζηήλκν ζε εθέλαεεα εθόμ θπηκθίκν ζε μεα μόθκ ζλκύζγ.  

Να νπκηκαίζεηε:  

Α.1 ηκ μήζκμ ζύμαηκμ ηπθ αζηίθπθ Χ πκν εζπέμπκθηαε από ηγθ άθκδκ   

Μκθάδεμ 5  

Α.2 ηγθ έθηαζγ ηκν λεύμαηκμ ηγμ δέζμγμ ηπθ γηεζηλκθίπθ   

Μκθάδεμ 5  

Α.3 ηγθ εζξύ ηγμ δέζμγμ ηπθ γηεζηλκθίπθ   

Μκθάδεμ 7  

Α.4 ηγθ ζεθγηεζή εθέλαεεα με ηγθ κπκία ηα γηεζηλόθεα πλκζπίπηκνθ ζηγθ άθκδκ, αθ 

γ ηάζγ μεηαιύ αθόδκν ζαε ζαδόδκν λνδμεζηεί ζηα 
100

64  ηγμ αλξεζήμ ηγμ ηεμήμ.   

Moθάδεμ 8  

Δίθκθηαε : γ ζηαδελά ηκν Planck, h = 6,6 10 - 34  J s , 

γ ηαξύηγηα ηκν θπηόμ ζηκ ζεθό, c0 = 3 108 m/s ζαε ηκ θκληίκ ηκν γηεζηλκθίκν, e = 1,6 10-19 

C. 

ΘΓΙΑ 4ο 

Δύκ μκθκξλπμαηεζέμ αζηεθκΰκηίεμ, όηαθ δεαδίδκθηαε ζηκ ζεθό, έξκνθ μήζγ ζύμαηκμ 

η01=600nm ζαε η02=200nm . Οε αζηεθκΰκηίεμ ανηέμ πλκζπίπηκνθ ζε κπηεζό μέζκ, ζηκ 

κπκίκ δεαδίδκθηαε με μήζγ ζύμαηκμ η 1 ζαε η2 αθηίζηκεξα. Ο δείζηγμ δεάδηαζγμ ηκν 

κπηεζκύ μέζκν αεα ηκ μήζκμ ζύμαηκμ η 01 είθαε n 1 ζαε αεα ηκ μήζκμ ζύμαηκμ η 02 είθαε n2 . 

Η δεαθκλά ηπθ δεεζηώθ δεάδηαζγμ είθαε n2 - n 1 = 0,1 , εθώ ηα μήζγ ζύμαηκμ έξκνθ  

ηόακ 3,2  
λ

λ

2

1  .  
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Α. Να νπκηκαίζεηε:  

Α.1 ηεμ ζνξθόηγηεμ ηπθ δύκ μκθκξλπμαηεζώθ αζηεθκΰκηεώθ  

Μκθάδεμ 6 

Α.2 ηα μήζγ ζύμαηκμ η 1 ζαε η2 ηπθ δύκ μκθκξλπμαηεζώθ αζηεθκΰκηεώθ ζηκ κπηεζό 

μέζκ.  

Μκθάδεμ 9  

Β. Οε παλαπάθπ μκθκξλπμαηεζέμ αζηεθκΰκηίεμ ζαηά ηγθ έικδό ηκνμ από ηκ κπηεζό 

μέζκ, πλκζπίπηκνθ ζε άηκμα νδλκαόθκν πκν ΰλίζζκθηαε ζηγ δεμεηεώδγ 

ζαηάζηαζγ. Η εθέλαεεα ηκν αηόμκν ηκν νδλκαόθκν ζηγ δεμεηεώδγ ζαηάζηαζγ 

είθαε Ε 1=-13,6 eV. 

Β1. Να νπκηκαίζεηε ηγθ εθέλαεεα ηκν αηόμκν ηκν νδλκαόθκν ζηγ δεεαελμέθγ  

ζαηάζηαζγ με ζΰαθηεζό αλεδμό n=2. 

Μκθάδεμ 4  

Β2. Να ειεηάζεηε, αθ κε αζηεθκΰκηίεμ ανηέμ δεεαείλκνθ ηα άηκμα ηκν νδλκαόθκν ζηγ 

δεεαελμέθγ ζαηάζηαζγ με ζΰαθηεζό αλεδμό n=2. 

Μκθάδεμ 6  

Δίθκθηαε :  γ ζηαδελά ηκν Planck, h = 6,6 10 - 34J  s ,  

γ ηαξύηγηα ηκν θπηόμ ζηκ ζεθό, c0 = 3  108 m/s ζαε  

 1eV=1,6 10-19 J 


