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Β΄ ΔΙΡΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΦΤΙΚΗ

ΥΡΟΝΟ:

3 ΩΡΔ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:

7/6/2010

ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ:

15.30 – 18.30

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΣΔΚΑ (11) ΔΛΙΓΔ,
περιλαμβάνει δώδεκα (12) ερωηήζεις και ζσνοδεύεηαι από ησπολόγιο (2 ζελίδες).
Να απανηήζεηε ζε όλες ηις ερωηήζεις.

ΜΔΡΟ A': Αποηελείηαι από 6 ερωηήζεις ηων 5 μονάδων η κάθε μια.

1. Η κπίιηα ηνπ κπηιηάξδνπ θηλείηαη πξνο ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα,
θηππά θάζεηα ζε απηή θαη γπξίδεη πίζσ. Η κάδα ηεο κπίιηαο είλαη 0,3 kg.

1 m/s

α) Να ππνινγίζεηε ηελ νξκή ηεο κπίιηαο ιίγν πξηλ ην θηύπεκα αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηεο
είλαη 1 m/s.
(μον. 1)
β) Να ππνινγίζεηε ηελ νξκή ηεο κπίιηαο ακέζσο κεηά ην θηύπεκα αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο
είλαη 0,9 m/s.
(μον. 1)
γ) Αλ ν ρξόλνο επαθήο ηεο κπίιηαο κε ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ είλαη 0,1 s, λα ππνινγίζεηε ηε κέζε
δύλακε πνπ αζθήζεθε ζηελ κπίιηα από ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ. Να ζρεδηάζεηε θαηάιιειν
ζρεδηάγξακκα ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε δηεύζπλζε θαη ε θνξά ηεο δύλακεο απηήο.
(μον. 3)

2. Ο καζεηήο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θάζεηαη ζε έλα θάζηζκα, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη
ρσξίο ηξηβέο γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα θαη θξαηά ηνλ άμνλα ελόο ηξνρνύ πνδειάηνπ. Ο
καζεηήο θαη ην θάζηζκα δελ πεξηζηξέθνληαη, ελώ ν ηξνρόο πεξηζηξέθεηαη κε ηνλ άμνλά ηνπ
θαηαθόξπθν. Η ζηξνθνξκή L ηνπ ηξνρνύ θαηεπζύλεηαη πξνο ηα επάλσ όπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα.

α) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο.
(μον. 1)
β) Να γξάςεηε πνηα είλαη ε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ όπσο ηνλ παξαηεξεί, από πάλσ, ν
καζεηήο.
(μον. 1)
γ) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί αλ ν καζεηήο γπξίζεη αλάπνδα ηνλ ηξνρό (δειαδή ζηξνθή ηνπ
άμνλα θαηά 1800).
(μον. 3)

3. ην ζρήκα 1 θαίλεηαη έλαο ηαιαλησηήο ν νπνίνο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε.

ηαιαλησηήο
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γελλήηξηα
ζπρλνηήησλ
δηεγέξηεο
f

0

τήμα 1

τήμα 2

α) Να εμεγήζεηε ηη είλαη εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε.
(μον. 1)
β) ην ζρήκα 2 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηεο
εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο. (y0 ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαη f ε ζπρλόηεηα ηεο γελλήηξηαο
ζπρλνηήησλ)
i) Να εμεγήζεηε ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη.
(μον. 2)
ii) Γηαηί παξαηεξείηαη κέγηζην ζηελ θακπύιε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα;
(μον. 2)

4. α) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ηξέρνληνο εγθάξζηνπ θύκαηνο θαη ηνπ ηξέρνληνο δηακήθνπο
θύκαηνο.
(μον. 2)
β) Να γξάςεηε δύν παξαδείγκαηα εγθάξζησλ θπκάησλ θαη έλα παξάδεηγκα δηάκεθνπο θύκαηνο.
(μον. 3)

5. α) Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηεο απνκάθξπλζεο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο
θαη ηεο ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη π/2 rad;
(μον. 1)
β) Να πεξηγξάςεηε έλα πείξακα κε ην νπνίν κπνξείηε λα κειεηήζεηε απηή ηε δηαθνξά θάζεο.
ηελ πεξηγξαθή ζαο λα πεξηιακβάλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα
κειεηήζεηε ηε δηαθνξά θάζεο.
(μον. 4)

6. α) Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο (Νόκν ηνπ Faraday).
(μον. 1)
β) ην ζρήκα θαίλεηαη έλαο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο ν νπνίνο πξνζεγγίδεη έλα πελίν. Ο δείθηεο
ηνπ γαιβαλνκέηξνπ Γ κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά θαζώο ν καγλήηεο θηλείηαη.

