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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ  EΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΟΑΒΒΑΠΜ 29 ΙΑΪΜΡ 2004 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΦΡΟΖΗΕ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ 

ΘΓΙΑ 1o 

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    ημ 

ειεθηνμμαγκεηηθό θύμα πανάγεηαη, όηακ έκα ειεθηνηθό θμνηίμ: 

α.   ενεμεί 

β.   θηκείηαη εοζύγναμμα θα μμαιά 

γ.    επηηαπύκεηαη 

δ.    όια ηα παναπάκς 

Ιομάδες 5 

2. Ο ιαμπηήναξ αιμγόκμο: 

α.   πενηέπεη αημμύξ ηςδίμο  

β.   πενηέπεη ζηαγόκα οδνμγόκμο  

γ.    δεκ έπεη ζενμαηκόμεκμ κήμα 

δ.    έπεη μηθνόηενε απόδμζε θςηόξ από ημ θμηκό ιαμπηήνα ποναθηώζεςξ. 

Μμκάδεξ 5 

3. Όηακ έκαξ πονήκαξ απμδηεγείνεηαη, εθπέμπεη: 

α.    θςηόκημ οπενηώδμοξ αθηηκμβμιίαξ 

β.    αθηίκεξ γ 

γ.     θςηόκημ με εκένγεηα ηεξ ίδηαξ ηάλεξ με ημ θςηόκημ πμο εθπέμπεηαη 

θαηά ηηξ απμδηεγένζεηξ ηςκ αηόμςκ  

δ.    θςηόκημ μναηήξ αθηηκμβμιίαξ 

Ιομάδες 5 

4. Σύμθςκα με ημ θιαζηθό μμκηέιμ ημο Rutherford γηα ημ άημμμ. 

α.   ημ θάζμα εθπμμπήξ από έκα άημμμ πνέπεη κα είκαη ζοκεπέξ 

β.   ημ ζεηηθό θμνηίμ είκαη μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκμ μέζα ζημ άημμμ  

γ.   ε ζηνμθμνμή ημο ειεθηνμκίμο είκαη θβακηςμέκε 

δ.   ε αθηίκα ημο πονήκα είκαη ηεξ ηάλεξ μεγέζμοξ 10-10 m 

Μμκάδεξ 5 

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

θάζε γνάμμα ηε ιέλε Σςζηό γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε Λάζμξ γηα ηε ιακζαζμέκε. 

5. α.     Η ηαπύηεηα με ηεκ μπμία δηαδίδεηαη ζημ θεκό ε μναηή αθηηκμβμιία  

είκαη μεγαιύηενε από εθείκε ηεξ οπένοζνεξ.  

β.  Σημ γναμμηθό θάζμα απμννόθεζεξ ηςκ αημώκ καηνίμο εμθακίδμκηαη 

          ζθμηεηκέξ γναμμέξ  εθεί  όπμο  εμθακίδμκηαη  μη  θςηεηκέξ  γναμμέξ  ημο 

γναμμηθμύ θάζμαημξ εθπμμπήξ ημο.  
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γ.       Όηακ αθηίκα μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ πενάζεη από ημκ αένα ζε γοαιί, 

ε ζοπκόηεηα ηεξ δεκ μεηαβάιιεηαη. 

δ.       Η  εκένγεηα  ηςκ  κμοθιεμκίςκ  εκόξ  πονήκα  μπμνεί κα  πάνεη 

μπμηαδήπμηε ηημή. 

ε. Τμ μναηό θςξ ζημοξ ιαμπηήνεξ θζμνηζμμύ πνμένπεηαη θονίςξ από 

ηε   μεηαηνμπή   ηεξ  οπένοζνεξ   αθηηκμβμιίαξ   ζε   μναηή   από   ηε 

θζμνίδμοζα επηθάκεηα ηςκ ιαμπηήνςκ. 

Μμκάδεξ 5 

ΘΓΙΑ 2ο 

1. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ 

ζομπιενςμέκεξ ηηξ παναθάης πονεκηθέξ 

ακηηδνάζεηξ:  

 

Μμκάδεξ 6 

2.  Τμ ζπήμα δείπκεη ημ δηάγναμμα ηςκ 

εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ημο αηόμμο ημο 

οδνμγόκμο.  Τα μήθε θύμαημξ ι1, ι2, 

ι3,  είκαη ηα μήθε θύμαημξ ηεξ 

αθηηκμβμιίαξ πμο εθπέμπεηαη θαηά ηηξ 

μεηαβάζεηξ ημο ειεθηνμκίμο μεηαλύ ηςκ 

εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ, όπςξ  δείπκμοκ ηα 

βέιε. 

