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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ∆΄ ΠΑΛΕΟ 

ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΠΞΖΠΕ 19 ΙΑΪΜΡ 2009 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ: 

 

ΘΓΙΑ 1ο 

Γηα ηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1.1 έςξ 1.4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θνάζεξ θαη, 

δίπια ημο, ημ γνάμμα   πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ. 

1.1. Σύμθςκα με ηε ζεςνία ημο Bohr, ε μηθνόηενε αθηίκα επηηνεπόμεκεξ ηνμπηάξ ζημ άημμμ ημο 

οδνμγόκμο είκαη r1 Γι. Ε αθηίκα ηεξ επηηνεπόμεκεξ ηνμπηάξ γηα ε=2 

είκαη 

α.    2 r1 

β.    4 r1 

γ.    9 r1 

δ.   16 r1 

Ιονάδες 5 

1.2. Ωξ έιιεημμα μάδαξ εκόξ πονήκα μνίδμομε ηε δηαθμνά μάδαξ 

α.   ηςκ κεηνμκίςκ θαη πνςημκίςκ ημο. 

β.    ημο   πονήκα   από   ημ   άζνμηζμα   ηςκ   μαδώκ   ηςκ ειεοζένςκ κμοθιεμκίςκ ημο. 

γ.    ημο πονήκα από ηε μάδα ημο αηόμμο. 

δ.   ημο πονήκα ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζή ημο από ηε μάδα ημο ζηεκ πνώηε δηεγενμέκε 

θαηάζηαζή ημο. 

Ιονάδες 5 

1.3. Μεηαλύ δύμ πονήκςκ ζηαζενόηενμξ είκαη αοηόξ πμο έπεη 

α. μεγαιύηενμ αημμηθό ανηζμό. 

β. μεγαιύηενμ μαδηθό ανηζμό. 

γ. μεγαιύηενε εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ. 

δ. μηθνόηενμ έιιεημμα μάδαξ ακά κμοθιεόκημ. 

Ιονάδες 5 

1.4. Έκα άημμμ εθπέμπεη έκα θςηόκημ, όηακ έκα από ηα ειεθηνόκηά ημο 

α. απμμαθνύκεηαη από ημ άημμμ. 

β. πενηθένεηαη ζε επηηνεπόμεκε ηνμπηά. 

γ. μεηαβαίκεη ζε ηνμπηά μεγαιύηενεξ εκένγεηαξ. 

δ. μεηαβαίκεη ζε ηνμπηά μηθνόηενεξ εκένγεηαξ. 

Ιονάδες 5 

1.5. Να παναθηενίζεηε θαζεμηά από ηηξ πνμηάζεηξ ςξ Οωζηή ή Θανθαζμένη, γνάθμκηαξ ζημ 

ηεηνάδηό ζαξ δίπια από ημκ ανηζμό θάζε πνόηαζεξ ημ γνάμμα Ο, ακ ε πνόηαζε αοηή είκαη 

ζςζηή, ή ημ γνάμμα Θ, ακ είκαη ιακζαζμέκε. 

α. Σύμθςκα με ηεκ θβακηηθή ζεςνία ημο Planck ημ θςξ εθπέμπεηαη θαη απμννμθάηαη θαηά 

ζοκεπή ηνόπμ. 

β. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία έπεη μεγαιύηενμ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό από ηεκ ηώδε. 

γ. Οη αθηίκεξ Χ είκαη αόναηε ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία. 

δ.   Σηε δηάζπαζε γ εθπέμπεηαη έκα ειεθηνόκημ 

ε. Σύμθςκα με ημ μμκηέιμ ημο Rutherford ηα άημμα ζα έπνεπε κα εθπέμπμοκ ζοκεπέξ θάζμα 

θαη όπη γναμμηθό. 

Ιονάδες 5 
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ΘΓΙΑ 2ο 

Γηα ηηξ πνμηάζεηξ 2.1 θαη 2.2 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θάζε πνόηαζεξ θαη, 

δίπια ηεξ, ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ 

2.1. Σε δηάηαλε παναγςγήξ αθηίκςκ Χ, αολάκμομε ηεκ ηάζε V μεηαλύ ακόδμο-θαζόδμο. Η μέγηζηε 

ζοπκόηεηα fmax ημο ζοκεπμύξ θάζμαημξ ηςκ αθηίκςκ Χ 

α. αολάκεηαη.  

