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ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΕΡ ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ  

 Γ΄ ΑΝΗΡ ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΕΜΘΑΘΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ  

ΠΘΗ 5 ΘΞΣΚΘΞΣ 2005  

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΦΣΡΘΙΗ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ  

  

ΘΕΛΑ 1
ο

 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ημ 

γνάμμα, πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

1. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία, ε μπμία δηένπεηαη από ημ μπηηθά αναηόηενμ μέζμ (1) πνμξ ημ μπηηθά 

ποθκόηενμ μέζμ (2), πνμζπίπηεη οπό ηοπαία γςκία ζηε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ηςκ δύμ μπηηθώκ 

μέζςκ. Τόηε:  

α.  ε ηαπύηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ είκαη μεγαιύηενε ζημ μέζμ (2) ζε ζπέζε με ημ μέζμ (1).  

β. ε γςκία δηάζιαζεξ είκαη μεγαιύηενε από ηε γςκία πνόζπηςζεξ.  

γ. ε εκένγεηα θάζε θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ είκαη μεγαιύηενε ζημ μέζμ (1) ζε ζπέζε με ημ 

μέζμ (2).  

δ.  ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ είκαη μηθνόηενμ ζημ μέζμ (2) ζε ζπέζε με ημ μέζμ (1).  

Λονάδες 5  

  

2. Η αθηηκμβμιία α, πμο εθπέμπεηαη από έκα ναδηεκενγό πονήκα:  

α.  απμηειείηαη από ανκεηηθά θμνηηζμέκα ζςμάηηα.  

β. εθηνέπεηαη από μαγκεηηθό πεδίμ.  

γ. δηαπενκά θύιια μμιύβδμο ανθεηώκ εθαημζηώκ.  

δ.  ζοκδέεηαη με αύλεζε ηεξ μάδαξ ημο πονήκα πμο δηαζπάηαη.  

Λονάδες 5  

  

3. Καηά ηε ιεηημονγία ζοζθεοήξ παναγςγήξ αθηίκςκ Φ:  

α. όζμ μεγαιύηενε είκαη ε ζενμμθναζία ηεξ θαζόδμο, ηόζμ μεγαιύηενμξ είκαη μ ανηζμόξ ηςκ 

ειεθηνμκίςκ πμο εθπέμπμκηαη ζηε μμκάδα ημο πνόκμο.  

β. όηακ πιεζηάζμομε μηα θζμνίδμοζα μοζία, αοηή δεκ αθηηκμβμιεί θςξ.  

γ.  ηα παναγόμεκα από ηεκ θάζμδμ ειεθηνόκηα δεκ είκαη απαναίηεημ κα επηηαποκζμύκ από μεγάιε 

δηαθμνά δοκαμηθμύ.  

δ.  ημ οιηθό ηεξ ακόδμο θαζμνίδεη ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ημο ζοκεπμύξ θάζμαημξ ηςκ 

αθηίκςκ Φ.  

Λονάδες 5  

  

4. Γηα κα ζομβεί ζύκηελε μεηαλύ δύμ πονήκςκ πνέπεη:  

α. κα οπενκηθεζεί ε ηζπονή πονεκηθή δύκαμε θαη κα επηθναηήζεη ε ειεθηνηθή άπςζε.  

β. ε θηκεηηθή ημοξ εκένγεηα κα είκαη ηεξ ηάλεξ μενηθώκ eV.  

γ. κα επηθναηεί ζημ πενηβάιιμκ ημοξ ζενμμθναζία ηεξ ηάλεξ ηςκ 10
8

Κ.  

δ. μη πονήκεξ κα έπμοκ μεγάιμ μαδηθό ανηζμό.  

Λονάδες 5  

   

5. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ηε ιέλε πμο ζομπιενώκεη ζςζηά 

ηεκ ακηίζημηπε πνόηαζε.  

 α. Η ελάνηεζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θςηόξ θαη ημο δείθηε δηάζιαζεξ από ημ μήθμξ θύμαημξ μκμμάδεηαη 
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........... .  

β. Η μεηάβαζε εκόξ ειεθηνμκίμο ημο αηόμμο από μηα ηνμπηά παμειήξ εκένγεηαξ ζε άιιε 

ορειόηενεξ εκένγεηαξ μκμμάδεηαη ........... ημο αηόμμο.  

