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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ   

ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΓΙΝΠΕ 25 ΙΑΖΜΡ 2006  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΦΡΟΖΗΕ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ   

ΘΓΙΑ 1
ο

 

 Σηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα, πμο 

ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.   

1. Σύμθςκα με ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή ζεςνία ημο Maxwell:  

α.  ηα δηακύζμαηα ηεξ έκηαζεξ Γ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο θαη ηεξ έκηαζεξ Β ημο μαγκεηηθμύ 

πεδίμο είκαη πανάιιεια μεηαλύ ημοξ.  

β. ημ θςξ είκαη δηαμήθε ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα.  

γ. ενμεκεύμκηαη όια ηα θαηκόμεκα πμο έπμοκ ζπέζε με ημ θςξ.  

δ.  μη εκηάζεηξ ημο ειεθηνηθμύ θαη ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο έπμοκ ηεκ ίδηα θάζε.  

Ιονάδες 5   

2. Τμ γναμμηθό θάζμα εθπμμπήξ εκόξ αενίμο:  

α.  δεκ δίκεη πιενμθμνίεξ γηα ημ αένημ ζημ μπμίμ ακηηζημηπεί.  

β. απμηειείηαη από μία πνςμαηηζηή ηαηκία.  

γ. απμηειείηαη από μνηζμέκεξ θαζμαηηθέξ γναμμέξ πμο είκαη παναθηενηζηηθέξ ημο αενίμο.  

δ.  είκαη ίδημ με ημ γναμμηθό θάζμα εθπμμπήξ εκόξ άιιμο αενίμο.  

Ιονάδες 5    

3. Η ηζπονή πονεκηθή δύκαμε μεηαλύ ηςκ κμοθιεμκίςκ:  

α. θάκεη δηάθνηζε μεηαλύ πνςημκίςκ θαη κεηνμκίςκ.  

β. είκαη μηθνόηενε από ηεκ ειεθηνηθή άπςζε μεηαλύ ηςκ πνςημκίςκ.  

γ. δνα μόκμ μεηαλύ γεηημκηθώκ κμοθιεμκίςκ θαη μόκμ ζηηξ πμιύ θμκηηκέξ απμζηάζεηξ.  

δ. επενεάδεη άμεζα ηα μαθνμζθμπηθά θαηκόμεκα.  

Ιονάδες 5   

4. Η πονεκηθή ακηίδναζε  

πανηζηάκεη:  

  

α. δηάζπαζε γ.  

β. ζπάζε.  

γ. ζύκηελε.  

δ. δηάζπαζε β
−

.  

Ιονάδες 5  

 Σηεκ παναθάης ενώηεζε 5 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε 

γνάμμα ηε ιέλε Οωζηό γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε Θάθος γηα ηε ιακζαζμέκε.   

5. α. Η ζεςνία ηςκ θβάκηα ακαηνεί ηεκ θομαηηθή θύζε ημο θςηόξ.  

β. Τμ θάζμα απμννόθεζεξ εκόξ αενίμο πανμοζηάδεη ζθμηεηκέξ γναμμέξ ζηε ζέζε ηςκ θςηεηκώκ 

γναμμώκ ημο θάζμαημξ εθπμμπήξ.  

γ. Σύμθςκα με ημ αημμηθό πνόηοπμ ημο Bohr, όηακ ημ ειεθηνόκημ θηκείηαη ζε μνηζμέκε 

επηηνεπόμεκε ηνμπηά εθπέμπεη αθηηκμβμιία.  

1 235 88 136 1

0 92 38 54 0n+ U Sr+ Xe+12 n  

δ. Τα ζςμαηίδηα γ έπμοκ μεγαιύηενε δηεηζδοηηθή ηθακόηεηα από ηα ζςμαηίδηα β.  

ε. Η ύπανλε θεκμύ ζημοξ ιαμπηήνεξ ποναθηώζεςξ ζα μείςκε ημ πνόκμ δςήξ ημοξ.  
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Ιονάδες 5  

  

ΘΓΙΑ 2ο   

Γηα ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη 

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.   

 

1.  Ηιεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία με ζοπκόηεηα 5π10
14

Ηz δηαδίδεηαη ζημ θεκό με ηαπύηεηα 3.10
8

 m/s.   

∆εδμμέκμο όηη 1m=10
9

 nm, ε αθηηκμβμιία  

 α. είκαη μναηή.  

 β. είκαη οπενηώδεξ.  

 γ. είκαη οπένοζνε.  

