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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ∆΄ ΠΑΛΕΟ 

ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ ΗΑΖ ΝΑΚΓΘΘΑ∆ΖΗΓΟ 

ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΝΑΘ (ΜΙΑ∆ΑΟ Β΄) 

ΠΞΖΠΕ 18 ΙΑΪΜΡ 2010 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ:ΦΡΟΖΗΕ  

ΘΓΙΑ Α 

Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό θαζεμηάξ από ηηξ παναθάης εμηηειείξ πνμηάζεηξ Α1 

έςξ Α4 θαη δίπια ημο ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ. 

 

Α1.    Ο    δείθηεξ    δηάζιαζεξ    ηεξ    ζηεθακοάιμο    γηα    μηα μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία είκαη 

α. 0,813 

β. 0,417 

γ. 0,619 

δ. 1,514 Ιονάδες 5 

 

Α2.    Καηά ηε δηάζπαζε α μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο μεηνηθμύ πονήκα 

α. μέκεη ίδημξ. 

β. μεηώκεηαη θαηά 4. 

γ. μεηώκεηαη θαηά 2. 

δ. αολάκεηαη θαηά 1. Ιονάδες 5 

 

Α3.   Καηά ηε δηάζπαζε γ εθπέμπεηαη 

α. έκα ειεθηνόκημ. 

β. έκα θςηόκημ. 

γ. έκα πνςηόκημ. 

δ. έκαξ πονήκαξ ειίμο. Ιονάδες 5 

 

 

Α4.   Η οπένοζνε αθηηκμβμιία 

α.   δηένπεηαη από ηεκ μμίπιε θαη ηα ζύκκεθα. 

β.   ζομμεηέπεη   ζηε   μεηαηνμπή   ημο   μλογόκμο   ηεξ αημόζθαηναξ ζε όδμκ. 

γ.   πνμθαιεί θςζθμνηζμό. 

δ.   έπεη μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ από ηηξ αθηίκεξ Χ. 

Ιονάδες 5 

 

Α5. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηό ζαξ, δίπια ζημ γνάμμα 

πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνόηαζε, ηε ιέλε Οωζηό, ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή, ή Θάθος, ακ ε 

πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε. 

α.   Τμ    θςξ    ζομπενηθένεηαη    ςξ    θύμα    θαη    ςξ ζςμαηίδημ. 

β.   Τμ θάζμα ηςκ αημώκ καηνίμο είκαη ζοκεπέξ. 

γ.   Τμ ιεοθό θςξ είκαη μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία. 

δ.   Οη αθηίκεξ Χ απμννμθώκηαη πενηζζόηενμ από ηα μζηά, πανά από ημοξ οπόιμηπμοξ 

ηζημύξ. 

ε.   Οη   πονεκηθέξ   δοκάμεηξ   αζθμύκηαη   μεηαλύ   ημο πονήκα θαη ηςκ ειεθηνμκίςκ. 

Ιονάδες 5 
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ΘΓΙΑ Β 

Β1. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία μεηαβαίκεη από έκα μπηηθά αναηό μέζμ ζε έκα άιιμ μπηηθά ποθκό. Τμ 

μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ 

α.   μέκεη ίδημ. 

β.   αολάκεηαη. 

γ.   ειαηηώκεηαη. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. (μμκάδεξ 2) 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. (μμκάδεξ 6) 

Ιονάδες 8 

 

Β2. Σημ ζπήμα θαίκεηαη ε θαμπύιε δηάζπαζεξ γηα έκα δείγμα 

ναδηεκενγμύ οιηθμύ πμο ανπηθά απμηειείηαη από ΝΟ 

ναδηεκενγμύξ πονήκεξ. 

             Ο πνόκμξ εμηδςήξ είκαη 

α.   10 εμένεξ.  

β.   20 εμένεξ.  

γ.   30 εμένεξ. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. (μμκάδεξ 2) 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. (μμκάδεξ 6) 

Ιονάδες 8 

 

Β3. Πονήκαξ ζηδήνμο έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ πενίπμο 504 MeV θαη 56 κμοθιεόκηα. Πονήκαξ 

μλογόκμο έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ πενίπμο 128 MeV θαη 16 κμοθιεόκηα. 

