ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2012
Μάζεκα: ΦΤΙΚΗ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Τεηάξηε, 6 Ινπλίνπ 2012
7:30 - 10:30 π.κ.
Η θάζε ιύζε πνπ πξνηείλεηαη πην θάηω δελ απνηειεί κνλαδηθή απάληεζε
ζηελ εξώηεζε ηνπ δνθηκίνπ. Είλαη δπλαηόλ νη απαληήζεηο πνπ έδωζε ν
καζεηήο λα θαίλεηαη όηη απνθιίλνπλ από απηέο πνπ δίλνληαη πην θάηω,
παξόια απηά λα είλαη νξζέο.
1. (α) Τν ζύζηεκα όπιν-ζθαηξίδην είλαη θιεηζηό (ΣFεμ.=0), άξα ε νξκή ηνπ δηαηεξείηαη.
Αξρηθά ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδέλ. Δθαξκόδνληαο ηελ αξρή
δηαηήξεζεο ηεο νξκήο, έρνπκε:
Pαξρ  Pηει  0  mνπι  uνπι  mζθ  uζθ  uνπι  

mζθ  uζθ
mνπι

Δπνκέλσο ην όπιν θηλείηαη κε ηαρύηεηα πνπ έρεη αληίζεηε θνξά από ηελ
ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ.(νπηζζνδξνκεί)
(Μνλάδεο 3)
(β) uνπι  

300 . 0,0150
m
 1,0
4,5
s

(Μνλάδεο 2)
2. (α) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο είλαη ίζνο κε ηε ζπληζηακέλε ησλ
ΓP
εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα. ΣF 
Γt
(Μνλάδα 1)
(β) (i) Σηελ κπάια αζθείηαη κόλν ην βάξνο ηεο. Έηζη ε ζπληζηακέλε εμσηεξηθή
δύλακε δελ είλαη κεδέλ άξα, ζύκθσλα κε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα, ε
νξκή ηεο κπάιαο κεηαβάιιεηαη.
(Μνλάδα 1)
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(ii) ΣF  B  mg  0,058 .9,81  0,569 Ν
ΓP  ΣF  Γt  0,569  2  1,1Ns
(Μνλάδεο 3)
3. (α) Ιζνθαζηθή επηθάλεηα θύκαηνο νλνκάδεηαη ν γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ηνπ
πνπ έρνπλ ζε κηα ζηηγκή ηελ ίδηα θάζε.
(Μνλάδεο 2)
(β) Οπνηαδήπνηε πεγή θπκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκεηαθή δεκηνπξγεί
ζθαηξηθέο ηζνθαζηθέο επηθάλεηεο. π.ρ έλαο αλακκέλνο ιακπηήξαο, έλα
κεγάθσλν ζε ιεηηνπξγία ή έλαο πνκπόο κηθξνθπκάησλ.
(Μνλάδα 1)
(γ) (i) ίζε κε 1 ι.
(Μνλάδα 1)
(ii) 2π rad.
(Μνλάδα 1)
4. (α) Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο εμαξηάηαη από:
 ηε κάδα ηνπ ζηεξενύ
 από ηελ θαηαλνκή ηεο κάδαο γύξσ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο.
(Μνλάδεο 2)
(β) Γηα ηνλ αζηξνλαύηε ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο, αθνύ ΣΜεμ  0 ,
επνκέλσο L = I  σ = ζηαζεξό. Όηαλ ν αζηξνλαύηεο ζπζπεηξώλεη ην ζώκα ηνπ
κεηώλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ, νπόηε γηα λα παξακείλεη ζηαζεξή ε
ζηξνθνξκή ηνπ απμάλεηαη ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα σ.
(Μνλάδεο 3)
5. (α) x = 5,0 εκ (πt) (cm, s)
(Μνλάδα 1)
(β) x  5,0εκ(πt)  3,0  5,0εκ(πt)  εκ(πt)  0,6  πt  0,2π  t  0,2s
(Μνλάδεο 2)
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α(cm/s2)

(γ)

+49

-5

+5

x(cm)

