ΦΥΣΙΚΗ

ÓÕ
Ã
ÃË ×Ñ
ÕÖ Ï
Í
ÁÄ Ï
ÁÓ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β΄
30 ΜΑΪΟΥ 2014
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το
γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.
A1.

A2.

A3.

A4.

Ο Planck εισήγαγε τη θεωρία των κβάντα φωτός, για να ερµηνεύσει
α) το φαινόµενο της συµβολής του φωτός
β) το φαινόµενο της περίθλασης του φωτός
γ) το φαινόµενο της πόλωσης
δ) την ακτινοβολία που παράγει ένα θερµαινόµενο σώµα.

Μονάδες 5
Κοινή ιδιότητα της υπεριώδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ότι:
α) γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο µάτι
β) συµµετέχουν στη µετατροπή του οξυγόνου της ατµόσφαιρας σε όζον
γ) προκαλούν θέρµανση κατά την απορρόφησή τους από τα διάφορα σώµατα
δ) χρησιµοποιούνται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων.
Μονάδες 5
Σύµφωνα µε το πρότυπο του Τhomson,
α) τα ηλεκτρόνια κινούνται στα άτοµα κατά το πλανητικό µοντέλο
β) το θετικό φορτίο κατανέµεται οµοιόµορφα στο χώρο που καταλαµβάνει το άτοµο
γ) τα σωµάτια α αποκλίνουν κατά µεγάλη γωνία, όταν προσπίπτουν σε λεπτό µεταλλικό
φύλλο χρυσού
δ) το αρνητικό φορτίο κατανέµεται οµοιόµορφα µόνο στην επιφάνεια του ατόµου.

Μονάδες 5
Όταν συµβαίνει εκποµπή σωµατίων α από ένα βαρύ πυρήνα, τότε:
α) ο µαζικός αριθµός του µειώνεται κατά 4 και ο ατοµικός του µειώνεται κατά 2
β) ο µαζικός αριθµός του µειώνεται κατά 2 και ο ατοµικός του µειώνεται κατά 4
γ) ο µαζικός αριθµός του αυξάνεται κατά 2 και ο ατοµικός του µειώνεται κατά 2
δ) ο µαζικός αριθµός του αυξάνεται κατά 4 και ο ατοµικός του αυξάνεται κατά 2.
Μονάδες 5

Α5.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο
γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Η ισχυρή πυρηνική δύναµη είναι ίδια για τα ζεύγη πρωτόνιο-πρωτόνιο, πρωτόνιονετρόνιο.
β) Το κόκκινο χρώµα φαίνεται κόκκινο απ’ όσα οπτικά µέσα κι αν περάσει το φως πριν
φτάσει στο µάτι.
γ) Το γραµµικό φάσµα των ακτίνων Χ εξαρτάται από την τάση ανόδου-καθόδου.
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δ) Το φάσµα απορρόφησης ενός αερίου παρουσιάζει σκοτεινές γραµµές στη θέση των
φωτεινών γραµµών του φάσµατος εκποµπής του.
ε) Το αντινετρίνο αλληλεπιδρά ισχυρά µε την ύλη.
Μονάδες 5

Θέµα Β
Β1.

Μονοχρωµατική ακτίνα, πράσινου χρώµατος, µε µήκος κύµατος στο κενό λ0,π εισέρχεται
κάθετα στο σύστηµα των οπτικών υλικών α και β του ίδιου πάχους d, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα.

Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το µήκος κύµατος στο κενό λ0 για δύο οπτικά
υλικά α και β φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Αν οι χρόνοι διέλευσης της ακτίνας από τα υλικά αυτά είναι tα και tβ αντίστοιχα, τότε:
i tα > tβ
ii tα = tβ
iii tα < tβ

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2

Στο ατοµικό πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο, αν Κ1, Κ3 είναι οι κινητικές ενέργειες
και L1, L3 τα µέτρα των στροφορµών των ηλεκτρονίων στις επιτρεπόµενες τροχιές µε
κύριο κβαντικό αριθµό n = 1 και n = 3, τότε ισχύει:
K3
L
i
= 9 και 3 =9
K1
L1
K3 1
L
ii
= και 3 =3
K1 9
L1
K
L 1
1
iii 3 = και 3 =
K1 9
L1 3
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
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Β2.

