
 

Σειίδα 1 από 13 

 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 

Μάθημα: ΦΤΙΚΗ 4ωπο Σ.. 

Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Σπίηη, 12 Ιοςνίος 2012 

07:30 π.μ. – 10:30 π.μ. 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑΣΡΔΙ (13) ΔΛΙΓΔ. 

Πεπιλαμβάνει δώδεκα (12) επωηήζειρ και ζςνοδεύεηαι από ηςπολόγιο (2 ζελίδερ). 

Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ. 

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από 6 επωηήζειρ ηων 5 μονάδων η καθεμιά. 

1. Έλα εθθξεκέο εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α θαη Γ όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

Ζ πεξίνδνο T ηεο ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνύο δίλεηαη από ηε ζρέζε 𝑇 = 2𝜋 
ℓ

𝑔

 

όπνπ ℓ είλαη ην κήθνο ηνπ εθθξεκνύο.  

Τν εθθξεκέο εθηειεί κία ηαιάλησζε ζε θάζε έλα δεπηεξόιεπην. 

 

(α) Να γξάςεηε ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνύο. 

(Μονάδα 1) 

(β) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνύο.  

(Μονάδα 1) 

(γ) Να εμεγήζεηε αλ ζα κεγαιώζεη ή όρη ε πεξίνδνο ηνπ εθθξεκνύο όηαλ απμεζεί 

ην κήθνο ηνπ. 

(Μονάδερ 3) 

Α Γ 

ℓ 
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2. Έλαο απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Ο ηαιαλησηήο 

εθηειεί νξηδόληηα ηαιάλησζε ρσξίο ηξηβέο. Ζ ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ είλαη  

k=20,0 N/m. 

 

  

 
 

Ζ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε κάδα ζηε ζέζε πνπ δείρλεη ην ζρήκα είλαη 

ΣF=1,0 Ν. Γηα ηε ζέζε απηή:  
 

(α) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε Γx ηεο κάδαο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο. 

(Μονάδερ 2)  

 

(β) Να εμεγήζεηε αλ ην ειαηήξην είλαη ζπκπηεζκέλν ή ηελησκέλν.  

(Μονάδερ 2) 

 

(γ) Να ππνινγίζεηε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή. 

(Μονάδα 1) 

δάπεδο 

 

τοίχοσ 

1,0 N 
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3. (α) Ο ήρνο είλαη κεραληθό θύκα. Να αλαθέξεηε έλα άιιν κεραληθό θύκα ην νπνίν 

κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο. 

(Μονάδα 1) 

 

(β) Σην ζρήκα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

εξγαζηήξην γηα ηελ παξαγσγή θαη κειέηε ερεηηθώλ θπκάησλ.  

 

 

 

Να ζρεδηάζεηε ηελ αληίζηνηρε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

εξγαζηήξην Φπζηθήο γηα ηελ παξαγσγή θαη αλίρλεπζε ησλ κηθξνθπκάησλ θαη λα 

νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηεο δηάηαμεο.  

(Μονάδερ 3) 

 

(γ) Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ θαη ησλ κηθξνθπκάησλ.  

(Μονάδα 1) 

 

Γεννιτρια 

ςυχνοτιτων 
θχείο 

------

2000 

Hz 

πρίηα 

 
 

π
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σ 
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4. Σην ζρήκα θαίλνληαη ηα ζηηγκηόηππα ελόο εγθάξζηνπ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζε 

έλα ειαζηηθό κέζν ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο t θαη t+Γt.  

Τν θύκα δηαδίδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 

 

(α) Να αλαθέξεηε αλ ε ρξνληθή δηαθνξά Γt κεηαμύ ησλ δύν ζηηγκηόηππσλ είλαη κία 

πεξίνδνο (T), ή κηζή πεξίνδνο (Τ/2). 

(Μονάδα 1) 

 

(β) Σην ζρήκα έρνπλ ζεκεησζεί 5 κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ, ηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ. 

Να επηιέμεηε δύν από ηα κόξηα απηά ηα νπνία βξίζθνληαη: 

(i) Σε θάζε. 

(ii) Σε αληίζεζε θάζεο. 

(Μονάδερ 2) 

 

(γ) Να εμεγήζεηε πνην από ηα πέληε κόξηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ 

έρεη ηε κεγαιύηεξε θάζε. 

(Μονάδερ 2) 
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5. Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο ζηελ 

νπνία παξάγεηαη ελαιιαζζόκελε ηάζε.  

 

 

(α) Να γξάςεηε πνηα κεηαηξνπή ελέξγεηαο ζπκβαίλεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξηθήο γελλήηξηαο. 

