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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Φλ3Γ(ε)

Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1.

∆ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό λ0(1) και
λ0(2) αντίστοιχα, µε λ0(1) > λ0(2), προσπίπτουν κάθετα στο ίδιο οπτικό µέσο.
Τότε:
α. οι δύο ακτινοβολίες έχουν την ίδια συχνότητα.
β. ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου είναι µεγαλύτερος για την
ακτινοβολία Β.
γ. η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας Α είναι µικρότερη από την ταχύτητα
διάδοσης της ακτινοβολίας Β µέσα στο οπτικό µέσο.
δ. οι ακτινοβολίες εξέρχονται στον ίδιο χρόνο από το οπτικό µέσο.
Μονάδες 5

2.

Η υπέρυθρη ακτινοβολία:

3.

ÁÊ

α. είναι αόρατη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε µήκη κύµατος µικρότερα
από 700nm.
β. συµµετέχει στη µετατροπή του οξυγόνου της ατµόσφαιρας σε όζον.
γ. δεν απορροφάται από τα αέρια.
δ. προκαλεί φωσφορισµό καθώς και χηµικές δράσεις.
Μονάδες 5
Σύµφωνα µε το ατοµικό πρότυπο του Rutherford:

ÇÑ

α. το άτοµο αποτελείται από µια σφαίρα θετικού φορτίου, οµοιόµορφα
κατανεµηµένου, µέσα στο οποίο είναι ενσωµατωµένα τα ηλεκτρόνια.
β. εξηγούνται τα γραµµικά φάσµατα των στοιχείων που έχουν ένα ηλεκτρόνιο
(υδρογονοειδή).
γ. τα ηλεκτρόνια κινούνται µόνο σε ορισµένες τροχιές, που ονοµάζονται
επιτρεπόµενες και για τις οποίες ισχύει ότι η στροφορµή τους είναι
κβαντωµένη.
δ. τα άτοµα θα έπρεπε να εκπέµπουν συνεχές φάσµα και όχι γραµµικό.
Μονάδες 5
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Η ισχυρή πυρηνική δύναµη:
α. δεν κάνει διάκριση µεταξύ των νουκλεονίων.
β. επηρεάζει άµεσα τα µακροσκοπικά φαινόµενα.
γ. µπορεί να είναι ελκτική και απωστική.
δ. για αποστάσεις µικρότερες από 2·10-15m είναι σχεδόν µηδέν.

Μονάδες 5

Σηµειώστε µε (Σ) τις σωστές και µε (Λ) τις λανθασµένες προτάσεις που
ακολουθούν.
α. Το ουράνιο τόξο οφείλεται σε δύο φαινόµενα στο διασκεδασµό και την
ολική ανάκλαση.
β. Για να αλλάξουµε το γραµµικό φάσµα των ακτινών Χ πρέπει να αλλάξουµε
το µέταλλο της ανόδου, ενώ για να µεταβάλλουµε το ελάχιστο µήκος
κύµατος του συνεχούς φάσµατος των ακτινών Χ, πρέπει να µεταβάλλουµε
την θερµοκρασία της καθόδου.
γ. Η απορρόφηση των ακτινών Χ εξαρτάται από τη φύση του υλικού, το
µήκος κύµατος της ακτινοβολίας και το πάχος του υλικού.
δ. Η ενέργεια σύνδεσης για έναν πυρήνα εκφράζει την σταθερότητα του
πυρήνα.
ε. Οι αποστάσεις των ενεργειακών σταθµών στο άτοµο του υδρογόνου είναι
µερικά eV, ενώ στον πυρήνα οι αποστάσεις των ενεργειακών σταθµών
είναι µερικά MeV.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Μονοχρωµατική ακτινοβολία διαδίδεται στον αέρα µε ταχύτητα c0 = 3·108m/s
και προσπίπτει κάθετα σε ένα οπτικό µέσον. Η ταχύτητα διάδοσης της
ακτινοβολίας στο οπτικό µέσο µειώνεται κατά το 1/3 της ταχύτητας στον αέρα.
Τότε:
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4.
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ÇÑ

Α. ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου για αυτή την ακτινοβολία είναι
α. 2
β. 1,5
γ. 2,5
Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 1
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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Β. Αν το πάχος του οπτικού µέσου είναι d = 30cm, τότε η χρονική
καθυστέρηση που προκαλεί το οπτικό µέσον κατά την διάδοση της
ακτινοβολίας, είναι:
α. 5·10-10s
β. 10·10-10s
γ. 15·10-10s
Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 1
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
Σε συσκευή παραγωγής ακτινών-Χ αυξάνουµε την ισχύ της δέσµης
ηλεκτρονίων κατά 300% διατηρώντας την ένταση του ρεύµατος σταθερή. Το
ελάχιστο µήκος κύµατος των παραγόµενων ακτινών
α. θα µειωθεί κατά 300%.
β. θα αυξηθεί κατά 75%.
γ. θα µειωθεί κατά 75%.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
3.

Μονάδες 6

Η µεταβολή του µέτρου της ταχύτητας του ηλεκτρονίου του ατόµου του
υδρογόνου κατά την µετάβασή του από την τροχιά µε κύριο κβαντικό αριθµό
n=4 στην τροχιά µε κύριο κβαντικό αριθµό n=1 ισούται µε:
α. -

3 ke2
4 ℏ

β. +

3 ke2
4 ℏ

γ. +3

ke2
ℏ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ÇÑ

ÁÊ

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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ΘΕΜΑ Γ
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ÁÊ

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει την σειρά ραδιενεργών διασπάσεων του
στοιχείου 214Α η οποία καταλήγει στο σταθερό στοιχείο 206Θ.