Β3.

Θεωρούµε πυρήνα Χ µε µαζικό αριθµό 200 και ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο 7,8
ΜeV/νουκλεόνιο που διασπάται σε δύο πυρήνες: τον Υ µε µαζικό αριθµό 120 και
ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο 8,5 MeV/νουκλεόνιο και τον Ω µε µαζικό αριθµό 80.
Αν η ενέργεια που εκλύεται κατά τη διάσπαση είναι 164 MeV, τότε η ενέργεια σύνδεσης
ανά νουκλεόνιο για τον πυρήνα Ω είναι:
i 9,1 MeV/νουκλεόνιο
ii 8,8 MeV/νουκλεόνιο
iii 7,4 MeV/νουκλεόνιο

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

Σε συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ η ενέργεια ενός φωτονίου της παραγόµενης δέσµης είναι
15keV.
Γ1.

Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος λ1 του φωτονίου αυτού.

Μονάδες 6

Γ2.

Αν το ελάχιστο µήκος κύµατος λmin της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από τη συσκευή
είναι ίσο µε το 1/3 του λ1, να υπολογίσετε την τάση ανόδου - καθόδου της συσκευής.
Μονάδες 6

Γ3.

Αν στην άνοδο προσπίπτουν 2·1017 ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο, να υπολογίσετε την
ισχύ που µεταφέρει η ηλεκτρονιακή δέσµη.
Μονάδες 6

Γ4.

Στην παραπάνω συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, διατηρούµε τη θερµοκρασία της
καθόδου σταθερή, ώστε η ένταση του ρεύµατος των ηλεκτρονίων να παραµένει η ίδια.
Μεταβάλλουµε την τάση ανόδου - καθόδου, έτσι ώστε η ταχύτητα µε την οποία τα
ηλεκτρόνια προσπίπτουν στην άνοδο να υποδιπλασιαστεί. Πόση ισχύ µεταφέρει τώρα η
ηλεκτρονιακή δέσµη;
3

σταθερά του Planck h = 6,6·10−34J·s,
στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e = 1,6·10−19C,
ταχύτητα φωτός στο κενό c = 3·108m/s,
1eV = 1,6·10−19J
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∆ίνονται:

Μονάδες 7

Θέµα ∆

Άτοµο υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Σωµατίδιο µε κινητική ενέργεια Κ
συγκρούεται µε το άτοµο του υδρογόνου. Το άτοµο απορροφά το 50% της κινητικής ενέργειας
του σωµατιδίου και διεγείρεται σε ενεργειακή στάθµη µε κύριο κβαντικό αριθµό n. H δυναµική
ενέργεια του ατόµου στην κατάσταση αυτή είναι Un = −1,7eV.
∆1.

∆2.

Να βρείτε τον κύριο κβαντικό αριθµό n που αντιστοιχεί στην κατάσταση αυτή.
Μονάδες 6
Να βρείτε την αρχική κινητική ενέργεια Κ του σωµατιδίου.
Μονάδες 6

Το διεγερµένο άτοµο αποδιεγείρεται στη θεµελιώδη κατάσταση, εκτελώντας δύο διαδοχικά
άλµατα, και εκπέµπει δύο φωτόνια µε συχνότητες fA στο πρώτο άλµα και fΒ στο δεύτερο άλµα.
Μετά το πρώτο άλµα, το άτοµο βρίσκεται σε ενδιάµεση διεγερµένη κατάσταση, στην οποία το
µέτρο της στροφορµής του ηλεκτρονίου είναι διπλάσιο του µέτρου της στροφορµής του στη
θεµελιώδη κατάσταση.
f
∆3.
Να υπολογίσετε τον λόγο των συχνοτήτων A των εκπεµπόµενων φωτονίων.
fB
Μονάδες 6
∆4.

Να υπολογίσετε τον λόγο των περιόδων της κίνησης του ηλεκτρονίου στις δύο
προηγούµενες διεγερµένες καταστάσεις.
Μονάδες 7

∆ίνεται η ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση Ε1 = −13,6eV.
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