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∆ιάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες  
 
 
 
ΘΕΜΑ 1 (Ασκήσεις 21 και 31) 

α) Σχεδιάστε την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήσατε για τη µελέτη του φαινοµένου του 
συντονισµού σε κύκλωµα RLC. Να περιλάβετε τα δύο κανάλια εισόδου του παλµογράφου και 
το σηµείο της γείωσης στο κύκλωµα. Πώς µετρήσατε την ολική αντίσταση του κυκλώµατος Rολ; 
∆ικαιολογήστε. 
β) Αναφέρατε τους τρόπους µε τους οποίους µετρήσατε τον συντελεστή ποιότητας. Γιατί λέγεται 
και συντελεστής υπέρτασης; 
γ) Σχεδιάστε την ενεργειακή κατανοµή των ηλεκτρονίων dN/dE σε ένα κοµµάτι µέταλλο σε 
θερµοκρασίες Τ = 0 Κ και Τ > 0 και εξηγήστε το φαινόµενο της θερµιονικής εκποµπής. 
δ) Σχεδιάστε την αναµενόµενη εξάρτηση του ανοδικού ρεύµατος Ia συναρτήσει της ανοδικής 
τάσης Ua για τη δίοδο κενού  και εξηγήστε σύντοµα τη συµπεριφορά του στις διάφορες περιοχές 
της ανοδικής τάσης.  
 
 
ΘΕΜΑ 2 (Ασκήσεις 28 και 35) 

α) Ένας κλειστός και στα δύο άκρα ηχητικός σωλήνας, µήκους L = 50 cm, φράσσεται στο ένα 
άκρο του από µεγάφωνο που παράγει ακουστικά κύµατα συχνότητας f = 680 ± 1 % Hz. 
Μετακινώντας ένα µικρόφωνο από το ένα άκρο του σωλήνα στο άλλο, παρατηρούµε ότι το 
σήµα εξόδου του στον παλµογράφο ελαχιστοποιείται στις θέσεις 12,6 και 37,8 cm. 

i) Σχεδιάστε το στάσιµο κύµα πίεσης ως συνάρτηση της θέσης. 
ii) Υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου c και το σφάλµα της και συγκρίνετε µε τη θεωρητική 
τιµή 341 m/s στη θερµοκρασία του πειράµατος. 

β) i) Σχεδιάστε στο ίδιο διάγραµµα τη φασµατική κατανοµή ακτινοβολίας µέλανος σώµατος σε 
τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες Τ1 > Τ2 > Τ3. Ποιες µεταβολές παρατηρούνται µε την 
αύξηση της θερµοκρασίας και ποιοι νόµοι τις περιγράφουν; 
ii) Υπολογίστε την ολική ένταση που ακτινοβολείται από έναν λαµπτήρα πυρακτώσεως 
βολφραµίου στους 3000 Κ υποθέτοντας ότι είναι ένας ιδανικός ποµπός ακτινοβολίας. 
(∆ίνεται σ = 5,67 × 10 -8 W · m-2 · K-4) 
iii) Αν ο συγκεκριµένος λαµπτήρας είναι των 75 W και το νήµα του έχει κυλινδρικό σχήµα, 
µε διάµετρο 0,18 mm και µήκος 90 mm, αποδείξτε ότι η προηγούµενη υπόθεση είναι 
λανθασµένη. 

 
 
ΘΕΜΑ 3 (Ασκήσεις 24 και 34) 

α) Πώς και πότε εκδηλώνεται το φαινόµενο σήραγγας; 
β) Σχεδιάστε (ελεύθερα) τα βασικά µέρη της πειραµατικής διάταξης µελέτης του φαινοµένου 
σήραγγας. 
γ) Πώς έγινε ο ποιοτικός έλεγχος του νόµου Fowler-Nordheim; 



δ) Σχεδιάστε (ελεύθερα) τα βασικά µέρη της πειραµατικής διάταξης µελέτης της περίθλασης 
ηλεκτρονίων. 
ε) Τι παριστάνουν τα κρυσταλλικά επίπεδα στον πολυκρυσταλλικό γραφίτη; 

στ) Πώς έγινε ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της υπόθεσης de Broglie (λ = 12,25 Å/��); 
 
 
ΘΕΜΑ 4 (Ασκήσεις 30 και 27) 

Μεταλλική ράβδος µήκους l = 7,5 cm και εµβαδού S = 1,0 cm2 θερµαίνεται µε σταθερή ισχύ P = 
20 W στην ακραία θέση Α, ενώ στην άλλη άκρη Β βρίσκεται σε σταθερή θερµοκρασία 
δωµατίου θ = 20ο C. Η θερµοκρασία  της ράβδου στη θέση Α ακολουθεί τη χρονική εξέλιξη που 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα.  
α) Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και το διάγραµµα, υπολογίστε τον συντελεστή θερµικής 
αγωγιµότητας της ράβδου. 
β) Υπολογίστε τη θερµοκρασία στη θέση Γ της ράβδου που απέχει x = 2,5 cm από το Β µετά την 
παρέλευση 6 min. 

γ) Στο φασµατόµετρο φράγµατος που χρησιµοποιήσατε για να παρατηρήσετε το ορατό φάσµα 
εκποµπής του ατόµου του Υδρογόνου, είχατε φράγµα συχνότητας χαραγών Ν=300 χαραγές/mm. 
Ποιο είναι στο συγκεκριµένο φράγµα το θεωρητικό όριο, ως προς την ανώτερη τάξη φάσµατος, 
που µπορεί να παρατηρηθεί στην ορατή περιοχή για το ερυθρό χρώµα; ∆ώστε ποσοτική εξήγηση 
κάνοντας χρήση κατάλληλων εξισώσεων. 
(Τα ισχυρότερα µήκη κύµατος που µπορεί να παρατηρηθούν στο φάσµα εκποµπής του ατόµου 
του υδρογόνου είναι: ερυθρό στα 656 nm, κυανούν στα 486 nm   και ιώδη στα 434 nm και 410 
nm) 
δ) Παρατηρήσατε αλληλοεπικάλυψη, κατά ένα ποσοστό, φασµάτων διαφόρων τάξεων; 
Αποδείξτε ότι θα είχατε αλληλοεπικάλυψη µεταξύ φασµάτων τρίτης και τέταρτης τάξης (για ένα 
τουλάχιστον χρώµα).              
ε) Έστω ότι για τη φασµατική γραµµή ερυθρού χρώµατος υπολογίσατε µε βάση τις πειραµατικές 
σας µετρήσεις από το φράγµα, λ = 635 nm. Mε βάση το µήκος κύµατος που βρήκατε 
πειραµατικά, υπολογίστε τη σταθερά Rydberg από τη σχέση:  
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και συγκρίνετέ την µε την θεωρητική R = 1,097x107 m-1 . 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία! 
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