ÇÑ

Η διακλάδωση στο στοιχείο Β δείχνει δύο «πιθανές διαδροµές» οι οποίες καταλήγουν
στο στοιχείο Ε.
Να θεωρήσετε ότι οι πυρήνες βρίσκονται στις θεµελιώδεις καταστάσεις τους και δεν
διεγείρονται κατά την διάρκεια των πυρηνικών αντιδράσεων.
Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον ατοµικό αριθµό Ζ και ο κατακόρυφος
αντιστοιχεί στον αριθµό των νετρονίων Ν.
1.

Ποια από τα παραπάνω στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Λ,Θ είναι ισότοπα µεταξύ τους;
Μονάδες 4

2.

Να γράψετε τις πυρηνικές αντιδράσεις µεταστοιχείωσης του Β σε Ε για τις δύο
πιθανές διαδροµές και να χαρακτηρίσετε το είδος της διάσπασης (α, β, ή γ).
Μονάδες 6
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206
4
∆ίνεται η αντίδραση 210
84 Λ → 82 Θ + 2 Η e
Πόση ενέργεια εκλύεται κατά την παραπάνω διάσπαση και πόσα άτοµα
υδρογόνου θα µπορούσαν να ιονιστούν;
Μονάδες 7
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3.

Ε_3.Φλ3Γ(ε)

Να θεωρήσετε ότι όλη η ενέργεια της αντίδρασης µεταφέρεται στα άτοµα του
υδρογόνου και η κινητική ενέργεια των θυγατρικών πυρήνων είναι µηδέν.
4.

Για πόσο χρόνο θα µπορούσε να λειτουργήσει ένας λαµπτήρας ισχύος 160
Watt χρησιµοποιώντας την ενέργεια που εκλύεται από 10,5 g του στοιχείου Λ
206
4
σύµφωνα µε την αντίδραση: 210
84 Λ → 82 Θ + 2 Ηe ;
Μονάδες 8

∆ίνονται:
210
4
Οι µάζες των πυρήνων 206
82 Θ , 84 Λ , 2 He : 205,964u, 209,982u και 4,004u αντίστοιχα.
Η σχετική ατοµική µάζα του στοιχείου Λ είναι Αr(Λ)=210 1u=931,5 MeV/c2,
E1=-13,6eV, Αριθµός Avogadro NA=6·1023 άτοµα/mol και

ΘΕΜΑ ∆

130,41
= 9,6 .
13,6

Άτοµο υδρογόνου (Η) βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Φωτόνιο προσπίπτει στο
e του ατόµου του Η και του προκαλεί διπλασιασµό του µέτρου της στροφορµής του.
Το e περιστρέφεται στη διεγερµένη τροχιά 108/π φορές µέχρις ότου ένα άλλο
εξωτερικό e συγκρουστεί µαζί του µε αποτέλεσµα το e του ατόµου του Η να
απορροφήσει όλη την ενέργεια ακαριαία και να αποµακρυνθεί από τον πυρήνα του
έχοντας αποκτήσει κινητική ενέργεια 5eV.

Ποια η συχνότητα περιστροφής του e στη διεγερµένη κατάσταση;
Μονάδες 8

Έπειτα το e περνά σε χώρο που δεν εφαρµόζονται δυνάµεις και διανύει
διάστηµα 4cm. Αµέσως µετά εισέρχεται µε κατάλληλο τρόπο σε οµογενές
ηλεκτρικό πεδίο διαφοράς δυναµικού 29995V και επιταχύνεται για 10-8s
προσκρούοντας σε µεταλλικό στόχο. Αποτέλεσµα της σύγκρουσης είναι να
παραχθεί ακτίνα Χ µε µήκος κύµατος τετραπλάσιο του ελάχιστου που µπορεί
να παράγει η διάταξη αυτή.
Πόση είναι η ενέργεια που περίσσεψε στο e µετά την κρούση;
Μονάδες 5

ÇÑ

2.

Ποια είναι η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του e του ατόµου του Η κατά
τη σύγκρουσή του µε το εξωτερικό e;
Μονάδες 5

ÁÊ

1.

3.
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Πόσο είναι το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που προσπίπτει το φωτόνιο στο
άτοµο του Η µέχρις ότου τo e προσκρούσει στο µεταλλικό στόχο;
Μονάδες 7

∆ίνονται:
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Σταθερά του νόµου Coulomb: k = 9 ⋅ 109 Nm2/C2.
Ακτίνα πρώτης επιτρεπόµενης τροχιάς: r1 = 0,53 ⋅ 10-10m και r13 = 0,16⋅10-30 m3.
Μάζα ηλεκτρονίου: me = 9 ⋅ 10-31 kg, φορτίο ηλεκτρονίου e = 1,6⋅10-19 C.
Σταθερά του Planck: h = 6,4 ⋅ 10-34 Js.
Ενέργεια e πρώτης επιτρεπόµενης τροχιάς: E1 = –13,6eV, 1eV = 1,6⋅10 -19 Joule.
Ταχύτητα του φωτός στο κενό: c0 = 3 ⋅ 108 m/s.
Οι µεταβάσεις του e µεταξύ τροχιών του ατόµου Η και µεταξύ τροχιών και πολύ
µεγάλης απόστασης από τον πυρήνα θεωρούνται χρονικά αµελητέες.
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