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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

Θέματα Εξετάσεων στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ34 

 

ΣΦΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γηάξθεηα: 90 ιεπηά 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………………… 

Τκήκα: …………… 

 

Θέμα 1
ο
   (Μονάδες: 2.5) 

Η Άλλα γελληέηαη ηαπηόρξνλα κε ην Βαζίιε όηαλ απηόο πεξλάεη κε ην δηαζηεκόπινην 

ηωλ γνληώλ ηνπ από ηνλ πιαλήηε ηεο Άλλαο. Τν δηαζηεκόπινηό ηνπ θαηεπζύλεηαη 

πξνο ηνλ πιαλήηε ηεο Γηάλλαο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 0.999c   ν νπνίνο, ζύκθωλα 

κε ηνπο θαηνίθνπο ζηνλ πιαλήηε ηεο Άλλαο απέρεη ζηαζεξή απόζηαζε 20 έηε θωηόο 

από ηνλ πιαλήηε ηνπο. Σηα ιεμηαξρεία ηωλ δύν πιαλεηώλ θαηαγξάθεηαη ηαπηόρξνλε 

γέλλεζε ηεο Άλλαο θαη ηεο Γηάλλαο. Τε ζηηγκή πνπ ν Βαζίιεο πεξλάεη από ηνλ 

πιαλήηε ηεο Γηάλλαο δνξπθόξνο θωηνγξαθίδεη ηαπηόρξνλα θαη ηνπο δύν. Οη δύν 

θωηνγξαθίεο ζηέιλνληαη κε ειεθηξνκαγλεηηθό ζήκα ζηελ Άλλα. 

Α) Πνηα ε ειηθία ηεο Γηάλλαο θαη ηνπ Βαζίιε ζηηο θωηνγξαθίεο; 

Β) Πνηα ε ειηθία ηεο Άλλαο όηαλ ιακβάλεη ηηο θωηνγξαθίεο; 

Γ) Πνηα ε απόζηαζε ηωλ δύν πιαλεηώλ ζην ΣΑ ηνπ Βαζίιε; 

 

Θέμα 2
ο 

(Μονάδες: 2.5) 

Γηαζηεκόπινην Α, πιεζηάδνληαο πξνο ηε Γε, αθνινπζεί δηαζηεκόπινην Β πνπ έρεη 

ήδε μεπεξάζεη ηελ Γε (βι. Σρήκα). Γηα λα ππνινγίζεη ν Α ηελ ηαρύηεηά ηνπ ωο πξνο 

ηε Γή, ζηέιλεη ζήκα ζπρλόηεηαο f1, ην νπνίν, κεηά από αλάθιαζε ζηε Γή, ιακβάλεη 

πίζω κε ζπρλόηεηα f2. Δλώ γηα λα ππνινγίζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ Β ωο πξνο ην Α, 

κεηξά ηελ ζπρλόηεηα, fΑ,  πνπ ιακβάλεη ν ίδηνο από ηελ θεξαία Γ ηεο Γήο, θαη ζηέιλεη 

ζήκα πξνο ηνλ Β ξωηώληαο πόζε ζπρλόηεηα, fΒ, ιακβάλεη o B από ηελ θεξαία Γ ηεο 

Γήο. Πνηέο νη ηαρύηεηεο ηνπ Α ωο πξνο ηε Γή θαη ηνπ Β ωο πξνο ην Α; 

Γίδνληαη:    f1=3.10
14

 Hz,    fΒ=4.10
14

 Hz,    f2=5.10
14

 Hz,   fΑ=6.10
14

 Hz. 

Πιεζηάδεη ν Α ηνλ Β; 

 
 

 

 

 

A B 

Γε 

Γ 



Σρεηηθόηεηα ΦΥΔ34 3/07/2011 

 2 

 

Θέμα 3
ο 

(Μονάδες: 2.5) 

Σωκαηίδην κάδαο m ην νπνίν θηλείηαη ζην ΣΑ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ δηαζπάηαη ζε δύν θωηόληα εθ ηωλ νπνίωλ ην 

έλα εθπέκπεηαη θάζεηα ζηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ 

ζωκαηηδίνπ θαη ην άιιν ζε δηεύζπλζε ε νπνία ζρεκαηίδεη 

γωλία  κε απηήλ όπωο ζην Σρήκα. Αλ γλωξίδεηε όηη 

1
tan

2
  , λα ππνινγηζηεί ε  ηαρύηεηα ηνπ ζωκαηηδίνπ 

(ζπλαξηήζεη ηνπ c ). 

 

 

Θέμα 4
ο 

(Μονάδες: 2.5) 

Έλα ηξαίλν θηλείηαη κε ηαρύηεηα 
2

3
c   ωο πξνο ηε Γε ζε επζύγξακκε 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Μηα δεδνκέλε ζηηγκή ν νδεγόο αλάβεη ηα θώηα ηνπ ηξαίλνπ 

ηα νπνία ιόγω ηνπ κεραληζκνύ αλάβνπλ (ζην ΣΑ ηνπ ηξαίλνπ) κε ηε κηα κηθξή 

θαζπζηέξεζε έηζη ώζηε λα κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα 3κs κεηαμύ ηνπ αλάκκαηνο 

ηνπ πξώηνπ  ιακπηήξα ζηελ αξρή ηνπ πξώηνπ βαγνληνύ δίπια ζηνλ νδεγό θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ ιακπηήξα ζην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ βαγνληνύ. 

 Έλαο αθίλεηνο παξαηεξεηήο ζηε Γε θνληά ζηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ, ν νπνίνο 

βιέπεη ην ηξαίλν λα πιεζηάδεη, παξαηεξεί όηη κεζνιαβεί ρξόλνο 1κs κεηαμύ ηνπ 

αλάκκαηνο ηνπ πξώηνπ ιακπηήξα θαη ηνπ ηειεπηαίνπ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία 

Α) Πνην ην ηδηνκήθνο ηνπ ηξαίλνπ; 

Β) Πνην ην κήθνο ηνπ (θηλνύκελνπ) ηξαίλνπ γηα ηνλ παξαηεξεηή ζηε Γε; 

 

Φξεζηκνπνηείζηε όπνπ απαηηείηαη ζηαζεξέο από ηα βηβιία ζαο. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 
 

 

 

 


