ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010
Μάθημα: ΦΤΙΚΗ 4ωπο Σ..
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Πέμπηη, 3 Ιοςνίος 2010
07:30 π.μ. – 10:30 π.μ.
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ.
Πεπιλαμβάνει δώδεκα (12) επωηήζειρ.
Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ.
ςνοδεύεηαι από ηςπολόγιο (ζελίδερ 9 -10)

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από 6 επωηήζειρ ηων 5 μονάδων η καθεμιά.

1. ην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ελόο εγθάξζηνπ
αξκνληθνύ θύκαηνο.

Γηα ην πην πάλσ θύκα λα πξνζδηνξίζεηε:
(α) Σν πιάηνο ηνπ.

(Μονάδερ 2)

(β) Σν κήθνο θύκαηόο ηνπ.

(Μονάδερ 3)

2
2. ην ζρήκα θαίλεηαη έλα απιό εθθξεκέο ην νπνίν εθηειεί
Απιή Αξκνληθή Σαιάλησζε.

(α) Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην θηλεηό γηα λα κεηαηνπηζζεί από ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηνπ ζηε κέγηζηε απνκάθξπλζή ηνπ είλαη 0,1 s.
Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηνπ εθθξεκνύο.
(Μονάδα 3)
(β) Να ππνινγίζεηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ εθθξεκνύο.

(Μονάδερ 2)

3. ην ζρήκα θαίλνληαη δπν ειαηήξηα, Α θαη Β, ζηα νπνία δηαδίδνληαη θύκαηα.

Διαηήξην Α

Διαηήξην Β

(α) Να αλαθέξεηε ζε πνην από ηα δύν ειαηήξηα δηαδίδεηαη εγθάξζην
θύκα.
(Μονάδερ 2)
(β) Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε πνπ δώζαηε ζην πξνεγνύκελν
εξώηεκα.
(Μονάδερ 3)
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4. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα ζώκα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Σν
ζώκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα νξηδόληην ειαηήξην ην νπνίν είλαη
ζηεξεσκέλν ζε ηνίρν.
ηοίτος

k=100N/m

Θέζη
ιζορροπίας
θέζη (i)

Γx = 0,1 m
θέζη (ii)

Γx = 0,2 m
θέζη (iii)

ηε ζέζε (i) ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. ηε ζέζε (ii) ην
ζώκα έρεη κεηαηνπηζζεί 0,1 m πξνο ηα δεμηά θαη ζηε ζέζε (iii) έρεη
κεηαηνπηζζεί 0,2 m πξνο ηα δεμηά.
(α) Να αλαθέξεηε ζε πνηα από ηηο ζέζεηο (ii) θαη (iii) ε ειαζηηθή
δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειαηήξην-ζώκα, είλαη κεγαιύηεξε.
(Μονάδερ 2)


. Να ππνινγίζεηε ηελ
m
ειαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην ζύζηεκα ζηε
ζέζε (iii).
(Μονάδερ 3)
(β) Η ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ είλαη   100

5.

(α) Να δηαηππώζεηε ηνλ θαλόλα ηνπ Λελδ (Lenz).
(β) ην ζρήκα θαίλεηαη έλαο
καγλήηεο ν νπνίνο πιεζηάδεη
έλα πελίν κε ην Βόξεην (Ν)
Πόιν ηνπ. Να εμεγήζεηε ζε
πνην άθξν ηνπ πελίνπ ( ζην Κ ή
Λ) εκθαλίδεηαη Βόξεηνο Πόινο.
(Μονάδερ 3)

(Μονάδερ 2)


u
S

Ν

Κ

Λ
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6. ην ζρήκα θαίλεηαη έλαο επζύγξακκνο
ξεπκαηνθόξνο αγσγόο ν νπνίνο
βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν, καγλεηηθήο

επαγσγήο B . Ο αγσγόο είλαη θάζεηνο
ζηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο.

