ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2009

Μάθημα: ΦΤΙΚΗ
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παξαζθεπή, 5 Ηνπλίνπ 2009
7.30 – 10.30 π.κ.
ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΤΔΛΔΗΤΑΗ ΑΠΟ 13 ΣΔΛΗΓΔΣ
Πεξηιακβάλεη δώδεθα (12) εξσηήζεηο θαη ζπλνδεύεηαη από ηππνιόγην (2 ζειίδεο)

Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ
ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από 6 επωηήζειρ ηων 5 μονάδων η κάθε μία.
1. Σην ζρήκα 1 θαίλνληαη δύν εξγαζηεξηαθά ακαμάθηα ηα νπνία θηλνύληαη ρσξίο
ηξηβέο ζηηο ξάγεο ελόο αινπκηλέληνπ δηαδξόκνπ, ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Σην
ζρήκα 2 θαίλνληαη ηα ακαμάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ηνπο.
Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα 2 ζην ηεηξάδηό ζαο.
A

B
Σσήμα 1

A

B
Σσήμα 2

(α) Να ζεκεηώζεηε ζην ζρήκα ζαο ηηο εζσηεξηθέο κόλν δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη ζην ζύζηεκα ησλ δύν ακαμηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο.
(μονάδερ 2)
(β) Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ δπλάκεσλ απηώλ;
(μονάδερ 1)
(γ) Δίλαη ην ζύζηεκα ησλ δύν ακαμηώλ απνκνλσκέλν ή όρη; Γηθαηνινγήζηε
ηελ απάληεζή ζαο.
(μονάδερ 2)
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2. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν όκνηεο πιαηθόξκεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα
πεξηζηξέθνληαη ρσξίο ηξηβέο, γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ πεξλά από ην
θέληξν ηνπο. Σηηο δύν πιαηθόξκεο έρεη ηνπνζεηεζεί ίζνο αξηζκόο βαξηδίσλ ησλ
100 g. Σηελ πξώηε πιαηθόξκα ηα βαξίδηα ζηεξεώζεθαλ ζε όιε ηελ επηθάλεηά
ηεο, ελώ ζηε δεύηεξε ηα βαξίδηα ζηεξεώζεθαλ θαηά δέζκεο ζηελ πεξηθέξεηά ηεο.

(α)

(β)

(α) Να εμεγήζεηε πνηα από ηηο δύν πιαηθόξκεο κπνξνύκε λα πεξηζηξέςνπκε
επθνιόηεξα.
(μονάδερ 2)
(β) Οη δύν πιαηθόξκεο πεξηζηξέθνληαη κε ηελ ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα.
Να εμεγήζεηε:
i. Πνηα πιαηθόξκα έρεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα;
(μονάδερ 1)
ii. Τη ζα παξαηεξεζεί ζηελ πιαηθόξκα (β) αλ έλα θνκκάηη πιαζηειίλεο
αθεζεί λα πέζεη θαη λα θνιιήζεη θνληά ζηελ πεξηθέξεηά ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηεο.
(μονάδερ 2)
3. Τν ζύζηεκα ειαηήξην-ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή
ηαιάλησζε κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β.
(α) Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα γηα λα
θηλεζεί από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β κεηξήζεθε
θαη βξέζεθε λα είλαη 0,54 s. Να ππνινγίζεηε
ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο.
(μονάδερ 2)
(β) Ζ απόζηαζε ΑΒ είλαη ίζε κε 5,0 cm. Να βξείηε
ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο.
(μονάδερ 1)
(γ) Ζ κάδα ηνπ ζώκαηνο είλαη 583,2 g. Να
δείμεηε όηη ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ είλαη
2π2 N/m.
(μονάδερ 2)
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Α
Θέζη
ιζοπποπίαρ