β. μεηώκεηαη.  

γ. μέκεη ίδηα. 

Ιονάδες 3 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Ιονάδες 4 

2.2. ∆ύμ μμκμπνςμαηηθέξ αθηηκμβμιίεξ, μία ενοζνή θαη μία πνάζηκε, δηένπμκηαη από πιαθίδημ 

παιαδία. 

2.2.Α.   Ο   δείθηεξ   δηάζιαζεξ   ημο   παιαδία   γηα   ηηξ αθηηκμβμιίεξ αοηέξ είκαη 

α. μεγαιύηενμξ γηα ηεκ ενοζνή.  

β. μεγαιύηενμξ γηα ηεκ πνάζηκε.  

γ. ίζμξ θαη γηα ηηξ δύμ. 

Ιονάδες 2 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

     Ιονάδες 3 

2.2.Β. Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ παιαδία είκαη 

α. μεγαιύηενε γηα ηεκ ενοζνή.  

β. μεγαιύηενε γηα ηεκ πνάζηκε.  

γ. ίζε θαη γηα ηηξ δύμ. 

Ιονάδες 2 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Ιονάδες 3 

2.3.   Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ζομπιενςμέκεξ ηηξ παναθάης δηαζπάζεηξ: 

                                           
Ιονάδες 8 

 

 

 

ΘΓΙΑ 3ο 

Η ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο θςζθόνμο 60P είκαη -3 -1λ=5 10 s  Να οπμιμγίζεηε: 

α.   Τμ πνόκμ εμηδςήξ ημο Τ1/2 . 

Ιονάδες 6 

β.   Τμκ ανηζμό πονήκςκ No ημο 60P ηε πνμκηθή ζηηγμή t0=0, πμο ε εκενγόηεηά ημο είκαη 
162 10 Bq . 

Ιονάδες 6 

γ.   Τμκ   ανηζμό   ηςκ   πονήκςκ   ημο 60P  πμο   έπμοκ 

δηαζπαζζεί από ηε πνμκηθή ζηηγμή t0=0 μέπνη ηε ζηηγμή t1= 3Τ1/2. 

Ιονάδες 6 
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δ.   Τεκ εκενγόηεηα ημο 60P ηεκ παναπάκς πνμκηθή ζηηγμή t1. 

∆ίκεηαη ℓn2=0,7. 

Ιονάδες 7 

 

ΘΓΙΑ 4ο 

Έκα άημμμ οδνμγόκμο πμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε θαη έπεη μιηθή εκένγεηα Ε1=-

13,6eV, απμννμθά έκα θςηόκημ με εκένγεηα 39,1eV θαη ημκίδεηαη. Τμ ειεθηνόκημ πμο 

εγθαηέιεηρε με θηκεηηθή 

εκένγεηα Κ ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο, ζογθνμύεηαη με έκα δεύηενμ άημμμ οδνμγόκμο, πμο βνίζθεηαη θαη 

αοηό ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Τμ δεύηενμ άημμμ οδνμγόκμο απμννμθά ημ μηζό ηεξ θηκεηηθήξ 

εκένγεηαξ Κ ημο παναπάκς ειεθηνμκίμο θαη δηεγείνεηαη. Τα παναπάκς άημμα οδνμγόκμο είκαη ζοκεπώξ 

αθίκεηα. 

Να οπμιμγίζεηε:  

α.   Τεκ    εκένγεηα    ημκηζμμύ    Εημκ   ημο    αηόμμο    ημο οδνμγόκμο. 

                                                                                       Ιονάδες 6 

β.   Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα Κ ημο ειεθηνμκίμο. 

Ιονάδες 6  

γ.   Τμκ θβακηηθό ανηζμό n ηεξ δηεγενμέκεξ θαηάζηαζεξ ημο δεοηένμο αηόμμο οδνμγόκμο. 

                    Ιονάδες 7  

δ.   Τμ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ   ζημ θεκό, πμο είκαη δοκαηόκ κα πνμθύρεη    θαηά 

ηεκ απμδηέγενζε ημο δεοηένμο αηόμμο οδνμγόκμο. ∆ίκμκηαη: ε ηαπύηεηα θςηόξ ζημ θεκό 

 θαη ε ζηαζενά ημο Planck  

Ιονάδες 6 

 

 

 
 


