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ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΔΠ ΑΞΝΙΡΖΟΗΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  
Γ΄ ΡΑΜΖΠ  ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ 

ΡΔΡΑΟΡΖ 2 ΗΝΙΗΝ 2003 
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ 

ΓΔΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ: ΦΠΗΘΖ  
ΘΔΚΑ 1ο  
Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο 1.1 έσο  1.4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 
θξάζεο θαη, δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό ζπκπιήξσκά ηεο .  
 
1.1 Οη ππέξπζξεο αθηηλνβνιίεο  

α.  είλαη νξαηέο.  
β. δηέξρνληαη από ηελ νκίριε.  
γ. πξνθαινύλ θσζθνξηζκό.  
δ. ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαηξνπή ηνπ νμπγόλνπ ηεο αηκόζθαηξαο ζε όδνλ.  

Κονάδες 5  
 

1.2 Τν γξακκηθό θάζκα ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ εξκελεύεηαη κε  
α. ην αηνκηθό πξόηππν ηνπ Τhomson. 
β. ην αηνκηθό πξόηππν ηνπ Rutherford.  
γ. ην αηνκηθό πξόηππν ηνπ Bohr. 
δ. όια ηα παξαπάλσ αηνκηθά πξόηππα.  

Κονάδες 5  
 

1.3 Τα ηζόηνπα ελόο ζηνηρείνπ έρνπλ  
α.  ίδην καδηθό αξηζκό.  
β.  ίδην αηνκηθό αξηζκό.  
γ.  ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ.  
δ.  δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο ηδηόηεηεο.  

Κονάδες 5  
 

1.4 Σε κηα ξαδηελεξγό δηάζπαζε δελ παξαηεξείηαη κεηαζηνηρείσζε, όηαλ απηή είλαη  
α. δηάζπαζε β+.  β. δηάζπαζε γ.   
γ. δηάζπαζε α.  δ. δηάζπαζε β -.  

Κονάδες 5  
 

1.5 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ θαη 
λα ηηο ραξαθηεξίζεηε κε ην γξάκκα Π, αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα Ι, αλ 
είλαη ιαλζαζκέλεο.  
α. Καηά ην θζνξηζκό δηαθόξσλ ζσκάησλ ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη έρεη 

κήθνο θύκαηνο κηθξόηεξν ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη.  
β. Οη ππέξπζξεο αθηηλνβνιίεο έρνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα από ηηο 

ππεξηώδεηο.  
γ. Έλα ειεθηξόλην, όηαλ θηλείηαη ζε κηα νξηζκέλε επηηξεπόκελε ηξνρηά, δελ 

εθπέκπεη αθηηλνβνιία ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ Bohr.  
δ. Όηαλ έλαο ππξήλαο πνιύ κεγάινπ καδηθνύ αξηζκνύ δηαζπάηαη, είηε 

απζόξκεηα είηε ηερλεηά ζε δύν άιινπο ππξήλεο κεζαίσλ καδηθώλ 
αξηζκώλ, έρνπκε ην θαηλόκελν ηεο ζράζεο.  

ε. Καηά ηελ ξαδηελεξγό δηάζπαζε β - εθπέκπεηαη έλα από ηα ειεθηξόληα ηνπ 
αηόκνπ.  

Κονάδες 5  
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ΘΔΚΑ 2ο  
Γηα ηηο πξνηάζεηο 2.1.Α ,  2.1.B θαη  2.2 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 
θάζε πξόηαζεο θαη, δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό ζπκπιήξσκά ηεο.  
2.1 Έλα γπάιηλν πξίζκα παξεκβάιιεηαη ζηελ πνξεία δύν παξάιιεισλ 

κνλνρξσκαηηθώλ αθηηλνβνιηώλ κε κήθε θύκαηνο ι 1 θαη ι2  ζην θελό, όπνπ 
ι1<ι2. 