Β

4. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ελόο ηξέρνληνο εγθάξζηνπ θύκαηνο,
ην νπνίν δηαδίδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κέζα ζε έλα ειαζηηθό κέζν.
Έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη αξηζκεζεί εηθνζηπέληε κόλν από ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ
κέζνπ.
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Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζρήκα γηα λα βξείηε:
(α) Τν πιάηνο ηνπ θύκαηνο.
(μονάδερ 1)
(β) Γύν νπνηαδήπνηε κόξηα ησλ νπνίσλ νη κεηαηνπίζεηο έρνπλ δηαθνξά
θάζεο π.
(μονάδερ 1)
(γ) Έλα κόξην ην νπνίν έρεη ζεηηθή ηαρύηεηα θαη έλα ην νπνίν έρεη αξλεηηθή
ηαρύηεηα ηαιάλησζεο. (Θεηηθά είλαη ηα δηαλύζκαηα κε θνξά πξνο ηα
πάλσ).
(μονάδερ 2)
(δ) Ζ πεγή ηνπ θύκαηνο έρεη ζπρλόηεηα 15 Hz. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα
δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.
(μονάδερ 1)
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5. Μηα νκάδα καζεηώλ κειεηά θαηλόκελα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ ζην εξγαζηήξην ηεο
Φπζηθήο. Έρνπλ ηνπνζεηήζεη έλαλ επζύγξακκν κεηαιιηθό αγσγό ΑΓ θάζεηα κέζα
ζην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν ελόο πεηαινεηδνύο καγλήηε όπσο δείρλεη ην πην
θάησ ζρήκα.
Γ

Μονωηικό
ζηήπιγμα

Γ

S
A

αγωγόρ
Ν

Σσήμα 1

Όηαλ νη καζεηέο θιείζνπλ ην δηαθόπηε Γ ζην θύθισκα, ζηνλ αγσγό ΑΓ
αζθείηαη δύλακε.
(α) Να εμεγήζεηε γηαηί αζθείηαη δύλακε ζηνλ αγσγό ΑΓ όηαλ θιείζεη ν
δηαθόπηεο.
(μονάδερ 1)
(β) Να βξείηε ηε θνξά ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ν αγσγόο.
(μονάδερ 1)
(γ) Να γξάςεηε πνηα θπζηθά κεγέζε πξέπεη λα κεηξεζνύλ γηα λα είλαη δπλαηόλ
λα ππνινγηζζεί ε δύλακε απηή.
(μονάδερ 3)
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6. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα πελίν ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα νξηδόληην νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν. Τν πελίν απνηειείηαη από 100 ζπείξεο θαη ην εκβαδόλ ηεο
επηθάλεηαο ηεο θάζε ζπείξαο είλαη 1,2x10-3 m2. Ζ καγλεηηθή επαγσγή ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη 0,5x10-2 T. Τν πελίν είλαη ηνπνζεηεκέλν αξρηθά κε ηξόπν
ώζηε ε επηθάλεηά ηνπ λα είλαη θάζεηε ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ.

Άξοναρ
πεπιζηποθήρ

S

Ν

(α) Να ππνινγίζεηε:
i.

Τε καγλεηηθή ξνή πνπ δηαπεξλά ηελ θάζε ζπείξα ηνπ πελίνπ.
(μονάδερ 2)

ii.

Τε καγλεηηθή ξνή πνπ δηαπεξλά ην πελίν.
(μονάδερ 1)

(β) Τν πελίν πεξηζηξέθεηαη θαηά 300 γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ εθάπηεηαη
ηεο επηθάλεηαο ηνπ πελίνπ. Να ππνινγίζεηε ηε λέα ηηκή ηεο καγλεηηθήο ξνήο
πνπ δηαπεξλά ην πελίν.
(μονάδερ 2)
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ ηων δέκα μονάδων η κάθε μία.
7. Σην ζρήκα θαίλνληαη δύν όκνηα ηξόιετ. Αξρηθά ηα δύν ηξόιετ είλαη ζε επαθή θαη
αθίλεηα πάλσ ζε νξηδόληην δηάδξνκν ζηνλ νπνίν ζεσξνύκε όηη νη ηξηβέο είλαη
ακειεηέεο. Έλα αβαξέο ειαηήξην ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην έλα ηξόιετ
ειεπζεξώλεηαη εθηνμεύνληαο ηα δύν ηξόιετ πξνο αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο.
Α