(Μονάδα 1) 

 

(β) Να αλαθέξεηε ζε πνην θπζηθό θαηλόκελν ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή ηάζεο ζηελ 

ειεθηξηθή γελλήηξηα. 

(Μονάδα 1) 

 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί όηαλ ην πιαίζην πεξηζηξέθεηαη κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν 

παξάγεηαη ζηα άθξα ηνπ ελαιιαζζόκελε ηάζε.  

(Μονάδερ 3) 

 

S 
N 

Βόξεηνο πόινο 

καγλήηε 
Νόηηνο πόινο 

καγλήηε 
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6. Έλα πξσηόλην θαη έλα ειεθηξόλην θηλνύληαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη 

εηζέξρνληαη ζε πεξηνρή νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Ζ 

θίλεζε ησλ θνξηίσλ είλαη θάζεηε ζηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ. Ζ 

δύλακε πνπ δέρεηαη ην θάζε θνξηίν θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να επηιέμεηε ηελ νξζή πξόηαζε. 

Ζ θνξά ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη: 

A. Κάζεηε ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο κε θνξά πξνο ηνλ αλαγλώζηε. 

Β. Κάζεηε ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο κε θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα. 

Γ. Παξάιιειε κε ην επίπεδν ηεο ζειίδαο κε θνξά πξνο ηα δεμηά. 

Γ. Παξάιιειε κε ην επίπεδν ηεο ζειίδαο κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά. 

(Μονάδερ 2) 

 

(β) Ζ δύλακε Fp πνπ δέρεηαη ην πξσηόλην έρεη δηπιάζην κέηξν από ην κέηξν ηεο 

δύλακεο Fe πνπ δέρεηαη ην ειεθηξόλην. Να εμαγάγεηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ 

ηαρπηήησλ ησλ δύν θνξηίσλ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην καγλεηηθό πεδίν.  

(Μονάδερ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

περιοχι ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου 

θλεκτρόνιο 

πρωτόνιο 

Fe 

Fp 

φορά κίνθςθσ 

των δφο φορτίων 
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Κίνθςθ αγωγοφ 

_ 

+ 

Α 

Γ 

Μεταλλικόσ 

αγωγόσ 

όριο τθσ περιοχισ του 

μαγνθτικοφ πεδίου  

 

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ ηων 10 μονάδων η καθεμιά. 

7. Έλαο επζύγξακκνο κεηαιιηθόο αγσγόο κήθνπο ℓ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 𝜐, 

«θόβνληαο» θάζεηα ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ελόο νκνγελνύο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ, καγλεηηθήο επαγσγήο 𝛣. 

  

(α) Σην άθξν Α ηνπ αγσγνύ δεκηνπξγείηαη πιεόλαζκα ειεθηξνλίσλ ελώ ζην άθξν Γ 

δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ειεθηξνλίσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη επαγσγηθή 

ηάζε ζηα δύν άθξα.  

Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη ην πιεόλαζκα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην άθξν Α 

όηαλ ν αγσγόο θηλείηαη. 

(Μονάδερ 4) 

 

(β) Ζ επαγσγηθή ηάζε 𝛦𝜀𝜋  ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ δίλεηαη από ηε ζρέζε 

𝛦𝜀𝜋 = 𝛣 𝜐 ℓ . Να εμεγήζεηε πνηεο αιιαγέο ζα παξαηεξεζνύλ ζηελ επαγσγηθή 

ηάζε ζε θάζε κηα από ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο:  

 

(i) Ζ ηαρύηεηα ηνπ αγσγνύ απμάλεηαη. 

(Μονάδα 1) 

 

(ii) Ο αγσγόο θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 𝜐 αιιά αληίζεηεο θνξάο.  

(Μονάδερ 2) 

 

(iii) Ο αγσγόο ζηακαηά λα θηλείηαη.  

(Μονάδα 1) 

𝜝    
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(γ) Ζ καγλεηηθή επαγσγή είλαη 𝛣 = 0,05 𝛵 θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ν 

αγσγόο είλαη 𝜐 = 2,0 𝑚/𝑠. Τν κήθνο ηνπ αγσγνύ είλαη ℓ = 1,5 m. Να 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ δίλεηαη ζην εξώηεκα (β) γηα λα 

ππνινγίζεηε ηελ επαγσγηθή ηάζε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ. 

