
Επί πτυχίω Εξέταση στο μάθημα Εργαστηριακή Φυσική 
Ιανουάριος 2016 

Η εξέταση γίνεται με κλειστά κινητά, βιβλία και σημειώσεις.   

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες. 

 

Θέμα 1  
1.  Καταγράψετε σε στήλες όλους τους αριθμούς που δίνονται παρακάτω, με 1, 2, 3 και 4 σημαντικά 

ψηφία αντίστοιχα.  

3,14159 / 8867980 / 6,26386 103 / 3,13227 10-9 / 0,00087644 

2. Παρουσιάστε σωστά τα ακόλουθα αποτελέσματα, δίνοντας το σφάλμα της μέσης τιμής με δύο 

σημαντικά ψηφία και τη μέση τιμή με την ίδια ακρίβεια:  

63,582 0,3467       0,003321 0,0005732       4,6308 105 210. 

3.  Δέκα διαδοχικές μετρήσεις της περιόδου ενός εκκρεμούς έδωσαν τις ακόλουθες τιμές: 

α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τ  (s) 2,082 1,918 2,013 1,997 2,016 1,974 2,019 1,991 2,037 1,954 

Υπολογίστε: (α) Τη μέση τιμή του Τ.   (β) Την τυπική απόκλιση των μετρήσεων (δηλ. της μιας μέτρησης). 

(γ) Την τυπική απόκλιση της μέσης τιμής. (δ) Παρουσιάστε το αποτέλεσμα για την τιμή της Τ  και το 

σφάλμα της. 

4. Αν 25xy  , και 025,0500,0 x , να βρεθεί η τιμή του y και το σφάλμα του. 

Θέμα 2  
1. Δώστε τον ορισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθερά ενός υλικού εr, 
2. Σε τι μονάδες μετριέται η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός υλικού εr,  
3. Δώστε την αρχή της μεθόδου προσδιορισμού της σχετικής διηλεκτρικής σταθερά ενός υλικού εr. 

4. Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία της μέτρησης της σχετικής διηλεκτρικής σταθερά ενός υλικού 

εr . 
Θέμα 3  

Ένα κύκλωμα  RC  τροφοδοτείται από  μια γεννήτρια με  ημιτονική τάση,  για τη  μέτρηση της 

διαφοράς φάσης μεταξύ της τάσης και του ρεύματος. Ένας  παλμογράφος συνδέεται στο 

κύκλωμα και στην οθόνη του εμφανίζονται οι κυματομορφές που φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα.  

 



Ο μεταγωγός του παλμογράφου Time/div βρίσκεται στη θέση 1μs/div, και ο μεταγωγός 

Volt/div στη θέση 2V/div.  Γράψτε όλες τις τιμές και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

υπό  μορφή χ+δχ.  

1. Σχεδιάστε το κύκλωμα με τα όργανα που είναι συνδεμένα σε αυτό.  

2. Γράψτε τις τιμές της τάσης VPP και της περιόδου, του σήματος εισόδου και τη δια- 

φορά φάσης από την ανάγνωση του διαγράμματος.  

3. Υπολογίστε την ενεργό τιμή της  τάσης και την συχνότητα  (Ηz ή KHz) του σήματος με τα 

αντίστοιχα σφάλματα.  

4. Υπολογίστε τη διαφορά φάσης και το σφάλμα (rad). 

 

Θέμα 4  

1. Ποια είναι η γραμμική σχέση που συνδέει την αντίσταση ενός αγωγού με τη θερμοκρασία; Πότε 

ισχύει αυτή η σχέση; 

2. Η σχέση που συνδέει στην πραγματικότητα την αντίσταση με τη θερμοκρασία στις υψηλές 

θερμοκρασίες είναι γραμμική;  

3. Εφόσον η αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία, η γραφική παράσταση της τάσης V στα 

άκρα της συναρτήσει του ρεύματος Ι που τη διαρρέει, τι μορφή έχει; Από τι εξαρτάται η μορφή της; 

 

Θέμα 5  

1. Στο πείραμα για τη χαρτογράφηση του ηλεκτρικού πεδίου σε ηλεκτρολυτική σκάφη, εξηγείστε γιατί 

οι επιφάνειες των μεταλλικών αγωγών που βρίσκονται μέσα στον ηλεκτρολύτη μπορούν να 

θεωρηθούν ισοδυναμικές.  

2. Δίνεται δυναμικό V μετρημένο στον άξονα x  

 

xi (m) Vi (Volt) 

1.0 650 

2.0 600 

3.0 560 

4.0 530 

5.0 510 

6.0 500 

 

Βρείτε την x συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία: 

xij=(xi +xj )/2, δηλαδή στο μέσο των μετρήσεων ανά δύο. Προσεγγιστικά θεωρείστε ότι για το κάθε 

σημείο xij  το ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος του άξονα είναι: 

Eij = - (Vi – Vj) /(xi -xj )  

Αν Ε = - ΔV/Δx και δx =0.1 m, βρείτε το δΕij  για κάθε Εij  με την διαδικασία της διάδοσης του 

σφάλματος. 

3.  Κατά τη διεξαγωγή, στο εργαστήριο, του πειράματος για τη χαρτογράφηση του ηλεκτρικού πεδίου 

χρησιμοποιήσατε πηγή εναλλασόμενης ή συνεχούς τάσης; Εξηγείστε λεπτομερειακά την αιτία. 

 