Α

Α

Β

Β

1,10 m/s
Β

(α) Να βξείηε ηελ νιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ηξόιετ θαζώο
απνκαθξύλεηαη ην έλα από ην άιιν. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(μονάδερ 2)
(β) Ζ κάδα ηνπ θάζε ηξόιετ είλαη 0,970 kg. Τν ηξόιετ Β ην νπνίν είλαη
επηπιένλ θνξησκέλν κε 4 βαξίδηα ζπλνιηθήο κάδαο 0,398 kg
απνκαθξύλεηαη κε ηαρύηεηα 1,10 m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
ηξόιετ Α.
(μονάδερ 3)
(γ) Να βξείηε ηελ ειαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ε νπνία ήηαλ απνζεθεπκέλε
ζην ειαηήξην πξηλ ηελ ειεπζέξσζή ηνπ. Να γξάςεηε ηελ παξαδνρή πνπ
θάλεηε γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό.
(μονάδερ 2)
(δ) Να πεξηγξάςεηε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα ππνινγίζεηε
κε αθξίβεηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ θάζε ηξόιετ κόιηο απηά δηαρσξηζηνύλ.
(μονάδερ 3)
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8. Μηα νκνγελήο ζηεθάλε, έλαο νκνγελήο δίζθνο θαη κηα ζεκεηαθή κάδα δεκέλε ζην
άθξν αβαξνύο λήκαηνο, θξαηνύληαη ζε νξηδόληηα ζέζε, όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Τα
ηξία ζώκαηα αθήλνληαη ειεύζεξα θαη κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνπο
άμνλεο Α, Β θαη Γ νη νπνίνη είλαη θάζεηνη ζην επίπεδν xy. (Ζ δηεύζπλζε ηεο
επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο θαίλεηαη ζην ζρήκα). Ζ ζηεθάλε θαη ν δίζθνο έρνπλ
δηάκεηξν d, ην λήκα έρεη κήθνο d θαη νη κάδεο ησλ ηξηώλ ζσκάησλ είλαη ίζεο.

y
g
Β

Α

Γ
x

d

d

d

(α) Πνηα είλαη ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θάζε ζώκαηνο από ην
ζεκείν πεξηζηξνθήο ηνπ.
(μονάδερ 3)
(β) Να εμεγήζεηε ζε πνην από ηα ηξία ζώκαηα ζα κεηαβιεζεί πεξηζζόηεξν ε
δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα όηαλ θηάλεη ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο
ηνπ.
(μονάδερ 3)
(γ) Με βάζε ηελ απάληεζε πνπ δώζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα λα
εμεγήζεηε πνην από ηα ηξία ζώκαηα ζα έρεη ηε κεγαιύηεξε θηλεηηθή
ελέξγεηα όηαλ πεξλά από ην ρακειόηεξό ηνπ ζεκείν.
(μονάδερ 2)
(δ) Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο ζηεθάλεο αλ ε
δηάκεηξνο ηεο είλαη d=20,0 cm, ε κάδα ηεο είλαη 200,0 g θαη ε ξνπή
αδξάλεηάο ηεο σο πξνο ην ζεκείν Α είλαη 4,0 x 10-3 kgm2.
(μονάδερ 2)
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9. Μηα νκάδα καζεηώλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα ειαηήξην, έλα βαξίδη ην νπνίν
κπνξεί λα θξεκάζεη ζην ειαηήξην, έλαλ νξζνζηάηε, έλαλ αηζζεηήξα θίλεζεο,
δηαζύλδεζε, θαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Ζ νκάδα κειεηά ηελ Απιή Αξκνληθή
Ταιάλησζε.
(α) Να ζρεδηάζεηε ηε δηάηαμε θαη λα πεξηγξάςεηε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
πνπ αθνινύζεζαλ νη καζεηέο.
(μονάδερ 2)
(β) Σην ζρήκα δίλεηαη ε κηα από ηηο ηξεηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ πήξαλ νη
καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηόο ηνπο.
u (m/s)
π
10

t (s)
0



1

2

3

π
10

Να εμεγήζεηε από πνηα ζέζε πεξλνύζε ν ηαιαλησηήο ηε ζηηγκή πνπ ν
αηζζεηήξαο άξρηζε λα θαηαγξάθεη ηελ ηαιάλησζή ηνπ.
(μονάδερ 2)
(γ) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
κεηαηόπηζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ
γξαθηθή παξάζηαζε.
(μονάδερ 3)
(δ) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ
γξαθηθή παξάζηαζε.
(μονάδερ 3)
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10. Μηα νκάδα καζεηώλ κειεηά ζην εξγαζηήξην ην θαηλόκελν ηεο ζπκβνιήο ησλ
πδάηηλσλ θπκάησλ. Σε κηα εξγαζηεξηαθή ιεθάλε θπκάησλ (ripple tank) ε νκάδα
δεκηνπξγεί θπθιηθά θύκαηα ηα νπνία ζπκβάιινπλ. Σην ζρήκα θαίλεηαη ε
γεσκεηξηθή κνξθή ηεο ζπκβνιήο πνπ επηηπγράλνπλ. Οη θύθινη δείρλνπλ ηα όξε
θαη ηηο θνηιάδεο ησλ θπκάησλ ελώ νη πεγέο ζεκεηώλνληαη κε Π 1 θαη Π2. Οη
γξακκέο ΑΒ, ΔΕ θαη ΛΜ νλνκάδνληαη ππεξβνιέο ελίζρπζεο θαη νη γξακκέο ΓΓ,
ΖΠ1, ΘΗ, θαη ΝΠ2 νλνκάδνληαη ππεξβνιέο απόζβεζεο.
Θ