Ν

S

Γ

i. Να εμεγήζεηε γηαηί ν δείθηεο ηνπ γαιβαλνκέηξνπ απνθιίλεη.
(μον. 2)
ii. Να εηζεγεζείηε δύν ηξόπνπο νύησο ώζηε ν δείθηεο ηνπ γαιβαλνκέηξνπ λα κεηαθηλείηαη πξνο ηα
αξηζηεξά.
(μον. 2)

ΜΔΡΟ Β': Αποηελείηαι από 4 ερωηήζεις ηων 10 μονάδων η κάθε μια.
7. Μία νκάδα καζεηώλ κειεηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο.
α) Να ζρεδηάζεηε κηα πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη
λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο.
(μον. 2)
β) Να πεξηγξάςεηε κε πνην ηξόπν ζα εξγαζηνύλ νη καζεηέο γηα λα κειεηήζνπλ ηελ ειαζηηθή
θξνύζε θαη λα γξάςεηε πνηα θπζηθά κεγέζε ζα θαηακεηξήζνπλ.
(μον. 3)
γ) Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζα θαηακεηξήζνπλ γηα
λα απνδείμνπλ όηη ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή.
(μον. 5)
8. Α. Έλαο βαξθάξεο ζηέθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο βάξθαο ηνπ, ε νπνία ηζνξξνπεί ζηελ επηθάλεηα
κηαο ήξεκεο ιίκλεο.
α) Αλ ν βαξθάξεο αξρίζεη λα πεξπαηά πξνο ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο βάξθαο, λα εμεγήζεηε, κε
βάζε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο, πώο ζα θηλεζεί ε βάξθα.
(μον. 3)
β) Να εμεγήζεηε θαηά πόζν θηλείηαη ην θέληξν κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο βάξθα – βαξθάξεο.
(μον. 1)
Β. Γύν ζθαίξεο, νη Α θαη Β, κάδαο 150 g ε θαζεκηά, ηνπνζεηνύληαη ζηα άθξα κηαο αβαξνύο
ξάβδνπ. Σν ζύζηεκα πεξηζηξέθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε γσληαθή ηαρύηεηα σ=20 rad/s,
γύξσ από ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα YY΄. Η ζθαίξα Α απέρεη 0,60 m από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο
θαη ε ζθαίξα Β απέρεη 1,2 m (όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα).
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α) Να ππνινγίζεηε ηε ζηξνθνξκή ηεο θάζε ζθαίξαο.
(μον. 3)
β) Να κεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεσλ ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ην δηάλπζκα
ηεο ζηξνθνξκήο γηα ηελ θάζε ζθαίξα. Σα δηαλύζκαηα λα είλαη ππό θιίκαθα.
(μον. 2)
γ) Να ππνινγίζεηε ηε ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο.

(μον. 1)

9. Οη δύν πεγέο Π1 θαη Π2 κηαο ιεθάλεο θπκάησλ ( ripple tank ) δεκηνπξγνύλ θύκαηα ζηελ επηθάλεηα
ηνπ λεξνύ. Σν κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ είλαη 4 cm θαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπο είλαη
10 cms-1. Η απόζηαζε Π1Π2 κεηαμύ ησλ πεγώλ είλαη 10 cm.
Λεθάλε
θπκάησλ
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α) ε πνηα ρξνληθή ζηηγκή αξρίδεη ε ζπκβνιή ησλ δύν θπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ νη πεγέο Π1 θαη
Π2 ζε έλα ζεκείν  ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ; Γίλνληαη Π1 = 30 cm θαη Π2 = 22 cm.
(μον. 1)
β) Αλ ην πιάηνο ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ είλαη 0,5 cm, λα ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο
ηνπ ζεκείνπ .
(μον. 2)
γ) Να εμεγήζεηε πόζεο ππεξβνιέο ελίζρπζεο θαη πόζεο ππεξβνιέο απόζβεζεο ππάξρνπλ κεηαμύ
ηεο κεζνθάζεηεο ΜΝ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο Π1Π2 θαη ηεο ππεξβνιήο ε πνπ πεξλά από
ην ζεκείν .
(μον. 3)
δ) Να εμεγήζεηε αλ ζην ηπραίν ζεκείν Λ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επζεία Π1Π2 παξαηεξείηαη
ελίζρπζε ή απόζβεζε.
(μον. 1)
ε) Γηα πνηεο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ ζα δεκηνπξγνύληαλ απόζβεζε ζηε
γξακκή Π2Λ;
(μον. 3)

