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ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ: ΦΡΟΖΗΕ 

 

ΘΓΙΑ 1
ο

 

Σηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1.1 έςξ 1.4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θνάζεξ θαη δίπια 

ημ γνάμμα,  πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

  

1.1 Μηα θςηεηκή δέζμε, πμο δηαδίδεηαη ζημκ αένα, πνμζπίπηεη οπό γςκία ζηεκ επηθάκεηα εκόξ γοαιημύ. 

Τόηε ε γςκία δηάζιαζεξ είκαη  

α. μηθνόηενε από ηε γςκία πνόζπηςζεξ.  

β. ίζε με ηε γςκία πνόζπηςζεξ.  

γ. μεγαιύηενε από ηε γςκία πνόζπηςζεξ.  

δ. ίζε με π/2.  

Ιονάδες 5  

1.2 Ε απμννόθεζε ηςκ αθηίκςκ Χ θαηά ηε δηέιεοζή ημοξ από έκα οιηθό   

α. είκαη μεγαιύηενε όζμ μεγαιύηενμξ είκαη μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ ηςκ αηόμςκ ημο οιηθμύ θαη 

όζμ μηθνόηενμ είκαη ημ πάπμξ ημο.  

β. είκαη μηθνόηενε όζμ μεγαιύηενμ είκαη ημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ.  

γ. είκαη μηθνόηενε όζμ μηθνόηενμξ είκαη μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ ηςκ αηόμςκ ημο οιηθμύ θαη όζμ 

μηθνόηενμ ημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ.  

δ. δεκ ελανηάηαη από ημκ αημμηθό ανηζμό.  

Ιονάδες 5  

1.3 Ε ηζπονή πονεκηθή δύκαμε    

α. δνα μεηαλύ πνςημκίςκ, κεηνμκίςκ θαη ειεθηνμκίςκ.  

β. είκαη απςζηηθή θαη δνα μεηαλύ κμοθιεμκίςκ.  

γ. είκαη ειθηηθή θαη ίδηα γηα όια ηα κμοθιεόκηα.  

δ. είκαη δηαθμνεηηθή γηα ηα δεύγε πνςημκίμο-πνςημκίμο θαη πνςημκίμο-κεηνμκίμο.  

Ιονάδες 5  

1.4 Ηαηά ηε δηάζπαζε γ μ ζογαηνηθόξ πονήκαξ ζε ζπέζε με ημ μεηνηθό έπεη:  

α. αημμηθό ανηζμό αολεμέκμ θαηά 1 θαη μαδηθό ανηζμό ημκ ίδημ.  

β. αημμηθό ανηζμό ειαηηςμέκμ θαηά 2 θαη μαδηθό ανηζμό  ειαηηςμέκμ θαηά 4.  

γ. αημμηθό ανηζμό αολεμέκμ θαηά 2 θαη μαδηθό ανηζμό αολεμέκμ θαηά 4.  

δ. ίδημ αημμηθό θαη μαδηθό ανηζμό.  

Ιονάδες 5  

1.5  Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε μηαξ από ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ θαη 

αθνηβώξ δίπια ημο ημ γνάμμα Ο, ακ ε πνόηαζε αοηή είκαη ζςζηή, ή ημ γνάμμα Θ, ακ είκαη 

ιακζαζμέκε.  

α. Σε έκα ειεθηνμμαγκεηηθό θύμα ζημ θεκό μη εκηάζεηξ ε θαη Β ημο ειεθηνηθμύ θαη μαγκεηηθμύ 

πεδίμο ακηίζημηπα έπμοκ ηεκ ίδηα θάζε.  

β. Οη οπένοζνεξ αθηηκμβμιίεξ δηένπμκηαη μέζα από ηεκ μμίπιε.  

γ. Τμ ακηηκεηνίκμ πμο πνμένπεηαη από μία δηάζπαζε β
−

 έπεη θμνηίμ ανκεηηθό.  

δ. Σε μηα ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ ημ γναμμηθό θάζμα ημο θςηόξ πμο εθπέμπεηαη είκαη 

παναθηενηζηηθό ημο οιηθμύ ηεξ θαζόδμο.   
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ε. Όηακ πονήκαξ μεγάιμο μαδηθμύ ανηζμμύ δηαζπάηαη αοζόνμεηα ζε δύμ άιιμοξ πονήκεξ, ε εκένγεηα 

ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ είκαη μηθνόηενε ζημοξ κέμοξ πονήκεξ πμο πνμθύπημοκ.  

Ιονάδες 5  

ΘΓΙΑ 2ο  

Γηα ηηξ πνμηάζεηξ 2.1.Α θαη 2.2.Α κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ 

ημκ ανηζμό ηεξ θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί 

ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

 2.1 Μμκμπνςμαηηθό θςξ, πμο δηαδίδεηαη ζημκ αένα, εηζένπεηαη 

ηαοηόπνμκα ζε δύμ μπηηθά οιηθά ημο ίδημο πάπμοξ d θάζεηα ζηεκ 

επηθάκεηά ημοξ, όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Οη δείθηεξ δηάζιαζεξ 

ηςκ δύμ οιηθώκ είκαη n
1
 θαη n

2
 με n

1
>n

2
.   

