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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
 
Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης: ∆ευτέρα, 5 Ιουλίου 2004 
          11:00 – 14:00  
 
Το δοκίµιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες. 
 
Φυσικές σταθερές και βασικοί τύποι θα λαµβάνονται από το τυπολόγιο Φυσικής 
όταν χρειάζονται για την επίλυση µιας άσκησης.  
 
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
ΜΕΡΟΣ  Α΄  
 
Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 µονάδων η καθεµιά. 
 
1.  Ποιοι δορυφόροι ονοµάζονται γεωστατικοί και ποιες προϋποθέσεις πρέπει      
           να ισχύουν ώστε ένας δορυφόρος να είναι γεωστατικός;                    (µ. 5) 
 
 2. Στο πιο κάτω σχήµα τα µήκη των εκκρεµών Α, Β, Γ, ∆, Ε  είναι:  

ℓA  = 25 cm ,   ℓB = 30 cm ,   ℓΓ  = 40 cm ,   ℓ∆  = 50 cm ,   ℓΕ  = 55 cm , 
αντίστοιχα. Εκτρέπουµε  το εκκρεµές – οδηγό από τη θέση ισορροπίας και 
το αφήνουµε έτσι ώστε να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση κάθετα στο 
επίπεδο που περιέχει τα πέντε εκκρεµή µε περίοδο T = 0,4π s. 
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Να βρείτε: 
 
(α) Τι είδους ταλάντωση κάνουν τα πέντε εκκρεµή µετά την έναρξη 

ταλάντωσης του οδηγού και µε ποια συχνότητα;  
                                                                                                               (µ. 2) 

(β)  Ποιο από τα πέντε εκκρεµή ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος; 
           Να δικαιολογήσετε την απάντησή  σας.                                                 (µ. 3) 
 
3. Τα δύο µεγάφωνα Μ1 και Μ2 του πιο κάτω σχήµατος είναι συνδεδεµένα µε  
       την ίδια γεννήτρια συχνοτήτων, που βρίσκεται σε λειτουργία.  
       Να εξηγήσετε τι θα παρατηρηθεί στα σηµεία Α, Β, Γ και ∆.  

(µ. 5) 
           Οι συνεχείς γραµµές αντιστοιχούν µε πυκνώµατα ενώ οι  διακεκοµµένες  
       µε αραιώµατα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
4. ∆ίδονται δύο πηνία µε 300 και 600 σπείρες αντίστοιχα, ραβδόµορφος 

µαγνήτης, γαλβανόµετρο (όργανο που µετρά µικρή ένταση ρεύµατος) και 
ηλεκτρικά καλώδια (σύρµατα). Να εξηγήσετε πώς θα εργαστείτε για να 
επιβεβαιώσετε την ισχύ του νόµου του Φάραντεϊ (Faraday).     

(µ.5) 
 
5. Ένας πυκνωτής έχει επίπεδους παράλληλους οπλισµούς µε εµβαδόν για 

τον κάθε οπλισµό 8·10-2  m2. Οι οπλισµοί απέχουν µεταξύ τους 4.10-3  m 
και ενδιάµεσα τους παρεµβάλλεται διηλεκτρικό µε σχετική διηλεκτρική 
σταθερά 2,5. 

 
(α) Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα του πιο πάνω πυκνωτή.    

(µ.2)   
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(β) Να βρείτε το φορτίο που µπορεί να αποθηκευτεί στον πυκνωτή 

αυτό, αν εφαρµοστεί µεταξύ των οπλισµών του διαφορά δυναµικού 
12 V. 

(µ.3) 
   
 
6. Τρεις δέσµες σωµατιδίων Χ, Ψ και Ζ εισέρχονται σε µαγνητικό πεδίο 

µαγνητικής επαγωγής 
→

Β  κάθετα στις µαγνητικές δυναµικές γραµµές, µε 

την ίδια ταχύτητα 
→

υ . Οι τροχιές τους φαίνονται στο πιο κάτω σχήµα: 

 
(α) Να αναφέρετε το είδος του φορτίου των σωµατιδίων Χ, Ψ , Ζ.   

(µ.3) 
(β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   

(µ.2) 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Αποτελείται από 4 ερωτήσεις των 10 µονάδων η καθεµιά. 
 