 

Η ζπέζε πμο ζοκδέεη ηα μήθε θύμαημξ 

είκαη: 

 

Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ 

ανηζμό ηεξ παναπάκς ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μμκάδεξ 4  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μμκάδεξ 7 

Κα γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης παρακάηφ ερώηηζης 3 και δίπλα ηο γράμμα 

ποσ αμηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάμηηζη. 

3. Έκαξ πονήκαξ με μαδηθό ανηζμό 200 θαη εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 

    8 MeV πςνίδεηαη με θάπμηα ακηίδναζε ζε 2 μεζαίμοξ πονήκεξ με μαδηθμύξ ανηζμμύξ 100 μη 

μπμίμη έπμοκ εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 8,8 MeV. Η δηαδηθαζία είκαη:  

α. ελώζενμε  
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β.εκδόζενμε 

Μμκάδεξ 3  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μμκάδεξ 5 

ΘΓΙΑ 3ο 

Η δηαθμνά δοκαμηθμύ ζε ζςιήκα παναγςγήξ αθηίκςκ Χ είκαη 2.104   V. Τα ειεθηνόκηα 

εθπέμπμκηαη από ηεκ θάζμδμ θαη θζάκμοκ ζηεκ άκμδμ με νοζμό 

1017 ειεθηνόκηα ακά δεοηενόιεπημ. Να  οπμιμγίζεηε: 

α.   ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ ηςκ ειεθηνμκίςκ ζημκ ζςιήκα παναγςγήξ ηςκ αθηίκςκ Χ. 

Μμκάδεξ 8  

β.   Τμ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ιmin ηςκ παναγμμέκςκ αθηίκςκ Χ. 

Μμκάδεξ 8 

γ.   ηεκ ηζπύ Px ηςκ παναγμμέκςκ αθηίκςκ Χ, ακ ε απόδμζε ημο ζςιήκα παναγςγήξ αθηίκςκ Χ είκαη 

2%. 

Μμκάδεξ 9 

∆ίκεηαη ε απόιοηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ειεθηνμκίμο e = 1,6.10-19  C,  ε ζηαζενά ημο Planck h=6,4·10-34 j·s  
θαη ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ c = 3·108 m/s. 

ΘΓΙΑ 4ο 

To 238

92U έπεη πνόκμ εμηδςήξ 4,5· 109 πνόκηα θαη με μηα ζεηνά από δηαζπάζεηξ α 

θαη β- θαηαιήγεη ζημ ζηαζενό ηζόημπμ  206

82 Pb .Θεςνμύμε όηη όιμη μη πονήκεξ 

238

92U  πμο δηαζπώκηαη θαηαιήγμοκ ζε 206

82 Pb
.
 

Έκα μνοθηό ηε ζηηγμή ηεξ δεμημονγίαξ ημο πενηείπε 238

92U θαη θαζόιμο 206

82 Pb
.
 

Σήμενα ζημ μνοθηό αοηό μ ιόγμξ ημο ανηζμμύ ηςκ πονήκςκ 206

82 Pb  πνμξ ημκ 

ανηζμό ηςκ πονήκςκ 238

92U είκαη 1/8 

Να οπμιμγίζεηε: 

α.      ημκ ανηζμό ηςκ δηαζπάζεςκ α θαη β - ζύμθςκα με ηεκ παναθάης 

ακηίδναζε δηάζπαζεξ ημο .  

238 4 0 206

92 2 1 82U x He y e Pb    

Μμκάδεξ 8 

β.    ηεκ ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο   238

92U  

Μμκάδεξ 8 
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γ.   ηεκ ειηθία ημο μνοθημύ ζε πνόκηα. 

Μμκάδεξ 9 

∆ίκεηαη: 1 πνόκμξ = 3·107 s 

Παναδεπζείηε όηη: 

ln2 = 0,7     ln8 = 2,1      ln9 = 2,2 