  

2.1.Α. Aκ t
1
 θαη t

2
 είκαη μη πνόκμη δηάδμζεξ ημο θςηόξ     ζηα δύμ οιηθά ακηίζημηπα, ηόηε:  

 α. t
1
 = t

2
 

 β. t
1
 > t

2
 

 γ. t
1
 < t

2
 

Ιονάδες 3  

2.1.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5  

2.2. ∆ίκμκηαη δύμ δηαθμνεηηθμί πονήκεξ Χ θαη Ψ με ημκ ίδημ μαδηθό ανηζμό. Ε εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά 

κμοθιεόκημ ημο Χ είκαη μεγαιύηενε ηεξ εκένγεηαξ ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ ημο Ψ.   

2.2.Α. Τόηε ημ έιιεημμα μάδαξ ∆Μ
Χ
 θαη ∆Μ

Ψ
 ηςκ δύμ πονήκςκ ακηίζημηπα είκαη:  

 

 

 α. ∆Μ
Χ
 = ∆Μ

Ψ
 

 β. ∆Μ
Χ 

> ∆Μ
Ψ 

 

 γ. ∆Μ
Χ 

< ∆Μ
Ψ 
 

Ιονάδες 3  

2.2.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5  

   

2.3. Άημμα οδνμγόκμο βνίζθμκηαη ζηεκ 2
ε

 δηεγενμέκε θαηάζηαζε θαη απμδηεγείνμκηαη.  

α. Πμημ είκαη ημ πιήζμξ ηςκ γναμμώκ ημο θάζμαημξ εθπμμπήξ;   

Ιονάδες 3   

β. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ζημ μπμίμ κα θαίκμκηαη μη δοκαηέξ 

μεηαβάζεηξ.  

Ιονάδες 3  

γ. Να ακαθένεηε πμηα μεηάβαζε ακηηζημηπεί ζηεκ μναηή πενημπή ημο ειεθηνμμαγκεηηθμύ 

θάζμαημξ.  

Ιονάδες 3  

ΘΓΙΑ 3ο  

Τμ ναδόκημ 222

86 Rn  είκαη ναδηεκενγόξ πονήκαξ πμο δηαζπάηαη με εθπμμπή ζςμαηίμο α θαη 

ζπεμαηίδεη πμιώκημ (Po).  
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α. Να γνάρεηε ηεκ ακηίδναζε ηεξ δηάζπαζεξ αοηήξ.  

Ιονάδες 5  

β. Ο πνόκμξ εμηδςήξ ημο ναδμκίμο είκαη 3,45⋅ 10
5

 s. Να βνείηε ηε ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο ναδμκίμο.  

Ιονάδες 5  

γ. Ακ θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή έπμομε 32 δηαζπάζεηξ/s, κα βνείηε ημκ ανηζμό ηςκ πονήκςκ ημο ναδμκίμο 

αοηή ηε πνμκηθή ζηηγμή.  

Ιονάδες 5  

δ.  Πόζμη πονήκεξ ναδμκίμο παναμέκμοκ αδηάζπαζημη μεηά από πνόκμ 1,38⋅ 10
6

 s;  

Ιονάδες 5  

ε. Ακ έπμομε ημκ ίδημ ανηζμό δηαζπάζεςκ/s ζε 234

92U   πμο έπεη πνόκμ εμηδςήξ 6,9⋅ 10
12

 s, κα βνείηε 

ημκ ανηζμό ηςκ πονήκςκ ημο μονακίμο.  

Ιονάδες 5  

Θεςνμύμε όηη ℓn2=0,69.  

 

ΘΓΙΑ 4ο  

Σε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ ε έκηαζε ημο νεύμαημξ  ηεξ δέζμεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ είκαη  

Ζ=400 mΑ, μ πνόκμξ ιεηημονγίαξ t=10 s  θαη ε ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο είκαη 

2403 V. Ηάζε ειεθηνόκημ ηεξ δέζμεξ πνμζπίπηεη  ζηεκ άκμδμ θαη, πάκμκηαξ μένμξ ηεξ θηκεηηθήξ   ημο  

εκένγεηαξ,  ελένπεηαη από αοηή με  εκένγεηα 3 eV.   

Τα ειεθηνόκηα πμο ελένπμκηαη από ηεκ άκμδμ ζηε ζοκέπεηα πνμζπίπημοκ ζε άημμα οδνμγόκμο. Να 

οπμιμγίζεηε:  

α. Τεκ εκένγεηα πμο μεηαθένεη ε δέζμε ηςκ ειεθηνμκίςκ πνηκ πνμζπέζεη ζηεκ άκμδμ.  

Ιονάδες 5  

β. Τμκ ανηζμό ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ.  

Ιονάδες 5  

γ. Τμ μήθμξ θύμαημξ ηςκ θςημκίςκ πμο ελένπμκηαη από ηεκ άκμδμ, ζηεκ πενίπηςζε πμο από 

θάζε ειεθηνόκημ πανάγεηαη έκα θςηόκημ.  

Ιονάδες 7  

δ. Τεκ παμειόηενε δοκαηή εκενγεηαθή ζηάζμε  ζηεκ μπμία πνέπεη κα βνίζθμκηαη ηα άημμα ημο 

οδνμγόκμο, ώζηε κα ημκηζζμύκ από ηα ειεθηνόκηα πμο ελένπμκηαη από ηεκ άκμδμ.  

Ιονάδες 8  

  

∆ίκμκηαη: ημ θμνηίμ ημο ειεθηνμκίμο  e = 1,6·10
-19

 C,  

ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ c = 3·10
8

 m/s,  

ε ζηαζενά ημο Planck  h=4⋅ 10
-15

 eV·s,  

ε μιηθή εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε Γ
1
 = -13,6 

eV. 