7.(α) Πότε µια ταλάντωση είναι αµείωτη και πότε φθίνουσα; 

                                                                                                                    (µ. 1) 
   (β)  ∆ίνεται η εξίσωση της αποµάκρυνσης µιας απλής αρµονικής ταλάντωσης 

που εκτελεί σώµα µάζας kg 0,2m = : 
                      tπσυν0,5x =      ( x  σε m και t  σε s) 

Ζητούνται: 
(i) Το πλάτος και η περίοδος της ταλάντωσης.                       (µ. 1,5) 

                          
(ii) Η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης.                                 (µ. 1,5) 
                                                                                                        
(iii)      Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης.                                         (µ. 1) 
                                                                                                          
(iv)      Σε ποια θέση η ενέργεια της ταλάντωσης είναι µόνο κινητική και    
           σε ποια θέση είναι µόνο δυναµική;                                        (µ. 1) 
                                                                                                          
(v)       Να γίνουν σε βαθµολογηµένους άξονες οι γραφικές  
           παραστάσεις:  

 
Χ 

Ψ 

Ζ 
 

→

υ  

→

Β  
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 αποµάκρυνσης - 

χρόνου  
 ταχύτητας - χρόνου  

      για χρονικό διάστηµα δύο περιόδων.    
                                                                                                     (µ. 4) 

 
 
8.(Α) Στο διπλανό σχήµα φαίνονται     n=3                               Ε3= -2,42 ·10-19  J                             

      οι τρεις πρώτες στάθµες  
ενέργειας του ατόµου του 
υδρογόνου.            n=2                               Ε2= -5,43 ·10-19  J                             

 
 
 
 
 
 
                                                        n=1                                 Ε1= -21,7 ·10-19  J                            
 
     (α) Να βρείτε την ενέργεια ιονισµού του ατόµου του υδρογόνου. 
                                                                                                                   (µ. 1) 
     (β)   Να µεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεων τις στάθµες ενέργειας του 

πιο πάνω στοιχείου και να σχεδιάσετε όλες τις πιθανές 
µεταπτώσεις ηλεκτρονίων µεταξύ των σταθµών ενέργειας που 
φαίνονται στο σχήµα. 

                                                                                                                   (µ. 3) 
     (γ)  Να υπολογίσετε τα µήκη κύµατος των φασµατικών γραµµών στο 

φάσµα εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου, που αντιστοιχούν 
στις πιο πάνω µεταπτώσεις. 

                                                                                                                    (µ.3)   
(Β)  Να εξηγήσετε πώς συµπεραίνουµε από τα φάσµατα εκποµπής ενός  

      αστεριού, αν το αστέρι πλησιάζει ή αποµακρύνεται από τη Γη. 
                                                                                                                   (µ. 3) 

     
9.(α)  Μονοχρωµατική ακτινοβολία προσπίπτει στην επιφάνεια µετάλλου. Τι        
       χαρακτηριστικό πρέπει να έχει η ακτινοβολία αυτή για να επιτρέπει την           
       εξαγωγή φωτοηλεκτρονίων από το µέταλλο; 
                                                                                                                        (µ. 2) 

           
    (β)  Η διαφορά δυναµικού ανακοπής (ή τάση αποκοπής) κατά τη διεξαγωγή                  
       ενός φωτοηλεκτρικού πειράµατος βρέθηκε ότι είναι V5,6− . 

i) Να εξηγήσετε τι είναι η διαφορά δυναµικού ανακοπής (ή τάση                
                      αποκοπής). 
                                                                                                                         (µ. 2)  
             ii)     Να υπολογίσετε τη µέγιστη κινητική ενέργεια  των φωτοηλεκτρονίων 
                     στην περίπτωση αυτή. 
                                                                                                                         (µ. 3) 
     (γ)   Στο προηγούµενο πείραµα (β) η συχνότητα της ακτινοβολίας  που  
            προσπίπτει πάνω στη µεταλλική επιφάνεια είναι Hz100,88 16⋅ .  
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            Να υπολογίσετε την τιµή του έργου εξαγωγής της µεταλλικής 
επιφάνειας. 
                                                                                                                         (µ. 3) 
 
 
 
 
 
10. Πιο κάτω δίνεται η γραφική παράσταση της µάζας φυσικού ραδιενεργού     

      υλικού που παραµένει αδιάσπαστη σε σχέση µε το χρόνο.        
 