 
Α.  Αλ n1  θαη n2 είλαη νη δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ πξίζκαηνο γηα ηηο 

δύν αθηηλνβνιίεο αληίζηνηρα, ηόηε  
α. n1>n2.          β. n1<n2.       γ. n1=n2 .  

Κονάδες 3  
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Κονάδες 5  
 

Β.  Aλ c1  θαη c2 είλαη νη ηαρύηεηεο δηάδνζεο ησλ αθηηλνβνιηώλ ζην πξίζκα 
αληίζηνηρα, ηόηε  
 α. c1>c2.          β. c1<c2.       γ. c1=c2.  

Κονάδες 3  
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Κονάδες 5  
2.2 Δύν δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ ξαδηελεξγώλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή ηνλ ίδην αξηζκό αδηάζπαζησλ ππξήλσλ Ν=Ν΄ θαη ρξόλνπο εκηδσήο Τ ½ 
θαη Τ΄½  αληίζηνηρα κε Τ½ > Τ΄½ . Γηα ηηο ελεξγόηεηεο ησλ δεηγκάησλ  
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Κονάδες 3  
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Κονάδες 6  
ΘΔΚΑ 3ο  
Η ελέξγεηα ζύλδεζεο ελόο ππξήλα ππξηηίνπ είλαη 236,88 MeV θαη ε ελέξγεηα ζύλδεζεο 
αλά λνπθιεόλην είλαη 8,46 MeV. Αλ ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα είλαη ίζνο κε 
ηνλ αξηζκό ησλ  λεηξνλίσλ ηνπ, λα βξείηε:  
α.  Τνλ αηνκηθό αξηζκό Ζ ηνπ ππξήλα.  

 Κονάδες 7  
β.  Τν έιιεηκκα κάδαο Δm ηνπ ππξήλα ζε αηνκηθέο κνλάδεο κάδαο u. 

Κονάδες 8  
γ. Τε κάδα Μπ ηνπ ππξήλα ζε αηνκηθέο κνλάδεο κάδαο u. 

Κονάδες 10  
 

Δίλνληαη:  Μάδα λεηξνλίνπ mn = 1,0087 u 
 Μάδα πξσηνλίνπ mp  = 1,0072 u 
 Αηνκηθή κνλάδα κάδαο 1u = 931,48 MeV . 
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ΘΔΚΑ 4ο  
Hιεθηξόλην πξνζπίπηεη ζηελ άλνδν ζπζθεπήο αθηίλσλ Χ θαη παξάγεη, έλα θσηόλην αθηηλνβνιίαο Χ, 
κήθνπο θύκαηνο ι=1,5·10-9m. Η ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ κεδελίδεηαη. Σηε ζπλέρεηα ην θσηόλην απηό 
πξνζπίπηεη ζε άηνκν πδξνγόλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε, ην νπνίν ηνλίδεηαη. 
 
Να βξείηε:  
α. Πνηα είλαη ε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ ηεο αθηηλνβνιίαο Χ.  

Κονάδες 4  
β.  Πνηα είλαη ε ηάζε πνπ εθαξκόδεηαη κεηαμύ αλόδνπ -θαζόδνπ ηεο ζπζθεπήο 

αθηίλσλ Χ.  
Κονάδες 6  

γ.  Πνηα είλαη ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ απνκαθξύλεηαη από 
ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ, αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αηόκνπ απηνύ δελ 
κεηαβάιιεηαη.  

Κονάδες 7  
δ.  Πνηα ζα είλαη ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ απ ηνύ, αλ ην άηνκν 

ηνπ πδξνγόλνπ βξίζθεηαη αξρηθά ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε ( n=2). 
Κονάδες 8  

Δίλνληαη:  Ταρύηεηα θσηόο ζην θελό  c=3·108  m/s. 
 Σηαζεξά ηνπ Planck  h=4,15·10 -15eV·s.  
 Ελέξγεηα ζεκειηώδνπο θαηάζηαζεο αηόκνπ  πδξνγόλνπ  Δ1=-13,6eV. 

 


