ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΘΕΜΑ 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.
Α1. Όταν συμβαίνει μια διάσπαση α:
α) Ο θυγατρικός πυρήνας είναι βαρύτερος του μητρικού
β) Ο θυγατρικός πυρήνας είναι σταθερότερος του μητρικού
γ) Ο θυγατρικός πυρήνας έχει τον ίδιο ατομικό αριθμό με το μητρικό
δ) Ο μητρικός πυρήνας έχει 4 νετρόνια παραπάνω από το θυγατρικό
Μονάδες 4
Α2. Η ακτίνα του ατόμου είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα του πυρήνα κατά:
β.

104-105

α. 10-103 φορές
φορές

δ.

102-103

γ. 10 7-108 φορές
φορές

Μονάδες 4
Α3. Οι πιο σταθεροί πυρήνες είναι:
α. τα φυσικά ραδιενεργά στοιχεία.
β. αυτοί που έχουν μεγάλη ενέργεια σύνδεσης.
γ. αυτοί που έχουν ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ανάμεσα στα 7MeV
και στα 9MeV .
δ. αυτοί που έχουν μαζικούς αριθμούς κοντά στο 60.
Μονάδες 4
Α4. Αν αλλάξουμε την τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου στο σωλήνα παραγωγής
ακτινών Χ, τότε δεν θα αλλάξει:
α. το γραμμικό φάσμα των ακτίνων Χ.
β. το συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ.
γ. η ισχύς του ρεύματος μέσα στο σωλήνα.
δ. η διεισδυτικότητα των ακτίνων.
Μονάδες 4
Α5. Για τους πυρήνες Χ, Υ, Ζ και Ω οι ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο πιο ασταθής πυρήνας είναι ο
α. X.
β. Y.
γ. Z.
δ. Ω.
Μονάδες 4
Α6. 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 Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Οι βλάβες από πυρηνικές ακτινοβολίες στους ζωντανούς οργανισμούς
προκαλούνται κυρίως από ιοντισμό κάποιων ουσιών μέσα στα κύτταρα, εξαιτίας
της έκθεσης στις ακτινοβολίες αυτές.
β) Ένα άτομο υδρογόνου μπορεί να απορροφήσει οποιοδήποτε φωτόνιο που
έχει ενέργεια Ε ≥13,6eV .
γ) Στις ακτινογραφίες τα οστά απορροφούν εντονότερα τις ακτίνες Χ από τον
υπόλοιπο ιστό.
δ)Τα ραδιενεργά σωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιχνηθέτες χημικών
στοιχείων σε διάφορες αντιδράσεις.
ε) Με την χρήση ραδιενεργού ιωδίου στο ριζικό σύστημα του φυτού μπορούμε να
βγάλουμε συμπεράσματα για την πορεία του μεταβολισμού του..
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Σε ένα άτομο υδρογόνου το μέτρο της στροφορμής του ηλεκτρονίου είναι
3h
L
. Αν F το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης, K η κινητική ενέργεια του
2
ηλεκτρονίου και r1 η ακτίνα του Bohr, θα είναι:
2K
K
2K
α) F 
β) F 
γ) F 
3r1
9r1
9r1
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 5
Β2. Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του
υδρογόνου.

Μονάδες 5
Β3. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο προτάθηκε η ύπαρξη του αντινετρίνου του
ηλεκτρονίου.
Μονάδες 5
Β4.Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένες τις παρακάτω αντιδράσεις:

Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Δύο φωτεινές πηγές 1 και  2 , που βρίσκονται στο κενό, εκπέμπουν ταυτόχρονα
δέσμες (1) και (2) μονοχρωματικής ακτινοβολίας με μήκος κύματος 0  600nm
οι οποίες εισέρχονται σε οπτικό μέσο Α. Η δέσμη (1) καλύπτει την απόσταση
d 2 στο μισό χρόνο που χρειάζεται για να καλύψει την απόσταση d1 . Αν για τις
γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης της δέσμης (2) είναι   0,5 και
  0,8 αντίστοιχα καθώς και d1  3m , d 2  1m να βρείτε:
α) Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο μέσο Α.
Μονάδες 6
β) Το χρόνο που χρειάζεται η δέσμη (1) από τη στιγμή που εκπέμπεται από την
πηγή 1 μέχρι να εξέλθει από το οπτικό υλικό.
Μονάδες 6
γ) Τη χρονική διαφορά των δύο δεσμών από τη στιγμή που εκπέμπονται μέχρι
την έξοδό τους από το οπτικό μέσο.
Μονάδες 7
δ) Την ισχύ της πηγής 1 αν εκπέμπει κάθε δευτερόλεπτο 10 20 φωτόνια.
Μονάδες 6
Δίνονται: c0  3  10 8 m/s και h  6,63  10 34 j∙s
1

2

(1)

(2)

A



d1



d2

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ένας πυρήνας ραδίου 226Ra διασπάται με σύγχρονη εκπομπή σωματίου

88

( 4He ) .Στη συνέχεια ο διεγερμένος θυγατρικός πυρήνας ραδονίου (Rn)
2
εκπέμπει ακτινοβολία γ. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις διαφορές των
ενεργειακών σταθμών των πυρήνων στις διαδοχικές διασπάσεις.

