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ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ ∆ ΄ ΑΝΗΡ ΕΡΟΕΠΘΜΞΣ ΕΜΘΑΘΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΟΑΠΑΡΙΕΣΗ   21 ΛΑΪΞΣ 2004 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ: ΦΣΡΘΙΗ 

 

 

 

ΘΕΛΑ 1ο 

Ρηις ημιηελείς προηάζεις 1.1 έφς 1.4 μα γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ 

αριθμό ηης θράζης και, δίπλα, ηο γράμμα ποσ αμηιζηοιτεί ζηο ζφζηό ζσμπλήρφμά 

ηης. 

 

 

1.1 Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία ζε ζπέζε με ηεκ οπένοζνε 

α.   έπεη μεγαιύηενμ μήθμξ θύμαημξ. 

β.    έπεη μηθνόηενε ζοπκόηεηα. 

γ.    έπεη μεγαιύηενε ζοπκόηεηα. 

δ.   έπεη δηαθμνεηηθή ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό. 

Μμκάδεξ 5 

 

1.2 ε ειεθηνμμαγκεηηθό θύμα πμο δηαδίδεηαη ζημ θεκό ηα δηακύζμαηα ηεξ έκηαζεξ 

ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο θαη ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο 

α.   ζπεμαηίδμοκ μεηαλύ ημοξ ηοπαία γςκία.  

β.    είκαη μεηαλύ ημοξ πανάιιεια. 

γ.    ζπεμαηίδμοκ μεηαλύ ημοξ γςκία πμο ελανηάηαη από ηε ζοπκόηεηα ημο θύμαημξ. 

δ.   είκαη μεηαλύ ημοξ θάζεηα. 

Μμκάδεξ 5 

 

 

1.3 Σμ    ειάπηζημ    μήθμξ    θύμαημξ    ιmin    ημο    ζοκεπμύξ θάζμαημξ ηςκ αθηίκςκ Υ 

είκαη, 

 
Μμκάδεξ 5 

 

 

 

1.4       Καηά ημ δηαπςνηζμό ζςμαηηδίςκ α, β θαη γ, με ηε βμήζεηα εκόξ μαγκεηηθμύ 

πεδίμο, 
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α.   ηα ζςμαηίδηα α δεκ απμθιίκμοκ. β.    ηα ζςμαηίδηα γ 

δεκ απμθιίκμοκ. 

γ.    ηα  ζςμαηίδηα  α  θαη  β  απμθιίκμοκ πνμξ ηεκ  ίδηα θαηεύζοκζε. 

δ.   ηα ζςμαηίδηα γ απμθιίκμοκ. 

 

Μμκάδεξ 6 

 

 

1.5 Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα ηεξ ηήιεξ Ι θαη, δίπια ζε θάζε γνάμμα, 

ημκ ανηζμό ηεξ ηήιεξ ΙΙ πμο δίκεη ηε ζςζηή ακηηζημίπηζε. (ηε ηήιε ΙΙ 

πενηζζεύεη έκα ζημηπείμ). 

ηήιε Ι ηήιε ΙΙ 

Α. πνόηοπμ 

Rutherford 

1.ενμεκεία ημο γναμμηθμύ θάζμαημξ ημο Η . 

Β. πνόηοπμ Bohr 2.εθπμμπή αθηηκμβμιίαξ ζοκεπμύξ θάζμαημξ από ηα άημμα . 

Γ. πνόηοπμ 

Thomson 

3.ενμεκεία ηςκ γναμμηθώκ θαζμάηςκ αηόμςκ με δύμ ή 

πενηζζόηενα ειεθηνόκηα. 

∆. αθηίκεξ Υ 4.ημ άημμμ απμηειείηαη από ζθαίνα ζεηηθμύ θμνηίμο 

μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκμο μέζα ζημ μπμίμ είκαη  

εκζςμαηςμέκα ηα ειεθηνόκηα. 

 5.ζύκζεημ θάζμα. 

Λομάδες 4 

 

 

ΘΕΛΑ 2ο 

2.1 Α. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ παναθάης πίκαθα θαη κα ζομπιενώζεηε 

ημοξ ανηζμμύξ πμο ιείπμοκ ζηε ζέζε όπμο οπάνπμοκ ηνεηξ παύιεξ (---). 