Ιονάδες 2  

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 4    

2. Άημμμ οδνμγόκμο βνίζθεηαη ζε μία δηεγενμέκε θαηάζηαζε. Η δοκαμηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο U 

θαη ε μιηθή ημο εκένγεηα Ε ζοκδέμκηαη με ηε ζπέζε  

 α. U
 
= Ε   β. U=2E  γ. U=-E   

Ιονάδες 2   

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5   

3. H εκενγόηεηα
t




 εκόξ δείγμαημξ ναδηεκενγμύ ζημηπείμο μεηαβάιιεηαη με ημκ ανηζμό ηςκ 

αδηάζπαζηςκ πονήκςκ Ν, όπςξ απεηθμκίδεηαη ζημ δηάγναμμα  

  

α.  (1).  

β.  (2).  

γ.  (3).  

Ιονάδες 2   

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 4   

4. Οη ακηηδνάζεηξ πονεκηθήξ ζύκηελεξ πναγμαημπμημύκηαη ζε  

α.  πμιύ παμειέξ ζενμμθναζίεξ.  

β.  ζενμμθναζία πενηβάιιμκημξ.  

γ.  πμιύ ορειέξ ζενμμθναζίεξ.  

Ιονάδες 2  

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 4    
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ΘΓΙΑ 3ο  

Σε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ γηα ηε ιήρε αθηηκμγναθηώκ, ε ειεθηνμκηθή δέζμε έπεη ηζπύ 4000W. 

Ο πνόκμξ ιήρεξ μηαξ αθηηκμγναθίαξ είκαη 0,165 s.  

Όηακ έκα ειεθηνόκημ με ηεκ πνώηε θνμύζε ημο ζηεκ άκμδμ μεηαηνέπεη ζε εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ημ 

20% ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ, ηόηε ε ζοπκόηεηα ημο θςημκίμο πμο εθπέμπεηαη είκαη 4·10
18

Ηz. 

Θεςνμύμε όηη ζηε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ ηα ειεθηνόκηα λεθηκμύκ από ηεκ θάζμδμ πςνίξ 

ανπηθή ηαπύηεηα θαη όηη ε ζενμμθναζία ηεξ θαζόδμο παναμέκεη ζηαζενή.  

α. Να οπμιμγηζηεί ε ηάζε πμο εθανμόδεηαη ζηε ζοζθεοή μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο.  

Ιονάδες 8  

β. Να βνεζεί ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ θςημκίςκ πμο εθπέμπμκηαη.  

Ιονάδες 8  

γ. Πμημξ είκαη μ ανηζμόξ ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο θζάκμοκ ζηεκ άκμδμ ζημ πνόκμ ιήρεξ μηαξ 

αθηηκμγναθίαξ.  

Ιονάδες 9  

 ∆ίκμκηαη: ε απόιοηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ειεθηνμκίμο 1,6·10
-19

C, ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό 

c
0
=3·10

8

m/s θαη ε ζηαζενά ημο Planck h=6,6·10
-34

J·s.   

ΘΓΙΑ  4ο 

Tε πνμκηθή ζηηγμή μεδέκ δείγμα 2·10
21

 ναδηεκενγώκ πονήκςκ Χ με αημμηθό ανηζμό Ζ θαη μαδηθό ανηζμό 

222 δηαζπάηαη με εθπμμπή ζςμαηίμο α πνμξ ημκ ζογαηνηθό πονήκα Ψ. Ο πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο 

ναδηεκενγμύ πονήκα Χ είκαη ίζμξ με 3,45·10
5

s.  

α. Να γναθεί ε ακηίδναζε ηεξ ναδηεκενγμύ δηάζπαζεξ α.  

Ιονάδες 6  

β. Να οπμιμγηζηεί ε ζηαζενά δηάζπαζεξ ι.  

Ιονάδες 6  

γ. Να βνεζεί ε εκενγόηεηα ημο δείγμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή 13,8·10
5

s.  

Ιονάδες 6  

δ.  Aκ ζεςνήζμομε όηη μη εκένγεηεξ ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ είκαη 7,9 MeV γηα ημκ μεηνηθό πονήκα 

Χ, 8 MeV γηα ημκ ζογαηνηθό πονήκα Ψ θαη 7,5 ΜeV γηα ημ ζςμάηημ α, κα οπμιμγηζηεί ε εκένγεηα 

πμο απμδεζμεύεηαη ακά ζπάζε.  

Ιονάδες 7  

 ∆ίκεηαη ℓn2=0,69.  
 


