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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 6 θέµατα των 5 µονάδων το καθένα.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα του Μέρους Α.
1. (α) Ποια είναι η φύση των ακτίνων Χ (Roentgen);
(Μονάδες 3)
(β) Να αναφέρετε δύο εφαρµογές των ακτίνων Χ.
(Μονάδες 2)
2. Σ’ ένα πείραµα για τη µελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου, ακτινοβολία
µε ενέργεια φωτονίου 4,5 eV προσπίπτει πρώτα σε επιφάνεια αλουµινίου
µε έργο εξαγωγής 4,1 eV και κατόπιν σε επιφάνεια νικελίου που έχει έργο
εξαγωγής 5 eV.
Να περιγράψετε τι θα συµβεί σε κάθε περίπτωση και να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
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3. Ο πυρήνας 88 Ra διασπάται σε 86 Rn µε ταυτόχρονη εκποµπή
σωµατιδίου Χ σύµφωνα µε την αντίδραση:
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Ra →

220
86

Rn + AZ X

(α) Να προσδιορίσετε τις τιµές των Ζ και Α.
(Μονάδες 4)
(β) Να αναγνωρίσετε το σωµατίδιο Χ.
(Μονάδα 1)

2

4. (α) Ποια ταλάντωση ονοµάζεται εξαναγκασµένη;
(Μονάδες 2)
(β) Πότε ένας ταλαντωτής που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση
βρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού;
(Μονάδες 3)

5. Ένα ακίνητο δελφίνι εκπέµπει ένα αρµονικό κύµα µε µήκος κύµατος
0,029m, για να βρεί το δρόµο του. Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται το
κύµα που εκπέµπει το δελφίνι στη θάλασσα είναι 1450 m/s. Να
υπολογίσετε τη συχνότητα του κύµατος.
(Μονάδες 5)
6. Το σχήµα που ακολουθεί δείχνει το αποτέλεσµα της συµβολής δύο
φωτεινών κυµάτων, όπως προκύπτει από το πείραµα του Young.
(α) Από το σχήµα να προσδιορίσετε την τιµή:
i. της απόστασης, α, µεταξύ των δύο σχισµών
(Μονάδα 1)
ii. της απόστασης, D, σχισµών - οθόνης
(Μονάδες 1)
iii. της απόστασης, ψ, του πρώτου φωτεινού κροσσού από τον
κεντρικό.
(Μονάδα 1)
(β) Από αυτά να υπολογίσετε το µήκος κύµατος, λ, του φωτός που
χρησιµοποιήθηκε.
(Μονάδες 2)
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 θέµατα των 10 µονάδων το καθένα.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα του Μέρους Β.
7. (α) Να διατυπώσετε το νόµο του Φάραντεϊ (Faraday), για την
ηλεκτροµαγνητική επαγωγή, δίνοντας το σχετικό τύπο και εξηγώντας
τα σύµβολα που περιλαµβάνονται σ’ αυτόν.
(Μονάδες 4)
(β) ∆ίνεται η γραφική παράσταση της µεταβολής της µαγνητικής ροής, Φ,
που διαπερνά ένα πλαίσιο σε συνάρτηση µε το χρόνο, t.

Να σχεδιάσετε, στο τετράδιο των απαντήσεων, σε βαθµολογηµένους
άξονες, τη γραφική παράσταση της επαγωγικής τάσης, Eεπ, η οποία
εµφανίζεται στο πλαίσιο, σε συνάρτηση µε το χρόνο.
(Μονάδες 6)
8. Για τη µέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος του απλού εκκρεµούς και λήφθηκαν οι µετρήσεις που φαίνονται
στον πιο κάτω πίνακα.
Μήκος εκκρεµούς,

l

(m)
Περίοδος, Τ (s)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,65

0,85

1,1

1,25

1,4
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Με δεδοµένο ότι η περίοδος του απλού εκκρεµούς, T, δίνεται από τη
σχέση:

T = 2π

l
,
g

(α) να επεξεργαστείτε τις µετρήσεις έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη γραφική
παράσταση Τ2 = f ( l ).
(Μονάδες 6)
(β) Από αυτή να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας, g.
(Μονάδες 4)
9. (α) Από τι αποτελείται ένας µετασχηµατιστής;
(Μονάδες 3)
(β) Να αναφέρετε δύο χρήσεις του µετασχηµατιστή.
(Μονάδες 2)
(γ) Θέλουµε να υποβιβάσουµε την τάση που παρέχει η Αρχή Ηλεκτρισµού
Κύπρου, (Α.Η.Κ.), από τα 240V στα 12V και χρησιµοποιούµε ιδανικό
µετασχηµατιστή µε πηνίο ψηλής τάσης (πρωτεύον) 1800 σπειρών.
Πόσες σπείρες θα έχει το πηνίο χαµηλής τάσης (δευτερεύον);
(Μονάδες 5)
10. Για τη µελέτη των στασίµων κυµάτων κατά µήκος τεντωµένης χορδής
χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική διάταξη του σχήµατος που ακολουθεί. Η
χορδή έχει µήκος L = 1,6 m.
L

Ψ

ταλαντωτής

Ζ

Χ

σταθµά

(α) Πάνω στη χορδή είναι σηµειωµένα τρία σηµεία Χ, Ψ, Ζ.
i. Ποιο από αυτά είναι κοιλία και ποιο δεσµός;
(Μονάδες 2)
ii. Πόσο είναι το πλάτος της ταλάντωσης στην κοιλία εάν το κύµα
που διαδίδεται στο σχοινί έχει πλάτος 1cm;
(Μονάδες 3)
(β) Να υπολογίσετε:
i. το µήκος κύµατος, λ,
(Μονάδες 2)
ii. τη συχνότητα του ταλαντωτή, f, αν η ταχύτητα διάδοσης του
κύµατος στη χορδή είναι 120 m/s.
(Μονάδες 3)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 θέµατα των 15 µονάδων το καθένα.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα του Μέρους Γ.

11. ∆ίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης από τη θέση
ισορροπίας ενός σώµατος που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση.

Να βρείτε:
(α) το πλάτος της ταλάντωσης, xo

(Μονάδες 2)

(β) την περίοδο της ταλάντωσης, T
(Μονάδες 2)
(γ) τη συχνότητα της ταλάντωσης, f
(Μονάδες 2)
(δ) την κυκλική συχνότητα, ω
(Μονάδες 2)
(ε) τη µέγιστη ταχύτητα του ταλαντωτή, uo

(Μονάδες 2)

(στ) την εξίσωση της ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)
(ζ) Για τη χρονική στιγµή t = 2,5 s, να υπολογίσετε την αποµάκρυνση του
ταλαντωτή και την ταχύτητά του.
(Μονάδες 3)
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12. (α) Να ορίσετε τα πιο κάτω:
i.
διέγερση
(Μονάδα 1)
ii.

αποδιέγερση

iii.

ιονισµός

(Μονάδα 1)
(Μονάδα 1)
(β) Στο πιο κάτω σχήµα φαίνονται οι τρεις πρώτες στάθµες ενέργειας του
ατόµου του υδρογόνου.

i.
ii.

iii.

iv.

n=3

E3= -1,51 eV

n=2

E2= - 3,4 eV

n=1

E1= -13, 6 eV

Να βρείτε την ενέργεια ιονισµού του ατόµου του υδρογόνου.
(Μονάδες 2)
Να βρείτε την ενέργεια που χρειάζεται να προσλάβει το
ηλεκτρόνιο για να µεταπηδήσει από την πρώτη ενεργειακή
στάθµη στη δεύτερη.
(Μονάδες 3)
Να µεταφέρετε στο τετράδιο των απαντήσεων το πιο πάνω
σχήµα και να σχεδιάσετε όλες τις δυνατές αποδιεγέρσεις του
ηλεκτρονίου, αν αυτό βρίσκεται στην ενεργειακή στάθµη n = 3.
(Μονάδες 3)
Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση από τη
δεύτερη ενεργειακή στάθµη.
(Μονάδες 4)

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