ΠΤΡΗΝΑ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΤΝ∆ΓΗ 

ΠΤΡΗΝΑ 

ΓΝΓΡΓΓΙΑ 

ΤΝ∆ΓΗ/ 

ΝΟΤΚΛΓΟΝΙΟ 

 MeV MeV/κμοθιεόκημ 
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28

14 X  238                     --- 

            
26

  492,8 8,8 

238

92  --- 7,6 

Μμκάδεξ 6 

2.1 Β.     Πμημξ από ημοξ παναπάκς πονήκεξ είκαη  

η)    μ πιέμκ αζηαζήξ;  

ηη)  μ πιέμκ ζηαζενόξ; 

Μμκάδεξ 4 

 

2.1 Γ.     Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μμκάδεξ 3 

 

2.2 Α.    Παναηενώκηαξ ημ παναθάης ζπήμα κα απακηήζεηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 

 

 

 
1. Η δηαδηθαζία (1) είκαη 

η)    δηάζπαζε α. 

  ηη)   δηάζπαζε β.  

  ηηη)  δηάζπαζε γ. 

2. Η δηαδηθαζία (2) είκαη 

η)    δηάζπαζε α. 

  ηη)  δηάζπαζε β.   

  ηηη) δηάζπαζε γ. 

Μμκάδεξ 4 

2.2.Β.     Να αηηημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ γνάθμκηαξ θαη ηηξ ακηίζημηπεξ 

ακηηδνάζεηξ. 

Μμκάδεξ 8 
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ΘΕΛΑ 3ο 

ημ    παναθάης    ζπήμα    θαίκμκηαη    μη    ηέζζεν ηξ    πνώηεξ 

εκενγεηαθέξ ζηάζμεξ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο.  

 

 
 

∆ηεγενμέκμ   άημμμ   οδνμγόκμο   βνίζθεηαη   ζηεκ   θαηάζηαζε πμο 

ακηηζημηπεί ζημκ θβακηηθό ανηζμό n = 3.  

α. Πμηα ειάπηζηε εκένγεηα απαηηείηαη  γηα κα ημκηζηεί ημ δηεγεν μέκμ αοηό 

άημμμ ημο οδνμγόκμο;  

Μμκάδεξ 8 

β. Πμημ είκαη ημ πιήζμξ ηςκ δοκαηώκ γναμμώκ ημο θάζμαημξ εθπμμπήξ ημο 

αηόμμο αοημύ;  

Μμκάδεξ 5 

γ. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ 

θαη κα ζπεδηάζεηε όιεξ ηηξ δοκαηέξ μεηαβάζεηξ πμο δεμημονγμύκ ημ 

παναπάκς θάζμα εθπμμπήξ.  

Μμκάδεξ 5 

δ. Πμηα είκαη ε ειάπηζηε εκένγεηα πμο μπμνεί κα απμννμθεζεί από αοηό ημ 

δηεγενμέκμ άημμμ.                                                                                Μμκάδεξ 7 

 

ΘΕΛΑ 4ο 

∆είγμα ναδημσζμηόπμο ζηεκ έκανλε ηεξ μειέηεξ  ημο (t0=0) έπεη εκενγόηεηα 

1200 δηαζπάζεηξ ακά ιεπηό. Μεηά από 6 ώνεξ ε εκενγόηεηά ημο 

ειαηηώκεηαη ζηηξ 300 δηαζπάζεηξ ακά ιεπηό.  

α.   Να βνεζμύκ μη  εκενγόηεηεξ ζε μμκάδεξ Becquerel.              Μμκάδεξ  5 

β. Να οπμιμγίζεηε ημ ιόγμ Ν 0/Ν 1  ,  όπμο Ν 0  είκαη μ ανηζμόξ ηςκ 

αδηάζπαζηςκ πονήκςκ ημο ναδημσζμηόπμο ηε πνμκηθή ζηηγ μή t0  =0 θαη Ν 1  

μ ανηζμόξ ηςκ πονήκςκ πμο παναμέκμοκ αδηάζπαζημη μεηά από 6 ώνεξ.  

Μμκάδεξ 5  

γ. Να οπμιμγίζεηε ημ πνόκμ οπμδηπιαζηαζμμύ (εμηδςή) ημο ηζμηόπμο.  

Μμκάδεξ  5 

δ.   Να βνεζεί ε ζηαζενά δηάζπαζεξ (ι) ημο ναδημσζμηόπμο. 

Μμκάδεξ 5 
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ε. Να βνεζεί μ ηύπμξ πμο δίκεη ημκ ανηζμό Νζ  ηςκ ζογαηνηθώκ πονήκςκ ηεκ 

ηοπαία πνμκηθή ζηηγμή t με ηεκ οπόζεζε όηη μη ζογαηνηθμί πονήκεξ δεκ δηαζπώκηαη 

θαη όηη είκαη Νζ = 0 γηα t0 = 0. 

Μμκάδεξ 5 

∆ίκεηαη όηη: ln2 = 0,693. 