(Μνλάδεο 2)
- 49

6. (α) έλα από ηα 0, 20, 40, 60, 80 cm γηα δεζκό.
έλα από ηα 10, 30, 50, 70 cm γηα θνηιία.
(Μνλάδεο 2)
(β) Γύν νπνηαδήπνηε κόξηα ζε θάζε (π.ρ. 5cm θαη 15cm)
(Μνλάδα 1)
(γ) -1,4 cm
2,0 cm
(Μνλάδεο 2)
7. (α) δηακήθε.
(Μνλάδα 1)
(β) ζπκβνιή.
(Μνλάδα 1)
(γ) Σηα ζεκεία όπνπ ηα θύκαηα θηάλνπλ ζε θάζε παξαηεξείηαη κέγηζην, ελώ
ζηα ζεκεία όπνπ ηα θύκαηα θηάλνπλ κε αληίζεζε θάζεο παξαηεξείηαη ειάρηζην.
(Μνλάδεο 2)
(δ) Θα απμεζεί.
(Μνλάδα 1)
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8. (α) Έλαο αγσγόο ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε κηα καγλεηηθή βειόλα (ζρήκα 1).
Όηαλ θιείλεη ν δηαθόπηεο ε ππμίδα απνθιίλεη (ζρήκα 2).
(Μνλάδεο 2)
I

σχήμα 1

σχήμα 2

(β) (i) (Γ)
(Μνλάδα 1)

(ii) F=ΒΙ l = 2,2x10-3 . 10,0 . 0,050 = 1,1x10-3 N
(Μνλάδεο 2)
9. Ηιεθηξηθό ξεύκα δηαπεξλά ην πελίν άξα δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν ζην πελίν.
Η καγλεηηθή ξνή κεηαβάιιεηαη κέζα ζην πελίν θαη επεηδή νη καγλεηηθέο γξακκέο
δηαπεξλνύλ ην δαθηύιην κεηαβάιιεηαη θαη ε καγλεηηθή ξνή ζην δαθηύιην.
Σύκθσλα κε ην λόκν ηνπ Faraday επάγεηαη ηάζε ζην δαθηύιην νπόηε ν δαθηύιηνο
δηαξξέεηαη από ξεύκα. Με βάζε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz ην επαγσγηθό ξεύκα ζην
δαθηύιην έρεη ηέηνηα θνξά έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν αληίξξνπν ηνπ
πελίνπ, κε απνηέιεζκα ν δαθηύιηνο λα απσζείηαη από ην πελίν.
(Μνλάδεο 5)

10. Με κηα δπγαξηά βξίζθνπκε ηε κάδα m ηνπ ράξαθα. Αθήλνπκε ην ράξαθα από ηελ
νξηδόληηα ζέζε ηνπ λα πεξηζηξαθεί ειεύζεξα. Με θσηνδίνδν θαη δηαζύλδεζε
ππνινγίδνπκε ηε γξακκηθή ηαρύηεηα π, ηνπ άθξνπ ηνπ ράξαθα ζηελ θαηαθόξπθε
ζέζε θαη ππνινγίδνπκε ηε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα, σ = π/L, όπνπ L ε απόζηαζε ηνπ
άθξνπ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Μεηξνύκε ηελ απώιεηα ύςνπο Γh, ηνπ θέληξνπ
κάδαο ηνπ ράξαθα κε έλα ράξαθα. Δπεηδή ε ελέξγεηα δηαηεξείηαη, ε απώιεηα
Γπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ράξαθα είλαη ίζε κε ηελ αύμεζε ηεο θηλεηηθήο
πεξηζηξνθηθήο ελέξγεηαο ηνπ. Άξα m.g.Γh = ½ I.σ2. Από ηε ζρέζε απηή
ππνινγίδνπκε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ράξαθα.
(Μνλάδεο 5)
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11. (α) ΣF  20x
(Μνλάδα 1)

(β) K  mσ2  σ 

Κ
20,0
rad
σ
 σ  10
m
0,20
s

(Μνλάδεο 2)
(γ) x = 3,0 . εκ(10.t ± π/2) (cm, s)
(Μνλάδεο 2)
(δ) π 

d[3,0 εκ(10t  π / 2)]
 π  30 ζπλ (10t  π / 2)  cm / s, s 
dt

(Μνλάδεο 2)
(ε)

Δθηλ.

1
1

mπ2  Δθηλ. 
. 0,20 .
2
2

2


π 

3
0,3 ζπλ 10. 0,05 
   Δθηλ.  2,1 10 J
2




(Μνλάδεο 3)
12. (α) (i) f 

1
1

 2,5Hz
T 0,40

(Μνλάδα 1)

(ii) π 

x 1,96
m

 2,5
t 0,80
s

(Μνλάδεο 2)
(β) ι 

π 2,5

 1,0m
f 2,5

x 
 t
ς  6,0εκ2π 


 0,40 1,0 

 cm,s 
(Μνλάδεο 2)
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 5,0 2,30 
(γ) (i) ς  6,0εκ2π 

  ς  5,7cm
 0,40 1,0 

(Μνλάδεο 2)
(ii) π0  σy0  2πfy0  2 π  2,5  6,0  30π

cm
s

(Μνλάδεο 2)
(δ) Μήθνο θύκαηνο δηπιάζην ηνπ πξνεγνύκελνπ
(Μνλάδα 1)

13. (α) Κηλεηηθή ζε ειεθηξηθή ζε θσηεηλή θαη ζεξκηθή
(Μνλάδα 1)
(β) Ηιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή.
(Μνλάδα 1)
(γ) Η κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζε έλα πελίν, πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία
επαγσγηθήο ηάζεο ζην πελίν, ε νπνία είλαη αλάινγε κε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο
dΦ
καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά κέζα από ην πελίν. Δεπ  N
dt
(Μνλάδα 1)
(δ) Δπεηδή κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή κέζα ζην πελίν.
(Μνλάδα 1)

(ε) Δπεηδή ε ΓΦ παίξλεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο, ε επαγσγηθή ηάζε παίξλεη
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο άξα είλαη ελαιιαζζόκελε.
(Μνλάδεο 2)
(ζη)

I

(Μνλάδα 1)
t
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(δ) (i) Η θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα απμάλεηαη.
(Μνλάδα 1)
(ii) Η θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα κεηώλεηαη θαη ν ιακπηήξαο αλαβνζβήλεη.
(Μνλάδεο 2)
14. (α) { m / (m/s2) }1/2 =
= { s2 }1/2
=s
(Μνλάδεο 3)
(β) 2π (m/k)1/2 = 2π (ℓ/g)1/2  mg = ℓk
(Μνλάδεο 2)
(γ) ΣF=0  mg = k x
(Μνλάδα 1)
(δ) kx = ℓk  x = ℓ
Αλαξηνύκε ην ζώκα ζην ειαηήξην θαη κεηξνύκε ηε ζηαηηθή επηκήθπλζε x, ηνπ
ειαηεξίνπ.
Καηαζθεπάδνπκε εθθξεκέο κε κήθνο ίζν κε ηελ επηκήθπλζε x.
(Μνλάδεο 4)
15. (α) (i) VA < πΑ ην Α θηλείηαη κε αληίζεηε θνξά από όηη αξρηθά
VB < πΑ ην Β θηλείηαη κε ίδηα θνξά όπσο ην Α αξρηθά
(Μνλάδεο 2)
(ii) VA = 0 αθίλεην
VB = πΑ ην Β θηλείηαη κε ίδηα θνξά όπσο ην Α αξρηθά
(Μνλάδεο 2)

(iii) VA < πΑ ην Α θηλείηαη κε ίδηα θνξά όπσο αξρηθά
VB > πΑ ην Β θηλείηαη κε ίδηα θνξά όπσο ην Α αξρηθά
(Μνλάδεο 2)
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(β) Από ηα δεδνκέλα κηαο ζηήιεο απνδεηθλύνπκε όηη Pπξηλ = Pκεηά
Γηα παξάδεηγκα:
Pπξηλ = 0,950 . 0,150 = 0,143 kg.m/s
Pκεηά = 0,950 . (-0,014) + 1,150 . 0,136 = 0,143 kg.m/s
(Μνλάδεο 2)

Από ηα δεδνκέλα κηαο ζηήιεο απνδεηθλύνπκε όηη Eθηλ πξηλ = Δθηλ κεηά
Γηα παξάδεηγκα:
Δθηλ πξηλ = ½ . 0,950 . 0,1502 = 0,0107 J
Δθηλ κεηά = ½ . 0,950 . 0,0142 + ½ . 1,150 . 0,1362 = 0,0107 J
(Μνλάδεο 2)
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