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2. (α) Η ηαιάλησζε ελόο ζώκαηνο πνπ γίλεηαη κε ηελ επίδξαζε
εμσηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο νλνκάδεηαη εξαναγκασμένη. Αλ
ε ζπρλόηεηα ηεο εμσηεξηθήο δύλακεο είλαη ίση με ηελ
ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζώκαηνο παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηνπ
ζπληνληζκνύ. Καηά ην ζπληνληζκό ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο
γίλεηαη μέγιστο.
(Μονάδερ 3)
(β) Η ηαιάλησζε κηαο γέθπξαο εμαηηίαο ζπληνληζκέλνπ ζηξαηησηηθνύ
βεκαηηζκνύ.
ή
Η ηαιάλησζε ησλ ηδακηώλ ελόο απηνθηλήηνπ όηαλ ε ζπρλόηεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο γίλεηαη ίζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηα ησλ ηδακηώλ.
ή
Η θίλεζε ελόο παηδηνύ ζε θνύληα πνπ θηλείηαη κε ζπλερώο απμαλόκελν
πιάηνο ηαιάλησζεο ιόγσ πεξηνδηθνύ ζπξσμίκαηνο από άιιν άηνκν.
ή
Οπνηνδήπνηε άιιν θαηλόκελν ζπληνληζκνύ.
(Μονάδερ 2)
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(Μονάδα 1)
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(Μονάδα 1)
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(Μονάδα 1)
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(Μονάδα 1)
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(Μονάδα 1)
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(Μονάδερ 3)
(β) Απμάλνληαο ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο

Απμάλνληαο ην κέηξν ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο B .
(Μονάδερ 2)
6.

(α) Πεξίζιαζε

(Μονάδερ 2)

(β) Ο αθξναηήο κπνξεί λα αθνύζεη ηε κνπζηθή δηόηη ηα ερεηηθά θύκαηα
κπνξνύλ λα παζαίλνπλ πεξίζιαζε ζηηο θνιώλεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη
ην πιάηνο κηαο θνιώλαο είλαη ηεο ηάμεο κεγέζνπο ηνπ κήθνπο θύκαηνο
ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ.
(Μονάδερ 3)
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(β) ην δηάζηεκα Υ πεξηιακβάλνληαη 3 κήθε θύκαηνο, ζπλεπώο
24
(Μονάδερ 3)
λ=
= 8m .
3
(γ) Α θαη Γ ή Β θαη Γ.
(Μονάδερ 4)

8. (α) Η ζπρλόηεηα ησλ θπκάησλ f ηζνύηαη κε

9. Α. (α) ην θαηλόκελν ηεο ακνηβαίαο επαγσγήο.
(Μονάδερ 2)
(β) Αλύςσζε ή ππνβηβαζκόο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο.
(Μονάδερ 2)
Β.

1  


20

 2 V
t
1

2  


22

0
t
1

3  


(0  2)

 4V
t
0,5

3

Φπζηθή 4σξν Σερληθώλ ρνιώλ

ΔΙΡΑ Α΄ - ΛΤΔΙ

2009

(Μονάδερ 6)
10. (α) i. Γηαθνξά δπλακηθνύ εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο δύν δαθηπιίνπο.
(Μονάδερ 2)
ii. ην θαηλόκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο.
(Μονάδερ 2)
(β) Μόλν ν θιεηζηόο δαθηύιηνο.
(Μονάδερ 2)
(γ) i. Η θνξά ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο είλαη ηέηνηα ώζηε λα αληηηίζεηαη
ζηελ αηηία πνπ ην πξνθαιεί.
(Μονάδερ 2)
ii. Ο θαλόλαο ηνπ Lenz είλαη ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο
ελέξγεηαο.
(Μονάδερ 2)
Μέπορ Γ΄
11. Α. (α)

(Μονάδερ 3)
(β) Η νξηδόληηα δύλακε πνπ αζθεί ην ειαηήξην.

(Μονάδερ 2)
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(γ) Να απμήζνπκε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο  ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ειαηήξην κε κηθξόηεξν Κ (πην καιαθό ειαηήξην).
(Μονάδερ 3)
Β. (α) Δηνηκάδνπκε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ
θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
Απνκαθξύλνπκε ην εθθξεκέο από ηελ
θαηαθόξπθε ζέζε πξνζέρνληαο ε γσλία φ λα
κελ πάξεη ηηκέο κεγαιύηεξεο ησλ 5ν.
(Μονάδα 1)
Σν αθήλνπκε λα θηλεζεί ειεύζεξα θαη
κεηξνύκε ην ρξόλν 10 πιήξσλ
ηαιαληώζεσλ. Τπνινγίδνπκε ηελ πεξίνδν Σ.
(Μονάδα 1)
Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
αιιάδνληαο θάζε θνξά ηε κάδα ηνπ
εθθξεκνύο.
(Μονάδα 1)
πγθξίλνπκε ηηο πεξηόδνπο γηα δηαθνξεηηθέο
κάδεο.
(Μονάδα 1)
(β) Σν εθθξεκέο πνπ έρεη κηθξόηεξν κήθνο, δηόηη T  2

l
.
g
(Μονάδερ 3)

12. (α) Γύν από ηα πην θάησ:
Σν ηξέρνλ θύκα κεηαθέξεη ελέξγεηα ελώ ην ζηάζηκν θύκα δελ
κεηαθέξεη.
ην ηξέρνλ θύκα όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ έρνπλ ην ίδην
πιάηνο ηαιάλησζεο, ελώ ζην ζηάζηκν θύκα όια ηα ζεκεία κεηαμύ ελόο
δεζκνύ θαη ηεο γεηηνληθήο θνηιίαο έρνπλ δηαθνξεηηθό πιάηνο
ηαιάλησζεο.
ην ζηάζηκν θύκα ππάξρνπλ αθίλεηα ζεκεία, ελώ ζην ηξέρνλ θύκα δελ
ππάξρνπλ.
ην ηξέρνλ θύκα ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ δύν ζεκείσλ είλαη αλάινγε
ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ δύν ζεκείσλ, ελώ ζην ζηάζηκν θύκα ε
δηαθνξά θάζεο κεηαμύ δύν ζεκείσλ είλαη κεδέλ, αλ απηά βξίζθνληαη
αλάκεζα ζε δηαδνρηθνύο δεζκνύο θαη π αλ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ελόο
δεζκνύ.
(Μονάδερ 2)
(β)
i. Ο ηαιαλησηήο δεκηνπξγεί ηξέρνλ θύκα ζηε ρνξδή, ην νπνίν
αλαθιάηαη ζην αθιόλεην ζεκείν Γ. Σν αλαθιώκελν θύκα ζπκβάιιεη κε
ην θύκα πνπ δεκηνπξγεί ν ηαιαλησηήο κε απνηέιεζκα γηα νξηζκέλεο
ζπρλόηεηεο λα δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα ζηε ρνξδή.
(Μονάδερ 4)
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ii. Σν ζεκείν Λ είλαη δεζκόο θαη ηα ζεκεία Κ θαη Μ θνηιίεο
.

(Μονάδερ 3)

iii. Κ θαη Λ ή Λ θαη Μ ή Μ θαη Γ.
(Μονάδερ 2)
iv.

(Μονάδερ 2)
v.

Σν βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζα πξέπεη λα ηεηξαπιαζηαζηεί.
(Η ζπρλόηεηα ηεο ρνξδήο είλαη αλάινγε ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο
ηεο ηείλνπζαο δύλακεο)
(Μονάδερ 2)

-----------ΣΔΛΟ-----------
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