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ΠΓΠΑΞΠΕ 24 ΙΑΪΜΡ 2006  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ: ΦΡΟΖΗΕ 

 

ΘΓΙΑ 1
ο

 

Σηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1.1 έςξ 1.3 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θνάζεξ θαη δίπια 

ημ γνάμμα  πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

  

1.1 Η ειεθηνμμαγκεηηθή ζεςνία ημο Maxwell  

α. ενμεκεύεη πιήνςξ ημ θςημειεθηνηθό θαηκόμεκμ.  

β. δέπεηαη ηε ζςμαηηδηαθή θύζε ημο θςηόξ.  

γ. ενμεκεύεη ηα γναμμηθά θάζμαηα ηςκ αενίςκ.  

δ. απμδεηθκύεη όηη, όηακ έκα ειεθηνηθό θμνηίμ ηαιακηώκεηαη, δεμημονγεί ειεθηνμμαγκεηηθό 

θύμα.  

Ιονάδες 5  

  

1.2 Σε έκα θαζμαημζθόπημ βιέπμομε ηηξ 

ελήξ  έγπνςμεξ γναμμέξ:  

  

 Τμ απεηθμκηδόμεκμ θάζμα είκαη  

 

α. γναμμηθό απμννόθεζεξ.  

β. γναμμηθό εθπμμπήξ.  

γ. ζοκεπέξ εθπμμπήξ.  

δ. ζοκεπέξ απμννόθεζεξ.  

Ιονάδες 5  

1.3 Έκα άημμμ οδνμγόκμο πνεηάδεηαη μεγαιύηενε εκένγεηα γηα κα ημκηζζεί, όηακ βνίζθεηαη     

α. ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε.  

β. ζηεκ πνώηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε.  

γ. ζηε δεύηενε δηεγενμέκε θαηάζηαζε.  

δ. ζηεκ ηνίηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε.  

Ιονάδες 5  

Να παναθηενίζεηε θαζεμηά από ηηξ πνμηάζεηξ ηςκ  1.4 θαη 1.5 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.  

1.4 α. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ ειημζεναπείαξ ημ μαύνηζμα ημο δένμαημξ μθείιεηαη ζηε μειακίκε πμο 

πανάγεη μ μνγακηζμόξ, γηα κα πνμζηαηεοζεί από ηεκ οπένοζνε αθηηκμβμιία.  

β. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία δεκ πνμθαιεί θζμνηζμό.  

γ. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία πνεζημμπμηείηαη ζηεκ ηαηνηθή γηα ηεκ απμζηείνςζε δηαθόνςκ 

ενγαιείςκ.  

δ. Η οπένοζνε αθηηκμβμιία δηένπεηαη μέζα από ηεκ μμίπιε θαη ηα ζύκκεθα.  

ε. Η οπένοζνε αθηηκμβμιία ζομμεηέπεη ζηε μεηαηνμπή ημο μλογόκμο ηεξ αημόζθαηναξ ζε όδμκ.  

Ιονάδες 5  

1.5 Οη πονήκεξ 63

29Cu θαη 63

30 Zn   

α. είκαη ηζόημπμη.  
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β. έπμοκ πενίπμο ηεκ ίδηα μάδα.  

γ. ακηηζημηπμύκ ζε άημμα με ηηξ ίδηεξ πεμηθέξ ηδηόηεηεξ.  

δ. έπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό κεηνμκίςκ.   

ε. έπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό κμοθιεμκίςκ.  

Ιονάδες 5  

ΘΓΙΑ 2ο  

Γηα ηηξ πνμηάζεηξ 2.1.Α έςξ 2.3.Α κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θάζε πνόηαζεξ 

θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

 2.1 Σημ ζπήμα θαίκεηαη έκα εκοδνείμ με έκα ράνη. Τμ μάηη μηαξ γάηαξ παναηενεί ημ ράνη.   

 2.1.Α. Η ζςζηή πμνεία ηεξ 

θςηεηκήξ αθηίκαξ από ημ ράνη 

ζημ μάηη ηεξ γάηαξ  είκαη ε  

 α. 1.  

 β. 2.  