α. Να μεταφέρετε συμπληρωμένες στο τετράδιό σας τις παρακάτω αντιδράσεις που
αναφέρονται στο σχήμα:

Μονάδες 4
β. Να υπολογίσετε την ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται.
Μονάδες 5
γ. Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ακτινοβολίας γ που εκπέμπεται.
Δίνονται:
h= 6,7x10-34 J.s = 4,18x10-15 eV.s, 1 eV = 1,6x10-19 J
Μονάδες 5
Δ2. α. Ο πυρήνας ενός στοιχείου, παθαίνει διαδοχικά μία διάσπαση α και δύο
διασπάσεις β-. Να αποδείξετε ότι ο τελικός πυρήνας που θα προκύψει, είναι

ισότοπος του αρχικού. Να γίνει εφαρμογή στην περίπτωση του
μετατρέπεται διαδοχικά σε Τh, Pα και τελικά σε

234
92

238
92

U που

U.
Μονάδες 5

β. Μετά από πόσες διασπάσεις α και πόσες διασπάσεις βμετατρέπεται σε πυρήνα

226
88

ένας πυρήνας

238
92

U

Ra ;

Μονάδες 6

Καλή επιτυχία

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ 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.
Α1. Ο Hertz απέδειξε :
α. την ορθότητα της θεωρίας του Planck,
β. την ορθότητα της θεωρίας του Einstein,
γ. την ορθότητα της θεωρίας του Maxwell,
δ. την ορθότητα της θεωρίας του Newton.
Μονάδες 5
Α2. Όταν το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη έχει ολική ενέργεια
-13,6eV. Συνεπώς, όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου έχει δυναμική
ενέργεια -1,7 eV, το άτομο:
α. είναι ιονισμένο,
β. είναι διεγερμένο,
γ. εκπέμπει φωτόνια,
δ. το ηλεκτρόνιο του είναι ακίνητο.
Μονάδες 5
Α3. Τα φωτόνια των σκληρών ακτίνων Χ έχουν
α. μικρότερη ενέργεια από τα φωτόνια των υπεριωδών ακτίνων,
β. μεγαλύτερο μήκος κύματος από τα φωτόνια των υπέρυθρων ακτίνων,
γ. μεγαλύτερη ταχύτητα, όταν διαδίδονται στο κενό από τα φωτόνια των υπεριωδών
ακτίνων,
δ. μεγαλύτερη διεισδυτικότητα απ’ ότι τα φωτόνια των υπεριωδών ακτίνων.
Μονάδες 5
Α4. Ένας πυρήνας ZA X μετατρέπεται σε ισότοπο πυρήνα AZ8 X μετά από:
α. 2α και 4β- διασπάσεις
β. 1α και 4β- διασπάσεις
γ. 2α και 2β- διασπάσεις
δ. 4α και 3β- διασπάσεις
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 Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Ο Newton για να διατυπώσει τον νόμο της ανάκλασης βασίστηκε στο ότι το φώς
είναι κύμα.
β. Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford τα άτομα θα έπρεπε να εκπέμπουν συνεχές
και όχι γραμμικό.
γ. Υπεύθυνη για τη συγκράτηση των νουκλεονίων στον πυρήνα είναι η ισχυρή
πυρηνική δύναμη.
δ. Οι ακτίνες β μπορούν να διαπεράσουν μόλις ένα λεπτό φύλλο χαρτιού.
ε. Κατά την εκπομπή ακτίνων γ δεν έχουμε μεταστοιχείωση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β.1. Η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου όταν βρίσκεται στη θεμελιώδη
κατάσταση είναι Ε1. Ηλεκτρόνια συγκρούονται με άτομα του υδρογόνου τα οποία
βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. Τα άτομα διεγείρονται και εκπέμπουν
γραμμικό φάσμα που αποτελείται από έξι φασματικές γραμμές ορισμένης. Η ενέργεια
Κ των ηλεκτρονίων που διεγείρουν τα άτομα του υδρογόνου μπορεί να έχει τιμή:

. -

15
24
1  K  - 1
16
25

8
15
1
9
16
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

 . - 1  K  

. -

15
24
1  K   1
16
25
3
4

8
9

 . - 1  K   1
Μονάδες 1
Μονάδες 4

Β.2. Στην παρακάτω παράσταση τα μεγέθη που εμφανίζονται είναι: ενέργεια Ε ενός
φωτονίου, μήκος κύματος λ του φωτονίου στο κενό, ταχύτητα φωτός c στο κενό,
σταθερά του Planck h.
Ec
h
Να επιλέξετε το φυσικό μέγεθος που παριστάνει η παραπάνω παράσταση.
α. Περίοδος του φωτονίου
β. Συχνότητα του φωτονίου
γ. Ταχύτητα του φωτονίου στο κενό
Μονάδες 1
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 3

B.3 Το φιλμ Α του σχήματος δείχνει το συνεχές και το γραμμικό φάσμα μιας
ακτινοβολίας Χ.

Α. Ποιο από τα φιλμ Β, Γ, Δ αντιστοιχεί στο φάσμα της ακτινοβολίας Χ στην περίπτωση
που αλλάξουμε μόνο το υλικό της ανόδου.
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Μονάδες 1
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 3
Β.i Ποιο από τα φιλμ Β, Γ, Δ αντιστοιχεί σε ακτίνες Χ που παράγονται από την ίδια
συσκευή αν αλλάξουμε την τάση ανόδου – καθόδου.
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Μονάδες 1
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 3
ii. Οι νέες ακτίνες που παράγονται μετά την μεταβολή της τάσης είναι πιο σκληρές ή
πιο μαλακές;
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 2
Β4. i)Ένα σωμάτιο α (πυρήνας ηλίου 42 He ) εκτοξεύεται με ταχύτητα υ0 από πολύ
μεγάλη απόσταση προς έναν σταθερά ακίνητο πυρήνα ατομικού αριθμού Ζ. Η
ελάχιστη απόσταση κατά την οποία το σωμάτιο α πλησιάζει τον πυρήνα είναι:
α) x min 

4kZe 2
m 0

2

γ) x min 

kZe 2
m 0

2

4ke 2
4kZe
δ) x min 
2
m 0
m 0
ii) Στην ελάχιστη απόσταση η δύναμη που ασκείται μεταξύ του σωμάτιου α και του
ακίνητου πυρήνα είναι:
2
m 2 0
m 0
F

α) FC 
γ)
C
4kZe 2
4kZe 2
4
2
m 2 0
m 2 0
β) FC 
δ) FC 
4kZe 2
4kZe

β) x min 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
ΘΕΜΑ Γ

Μονάδες 1
Μονάδες 5

Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από τάση V=13V και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο
υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.
Γ1) Να δείξετε ότι το ηλεκτρόνιο- βλήμα δεν μπορεί να προκαλέσει ιονισμό του
ατόμου υδρογόνου, το οποίο θεωρείται ακίνητο στη διάρκεια της κρούσης.
Μονάδες 6
Γ2) Αν η κρούση αυτή προκάλεσε στο άτομο υδρογόνου τη μέγιστη δυνατή διέγερση,
φέρνοντας το ηλεκτρόνιο στην 3η διεγερμένη κατάσταση, να υπολογίσετε την
κινητική ενέργεια (σε eV) του σωματιδίου – βλήματος όταν μετά τη σκέδασή του έχει
απομακρυνθεί αρκετά μακριά από το σημείο κρούσης.
Μονάδες 6
Το διεγερμένο άτομο υδρογόνου αποδιεγείρεται στην θεμελιώδη κατάσταση. Κατά
την αποδιέγερση του εκπέμπονται δύο φωτόνια από τα οποία το ένα είναι φωτόνιο
ορατού φωτός.
Γ3) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών για το άτομο του
υδρογόνου, να δείξετε πάνω σε αυτό τα δύο ενεργειακά άλματα κατά την
αποδιέγερση του και να υπολογίσετε τη συχνότητα του ορατού φωτός που προκύπτει.
Μονάδες 8
Γ4) Ποιο από τα δύο φωτόνια που παράγονται με την αποδιέγερση του ατόμου
υδρογόνου που περιγράψαμε, θα μπορούσε να προκαλέσει διέγερση ενός γειτονικού
ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση και κατά πόσο;
Μονάδες 5
-19
Δίνονται: το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου qηλ = -e = -1,6·10 C , η σταθερά
20
του Planck h  1034 j  s , η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0= 3·108 m/s και η
3
ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση Ε1 = -13,6 eV.

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα από τα άτομα του υδρογόνου, που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση με
ενέργεια Ε1= -13,6 eV προσπίπτει μονοχρωματική ακτινοβολία ενέργειας 33,75 eV,
με συνέπεια το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου (ηλεκτρόνιο 1) να βρεθεί σε περιοχή,
όπου η επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα είναι πρακτικά μηδέν.
Το ηλεκτρόνιο αυτό (ηλεκτρόνιο 1) συγκρούεται με ένα δεύτερο άτομο υδρογόνου
(ηλεκτρόνιο 2), που βρίσκεται και αυτό στη θεμελιώδη κατάσταση. Το ηλεκτρόνιο
του δεύτερου ατόμου απορροφά το 60% της ενέργειας του ηλεκτρονίου (ηλεκτρόνιο
1) και διεγείρεται.
Δ1. Να υπολογίσετε σε ποια διεγερμένη κατάσταση θα βρεθεί το ηλεκτρόνιο του
ατόμου του υδρογόνου (ηλεκτρόνιο 2).
Μονάδες 6
Δ2. Ποιες είναι οι δυνατές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου (ηλεκτρόνιο 2) που
πραγματοποιούνται κατά την αποδιέγερση.
Μονάδες 6

Δ3. Να αιτιολογήσετε ποια από αυτές τις ακτινοβολίες που εκπέμπονται έχει το
μικρότερο μήκος κύματος και να το υπολογίσετε.
Μονάδες 6
Το ηλεκτρόνιο του πρώτου ατόμου υδρογόνου (ηλεκτρόνιο 1) ακριβώς μετά τον
4
ιονισμό του κινείται προς ακίνητο πυρήνα
2 He (πυρήνας 1), με τον οποίο
συγκρούεται και στον οποίο μεταβιβάζει το 20% της κινητικής του ενέργειας. Στη
συνέχεια ο πυρήνας 24 He (πυρήνας 1) αρχίζει να κινείται από πολύ μακριά προς άλλο
ακίνητο πυρήνα 24 He (πυρήνας 2).
Δ4. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα βρεθούν οι δύο πυρήνες ηλίου.
Στην απόσταση που υπολογίσατε ασκείται ισχυρή δύναμη;
Μονάδες 7
Δίνονται: c0= 3·108 m/s, 1eV =1,6· 10-19 J, e =1,6· 10-19 C, h=6,6.10-34J.sec,
k=9·109 Nm2/C2, μπορείτε να κάνετε την προσέγγιση 4,03 = 4
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ΚΤΡΙΑΚΗ 26 AΠΡΙΛΙΟΤ 2015
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΦΤΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ
Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΘΔΣΙΚΗ -ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη,
δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ
εκηηειή πξόηαζε.
Α1. Σην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ ζεκειηώδε θαηάζηαζε, ε νιηθή ελέξγεηα ηνπ
ειεθηξνλίνπ είλαη Δ =-13,6 eV. Η δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηε ζεκειηώδε
θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ πδξνγόλνπ είλαη:
α. U = -27,2 eV
β. U = - 6,8 eV
γ. U = + 13,6 eV
δ.U = 27,2 eV
Μονάδες 5
Α2. Σύκθσλα κε ην αηνκηθό πξόηππν ηνπ Bohr (Μπόξ) γηα ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ,
γηα ηα κέηξα π1 θαη π3 ησλ ηαρπηήησλ ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ ζεκειηώδε επηηξεπόκελε
ηξνρηά (n=1) θαη ζηελ επηηξεπόκελε ηξνρηά κε n = 3 αληίζηνηρα, ηζρύεη ε ζρέζε:
α. π1 = 3π3
β. π3 = 3π1
γ. π1 = 9π3
δ. π1 = 4π3
Μονάδες 5
Α3. Πεγή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα κε
κήθνο θύκαηνο ι. Η πεγή εθπέκπεη 4∙1018 θσηόληα αλά δεπηεξόιεπην. Η ηζρύο ηεο
πεγήο γηα ηελ εθπνκπή ηεο παξαπάλσ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη P. Μία
δεύηεξε πεγή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα
κήθνπο ι΄=2ι .
Αλ νη δύν πεγέο έρνπλ ηελ ίδηα ηζρύ, ηόηε ν αξηζκόο ησλ θσηνλίσλ αλά δεπηεξόιεπην
πνπ εθπέκπεηαη από ηε δεύηεξε πεγή είλαη:
α. 4∙1018
β. 2∙1018

γ. 8∙1018
δ. 9∙1018
Μονάδες 5
Α4. Η ηαρύηεηα ηνπ θσηόο γηα δύν κνλνρξσκαηηθέο αθηηλνβνιίεο Α θαη Β κέζα ζην
λεξό έρεη ηε ζρέζε cΑ > cB . Τόηε ηζρύεη αθόκε όηη:
α.. ιΑ > ιB θαη nΑ <nB
β. ιΑ < ιB θαη nΑ >nB

γ. ιΑ < ιB θαη nΑ <nB
δ. ιΑ < ιB θαη nΑ >nB
Μονάδες 5

Α5. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό ζαρ,
δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Σωζηό, αν η ππόηαζη είναι
ζωζηή, ή Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.
α. Η ρξήζε ησλ ππεξύζξσλ βαζίδεηαη ζηελ εθιεθηηθόηεηά ηνπο λα απνξξνθώληαη
από ηελ ύιε.
β. Αλ νη αιιαγέο ζην DNA αθνξνύλ γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ην ξπζκό πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ
θπηηάξσλ, νη αθηίλεο Φ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν.

γ. Η απνξξόθεζε ησλ αθηηλώλ απμάλεηαη όζν κεηώλεηαη ην κήθνο θύκαηνο ηεο
αθηηλνβνιίαο.
δ. Οη αθηηλνβνιίεο ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζηελ Ιαηξηθή γηα επηιεθηηθή
θαηαζηξνθή ηζηώλ, όπσο είλαη νη όγθνη.
ε. Σηηο ππξεληθέο αληηδξάζεηο ηζρύνπλ νη λόκνη δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ, ηεο νξκήο
θαη ηεο ελέξγεηαο.
Μονάδες 5

ΘEMA B
Β1. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο όηαλ δηαδίδεηαη ζε έλα δηαθαλέο πιηθό Υ,
ρξεηάδεηαη ρξόλν t γηα λα δηαδνζεί ζε απόζηαζε x. Ο ρξόλνο t είλαη θαηά 50%
κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε αθηίλα ζην θελό, γηα λα
δηαλύζεη ηελ ίδηα απόζηαζε.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Ο δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ Υ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αθηίλα θσηόο είλαη:
α. n = 1,25
β. n = 0,8
γ. n = 1,5
Μονάδες 4
B) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Κάπνηα κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο ι0 ζην θελό δηαδίδεηαη
ζε θάπνην πιηθό κε δείθηε δηάζιαζεο n=5/4 γηα ηελ αθηηλνβνιία απηή. Παξαηεξνύκε
ηόηε όηη κέζα ζην πιηθό ππάξρνπλ 1010 κήθε θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Γεύηεξε

αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο ι0΄=ι0/2 ζην θελό δηαδίδεηαη ζην ίδην πιηθό. Γηα ηε
δεύηεξε αθηηλνβνιία ν δείθηεο δηάζιαζεο είλαη n΄=1,5.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Τα κήθε θύκαηνο ηεο δεύηεξεο αθηηλνβνιίαο πνπ ππάξρνπλ ζην πιηθό είλαη:
1
α. 1010
2
β. 2 1010
γ. 2, 4 1010
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2).
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο (κνλάδεο 4).

Μονάδες 6

Β3. Σε έλα άηνκν πδξνγόλνπ ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ειεθηξνλίνπ είλαη
3h
L
. Αλ F ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο, K ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ
2
ειεθηξνλίνπ θαη r1 ε αθηίλα ηνπ Bohr, ζα είλαη:
α) F

2K
3r1

β) F

K
9r1

γ) F

2K
9r1

Μονάδες 2
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Γηα ηε ιήςε κηαο αθηηλνγξαθίαο απαηηνύληαη αθηίλεο Φ κήθνπο θύκαηνο
ι=6,63∙10-11m. H έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη Ι=20mΑ.
Δάλ ν ρξόλνο ιήςεο ηεο αθηηλνγξαθίαο είλαη Γt=0,1s θαη ε απόδνζε ηνπ πιηθνύ ηεο
αλόδνπ είλαη 0,1%, ηόηε:
Γ1. Πόζε είλαη ε εθαξκνδόκελε ηάζε ζην ζσιήλα παξαγσγήο ησλ αθηίλσλ Φ;
Μονάδες 5
Γ2. Πόζε ελέξγεηα κεηαθέξεη ε δέζκε ησλ αθηίλσλ Φ;.
Μονάδες 7
Γ3. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ εθπεκπόκελσλ θσηνλίσλ από ηε ζπζθεπή ζην ρξόλν
ιήςεο ηεο αθηηλνγξαθίαο;
Μονάδες 6
Γ4. Υπνζέηνπκε όηη όιε ε εθπεκπόκελε αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη από ηνπο ηζηνύο
ελόο αλζξώπηλνπ ζώκαηνο κάδαο m=12Kg.

Να βξείηε εάλ εγθπκνλεί θηλδύλνπο ε παξαπάλσ ιήςε αθηηλνβνιίαο γηα ηνλ
άλζξσπν, δεδνκέλνπ όηη ε κέγηζηε επηηξεπόκελε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα
απνξξνθάηαη αλά κνλάδα κάδαο ηζηνύ είλαη 2∙10-4J/Kg.
Μονάδες 7
Να ζεσξήζεηε όηη ζε κηα θξνύζε, θαηά ηελ νπνία παξάγεηαη θσηόλην, όιε ε θηλεηηθή
ελέξγεηα θάζε ειεθηξνλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα ελόο θσηνλίνπ.
Γίνονται: ε ζηαζεξά ηνπ Planck h=6,63 .10-34 Js, ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό
c=3.108m/s, θαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ e=1,6.10-19C.
ΘΔΜΑ Γ
Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αληίδξαζε ζράζεο ελόο ππξήλα νπξαλίνπ:
235
92

95
139
1
0
U + 01 n
42 Mo + 57 La +2( 0 n) + 7( -1 e)+7v e
Τν 90% ηεο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξώλεηαη από θάζε δηαζπώκελν ππξήλα νπξαλίνπ,
απνηειεί ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζξαπζκάησλ ηεο ζράζεο (λένη ππξήλεο, λεηξόληα,
ειεθηξόληα)ελώ ην ππόινηπν 10% κνηξάδεηαη ηζόπνζα ζηελ αθηηλνβνιία γ θαη ζηα
παξαγόκελα αληηλεηξίλα ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ηελ εθπνκπή ησλ ειεθηξνλίσλ. Οη δύν
πξώηεο κνξθέο ελέξγεηαο γίλνληαη άκεζα εθκεηαιιεύζηκεο επεηδή όηαλ
απνξξνθώληαη από ηελ ύιε, κεηαηξέπνληαη ζε ζεξκόηεηα. Αληίζεηα, ε ελέξγεηα ησλ
αληηλεηξίλσλ δηαθεύγεη.
Να ππνινγίζεηε ηε δηαθεύγνπζα ελέξγεηα ησλ αληηλεηξίλσλ όηαλ ζα έρνπλ
δηαζπαζηεί 2moles ππξήλσλ νπξαλίνπ.
Γίλνληαη: νη αηνκηθέο κάδεο
95
m( 235
235, 044u , m( 42
Mo) 94,906u , m( 139
138,906u
92 U)
57 La)
ε κάδα ηνπ λεηξνλίνπ mn=1,009u,
ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο c=3∙108m/s
ε αηνκηθή κνλάδα κάδαο: 1u=931,48MeV/c2

ν αξηζκόο Avogadro: NA=6,023 1023ππξήλεο/mol.
Μονάδες 7
Β) Μία ππξεληθή αληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθό ησλ άζηξσλ είλαη
ε παξαθάησ:
....
6

C +

3
....

He

12
6

C + 42 He

Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηνπο αηνκηθνύο θαη καδηθνύο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ λα
ππνινγίζεηε:

α) Τελ ελέξγεηα Q ηεο αληίδξαζεο.
Μονάδες 6

β) Τν πιήζνο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα λα παξαρζεί
ελέξγεηα 2504J.
Μονάδες 6

γ) Τε κάδα ηνπ 42 He πνπ απαηηείηαη λα αληηδξάζεη ώζηε λα παξαρζεί ε παξαπάλσ
ελέξγεηα.
Μονάδες 6

Οη αηνκηθέο κάδεο ησλ παξαπάλσ ππξήλσλ είλαη αληίζηνηρα mΑ( ....6 C )=13,0034u,
mΑ( ....3 He )=3,016u, mΑ( 126 C )=12u θαη mΑ( 42 He )=4,0026u.

Δίνονηαι οι παπακάηω ζηαθεπέρ:
Μνλάδα ελέξγεηαο MeV: 1MeV=1,6 10–13J
Αηνκηθή κνλάδα κάδαο: 1u=931,5MeV/c2
Αηνκηθή κνλάδα κάδαο: 1u=1,66 10–27Kg
Αξηζκόο Avogadro: NA=6 1023ππξήλεο/mol.
Γξακκνκνξηαθή κάδα ηνπ ππξήλα 42 He : Μ=4g/mol.
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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ
ΦΤΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΘΔΣΙΚΗ –ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη,
δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ
εκηηειή πξόηαζε.
Α1. Τν θάζκα πνπ παίξλνπκε όηαλ ιεπθό θσο πεξάζεη κέζα από αέξην είλαη
α. ζπλερέο θάζκα εθπνκπήο,
β. γξακκηθό θάζκα εθπνκπήο,
γ. ζπλερέο θάζκα απνξξόθεζεο,
δ. γξακκηθό θάζκα απνξξόθεζεο.
Μονάδες 4
Α2. Σηηο ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο αλήθνπλ
α. ηα λεηξόληα,
β. νη αθηηλνβνιίεο α, β, θαη γ,
γ. νη αθηίλεο Χ,
δ. όια ηα πξνεγνύκελα.
Μονάδες 4
Α3. Γύν αθηίλεο Χ έρνπλ κήθε θύκαηνο ι1 θαη ι2 αληίζηνηρα θαη βάιινληαη πξνο ηελ
ίδηα πιάθα νξηζκέλνπ πάρνπο d. Αλ ηζρύεη όηη ι1<ι2, ηόηε:
α. Οη αθηηλνβνιίεο έρνπλ ίδηα δηεηζδπηηθόηεηα αθνύ ην πιηθό ηεο πιάθαο είλαη ην
ίδην.
β. Η δηεηζδπηηθόηεηα θαη ησλ δύν εμαξηάηαη από ην πιηθό ηεο πιάθαο.
γ. Η αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι1 είλαη πεξηζζόηεξν δηεηζδπηηθή από ηελ
αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι2.
δ. Η αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι2 είλαη πεξηζζόηεξν δηεηζδπηηθή από ηελ
αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι1.
Μονάδες 4
Α4. Σύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ Bohr γηα ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ:
α. όηαλ ην ειεθηξόλην κεηαπεδάεη από ηε ζεκειηώδε ηξνρηά ζε άιιε επηηξεπόκελε
κεηώλεηαη ε ζηξνθνξκή ηνπ,
β. όηαλ ην ειεθηξόλην θηλείηαη ζε δηεγεξκέλε ηξνρηά, εθπέκπεη αθηηλνβνιία,
γ. ην ειεθηξόλην θηλείηαη ζε θπθιηθέο θαζνξηζκέλεο ηξνρηέο πεξί ηνλ ππξήλα θαη όηαλ
βξίζθεηαη ζηηο ηξνρηέο απηέο, δελ εθπέκπεη αθηηλνβνιία,
δ. εθπέκπεη έλα ή πεξηζζόηεξα θσηόληα ζε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε αλάκεζα ζε
επηηξεπόκελεο ηξνρηέο.
Μονάδες 4

Α5.Πνην από ηα παξαθάησ δελ ηζρύεη ζύκθσλα κε ηελ θβαληηθή ζεσξία;
α. θάζε θσηόλην έρεη ελέξγεηα Δ = h f,
β. ην θσηόλην ζπκπεξηθέξεηαη θαη ζαλ ζσκαηίδην θαη ζαλ θύκα,
γ. ην θσο εθπέκπεηαη θαη απνξξνθάηαη θαηά ζπλερή ηξόπν,
δ. ηα θσηόληα έρνπλ νξκή.
Μονάδες 4
Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο,
δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε
είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
Α. Ο ππξήλαο

62

Ni είλαη ζηαζεξόηεξνο από ηνλ ππξήλα

238

U.

Β. Η ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET), ρξεζηκνπνηεί ξαδηελεξγά πιηθά πνπ
εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία γ.
Γ. Έλα άηνκν πδξνγόλνπ κπνξεί λα εθπέκςεη αθηίλεο Χ.
Γ. Ο ηύπνο πνπ εθθξάδεη ηελ ηζνδπλακία κάδαο ελέξγεηαο είλαη E mc 2 .
Δ. Σε κηα ελδόζεξκε ππξεληθή αληίδξαζε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ πξντόλησλ είλαη
κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ησλ αληηδξώλησλ
Μονάδες 5
ΘΔΜΑ Β
Β1.Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία δηέξρεηαη από ην γπαιί ζηνλ αέξα. Ο δείθηεο
δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ είλαη nγ=2.
i) ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο είλαη
α) 0%
β) 50%
γ) 25% δ) 100%
ii) Τν πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη
α) 0%
β) 50%
γ) 25% δ) 100%
iii) Τν πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ κήθνπο θύκαηνο είλαη
α) 0%
β) 50%
γ) 25% δ) 100%
iv) Τν πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ελέξγεηαο είλαη
α) 0%
β) 50%
γ) 25% δ) 100%
Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.
Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.

Μονάδες 2
Μονάδες 8

Β2. Άηνκν πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε θαη απνξξνθά θσηόλην
3E1
ζπρλόηεηαο f
. Ο θύξηνο θβαληηθόο αξηζκόο n ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
4h
δηεγείξεηαη ην άηνκν είλαη:
α. n = 2
β. n = 3
γ. n = 4
δ. n = 5.
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 1
Μονάδες 4

B.3 Ο ππξήλαο ηνπ Βνξίνπ 125 B κεηαζηνηρεηώλεηαη ζε ππξήλα ηνπ άλζξαθα 126C κεηά
από δηάζπαζε β –. Η κεηαζηνηρείσζε κπνξεί λα γίλεη είηε απεπζείαο ή κε παξαγσγή
θσηνλίνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ.

(Γίλνληαη: Η ελέξγεηα ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε Δ1= -13,6eV.
12
12
Να ζεσξήζεηε όηη νη ππξήλεο βνξίνπ 5 B θαη ηνπ άλζξαθα 6 C θαηά ηηο δηαζπάζεηο
παξακέλνπλ αθίλεηνη, θαζώο θαη όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αληηλεηξίλνπ είλαη ακειεηέα.)

Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ 1ε πεξίπησζε είλαη
13,476 MeV ηόηε:
Α. Αηηηνινγήζηε γηαηί ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε
δηάζπαζε ζηε δεύηεξε πεξίπησζε είλαη κηθξόηεξε από απηή ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ
πξώηε πεξίπησζε.
Μονάδες 4
Β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ παξάγεηαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε
εμαληιείηαη έπεηηα από δηαδνρηθέο θξνύζεηο ηνπ ειεθηξνλίνπ κε N 88 104 άηνκα
πδξνγόλνπ κε απνηέιεζκα ηε δηέγεξζε όισλ ησλ αηόκσλ πδξνγόλνπ από ηε
ζεκειηώδε ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε. Η ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ γ πνπ
παξάγεηαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε είλαη:
α. 4,5ΜeV
β. 13 ΜeV
γ. 8,976 ΜeV
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 1
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Γηα δύν ηζόηνπνπο ππξήλεο

A1
Z

X θαη

A2
Z

X δίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:

α. Ο καδηθόο αξηζκόο Α2 ηνπ ππξήλα
ηνλ καδηθό αξηζκό Α1 ηνπ ππξήλα

A1
Z

A2
Z

X είλαη θαηά κία κνλάδα κεγαιύηεξνο από

X.

β. όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ππξήλσλ είλαη r=2,56 10-14m , ε ειεθηξηθή
δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη U=9 10-15J.
γ. Ο αξηζκόο ησλ λεηξνλίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα

A2
Z2

Y είλαη δηπιάζηνο από

ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα

A1
Z1

Γ1. Να δείμεηε όηη νη παξαπάλσ ηζόηνπνη

Y είλαη νη ππξήλεο 12 H θαη

3
1

A1
Z1

X θαη

A2
Z2

X.

H αληίζηνηρα.

Όηαλ έλαο ππξήλαο

Μονάδες 6
2
1

H ζπγθξνύεηαη κε έλα αθίλεην ππξήλα

3
1

H παξάγνληαη έλα

ζσκαηίδην α θαη έλα λεηξόλην.
Γ2. Να γξάςεηε ηελ αληίδξαζε.
Μονάδες 5
Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε.
Μονάδες 7

Έλαο ππνζεηηθόο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαπάλσ
αληίδξαζε θηλεί έλα ηξέλν ην νπνίν αλαπηύζζεη ζηαζεξή ηζρύ P=106W γηα ρξόλν
t =6h.
Γ4. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
ζην ρξόλν t ώζηε ην ηξέλν λα αλαπηύμεη ηελ παξαπάλσ ηζρύ, αλ είλαη γλσζηό όηη ε
απόδνζε ηνπ ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα είλαη 20% .
Μονάδες 7
Γίλνληαη:
ε κάδα ηνπ ππξήλα 12 H :3,345·10-27Kg, ε κάδα ηνπ ππξήλα 13 H :5,008·10-27Kg
ε κάδα ηνπ ππξήλα 42 He :6,647·10-27Kg, ε κάδα ηνπ λεηξνλίνπ : 1,675·10-27Kg
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c0 =3·10 m/s, e = 1,6·10

C, kc

9 109 Nm2 C

2

ΘΔΜΑ Γ
Α. Άηνκν πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηώδε ηνπ θαηάζηαζε (n = 1). Ηιεθηξόλην
κε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα 1,25 eV επηηαρύλεηαη από ηάζε V=20 V θαη θαηόπηλ
ζπγθξνύεηαη κε ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ ζην νπνίν απνδίδεη ην 60% ηεο θηλεηηθήο
ηνπ ελέξγεηαο δηεγείξνληάο ην, ρσξίο λα ηνπ κεηαβάιιεη ηελ θηλεηηθή ηνπ θαηάζηαζε.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1. Τνλ θβαληηθό αξηζκό n ηεο δηεγεξκέλεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηήιζε ην
άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ κεηά ηελ θξνύζε θαη ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ
ειεθηξνλίνπ ηνπ αηόκνπ ζηε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε.
Μονάδες 5
Γ2. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ ζθεδάζηεθε.
Μονάδες 4
Β. Καηά ηελ απνδηέγεξζε ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ εθπέκπνληαη δύν κόλν θσηόληα
κε έλα από απηά λα αλήθεη ζηελ νξαηή πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο.
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ησλ ζπρλνηήησλ ησλ δύν εθπεκπόκελσλ θσηνλίσλ.
Μονάδες 5
Γ. Γύν αθηηλνβνιίεο κε ζπρλόηεηεο ίδηεο κε ηηο ζπρλόηεηεο ησλ δύν εθπεκπόκελσλ
θσηνλίσλ πξνζπίπηνπλ ηαπηόρξνλα θαη θάζεηα ζε δηαθαλέο νπηηθό πιηθό πάρνπο d.
Τν πιηθό εκθαλίδεη δείθηεο δηάζιαζεο nα = 1,5 γηα ηελ νξαηή αθηηλνβνιία θαη nβ γηα
ηελ αόξαηε αθηηλνβνιία. Αλ c 1,5 108 m / s ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηεο αόξαηεο
αθηηλνβνιίαο κέζα ζην νπηηθό πιηθό, λα ππνινγίζεηε:
Γ4. Τν δείθηε δηάζιαζεο nβ ηνπ νπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ αόξαηε αθηηλνβνιία.
Μονάδες 3
Γ5. Τελ επί ηνηο εθαηό κεηαβνιή ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηεο αόξαηεο αθηηλνβνιίαο
εμαηηίαο ηνπ νπηηθνύ πιηθνύ.
Μονάδες 4
t
Γ6. Τν ιόγν a , όπνπ tα θαη tβ νη ρξόλνη κεηάβαζεο ησλ δύν αθηηλνβνιηώλ αληίζηνηρα
t
κέζα από ην πιηθό.
Μονάδες 4
–19
–31
Γίλνληαη: E1 = –13,6eV, h 6, 6 10 34 j s , e = 1,6·10 C, me = 9·10 kg
8
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