(Μονάδερ 2) 

 

 

8. Σαο δεηείηαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο ηξέρνληνο θύκαηνο ζε 

ρνξδή. Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ρνξδή γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηάζηκν θύκα. Γηα ην 

ζθνπό απηό ζαο δίλνληαη, έλαο δνλεηήο, κηα γελλήηξηα ζπρλνηήησλ, ηξνραιία, 

βαξίδηα, ε ρνξδή θαη έλαο ράξαθαο ηνπ ελόο κέηξνπ. 

 

(α) Να ζρεδηάζεηε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ζα ζηήζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα 

δηάθνξα κέξε ηεο.  

(Μονάδερ 3) 

 

(β) Να πεξηγξάςεηε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεηε 

αλαθέξνληαο: 

(i) Τα θπζηθά κεγέζε πνπ ζα κεηξήζεηε.  

(Μονάδερ 2) 

 

(ii) Τν όξγαλν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηε κέηξεζή ηνπ θάζε θπζηθνύ 

κεγέζνπο.  

(Μονάδερ 2) 

 

(iii) Τνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πεηύρεηε όζν ην δπλαηό αθξηβέζηεξν 

ππνινγηζκό ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 

(Μονάδα 1) 

 

(iv) Να αλαθέξεηε κε πνην ηξόπν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη κεηξήζεηο γηα λα 

ππνινγηζζεί ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 

 

(Μονάδερ 2) 
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βολτόμετρο 

τροφοδοτικό 

πθνίο 

ςωλθνοειδζσ 

9. (α) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Faraday γηα ηελ Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή. 

(Μονάδερ 2) 

 

(β) Σην εξγαζηήξην Φπζηθήο έρεη ζηεζεί ε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην πην θάησ 

ζρήκα. Τν ζσιελνεηδέο ζπλδέεηαη κε ηξνθνδνηηθό ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη 

κεηαβιεηή ηάζε. Μέζα ζην ζσιελνεηδέο έρεη ηνπνζεηεζεί έλα θπθιηθό πελίν, 

ηα άθξα ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη κε βνιηόκεηξν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ καγλεηηθή επαγσγή ζην ζσιελνεηδέο είλαη επζέσο αλάινγε ηεο έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη. 
 

(i) Όηαλ ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ παξέρεη ην ηξνθνδνηηθό ζην ζσιελνεηδέο 

κεηώλεηαη, ην βνιηόκεηξν θαηαγξάθεη δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ 

πελίνπ. Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ 

πελίνπ.   

(Μονάδερ 3) 

 

(ii) Ο αξηζκόο ησλ ζπεηξώλ ηνπ πελίνπ είλαη 1500 θαη ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο 

ηνπ είλαη 6,0 × 10-4 m2. Αξρηθά ε καγλεηηθή επαγσγή ζην θέληξν ηνπ 

ζσιελνεηδνύο είλαη 5,9 × 10-2 T. Ζ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο κέζα από ην 

ζσιελνεηδέο κεδελίδεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό ζε ρξόλν 0,50 s. Να δείμεηε όηη ε 

ηάζε πνπ ζα θαηαγξάςεη ην βνιηόκεηξν όηαλ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο 

είλαη θάζεηεο ζην επίπεδν ησλ ζπεηξώλ ηνπ πελίνπ, είλαη 106 mV.  

(Μονάδερ 5) 
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10. Ζ κεηαηόπηζε ελόο αξκνληθνύ ηαιαλησηή δίλεηαη από ηε ζρέζε 𝑥 = 0,50 𝜂𝜇(𝜋 𝑡). 

Ζ κεηαηόπηζε δίλεηαη ζε κέηξα, ν ρξόλνο ζε δεπηεξόιεπηα. 

 

(α) Από ηελ πην πάλσ ζρέζε λα ππνινγίζεηε: 

(i) Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο.  

(ii) Τελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο.  

 (Μονάδερ 2) 

  

(β) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, ηε κεηαηόπηζε ηνπ 

ηαιαλησηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 2 πεξηόδσλ.  

(Μονάδερ 4) 

 

(γ) Να ππνινγίζεηε: 

(i) Τν κέηξν ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο ηνπ ηαιαλησηή.  

(ii) Τν κέηξν ηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ηνπ ηαιαλησηή. 

(Μονάδερ 2) 

 

(δ) Ζ κάδα ηνπ ηαιαλησηή είλαη 1 kg. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά D ηεο ηαιάλησζεο.  

(Μονάδερ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σειίδα 11 από 13 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ ηων 15 μονάδων η καθεμιά. 

11. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ 

έζηεζε κηα νκάδα καζεηώλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο γηα λα 

κειεηήζεη ηελ εμάξηεζε ηεο πεξηόδνπ Τ ηνπ ηαιαλησηή από ηε 

κάδα ηνπ m. Οη καζεηέο έζεζαλ ηνλ ηαιαλησηή ζε ηαιάλησζε 

θαη δύν από απηνύο κέηξεζαλ ην ρξόλν 20 πιήξσλ 

ηαιαληώζεσλ. Σηε ζπλέρεηα αύμαλαλ ηε κάδα ηνπ ηαιαλησηή 

θαηά 0,050 kg θαη επαλαιάκβαλαλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο. Σηνλ πην 

θάησ πίλαθα δίλνληαη νη κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ ησλ 20 

ηαιαληώζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηεο κάδαο.    

 

m (kg) 
Υπόνορ 20 Σ (s) Μέζη ηιμή Σ 

(s) 
Σ2 (s2) 

Μαθηηήρ Α Μαθηηήρ Β 

0,400 25,3 25,5   

0,450 26,8 27   

0,500 28,3 28,1   

0,550 29,0 28,7   

0,600 30,3 30   

0,650 31,7 32,0   

 

(α) Να εληνπίζεηε ηη παξέιεηςε ν καζεηήο Β ζε θάπνηεο από ηηο κεηξήζεηο ηνπ. 

(Μονάδα 1) 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο δύν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα.  

(Μονάδερ 3) 

 

(γ) Να ραξάμεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 

ηεηξαγώλνπ ηεο πεξηόδνπ Τ2 ζε ζπλάξηεζε κε ηε κάδα m ηνπ ηαιαλησηή. 

(Μονάδερ 5) 

 

(δ) Να ππνινγίζεηε από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηε ζηαζεξά k ηνπ 

ειαηεξίνπ. Γίλεηαη 𝑇2 = 4𝜋2 𝑚

𝑘
. 

(Μονάδερ 6) 



 

Σειίδα 12 από 13 

 

12. Εεηήζεθε από έλα καζεηή λα ππνινγίζεη ην κήθνο θύκαηνο ησλ ερεηηθώλ 

θπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ δύν κεγάθσλα Μ1 θαη Μ2. Τα δύν κεγάθσλα είλαη 

ελσκέλα κε ηελ ίδηα γελλήηξηα ζπρλνηήησλ. 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνίεζε ην κηθξόθσλν θαη ηνλ παικνγξάθν γηα λα αληρλεύζεη 

ηε ζέζε ησλ κέγηζησλ θαη ειάρηζησλ ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ηα νπνία 

δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ζπκβνιήο. Σηε ζέζε Κ βξήθε ην θεληξηθό κέγηζην ηνπ ήρνπ, 

ελώ ζηηο ζέζεηο Α θαη Β αλίρλεπζε ηα κέγηζηα πξώηεο θαη δεύηεξεο ηάμεο 

αληίζηνηρα. 

 
 

 
 

(α) Να εμεγήζεηε πώο ν καζεηήο βεβαηώζεθε όηη ην κέγηζην Κ ήηαλ ην θεληξηθό θαη 

όρη θάπνην άιιν κεγαιύηεξεο ηάμεο.   

(Μονάδερ 2) 

 

(β) Ο καζεηήο κέηξεζε ηηο απνζηάζεηο Μ1Β θαη Μ2Β θαη ηηο βξήθε 2,45 m θαη 2,77 m 

αληίζηνηρα. Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

γηα λα ππνινγίζεη ην κήθνο θύκαηνο ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ. 

(Μονάδερ 4) 

 

(γ) Να ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηνο ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ηα 

κεγάθσλα. 

(Μονάδερ 2) 

 

(δ) Ζ ζπρλόηεηα πνπ επέιεμε ν καζεηήο ζηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ήηαλ 2000 Hz. 

Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ. 

(Μονάδερ 4) 
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Σειίδα 13 από 13 

 

(ε) Ζ ηαρύηεηα ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ κεηξήζεθε κε αθξηβέζηεξε κέζνδν εθείλε ηε 

κέξα θαη βξέζεθε λα είλαη 340 m/s. Να αλαθέξεηε δπν πηζαλά ζθάικαηα ζην 

πείξακα ζηα νπνία νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο πνπ ππνινγίζαηε 

ζην εξώηεκα (δ). 

(Μονάδερ 2) 

 

(ζη) Να εηζεγεζείηε έλαλ ηξόπν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο ώζηε λα 

πεηύρεη όζν ην δπλαηό αθξηβέζηεξν ππνινγηζκό ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ. 

(Μονάδα 1) 

 

 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ 
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