 

           
   
    (α)  Τι είναι η φυσική ραδιενέργεια; 
                                                                                                                   (µ. 1)                    
    (β)  Ποια είναι τα είδη της φυσικής ραδιενέργειας και ποια η φύση του κάθε 

είδους; 
                                                                                                                  (µ.1,5) 
    (γ)  Γράψετε δύο ιδιότητες για κάθε είδος της φυσικής ραδιενέργειας. 
                                                                                                                (µ.1,5) 

    (δ)  Με βάση την πιο πάνω γραφική παράσταση  να βρείτε το χρόνο 
υποδιπλασιασµού (ηµιζωή) του ραδιενεργού υλικού και τη σταθερά 
διάσπασής του. 

                                                                                                                   (µ. 3) 
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 (ε)  Να κάνετε σε βαθµολογηµένους άξονες την αντίστοιχη γραφική 
παράσταση της µάζας του ραδιενεργού υλικού που διασπάται σε σχέση 
µε το χρόνο. 

                                                                                                                   (µ. 3)    
 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 
Αποτελείται από 2 ερωτήσεις των 15 µονάδων η καθεµιά. 
 
11. (α) Να γράψετε µια διαφορά µεταξύ ενός εγκάρσιου και ενός διαµήκους    
           κύµατος, αναφέροντας από ένα παράδειγµα για το καθένα. 

(µ.3) 
(β) Να εξηγήσετε µε ποιους τρόπους µπορεί να δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα    
     σε ένα ελαστικό µέσο. Να αναφέρετε δυο διαφορές µεταξύ στάσιµου και  
     τρέχοντος κύµατος. 

(µ.4) 
     (γ) Το πιο κάτω σχήµα παριστάνει ένα στάσιµο κύµα πάνω σε µια χορδή. 
          Το µήκος της χορδής είναι 0,6 m. Η ταχύτητα του κύµατος στη χορδή  

 είναι 60 m/s. 
 
 

 
Να βρείτε : 

 
i) το µήκος κύµατος, 

(µ.2) 
ii) τη συχνότητα του κύµατος, 

(µ.2) 
iii) τη θεµελιώδη συχνότητα του κύµατος (1ος αρµονικός), 

(µ.2) 
iv) να σχεδιάσετε για την ίδια χορδή το αντίστοιχο στιγµιότυπο    
     του στάσιµου κύµατος για τη θεµελιώδη συχνότητα. 

(µ.2) 
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12. Ένα χάλκινο σύρµα ΚΛ µε µήκος 

ℓ=1 m και µε αµελητέα αντίσταση 
κινείται µε σταθερή ταχύτητα  
υ= 2 m/s κάθετα µε τις 
µαγνητικές γραµµές µαγνητικού 
πεδἰου µαγνητικής επαγωγής 
 Β= 0,5 Τ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(α)  Να διατυπώσετε µε λόγια τον νόµο της επαγωγής του Φάραντεϊ ( Faraday). 
(µ.3) 

(β)  Να βρείτε την Ηλεκτρεγερτική δύναµη εξ επαγωγής (ΗΕ∆) που 
αναπτύσσεται στα άκρα ΚΛ του σύρµατος. 

(µ.3) 
(γ)  Αν τα δυο άκρα του σύρµατος ενωθούν µε αντίσταση  R= 5 Ω που βρίσκεται 

εκτός µαγνητικού πεδίου, να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που θα 
διαρρέει το σύρµα και να δείξετε τη φορά του. 

(µ.3) 
(δ)    Να µεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεων το πιο πάνω σχήµα, να 

σχεδιάσετε τη δύναµη Λαπλάς ( Laplace) που ασκείται στον αγωγό και να 
υπολογίσετε την τιµή της. 

(µ.3) 
(ε)  Να βρείτε την εξωτερική δύναµη που πρέπει να ασκείται στον αγωγό ώστε 

αυτός να εξακολουθήσει να κινείται µε σταθερή ταχύτητα. 
(µ.3) 

 
 
 
 
 
 

-------------------- ΤΕΛΟΣ -------------------- 

            Α                                 
 
                                                 Κ 
 
 
                                                   

R= 5Ω                      ℓ= 1m   υ = 2 m/s   
 
       

   Β = 0,5 T 
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Λ