Α

Γ
Δ

Λ
όρος
κοιλάδα

Π2

Π1

Ζ

Μ

Ε
Υπερβολή απόζβεζης Γ

Ν

Β

Η
Υπερβολή ενίζτσζης

(α) Να εμεγήζεηε:
i.

Τη είλαη ε ζπκβνιή ησλ θπκάησλ.
(μονάδερ 2)

ii.

Πόηε δεκηνπξγείηαη εληζρπηηθή ζπκβνιή ζε έλα ζεκείν ηνπ λεξνύ.
(μονάδερ 1)

iii.

Πόηε δεκηνπξγείηαη θαηαζηξνθηθή ζπκβνιή ζε έλα ζεκείν ηνπ λεξνύ.
(μονάδερ 1)

(β) Τν κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ πνπ παξάγνληαη από ηηο δύν πεγέο είλαη
ι=4cm. Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δξόκνπ από ηηο δύν πεγέο Π 1 θαη Π2 ελόο
κνξίνπ ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππεξβνιή ΔΕ.
(μονάδερ 2)
(γ) Να εμεγήζεηε πνηα αιιαγή ζηε ζπζθεπή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ κπνξεί
λα θάλεη ε νκάδα ησλ καζεηώλ ώζηε λα παξαηεξεζεί αύμεζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ ππεξβνιώλ ελίζρπζεο θαη απόζβεζεο.
(μονάδερ 1)
(δ) Να πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία έλα άιιν πείξακα ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηνύζαηε ζην εξγαζηήξην γηα λα κειεηήζεηε ην θαηλόκελν ηεο
ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ (λα δώζεηε έλα ζρέδην ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο).
(μονάδερ 3)
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από δύο επωηήζειρ ηων δεκαπένηε μονάδων η καθεμία.
11. Σην ζρήκα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία επηηπγράλνπκε ηε
δεκηνπξγία ζηάζηκνπ θύκαηνο ζε ρνξδή.
δονηηήρ

Γεννήηπια
ζςσνοηήηων

σοπδή

ηποσαλία

βαπίδια

Μεηαηόπιζη

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε δείρλεη ιεπηνκέξεηεο από δύν ζηηγκηόηππα ηνπ ζηάζηκνπ
θύκαηνο. Σηε ζέζε κεδέλ βξίζθεηαη ν δνλεηήο.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Απόζηαζη από ηο δονηηή (m)
(α) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε γηα λα βξείηε:
i.

Τν κήθνο θύκαηνο ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο.
(μονάδερ 1)

ii.

Τε ζέζε ελόο δεζκνύ θαη κηαο θνηιίαο.
(μονάδερ 2)

(β) Τν πην πάλσ ζηάζηκν θύκα δεκηνπξγείηαη από δύν ηξέρνληα θύκαηα. Ζ
ζπρλόηεηα ηνπ δνλεηή είλαη 60 Hz.
i.

Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ησλ δύν ηξερόλησλ θπκάησλ ζηε ρνξδή.
(μονάδερ 2)

ii.

Να βξείηε ηε ζεκειηώδε ζπρλόηεηα ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο.
(μονάδερ 2)

iii.