 γ. 3.  

Ιονάδες 3  

2.1.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5  

 

2.2. ∆ύμ άημμα οδνμγόκμο α θαη β βνίζθμκηαη ζε δηαθμνεηηθέξ δηεγενμέκεξ θαηαζηάζεηξ με 

ζηνμθμνμέξ L
α
 θαη L

β
. ∆ίκεηαη όηη L

α
>L

β
.   

2.2.Α. Γηα ηηξ εκένγεηεξ ηςκ δύμ αηόμςκ ηζπύεη  

α. E
α
=E

β.
 

 β. E
α
>E

β.
 

 γ. E
α
<E

β.
 

Ιονάδες 3  

2.2.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 6  

 2.3. Σε μηα ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ ειαηηώκμομε ηεκ ηάζε V πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ηεξ 

ακόδμο θαη ηεξ θαζόδμο.  

2.3.Α. Τόηε ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ εθπεμπόμεκεξ αθηηκμβμιίαξ   

 α. αολάκεηαη.  

 β. ειαηηώκεηαη.  

 γ. παναμέκεη ζηαζενό.  

Ιονάδες 3  

2.3.Β.  Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5  

ΘΓΙΑ 3ο  

∆είγμα ναδηεκενγμύ ηζμηόπμο με πνόκμ εμηδςήξ   T1/2=7⋅ 10
5

 s ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0 

πενηέπεη 

Ν
0
 αδηάζπαζημοξ πονήκεξ. Μεηά από πανέιεοζε πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ ∆t=10 s έπμοκ 

δηαζπαζηεί ∆Ν=100 πονήκεξ. Να βνείηε:  

α. ηε ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο ηζμηόπμο,  

Ιονάδες 6  
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β. ημκ ανηζμό ηςκ πονήκςκ Ν
0
 ηε πνμκηθή ζηηγμή t

0
,  

Ιονάδες 6  

γ. ηεκ εκενγόηεηα ημο δείγμαημξ 7.10
5

 s μεηά από ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0
.  

Ιονάδες 6  

δ.  Πόζμη πονήκεξ οπήνπακ 1,4⋅ 10
6

 s πνηκ από ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0
;  

Ιονάδες 7  

Θεςνμύμε όηη ℓn2=0,7.  

ΘΓΙΑ 4ο  

Φςηόκηα μμκμπνςμαηηθήξ αθηηκμβμιίαξ δηαηνέπμοκ θάζεηα δηαθακέξ πιαθίδημ πάπμοξ 

d=4,5 cm θαη, αθμύ ελέιζμοκ ζημκ αένα, πνμζπίπημοκ ζε άημμα οδνμγόκμο πμο βνίζθμκηαη ζηεκ 

1
ε

 δηεγενμέκε θαηάζηαζε (n=2) θαη απμννμθώκηαη από αοηά. Τα θςηόκηα μέζα ζημ πιαθίδημ 

έπμοκ μήθμξ θύμαημξ 240 nm θαη δηαηνέπμοκ ηεκ απόζηαζε d ζε πνμκηθό δηάζηεμα ∆t=3⋅ 10
−10

 s. 

Να βνείηε:  

α. Τεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ μέζα ζημ πιαθίδημ θαη ημ δείθηε δηάζιαζεξ ημο 

πιαθηδίμο γηα ηεκ αθηηκμβμιία αοηή.  

Ιονάδες 6  

β. Τμ μήθμξ θύμαημξ ηςκ θςημκίςκ ζημκ αένα.  

Ιονάδες 5  

γ. Τεκ εκένγεηα πμο μεηαθένεη έκα θςηόκημ.  

Ιονάδες 6  

δ. Τμκ θβακηηθό ανηζμό πμο ακηηζημηπεί ζηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε, ζηεκ μπμία ζα βνεζμύκ ηα 

άημμα ημο οδνμγόκμο μεηά από ηεκ αιιειεπίδναζή ημοξ με ηα θςηόκηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ.  

Ιονάδες 8  

∆ίκμκηαη:  c=3⋅ 10
8

 m/s,   h=4,08⋅ 10
−15

 eV⋅ s,   Ε
1
=−13,6 eV. 


