
Μέρος 3 Ερωηήζεις Θεωρίας Φσζικής 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Η πην θάησ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

 Έλα θσηεηλό ιακπηήξα ππξαθηώζεσο κε λήκα από ιεπηό ζύξκα, ην λήκα ζα ελεξγεί σο 

αληηθείκελν. 

 Μηα ιεπθή νζόλε πάλσ ζε ζηήξηγκα ε νπνία κπνξεί λα  κεηαθηλείηαη.  

 Έλαο  ζπγθιίλνληαο θαθόο κε εζηηαθή απόζηαζε10 cm ηνπνζεηεκέλνο ζε έλα ζηήξηγκα 

πνπ κπνξεί λα κεηαθηλείηαη.  

 
(a)  Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαθνύ θαη ηνπ λήκαηνο  θξαηείηαη ζηαζεξή ζηα 12 cm, θαη ε 

νζόλε κεηαθηλείηαη κέρξη λα ζρεκαηηζηεί επδηάθξηηα ε εηθόλα ηνπ λήκαηνο ζηελ νζόλε. 

 

Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο βάδνληαο έλα ζηαπξό ζην αληίζηνηρν θνπηί/θνπηηά  ηνπ 

θύλλοσ απανηήζεων. 

 

(i) Πνηνο από ηνπο πην θάησ όξνπο κπνξεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε θύζε 

ηεο εηθόλαο ηνπ λήκαηνο; 

(0.5 μονάδες) 

Πξαγκαηηθό (Real) Φαληαζηηθό 

(Virtual) 

Μεγαιύηεξε εηθόλα 

(Σε κεγέζπλζε) 

(Magnified) 

Μηθξόηεξε εηθόλα 

(Σε ζκίθξπλζε) 

(Diminished) 

 

(ii) Αλ ην κηζό πάλσ κέξνο ηνπ θαθνύ θαιπθζεί κε καύξν ραξηί, ηη ζα ζπκβεί ζηελ εηθόλα 

ηνπ λήκαηνο;   

              (0.5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

(iiη)  Η νζόλε ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλεηαη από ην ζηήξηγκα. Τη ζα ζπκβεί ζηελ εηθόλα ηνπ 

λήκαηνο;  

(0.5 μονάδες) 

 

Δελ ζα ππάξρεη 

εηθόλα ηνπ λήκαηνο 

Θα δείηε ηελ εηθόλα 

ηνπ λεκαηνο 

κεγαιύηεξε  

Θα δείηε κηα όξζηα 

εηθόλα ηνπ λήκαηνο   

Θα δείηε κηα κε 

επδηάθξηηε εηθόλα 

ηνπ λήκαηνο   

    

 

Δελ ζα ππάξρεη 

εηθόλα ηνπ λήκαηνο 

Θα δείηε κόλν ην 

θάησ κηζό κέξνο 

ηεο εηθόλαο ηνπ 

λεκαηνο  

Θα δείηε κόλν ην 

πάλσ κηζό κέξνο 

ηεο εηθόλαο ηνπ 

λεκαηνο  

 

Θα δείηε όηη 

παξακέλεη (δελ 

αιιάδεη)  ε ίδηα 

εηθόλα ηνπ λήκαηνο   

    



 

(b)  Ο αξρηθόο ζπγθιίλνληαο θαθόο αθαηξείηαη  θαη αληηθαζίζηαηαη από έλα άιιν ζπγθιίλνληα 

θαθό άγλσζηεο εζηηαθήο απόζηαζεο.  Η ζέζε ηνπ θαθνύ θαη ηεο νζόλεο ξπζκίδνληαη κέρξη 

λα ζρεκαηηζηεί ε επδηάθξηηε εηθόλα ηνπ λήκαηνο πάλσ ζηελ νζόλε. Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ 

θαθνύ θαη ηεο νζόλεο κεηξήζεθε ζηα 30 cm.  Έλαο απνθιίλνληαο θαθόο ηνπνζεηείηαη 16 cm 

ζηα δεμηά ηνπ ζπγθιίλνληα θαθνύ. Η νζόλε πξέπεη λα κεηαθηλεζεί επηπιένλ θαηά 20 cm 

καθξηά από ην ζπγθιίλνληα θαθό ώζηε λα ζρεκαηηζηεί  κηα επδηάθξηηε εζηηαζκέλε εηθόλα 

ηνπ λήκαηνο.   

Υπνινγίζηε ηελ εζηηαθή απόζηαζε ηνπ απνθιίλνληα θαθνύ. 

(2 μονάδες) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

(a) Έλαο επηβάηεο κάδαο 50 kg κέζα ζην βαγόλη ελόο ηξνρνύ ηνπ ινύλα- παξθ θηλείηαη ζε 

θαηαθόξπθν θύθιν αθηίλαο 35 m. Ο ηξνρόο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ζε κέηξν 

ηαρύηεηα θαη θάλεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή θάζε 50 s. Υπνινγίζηε ηε δύλακε πνπ 

αζθείηαη από ην θάζηζκα ζηνλ επηβάηε όηαλ ην θάζηζκα είλαη ζην θαηώηαην ζεκείν ηνπ 

θύθινπ. 

Φξεζηκνπνηείζηε σο επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηελ ηηκή 9.8 m s
-2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1.5 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(b) Τν  δηάγξακκα δείρλεη έλα θύβν κάδαο m  δεκέλν κε λήκα κήθνπο L1.Η άιιε άθξε ηνπ 

λήκαηνο δέλεηαη ζε έλα ζηαζεξό ζεκείν. Ο θύβνο εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε 

νξηδόληην θύθιν, πάλσ ζε έλα ηξαπέδη (κε ιεία επηθάλεηα) ρσξίο ηξηβή. Έλαο δεύηεξνο 

θύβνο ίζεο κάδαο m δέλεηαη πάλσ ζηνλ πξώην θύβν κε λήκα κήθνπο L2, θαη ν νπνίνο 

επίζεο εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θύθιν νπώο θαίλεηαη  ζην δηαγξακκα.  

 

 

  

 

 

 

           Αλ ε πεξίνδνο ηεο θίλεζεο είλαη T, λα απνδείμεηε κηα ζρέζε πνπ λα δίλεη ηελ ηάζε ηνπ 

λήκαηνο  FT1, ζην λήκα κήθνπο  L1, ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα κεγέζε.  

 (2 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σε έλα ζπθεγθξηκέλν επηηαρπληή ζσκαηηδίσλ, έλα ξεύκα έληαζεο 600  A μεταφζρεται από 
δζςμθ πρωτονίων ςτθν οποία κάκε πρωτόνιο ζχει κινθτικι ενζργεια  9.6 × 10-13 J. Η ακτίνα 
τθσ διατομισ τθσ δζςμθσ είναι 1.50 mm. Η μάηα του πρωτονίου είναι  1.67 × 10-27 kg και το 
φορτίο του είναι 1.6 × 10-19 C. 

α) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ταχφτθτασ των πρωτονίων.  

(1 μονάδες) 

 

 

β) Να προςδιορίςετε πόςα πρωτόνια ανά μονάδα του όγκου περιζχονται μζςα ςτθ δζςμθ. 

(2 μονάδες) 

 