B

B
Ρεπκαηνθόξνο
αγσγόο

(α) Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζην
ηεηξάδην ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηε
δύλακε Λαπιάο (Laplace) πνπ
αζθείηαη ζην ξεπκαηνθόξν αγσγό.
(Μονάδερ 2)

Φνξά ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο

B
(β) Να αλαθέξεηε κηα αιιαγή πνπ
πξέπεη λα γίλεη ζηε δηάηαμε ηνπ
ζρήκαηνο, ώζηε ε θνξά ηεο
δύλακεο Λαπιάο (Laplace) λα γίλεη αληίζεηε ηεο αξρηθήο.

B

(Μονάδερ 3)

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ ηων 10 μονάδων η καθεμιά.

7. ην ζρήκα θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνίεζε κηα νκάδα
καζεηώλ γηα λα κειεηήζεη ηελ Απιή Αξκνληθή Σαιάλησζε.

ηαλανηωηής

Ηλεκηρονικός
σπολογιζηής

Αιζθηηήρας
κίνηζης
διαζύνδεζη
Δθηειώληαο ην πείξακα, νη καζεηέο πήξαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ηε
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαηόπηζεο ς ηνπ ηαιαλησηή, ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξόλν.
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ψ(m)
0,2

0,1

0

1,4

2,8

t(s)

-0,1

-0,2
(α) Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξίνδν ηνπ
ηαιαλησηή.
(Μονάδερ 2)
(β) Η κάδα ηνπ ζώκαηνο ην νπνίν εθηειεί ηαιάλησζε είλαη 0,5 kg. Να
ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά Κ ηνπ ειαηεξίνπ.
(Μονάδερ 4)
(γ) Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα u0 ηνπ ηαιαλησηή.(Μονάδερ 4)
8. Α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλαο καγλήηεο ν νπνίνο πιεζηάδεη έλα
θπθιηθό πιαίζην.
(α) Ο αξηζκόο ησλ ζπεηξώλ
ηνπ πιαηζίνπ είλαη Ν=5. ε
κία ρξνληθή ζηηγκή ν ξπζκόο
κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο
ξνήο πνπ πεξλά κέζα από
θάζε ζπείξα ηνπ πιαηζίνπ
d
Wb
 0,1
είλαη
.
dt
s
Να
ππνινγίζεηε
ηελ
επαγσγηθή
ηάζε
πνπ
εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ
πιαηζίνπ ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή.

υ
S

Ν

Πιαίζην

Μαγλήηεο

Βνιηόκεηξν

(Μονάδερ 4)

(β) Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα θαη πιεζηάδνπκε ην καγλήηε πξνο
ην πιαίζην κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. Να αλαθέξεηε αλ νη ελδείμεηο ηνπ
βνιηνκέηξνπ ζα είλαη κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο από ηηο ελδείμεηο ηνπ
βνιηνκέηξνπ ζην αξρηθό πείξακα.
(Μονάδερ 4)

6

Β. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο
δείρλεη ηε καγλεηηθή ξνή Φ πνπ πεξλά
κέζα από θάζε ζπείξα ελόο πελίνπ, ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t.
ε πνην ή πνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
(0  t1, t1  t2 , t2  t3 ) ε επαγσγηθή ηάζε
πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ
είλαη κεδέλ;
(Μονάδερ 2)

Φ

0

t1

t2

t3

9. Ο αγσγόο ΑΓ θηλείηαη πξνο ηα δεμηά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, θάζεηα ζηηο
δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο
καγλεηηθνύ πεδίνπ.

B

(α) ηα άθξα ηνπ αγσγνύ εκθαλίδεηαη
επαγσγηθή
ηάζε.
Πνην
άθξν
θνξηίδεηαη αξλεηηθά; Σν Α ή ην Γ; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(Μονάδερ 4)

A

u

(β) Σν κήθνο ηνπ αγσγνύ ΑΓ είλαη
  0,8m θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο
m
Γ
ηνπ είλαη u  5
. Σν κέηξν ηεο
s
καγλεηηθήο επαγσγήο είλαη Β=0,1 Σ.
Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο
επαγσγηθήο ηάζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ.
(Μονάδερ 4)
(γ) Αλ ν αγσγόο θηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά, πνηα άιιε αιιαγή πξέπεη
λα γίλεη ζηε δηάηαμε, γηα λα κελ αιιάμεη ε πνιηθόηεηα ησλ άθξσλ ηνπ
αγσγνύ;
(Μονάδερ 2)