Να βξείηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δνλεηή γηα ηελ νπνία ζα ζρεκαηίδνληαη δύν
αληί έμη θνηιίεο (βξόρνη) ζηε ρνξδή.
(μονάδερ 2)
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(γ) Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο π, ηνπ εγθάξζηνπ θύκαηνο ζε κηα ρνξδή δίλεηαη από ηε
F
ζρέζε  
όπνπ F είλαη ε ηάζε ηεο ρνξδήο θαη κ είλαη ε γξακκηθή ηεο

ππθλόηεηα. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ πην πάλσ πεηξακαηηθή δηάηαμε λα
πεξηγξάςεηε έλα πείξακα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύζαηε γηα λα επηβεβαηώζεηε
όηη ε ηαρύηεηα π είλαη αλάινγε ηεο F . Σηελ πεξηγξαθή ζαο λα γξάςεηε ηα
κεγέζε ηα νπνία ζα κεηξήζεηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ κεγεζώλ απηώλ.
(μονάδερ 6)
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12. Σην ζρήκα 1 θαίλεηαη κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κειέηε ηεο επαγσγηθήο
ηάζεο πνπ παξάγεηαη ζηα άθξα ελόο πελίνπ. Τα βαξίδηα όηαλ αθεζνύλ ειεύζεξα
αλπςώλνπλ ην καγλήηε ν νπνίνο πεξλά κέζα από ην πελίν. Σηα άθξα Φ, Υ ηνπ
πελίνπ ζπλδέεηαη ην βνιηόκεηξν ηεο δηαζύλδεζεο ην νπνίν θαη θαηαγξάθεη ηε
δηαθνξά δπλακηθνύ.

νήμα
βαπίδια

Γιαθοπά Γςναμικού

Καηακόπςθη
ζανίδα ζηην
οποία είναι
ζηεπεωμένη η
ηποσαλία και
ηο πηνίο

ηποσαλία

X
πηνίο

Ο

Α

Γ

Β

σπόνορ

διαζύνδεζη
Y

Η/Υ

μαγνήηηρ

Γ

Σσήμα 1.

Σσήμα 2.

(α) Ζ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ πελίνπ θαζώο ν καγλήηεο πεξλά κέζα
από απηό, θαίλεηαη ζηελ νζόλε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή (Ζ/Υ) όπσο
δείρλεη ζε κεγέζπλζε ην ζρήκα 2.
i.

Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ
πελίνπ.
(μονάδερ 1)

ii.

Να εμεγήζεηε γηαηί ε ηηκή ηεο θνξπθήο Γ ηεο ηάζεο είλαη κεγαιύηεξε
από ηελ ηηκή ηεο θνξπθήο Α.
(μονάδερ 2)

iii.

Να αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ πεηξακαηηθή
δηάηαμε ώζηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ λα γίλεη
κεγαιύηεξε.
(μονάδερ 2)

iv.

Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά
κέζα από ην πελίν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, θαζώο ν καγλήηεο
δηέξρεηαη κέζα από ην πελίν.
(μονάδερ 2)
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(β) Σηα άθξα Φ, Y ηνπ πελίνπ ζπλδέεηαη αληίζηαζε R=75Ω όπσο δείρλεη ην
ζρήκα 3. Ζ λέα δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα Φ, Y ηνπ πελίνπ θαίλεηαη από ηε
δηαθεθνκκέλε θακπύιε ΟΕΖΘΚ ζην ζρήκα 4.
Γιαθοπά Γςναμικού

ηποσαλία

βαπίδια
X
πηνίο

Ο
R

Α
Z
Β

ΓΚ

H

σπόνορ

διαζύνδεζη

Y

Θ

μαγνήηηρ
Γ
Σσήμα 3.
i.

Σσήμα 4.

Σύκθσλα κε ηε δηαθεθνκκέλε θακπύιε ΟΕΖΘΚ ε ρξνληθή δηάξθεηα
δηέιεπζεο ηνπ καγλήηε κέζα από ην πελίν είλαη κεγαιύηεξε όηαλ
ζπλδέεηαη αληίζηαζε ζην πελίν. Να εμεγήζεηε γηαηί παξαηεξείηαη
αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δηέιεπζεο.
(μονάδερ 4)

ii.

Να δώζεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν νη ηηκέο ησλ θνξπθώλ Ε θαη Θ ηεο
λέαο δηαθνξάο δπλακηθνύ είλαη κηθξόηεξεο από ηηο ηηκέο ησλ θνξπθώλ
Α θαη Γ ηεο ηάζεο πνπ πήξακε ρσξίο ηε ζύλδεζε ηεο αληίζηαζεο.
(μονάδερ 1)

iii.

Ζ αληίζηαζε ηνπ πελίνπ είλαη 80Ω. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
ζην θύθισκα, όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε ε αληίζηαζε R είλαη Η=6,25x10-3A.
Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην θύθισκα.
(μονάδερ 2)

iv.

Πνηεο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ ζην πείξακα απηό;
(μονάδερ 1)

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ
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