
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Φυλλάδιο 1 : ΄Υλη και ακτινοβολία, Μέλαν σώµα, Φωτοηλεκτρικό ϕαινόµενο

1. Ενα ϕωτόνιο µήκους κύµατος λ = 12.4 Å έχει ενέργεια :

α) 10 eV ϐ) 10−3 eV γ) 1 KeV δ) 1 MeV

2. Σε ϑερµοκρασία 4000 Κ η µέση ϑερµική ενέργεια των µορίων ενός αερίου είναι ίση µε :

α) 0.5 eV ϐ) 5 eV γ) 1/3 eV δ) 0.25 eV

3. Μια ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µήκους κύµατος λ = 10−3 cm ανήκει σε ένα από τα ακό-
λουθα µέρη του ϕάσµατος :

α) ορατό ϐ) υπέρυθρο γ) υπεριώδες δ) ακτίνες Χ

4. Το µήκος κύµατος στο οποίο εκπέµπεται η µέγιστη ϑερµική ακτινοβολία του σώµατός µας είναι
ίσο µε :

α) λ = 10−3 cm ϐ) λ = 1 m γ) λ = 1000 Å δ) λ = 10 Å

5. Τα ϕωτόνια που αντιστοιχούν στο µέγιστο της ϑερµικής ακτινοβολίας ενός σώµατος έχουν ενέργεια
ίση µε 4 eV. Η ϑερµοκρασία του σώµατος είναι ίση µε :

α) 1000 Κ ϐ) 10000 Κ γ) 5000 Κ δ) 30000 Κ

6. Οταν είµαστε πολύ άρρωστοι η ϑερµοκρασία του σώµατός µας ϕτάνει µέχρι και τους 42 ◦C. Η
ποσοστιαία αύξηση της ϑερµικής µας ακτινοβολίας ϑα είναι τότε ίση µε :

α) 1% ϐ) 60% γ) 0.1% δ) 6%

7. Φωτόνια µήκους κύµατος λ = 2000 Å πέφτουν σε ένα µέταλλο µε έργο εξαγωγής W = 4.5 eV. Τα
εξερχόµενα ϕωτοηλεκτρόνια ϑα έχουν κινητική ενέργεια ίση µε :

α) 1.7 eV ϐ) 2.5 eV γ) 0.5 eV δ) ∆εν ϑα συµβεί ϕωτοηλεκτρικό ϕαινόµενο

8. Ακτινοβολία µήκους κύµατος 2000 Å πέφτει πάνω σε ένα µέταλλο µε έργο εξαγωγής 5 eV. Η
ταχύτητα των εξερχόµενων ϕωτοηλεκτρονίων ϑα είναι ίση µε :

α) 5× 108 cm/sec ϐ) 3× 109 cm/sec γ) 4.5× 105 cm/sec δ) 6.5× 107 cm/sec

9. Από τα ϕωτόνια µε τα ακόλουθα µήκη κύµατος µόνο ένα µπορεί να προκαλέσει ιονισµό του
ατόµου του Υδρογόνου (έργο ιονισµού 13.6 eV). Ποιο είναι αυτό;

α) λ = 1 m ϐ) λ = 8× 10−6 cm γ) λ = 6000 Å δ) λ = 1 mm

10. Η τυπική ισχύς ενός ϱαδιοσταθµού είναι 100 W.

α) Πόσα ϱαδιοφωτόνια εκπέµπει ο σταθµός το δευτερόλεπτο; (πάρτε το µήκος κύµατος του σταθ-
µού της αρεσκείας σας)
ϐ) Κάντε το ίδιο για µια λάµπα 100 W.

11. Παρακάτω δίνονται τα έργα εξαγωγής για µια σειρά τυπικών µετάλλων:
α) Cs 1.9 eV ϐ) Be 3.9 eV γ) Ti 4.1 eV δ) Au 4.8 eV
Ακτινοβολία µήκους κύµατος 3100 Å πέφτει στην επιφάνεια καθενός από τα παραπάνω µεταλλα.
(i) Σε ποιες περιπτώσεις ϑα συµβεί ϕωτοηλεκτρικό ϕαινόµενο;
(ii) Ποια είναι η ταχύτητα των εξερχόµενων ϕωτοηλεκτρονίων όπου εµφανίζονται;
(iii) Ποιο είναι το δυναµικό αποκοπής σε κάθε περίπτωση;
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