10. ην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάηαμε γηα ην πείξακα ηνπ Γηάλγθ
(Young).
(α) ηελ νζόλε ζρεκαηίδνληαη θσηεηλνί
θαη ζθνηεηλνί θξνζζνί. Πνην θπκαηηθό
θαηλόκελν ζπκβαίλεη ζηελ νζόλε;
(Μονάδερ 3)
Πέηαζμα

Οθόνη

t
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(β) Να γξάςεηε πνηα κεγέζε ζα πξέπεη λα κεηξήζνπκε γηα λα
ππνινγίζνπκε ην κήθνο θύκαηνο ηνπ θσηόο.
(Μονάδερ 3)
(γ) Να γξάςεηε δύν αιιαγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζηελ
πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα λα απμεζεί ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ
θξνζζώλ.
(Μονάδερ 4)
ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ ηων 15 μονάδων η καθεμιά.
11. Οη καζεηέο ζε έλα εξγαζηήξην Φπζηθήο, κειεηνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο καζεκαηηθνύ εθθξεκνύο.
(α) Να πεξηγξάςεηε, κε ζπληνκία, κε πνην ηξόπν πξέπεη λα εξγαζηνύλ
νη καζεηέο γηα λα εμεηάζνπλ θαηά πόζν ε κάδα ηνπ εθθξεκνύο
επεξεάδεη ηελ πεξίνδό ηνπ.
(Μονάδερ 6)
(β) Μειεηώληαο ην εθθξεκέο νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ηνλ πην θάησ
πίλαθα.

 (m)
(κήθνο
εθθξεκνύο)

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

T (s)
( πεξίνδνο)

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4

Σ2 (s2)

1,7

2,3

3,2

4,0

4,8

5,8

i) Να ραξάμεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε T 2  f () . (Μονάδερ 6)
ii) Η πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνύο δίλεηαη από ηε
ζρέζε

T  2
.
g
Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε λα ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο g.
(Μονάδερ 3)
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12. Α. ε ιεθάλε πνπ πεξηέρεη λεξό, νη πεγέο S1 θαη S2 παξάγνπλ αξκνληθά
θύκαηα ηα νπνία είλαη ζε θάζε κεηαμύ ηνπο. ην παξαθάησ ζρήκα έρνπλ
ζρεδηαζηεί κε ζπλερείο θύθινπο ηα όξε θαη κε δηαθεθνκκέλνπο θύθινπο νη
θνηιάδεο ησλ θπκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε πεγή.
Κοιλάδα

Α

S1

Β

Όρος

Γ

S2

Γ
ε πνηα από ηα ζεκεία Α, Β, Γ θαη Γ πξνθύπηεη εληζρπηηθή ζπκβνιή θαη
ζε πνηα θαηαζηξνθηθή ζπκβνιή;
(Μονάδερ 4)
Β. Να γξάςεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ ζηάζηκνπ θαη ηξέρνληνο θύκαηνο.
(Μονάδερ 4)
Γ. ην πην θάησ ζρήκα νη πεγέο Π1 θαη Π2 παξάγνπλ εγθάξζηα αξκνληθά
θύκαηα ζε θάζε. ην κέζν Μ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο Π1Π2
δεκηνπξγείηαη θνηιία.

(α) Η ζπρλόηεηα ησλ θπκάησλ είλαη f=5Hz θαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο
cm
ηνπο είλαη u  50
. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηνο ι ησλ
s
θπκάησλ πνπ παξάγνπλ νη πεγέο.
(Μονάδερ 3)
(β) Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ δπν πεγώλ είλαη Π1Π2= 15 cm. Να
ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηιηώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ
πεγώλ.
(Μονάδερ 4)
-----------------ΣΔΛΟ-----------------