α.   Σηαζενόηενμξ είκαη μ πονήκαξ ζηδήνμο.  

β.   Σηαζενόηενμξ είκαη μ πονήκαξ μλογόκμο.  

γ.   Οη δύμ πονήκεξ είκαη ελίζμο ζηαζενμί. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. (μμκάδεξ 2) 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. (μμκάδεξ 7) 

Ιονάδες 9 

 

ΘΓΙΑ Γ 

Γηα ηε ιήρε μηαξ αθηηκμγναθίαξ απαηηείηαη δηαθμνά δοκαμηθμύ 40 kV μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο μηαξ 

ζοζθεοήξ παναγςγήξ αθηίκςκ Χ. Τμ πνμκηθό δηάζηεμα ιήρεξ ηεξ αθηηκμγναθίαξ είκαη 0,16 s θαη ε 

ηζπύξ ηεξ δέζμεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ είκαη 2000 W. 

Να οπμιμγηζζμύκ: 

Γ1. Ε έκηαζε ημο νεύμαημξ ηςκ ειεθηνμκίςκ. 

Ιονάδες 6 

Γ2. Η μέγηζηε εκένγεηα ηςκ εθπεμπόμεκςκ θςημκίςκ. 

Ιονάδες 6 

Γ3. Ο ανηζμόξ ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο πνμζπίπημοκ ζηεκ θάζμδμ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα ιήρεξ ηεξ 

αθηηκμγναθίαξ. 

Ιονάδες 6 

Γ4.Τμ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ παναγόμεκςκ αθηίκςκ Χ. 

Ιονάδες 7 

∆ίκμκηαη: ε ηαπύηεηα θςηόξ ζημ θεκό c0 = 3.108m/s θαη ε απόιοηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ειεθηνμκίμο 

e=l,6.10-19 C. Θεςνείζηε όηη ε ζηαζενά ημο Planck είκαη h=6,4·10-34 J.s. 
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ΘΓΙΑ ∆ 

Σε έκα οπμζεηηθό άημμμ ε πνώηε θαη ε δεύηενε δηεγενμέκε ζηάζμε     έπμοκ     εκένγεηα      1eV     θαη     

3eV,     ακηίζημηπα, πενηζζόηενε από ηε ζεμειηώδε. Ανπηθά   ημ   άημμμ   βνίζθεηαη   ζηε   ζεμειηώδε   

θαηάζηαζε, απμννμθά θςηόκημ εκένγεηαξ 3eV θαη δηεγείνεηαη. 

Σηε      ζοκέπεηα      απμδηεγείνεηαη      εθπέμπμκηαξ      θςηόκημ ζοπκόηεηαξ 5·1014Ηz. To θςξ πμο 

εθπέμπεηαη δηαζιάηαη ζε πιαθίδημ με δείθηε δηάζιαζεξ 1,5. 

 

∆1.    Να    οπμιμγηζζεί    ε    ζοπκόηεηα    ημο    θςημκίμο    πμο απμννμθήζεθε θαηά ηε δηέγενζε. 

Ιονάδες 5  

∆2.    Να δηθαημιμγήζεηε ζε πμηα ζηάζμε θαηαιήγεη ημ ειεθηνόκημ όηακ ημ άημμμ απμδηεγενζεί. 

Ιονάδες 8  

∆3.    Να οπμιμγηζζεί ημ μήθμξ θύμαημξ ημο θςηόξ μέζα ζημ πιαθίδημ. 

Ιονάδες 7  

∆4.    Να   οπμιμγηζζεί   ε   ηαπύηεηα   ημο   θςηόξ   μέζα   ζημ πιαθίδημ. 

Ιονάδες 5 

∆ίκμκηαη: ε ζηαζενά ημο Planck h=4.10-15eV.s θαη ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό c0 = 3.108m/s. 

 
 