γ. Η δηαδηθαζία θαηά ηεκ μπμία έκαξ πονήκαξ μεηαηνέπεηαη ζε έκακ άιιμ δηαθμνεηηθμύ ζημηπείμο 

μκμμάδεηαη ........... .  

δ. Τα θςηόκηα πμο εθπέμπμκηαη θαηά ηηξ απμδηεγένζεηξ πονήκςκ μκμμάδμκηαη αθηίκεξ ή 

ζςμαηίδηα γ θαη έπμοκ πμιύ ........... εκένγεηεξ ζε ζπέζε με ηηξ εκένγεηεξ ηςκ θςημκίςκ ημο 

μναημύ θςηόξ.  

ε. Σημοξ ιαμπηήνεξ θζμνηζμμύ ημ ........... θςξ πμο εθπέμπμοκ μη αημμί οδνανγύνμο, 

επακεθπέμπεηαη από ηε θζμνίδμοζα μοζία οπό μμνθή μναημύ θςηόξ.  

Λονάδες 5  

  

ΘΕΛΑ 2ο   

Γηα ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη 

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

  

 1. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζημ θεκό ζε απόζηαζε θαηά 50% μεγαιύηενε από ηεκ 

απόζηαζε πμο δηαδίδεηαη ζε δηαθακέξ μπηηθό μέζμ ζημκ ίδημ πνόκμ. Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ ημο 

μπηηθμύ μέζμο γηα ηεκ αθηηκμβμιία αοηή είκαη:  

α. 3/2   β. 3    γ. 2  

 

Λονάδες 2   

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 4  

  

 2. Σε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Φ, ε ηζπύξ ηεξ ειεθηνμκηθήξ δέζμεξ είκαη Ρ θαη ημ ειάπηζημ 

μήθμξ θύμαημξ ηςκ εθπεμπόμεκςκ θςημκίςκ ημο ζοκεπμύξ θάζμαημξ είκαη ι
min

. Ακ 

οπμδηπιαζηάζμομε ηεκ ηζπύ ηεξ ειεθηνμκηθήξ δέζμεξ δηαηενώκηαξ ζηαζενή ηεκ έκηαζε ημο 

νεύμαημξ, ηόηε γηα ημ κέμ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ι΄
min

 ζα ηζπύεη:  

α.  ι΄
min

 = ι
min 

.  

β.  ι΄
min

 = 2ι
min 

.  

γ.  ι΄
min

 = min

2


 .  

Λονάδες 2  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 4  

  

3. Ο πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ εκόξ ναδηεκενγμύ οιηθμύ είκαη 20 min. Τε πνμκηθή ζηηγμή t=0,  ε 

εκενγόηεηα εκόξ δείγμαημξ ημο οιηθμύ είκαη 32 θμνέξ μεγαιύηενε από εθείκε πμο επηηνέπεη ηεκ 

αζθαιή πνήζε ημο δείγμαημξ από ημκ άκζνςπμ. Ο ειάπηζημξ πνόκμξ πμο πνέπεη κα πενάζεη γηα 

κα είκαη αζθαιήξ ε πνήζε ημο δείγμαημξ είκαη:   

α. 32    min.  

β. 64    min.   

γ. 100  min.  

Λονάδες 2  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  
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Λονάδες 5  

  

 4. Ο πονήκαξ Φ απμηειείηαη από 8 πνςηόκηα θαη 8 κεηνόκηα θαη έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ 127 

MeV. Άιιμξ πονήκαξ Υ απμηειείηαη από 26 πνςηόκηα θαη 30 κεηνόκηα θαη έπεη εκένγεηα 

ζύκδεζεξ 492 MeV.   

α. Ο πονήκαξ Φ είκαη ζηαζενόηενμξ.  

β. Ο πονήκαξ Υ είκαη ζηαζενόηενμξ.  

γ. Οη δύμ πονήκεξ είκαη ημ ίδημ ζηαζενμί.  