10. ην ζρήκα θαίλεηαη κηα κεηαιιηθή ξάβδνο ΑΒ, κήθνπο 20cm ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ ζε δύν
κεηαιιηθνύο αγσγνύο κεγάινπ κήθνπο. Η ξάβδνο βξίζθεηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν
καγλεηηθήο επαγσγήο B=2 Σ θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 3m/s, θάζεηα ζηηο
καγλεηηθέο γξακκέο. Η ξάβδνο νιηζζαίλεη πάλσ ζηνπο δύν αγσγνύο ρσξίο ηξηβέο.
Α

Β=2Σ
Φνξά θίλεζεο
ηεο ξάβδνπ
Β
α) ηα άθξα ηεο ξάβδνπ αλαπηύζζεηαη ΗΔΓ εμ επαγσγήο. Να εμεγήζεηε γηαηί αλαπηύζζεηαη ΗΔΓ
θαη λα θαζνξίζεηε ηελ πνιηθόηεηα ηεο ΗΔΓ.
(μον. 3)
β) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο Η.Δ.Γ. πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηεο ξάβδνπ.
(μον. 2)
γ) Δλώ ε ξάβδνο θηλείηαη κε ηε ζηαζεξή ηαρύηεηα, νη δύν αγσγνί ελώλνληαη κε κηα αληίζηαζε R
όπσο δείρλεη ην πην θάησ ζρήκα. Να εμεγήζεηε αλ ε ξάβδνο ζα ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε ηε
ζηαζεξή απηή ηαρύηεηα ή αλ ζα ζηακαηήζεη.
(μον. 3)
Α

Β=2Σ

R

Β

δ) Να δηαηππώζεηε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz θαη λα γξάςεηε πνηα ζεκειηώδε Αξρή ηεο Φπζηθήο
εθθξάδεη ν θαλόλαο απηόο.
(μον. 2)

ΜΔΡΟ Γ': Αποηελείηαι από 2 ερωηήζεις ηων 15 μονάδων η κάθε μια.
11. ώκα κάδαο m = 0,2 kg πνπ είλαη θξεκαζκέλν ζε θαηαθόξπθν ειαηήξην εθηειεί ηαιάλησζε
(ρήκα 1). ην ζρήκα 2 θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο π κε ηελ απνκάθξπλζε
y από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο.
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α)

Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε «Γύλακε Δπαλαθνξάο», λα
ζρνιηάζεηε ηε θνξά ηνπ δηαλύζκαηόο ηεο θαη λα γξάςεηε ηε ζρέζε ηεο κε ηελ απνκάθξπλζε
ηνπ ζώκαηνο πνπ εθηειεί ηελ ηαιάλησζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ.
(μον. 3)

β) Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε
i.

λα πξνζδηνξίζεηε ην πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή θαη ην πιάηνο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ.
(μον. 2)

ii.

λα ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηνπ ηαιαλησηή.
(μον. 1)

γ) Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα βξηζθόηαλ ζηελ πάλσ αθξαία ζέζε ηνπ,
i.

λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο (ζεηηθή θνξά όπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 1).
(μον. 2)

ii. λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο y
από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν t, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
.
(μον. 2)

iii. λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο α ζε
ζρέζε κε ηελ απνκάθξπλζε y από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο.
(μον. 2)
δ) Να εμεηάζεηε εάλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο ηαιάλησζεο ην ειαηήξην ζπζπεηξώλεηαη ζε ζρέζε κε
ην αξρηθό ηνπ κήθνο.
(μον. 3)

12. Α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δύν κεγάθσλα Μ1 θαη Μ2 ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε
κηα γελλήηξηα ζπρλνηήησλ έηζη ώζηε λα είλαη ζε θάζε.
Τ
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κεζνθάζεηε

Μ1
Τ΄

Έλαο καζεηήο θηλείηαη ζηελ επζεία ΤΤ΄ κπξνζηά από ηα κεγάθσλα θαη αθνύεη κέγηζηα θαη
ειάρηζηα ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ. Η επζεία YY΄ είλαη παξάιιειε πξνο ηελ επζεία πνπ ελώλεη ηα
δύν κεγάθσλα.
α) Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγνύληαη κέγηζηα θαη ειάρηζηα ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.
(μον. 2)
β) Πνηεο ζρέζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ αληρλεύνληαη κέγηζηα θαη πνηεο γηα ηηο ζέζεηο πνπ
αληρλεύνληαη ειάρηζηα;
(μον. 1)
γ) ην ζεκείν  ηεο επζείαο YY΄, ν καζεηήο αληρλεύεη κέγηζην γηα δεύηεξε θνξά κεηά από ην
ζεκείν Ο. