∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ 1ο.
Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή.

1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση:
i) Έχει αποµακρυνθεί από το άτοµο.
ii) Ηρεµεί
iii) Είναι σε τροχιά µε τη µικρότερη ενέργεια
iv) Είναι σε τροχιά µε τη µεγαλύτερη ενέργεια.
Επιλέξτε την σωστή πρόταση.
2) Οι ακτίνες Χ
i) έχουν φάσµα που είναι µόνο συνεχές.
ii) έχουν µήκος κύµατος που εµπίπτει στην περιοχή του ορατού φάσµατος.
iii) δεν προκαλούν βλάβες στους οργανισµούς.
iv) παράγονται όταν ηλεκτρόνια µεγάλης ταχύτητας προσπίπτουν σε µεταλλικό στόχο.
Μονάδες

8

3) Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford για το άτοµο του υδρογόνου
i) το φάσµα εκποµπής του υδρογόνου είναι γραµµικό,
ii) το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται σε καθορισµένες τροχιές γύρω από τον πυρήνα,
iii) το ηλεκτρόνιο εκπέµπει συνεχώς ακτινοβολία κατά την περιφορά του γύρω από τον
πυρήνα.
iv) το άτοµο εκπέµπει ακτινοβολία, µόνο όταν το ηλεκτρόνιο µεταπηδήσει από µια επιτρεπόµενη τροχιά σε άλλη µικρότερης ενέργειας.
Μονάδες

8

4) Το πρότυπο του Βοhr ερµηνεύει τα φάσµατα εκποµπής:
i) όλων των σωµάτων,
ii) όλων των στοιχείων σε αέρια κατάσταση,
iii) µόνο του υδρογόνου, όταν βρίσκεται σε αέρια κατάσταση,
iv) των ατόµων ή των ιόντων που έχουν µόνο ένα ηλεκτρόνιο
5) Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι ηλεκτροµαγνητικό
κύµα. Η θεωρία αυτή:
i) αποδείχτηκε λανθασµένη.
ii) ερµηνεύει φαινόµενα που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση του φωτός µε την ύλη.
iii) δέχεται ότι κάθε άτοµο απορροφά και εκπέµπει φωτόνια.
iv) δεν µπορεί να ερµηνεύσει όλα τα φαινόµενα που έχουν σχέση µε το φως.
6) Θέλουµε να µειώσουµε την απορρόφηση των ακτίνων Χ.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αυξήσουµε:
i) τον ατοµικό αριθµό του υλικού που απορροφά την ακτινοβολία.
ii) την θερµοκρασία της καθόδου στον σωλήνα παραγωγής των ακτίνων Χ.
iii) την τάση µεταξύ ανόδου και καθόδου στον σωλήνα παραγωγής των ακτίνων Χ.
iv) την συχνότητα των ακτίνων Χ.
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες
Μονάδες

8

7) Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
i) Στο πρότυπο του Βοhr για το άτοµο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιο στρέφεται γύρω από
τον πυρήνα, σε ορισµένες τροχιές, που ονοµάζονται.....................................

ii) Όταν αυξάνει η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου, στο άτοµο του υδρογόνου, η ταχύτητα του ηλεκτρονίου ......................... η κινητική ενέργεια .......................... η δυναµική ενέργεια ................. και η ολική ενέργεια ............................
iii) Η µετάβαση ενός ηλεκτρονίου από µια τροχιά χαµηλής ενέργειας σε άλλη υψηλότερης
ενέργειας, ονοµάζεται .................. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να αποµακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο από τη θεµελιώδη στοιβάδα ενός ατόµου, σε περιοχή εκτός του
ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα ονοµάζεται ...................... Η διέγερση ενός ατόµου υδρογόνου µπορεί να γίνει είτε µε ........................................ είτε µε ................................
Μονάδες

ΘΕΜΑ 2ο.
1) Να αποδείξετε ότι όταν αυξάνεται η ακτίνα περιστροφής στο άτοµο του υδρογόνου η ταχύτητα του ηλεκτρονίου µειώνεται.
Μονάδες

10

2) Μια ακτίνα ερυθρού φωτός (Α) προσπίπτει από τον
αέρα στο πρίσµα του σχήµατος.
i) Να σχεδιάστε την πορεία της και να δείξετε στο A
σχήµα:
a) Τη γωνία πρόσπτωσης.
b) Την γωνία διάθλασης.
B
c) Την γωνία εκτροπής.
ii) Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
a) Η ταχύτητα της ακτινοβολίας στον αέρα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα στο
πρίσµα.
b) Η ακτίνα αναλύεται, οπότε παίρνουµε ένα φάσµα.
c) Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας αυξάνεται κατά την έξοδο της ακτίνας από το
πρίσµα.
d) Η γωνία εκτροπής θα ήταν µεγαλύτερη αν η ακτίνα είχε µπλε χρώµα.
iii) Να σχεδιάστε επίσης την πορεία της πράσινης ακτίνας (Β) που προσπίπτει κάθετα στη
βάση του πρίσµατος
3) Για να παράγουµε ακτίνες x, σε ένα σωλήνα εξέρχονται ηλεκτρόνια από ένα θερµαινόµενο
ηλεκτρόδιο.
i) Πώς ονοµάζεται το ηλεκτρόδιο αυτό και µε ποιο τρόπο το θερµαίνουµε;
ii) Αν αυξήσουµε την θερµοκρασία του ηλεκτροδίου αυτού, τι θα αλλάξει στη λειτουργία
της συσκευής; Θα προκύψουν πιο σκληρές ακτίνες;
4) Γραµµικό φάσµα εκποµπής:
i) Ποια είναι η µορφή του;
ii) Από ποια σώµατα εκπέµπεται;
Μονάδες

8+8=16

ΘΕΜΑ 3ο.
Η κάθοδος σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ εκπέµπει 1015 ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο µε µηδενική αρχική ταχύτητα. Το ελάχιστο µήκος κύµατος των παραγοµένων ακτίνων Χ είναι 0,8nm.
Εάν το 1% της συνολικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε ακτινοβολία, ζητούνται:
i) Η ολική ισχύς των ακτίνων Χ.
ii) Το ποσό θερµότητας που παράγεται στην άνοδο ανά δευτερόλεπτο.
iii) Η τάση V µεταξύ ανόδου και καθόδου.
iv) Ποια ρύθµιση είναι απαραίτητη αν θέλουµε να αυξήσουµε κατά 20% την ισχύ των ακτίνων Χ, χωρίς αλλαγή του ελάχιστου µήκους κύµατος;
∆ίνονται h=6,4L10-34 JLs και c=3L108m/s.

ΘΕΜΑ 4ο.
Αφού επιταχυνθεί ένα αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο Α από τάση V, προσπίπτει σε ακίνητο άτοµο
υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη του κατάσταση µε ενέργεια Ε1= - 13,6eV. Το
άτοµο του υδρογόνου απορροφά µέρος της ενέργειας του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου, διεγείρεται στη δεύτερη διεγερµένη στάθµη (n=3) ενώ εξακολουθεί να παραµένει ακίνητο (το άτοµο)
µετά την κρούση. Το ηλεκτρόνιο Α µετά την αλληλεπίδρασή του µε το άτοµο του υδρογόνου
έχει κινητική ενέργεια 7,91eV.
i) Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας σε διάγραµµα ενεργειακών σταθµών όλες τις δυνατές
µεταβάσεις από τη διεγερµένη κατάσταση (n=3) στη θεµελιώδη κατάσταση.
Μονάδες

10

ii) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος λ0 του φωτονίου που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση του ατόµου από την κατάσταση n=3 στην κατάσταση n=2 .
Μονάδες

10

iii) Στη συνέχεια το φωτόνιο αυτό εισέρχεται σε διαφανές πλακίδιο πάχους d = 4,42 cm. Το
πάχος αυτό είναι ίσο µε 105 µήκη κύµατος λ του φωτονίου µέσα στο πλακίδιο. Να βρείτε τον δείκτη διάθλασης η του διαφανούς πλακιδίου.
iv) Να υπολογίσετε την τάση V από την οποία επιταχύνθηκε το ηλεκτρόνιο Α
Μονάδες

10

v) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια και το µέτρο της στροφορµής του ηλεκτρονίου
του ατόµου του υδρογόνου στη διεγερµένη κατάσταση n=3.
Μονάδες

20

∆ίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0=3· 1 0 8 m / s , η σταθερά του Planck, h
= 4,1769 ⋅ 10-15 eV ⋅ s , |e|=1,6· 1 0 - 19C.

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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Πειραιάς

/2003

Στις ερωτήσεις 1) και 2) κυκλώστε την πρόταση που είναι σωστή.

