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ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ ∆΄ ΑΝΗΡ   

ΕΡΟΕΠΘΜΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ  

∆ΕΣΕΠΑ 21 ΛΑΪΞΣ 2007  

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ: ΦΣΡΘΙΗ 

ΘΕΛΑ 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 Οη μαιαθέξ αθηίκεξ X  

α. είκαη πενηζζόηενμ δηεηζδοηηθέξ από ηηξ ζθιενέξ αθηίκεξ.  

β. έπμοκ μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ από ηηξ ζθιενέξ αθηίκεξ.  

γ. έπμοκ μηθνόηενε ζοπκόηεηα από ηηξ ζθιενέξ αθηίκεξ.  

δ. δηαδίδμκηαη ζημ θεκό με ηαπύηεηα μεγαιύηενε από αοηή ηςκ ζθιενώκ αθηίκςκ.  

Λονάδες 5   

1.2 Η θβακηηθή ζεςνία  

α. ακαηνεί ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή ζεςνία ημο Maxwell.  

β. ενμεκεύεη ημ θςημειεθηνηθό θαηκόμεκμ.  

γ. δέπεηαη όηη από ημ άημμμ εθπέμπμκηαη ζοκεπώξ θύμαηα.  

δ. πνμβιέπεη όηη θαηά ηεκ αιιειεπίδναζε ηεξ ύιεξ με ηα θςηόκηα, ηα θςηόκηα 

ζομπενηθένμκηαη ςξ θύμα.  

Λονάδες 5  

1.3 Τηξ αθηίκεξ X μεγάιεξ εκένγεηαξ απμννμθά πενηζζόηενμ ημ άημμμ ημο  

α.   12
6 C   

β.   24
12 Mg  

γ.   27
13 Al   

δ.    23
11 Na    

Λονάδες 5  

  

1.4 Να πνμζδημνίζεηε πμηα από ηηξ επόμεκεξ ακηηδνάζεηξ είκαη ιακζαζμέκε.   

α.  222 * 222
86 86Rn Rn+γ  

β.  14 14
76 eC N e       

γ.  226 220 4
88 86 2Ra Rn He   

δ.  238 234 4
92 90 2U Th He   

Λονάδες 5  

  

1.5 Να παναθηενίζεηε θαζεμηά από ηηξ πνμηάζεηξ ςξ Ρωζηή ή Κανθαζμένη, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηό 

ζαξ δίπια από ημκ ανηζμό θάζε πνόηαζεξ ημ γνάμμα Ρ, ακ ε πνόηαζε αοηή είκαη ζςζηή, ή ημ 

γνάμμα Κ, ακ είκαη ιακζαζμέκε.  

1. Τα θάζμαηα απμννόθεζεξ ή εθπμμπήξ ηςκ αενίςκ είκαη γναμμηθά.  

2. Καηά ηεκ εθπμμπή αθηηκμβμιίαξ γ αιιάδεη μ αημμηθόξ ανηζμόξ ηςκ πονήκςκ.  

3. Οη ηζόημπμη πονήκεξ ακήθμοκ ζε δηαθμνεηηθά ζημηπεία.  

4. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία έπεη μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ από ηεκ οπένοζνε.   

5. Η εκενγόηεηα εκόξ ναδηεκενγμύ δείγμαημξ αολάκεηαη με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο.  

Λονάδες 5  
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ΘΕΛΑ 2
ο 

 

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

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

2.1 ∆ύμ πανάιιειεξ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ (Α) θαη 

(Β) πνμζπίπημοκ ζε γοάιηκμ πνίζμα θαη εθηνέπμκηαη 

όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα.   

Γηα ηηξ ηαπύηεηεξ δηάδμζεξ ηςκ δύμ αθηηκμβμιηώκ 

μέζα ζημ πνίζμα, ηζπύεη  

α. ο
A
>ο

B.
 

β. ο
A
=ο

B.
 

γ. ο
A
<ο

B.
 

Λονάδες 3  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 5   

2.2. Έκα θςηόκημ με εκένγεηα 8,5 eV πνμζπίπηεη ζε άημμα οδνμγόκμο πμο βνίζθμκηαη ζηε ζεμειηώδε 

θαηάζηαζε. Τμ άημμμ ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε έπεη εκένγεηα -13,6 eV.   

 

 Μεηά ηεκ αιιειεπίδναζε, ημ άημμμ  

 α. ζα παναμείκεη ζηεκ ίδηα εκενγεηαθή ζηάζμε.  

 β. ζα ημκηζζεί.  

 γ. ζα δηεγενζεί.  

Λονάδες 3  

 Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 5     

2.3. Ραδηεκενγό ηώδημ έπεη πνόκμ εμηδςήξ 8 εμένεξ θαη ναδηεκενγό ναδόκημ 4 εμένεξ. Τε πνμκηθή 

ζηηγμή t
0
 δηαζέημομε δείγμα από Ν

0
 αδηάζπαζημοξ πονήκεξ ηςδίμο θαη δείγμα από 2Ν

0
 

αδηάζπαζημοξ πονήκεξ ναδμκίμο. Γηα ηηξ εκενγόηεηεξ ηςκ δύμ δεηγμάηςκ ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0 
, 

ηζπύεη  

 

 α. 
ί ίt t   

 


 
        β. 

1

4ί ίt t   

 


 
    γ. 2

ί ίt t   

 


 
.  

Λονάδες 3  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 6  

ΘΕΛΑ 3
ο 

 

Σε δηάηαλε παναγςγήξ αθηίκςκ Χ ε ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ηεξ ακόδμο θαη ηεξ 

θαζόδμο είκαη 40,5 kV.  

Τα ειεθηνόκηα λεθηκμύκ από ηεκ θάζμδμ με μεδεκηθή ηαπύηεηα, επηηαπύκμκηαη θαη 

πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ.  

Να οπμιμγίζεηε:   

α. Τεκ ηαπύηεηα με ηεκ μπμία πνμζπίπηεη ημ θάζε ειεθηνόκημ ζηεκ άκμδμ.  

Λονάδες 8  

β. Τε μέγηζηε ζοπκόηεηα ηςκ αθηίκςκ Χ πμο πανάγεη ε ζοζθεοή.  

Λονάδες 8  
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γ. Τμ μήθμξ θύμαημξ ημο θςημκίμο πμο εθπέμπεηαη θαη έπεη εκένγεηα ίζε με ημ ¼ ηεξ 

εκένγεηαξ ημο πνμζπίπημκημξ ειεθηνμκίμο.  

Λονάδες 9  

∆ίκμκηαη: e = 1,6·10
-19

 C, c = 3·10
8 

m/s   

Θεςνείζηε όηη:  m
e
 = 9·10

-31 

kg,  h = 6,48·10
-34

 J·s  

   

ΘΕΛΑ 4
ο 

 

To βηζμμύζημ (Bi) είκαη ναδηεκενγό θαη δηαζπάηαη πνμξ πμιώκημ (Ρo) με ηεκ εθπμμπή εκόξ 

ειεθηνμκίμο (δηάζπαζε β
-

).  

Ο πονήκαξ ημο Βi έπεη έιιεημμα μάδαξ ∆Μ=1,75u θαη ηα κεηνόκηά ημο είκαη 44 πενηζζόηενα 

από ηα πνςηόκηά ημο.  

Έκα δείγμα από ημ παναπάκς οιηθό ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0
 έπεη Ν

0
 = 24·10

15

 αδηάζπαζημοξ 

πονήκεξ θαη μέζα ζηηξ επόμεκεξ 10 εμένεξ εθπέμπεη 18·10
15

 ειεθηνόκηα.  

α. Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα ζύκδεζεξ ημο πονήκα Βi.   

Λονάδες 6  

β. Ακ μ πονήκαξ ημο Βi έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ 7,75 ΜeV/κμοθιεόκημ, κα βνείηε ημκ ανηζμό 

κμοθιεμκίςκ θαη πνςημκίςκ ημο πονήκα.  

Λονάδες 7  

γ. Να γνάρεηε ηεκ ακηίδναζε δηάζπαζεξ ημο Βi πνμξ Ρo.  

Λονάδες 6  

δ. Να βνείηε ημ πνόκμ εμηδςήξ ημο Βi.  

Λονάδες 6  

∆ίκεηαη:  1u = 930 ΜeV  
 