Λονάδες 2  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 4  

 

 

ΘΕΛΑ  3ο 

Οη ναδηεκενγέξ αθηηκμβμιίεξ εθανμόδμκηαη εονέςξ ζηεκ ηαηνηθή. Ωξ πεγέξ πνεζημμπμημύκηαη 

ηεπκεηώξ παναγόμεκα ηζόημπα. Έκα ηέημημ πανάδεηγμα είκαη ημ ηζόημπμ ημο θμβαιηίμο 60

27Co , 60

27Co  . 

Τμ ηζόημπμ θμβάιηημ  δηαζπάηαη με εθπμμπή ζςμαηηδίμο β
−

 πνμξ κηθέιημ Ni, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζε μηα 

δηεγενμέκε εκενγεηαθή ζηάζμε. Ο πονήκαξ ημο κηθειίμο  Ni απμδηεγείνεηαη με εθπμμπή αθηηκμβμιίαξ γ.  

  

α. Να γνάρεηε ηηξ δύμ ακηηδνάζεηξ πμο πανηζηάκμοκ ηηξ παναπάκς δηαζπάζεηξ.  

Λονάδες 6  

β. Να οπμιμγίζεηε ηε ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο θμβαιηίμο  ζημ (S.I.), ακ μ πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο 

είκαη 5,5 έηε.  

Λονάδες 5  

γ. Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή t, ε εκενγόηεηα εκόξ δείγμαημξ θμβαιηίμο  είκαη 4·10
13

 Βq.   Να 

οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηςκ πονήκςκ θμβαιηίμο  ηε πνμκηθή ζηηγμή t.  

Λονάδες 6  

δ. Να οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο ζα εθπέμρεη ημ δείγμα, ζε πνμκηθό δηάζηεμα 11 

εηώκ μεηά ηε πνμκηθή ζηηγμή t.  

Λονάδες 8  

  

 ∆ίκμκηαη: 1 έημξ =3,15 · 10
7

 s   θαη  ℓn2 = 0,693   

 

 

  

ΘΕΛΑ 4ο  

Σςμαηίδημ με θηκεηηθή εκένγεηα Κ
1
 ζογθνμύεηαη με αθίκεημ άημμμ οδνμγόκμο, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζηε 

ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Τμ άημμμ ημο οδνμγόκμο, θαηά ηεκ θνμύζε, απμννμθά εκένγεηα θαη μεηαβαίκεη 

ζε εκενγεηαθή θαηάζηαζε ζηεκ μπμία ημ μέηνμ ηεξ ειθηηθήξ δύκαμεξ μεηαλύ πονήκα θαη ειεθηνμκίμο 

γίκεηαη 81 θμνέξ μηθνόηενμ από ημ μέηνμ ηεξ ακηίζημηπεξ δύκαμεξ ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Τμ 

ζςμαηίδημ μεηά ηεκ θνμύζε απμμαθνύκεηαη με θηκεηηθή εκένγεηα Κ
2
,  γηα ηεκ μπμία ηζπύεη 1

2
2

K
K   . 

Θεςνμύμε όηη ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο παναμέκεη αθίκεημ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ αιιειεπίδναζήξ ημο με 

ημ ζςμαηίδημ.  

Να οπμιμγίζεηε:  
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α. Τμκ θύνημ θβακηηθό ανηζμό n ηεξ εκενγεηαθήξ θαηάζηαζεξ ζηεκ μπμία δηεγένζεθε ημ άημμμ ημο 

οδνμγόκμο.  

Λονάδες 6  

β. Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα Κ
1
 ημο ζςμαηηδίμο ζε eV .  

Λονάδες 6  

γ. Τε μεηαβμιή ηεξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ ημο ειεθηνμκίμο ζημ άημμμ ημο οδνμγόκμο θαηά ηε δηέγενζή 

ημο.  

Λονάδες 7  

  

δ. Τμ άημμμ ημο οδνμγόκμο, θαζώξ απμδηεγείνεηαη, εθπέμπεη δύμ θςηόκηα. Να αηηημιμγήζεηε ακ ημ 

θςηόκημ με ημ μεγαιύηενμ μήθμξ θύμαημξ μπμνεί  ή όπη κα απμννμθεζεί από άιιμ άημμμ 

οδνμγόκμο, πμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε.  

Λονάδες 6  

∆ίκεηαη ε εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε Γ
1
=-13,6 eV.  

  
 