1) Όταν το άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση, σύµφωνα µε τον Βοhr:
α. εκπέµπει συνεχώς ακτινοβολία.
β. το ηλεκτρόνιο έχει τη µέγιστη δυνατή ολική ενέργεια.
γ. δεν είναι δυνατόν να διεγερθεί.
δ. πρέπει να απορροφήσει ενέργεια για να ιονισθεί.
Μονάδες

8

Μονάδες

8

2) Αν θέλουµε να παράγουµε σκληρότερες ακτίνες Χ, θα πρέπει να:
α) Να αυξήσουµε την τάση V1 µε την οποία θερµαίνουµε την κάθοδο.
β) Να µειώσουµε την τάση V1 µε την οποία θερµαίνουµε την κάθοδο.
γ) Να αυξήσουµε την τάση V2 µε την οποία επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια.
δ) Να µειώσουµε την τάση V2 µε την οποία επιταχύνονται τα ηλεκτρόνια.
3) Θέλουµε να αυξήσουµε την απορρόφηση των ακτίνων Χ.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αυξήσουµε:
i) το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ.
ii) την συχνότητα των ακτίνων Χ.
iii) το πάχος του υλικού που απορροφά την ακτινοβολία.
iv) την θερµοκρασία της καθόδου στον σωλήνα παραγωγής των ακτίνων Χ.
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες
Μονάδες

8

4) α) Η ακτίνα της θεµελειώδους στιβάδας στο άτοµο του υδρογόνου είναι ίση µε 0,05nm. Να
βρείτε την ακτίνα της δεύτερης και της τρίτης στιβάδας.
β) Παίρνοντας το φάσµα εκποµπής ενός αερίου, βλέπουµε µόνο µια κόκκινη γραµµή µε
µήκος κύµατος 670nm. Ποιο θα είναι το φάσµα απορρόφησης του αερίου αυτού; Να
δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας.
Μονάδες

6+10=16

5) Για να παράγουµε ακτίνες x σε ένα σωλήνα, πέφτουν κινούµενα ηλεκτρόνια σε ηλεκτρόδιο
που είναι κατασκευασµένο από δύστηκτο µέταλλο.
α) Πώς ονοµάζουµε το ηλεκτρόδιο αυτό και γιατί το µέταλλο είναι δύστηκτο;
β) Αν αλλάξουµε το υλικό του ηλεκτροδίου αυτού, τι θα αλλάξει στη λειτουργία του σωλήνα και τι θα συµβεί µε το ελάχιστο µήκος κύµατος των ακτίνων x;
Μονάδες

5+5=10

6) Ένα ηλεκτρόνιο (Α) το οποίο αρχικά είναι ακίνητο αφού επιταχυνθεί από ηλεκτρικό πεδίο
διαφοράς δυναµικού V1=12,29V συγκρούεται µε άτοµο υδρογόνου το οποίο αρχικά βρίσκεται στην θεµελιώδη κατάσταση του µε ενέργεια E1= -13.6eV.
α) Μελετώντας το διάγραµµα των ενεργειακών σταθµών του ατόµου του υδρογόνου να
βρείτε ποια είναι η ανώτερη επιτρεπόµενη ενεργειακή στάθµη στην οποία µπορεί να
διεγερθεί αυτό µετά την κρούση του µε το ηλεκτρόνιο.
Μονάδες

10

β) Να υπολογίσετε στην περίπτωση αυτή την ταχύτητα του ηλεκτρονίου (Α) µετά την
κρούση, µε δεδοµένο ότι το άτοµο του υδρογόνου, µετέβη στην ανώτερη επιτρεπόµενη
ενεργειακή στάθµη.
Μονάδες

15

γ) Το άτοµο του υδρογόνου µετά την παραπάνω κρούση αποδιεγείρεται εκπέµποντας µόνο
ένα φωτόνιο. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος του φωτονίου που εκπέµπεται.
Μονάδες

10

δ) Να υπολογίσετε την δυναµική ενέργεια και το µέτρο της στροφορµής του ηλεκτρονίου
του ατόµου του υδρογόνου στη διεγερµένη κατάσταση.
Μονάδες

15

∆ίνονται: µάζα ηλεκτρονίου m=9L10-31kg, φορτίο |e| =1.6L10-19 C, h=6.6L10-34JLs,
c0=3·108m/s

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

