
 

1) 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 επιτρε-

πόµενη τροχιά σε άλλη µικρότερης ενέργειας.  

Ποια πρόταση είναι σωστή; 

2) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο του Βοhr για το άτοµο του υδρογόνου: 

i) Το ηλεκτρόνιο εκπέµπει συνεχώς ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

ii) Η στροφορµή του ηλεκτρονίου µπορεί να πάρει µόνο κάποιες τιµές. 

iii) Το ηλεκτρόνιο κινείται µόνο σε επιτρεπόµενες τροχιές. 

iv) Το άτοµο αποτελείται από µια σφαίρα θετικού φορτίου οµοιόµορφα κατανεµηµένου. 

3) Η ακτίνα της θεµελιώδους στιβάδας στο άτοµο του υδρογόνου είναι ίση µε 0,05nm.  Να 

βρείτε την ακτίνα της δεύτερης και της τρίτης στιβάδας.  

4) Κατά το σχεδιασµό του πειράµατός του, ο Ratherford, περίµενε ότι τα σωµάτια α δεν πρέπει 

να εκτρέπονται πολύ κατά τη σύγκρουσή τους µε άτοµα χρυσού. Σε ποιους λόγους στήριζε 

την άποψή του αυτή; 

5) Ένα αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο Α, αφού επιταχυνθεί 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 και διεγείρεται στη δεύτερη διεγερµένη στάθµη (n=3). 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. 

ii) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος λ του φωτονίου που εκπέµπεται κατά την αποδιέ-

γερση του ατόµου από την κατάσταση n=3 στην κατάσταση n=2 .  

iii) Να υπολογίσετε την τάση V από την οποία επιταχύνθηκε το ηλεκτρόνιο Α. 

iv) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια και το µέτρο της στροφορµής του ηλεκτρονίου 

του ατόµου του υδρογόνου στη διεγερµένη κατάσταση n=3. 

∆ίνονται h=6,6K10
-34

Js,  |qe|=1,6K10
-19

C και c=3K10
8
m/s. 

Μονάδες  8+8+8+16+(15+15+15+15)=100 
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1) Όταν το άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση, σύµφωνα µε τον Βοhr: 

i) εκπέµπει συνεχώς ακτινοβολία. 

ii) το ηλεκτρόνιο έχει τη µέγιστη δυνατή ολική ενέργεια. 

iii) πρέπει να απορροφήσει ενέργεια για να ιονισθεί. 

iv) δεν είναι δυνατόν να διεγερθεί.  

Ποια πρόταση είναι σωστή; 

2) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες. 

Στο πρότυπο του Βοhr για το άτοµο του υδρογόνου. 

i) Η ακτίνα της νιοστής τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι ανάλογη του n
2
. 

ii) Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στη νιοστή τροχιά είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

κύριου κβαντικού αριθµού n.  

iii) Η στροφορµή του ηλεκτρονίου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του h/2π. 

iv) Το µέτρο της δυναµικής ενέργεια του ηλεκτρονίου σε µια τροχιά είναι µεγαλύτερο από 

την κινητική του ενέργεια. 

3) Περιγράψτε το πρότυπο του ατόµου που πρότεινε ο Rutherford. Γιατί το πρότυπο αυτό θε-

ωρήθηκε εσφαλµένο; 

4) Να αποδείξετε ότι όταν αυξάνεται η ακτίνα περιστροφής στο άτοµο του υδρογόνου η ταχύ-

τητα του ηλεκτρονίου µειώνεται. 

5) Αφού επιταχυνθεί ένα ηλεκτρόνιο από τάση 11,5V, κατόπιν προσπίπτει σε άτοµο υδρογό-

νου που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση µε ενέργεια Ε1= - 13,6eV. Το άτοµο διεγείρε-

ται, χωρίς να µεταβληθεί η κινητική του κατάσταση. 

i) Υπολογίστε τις ενέργειες της δεύτερης και τρίτης ενεργειακής στάθµης των ατόµων του 

υδρογόνου. 

ii) Πόση ενέργεια απορρόφησε το άτοµο του υδρογόνου κατά την διέγερσή του; 

iii) Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόµου στη διεγερµένη 

κατάσταση. 

iv) Υπολογίστε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση 

του ατόµου. 

v) Αν στα άτοµα του υδρογόνου ρίξουµε ακτινοβολία µε ενέργεια 11,5eV ανά φωτόνιο, τι 

θα συµβεί;  

 ∆ίνονται h=6,6K10
-34

Js,  |qe|=1,6K10
-19

C και c=3K10
8
m/s. 

Μονάδες  8+8+12+12+(10+10+15+15+10)=100 
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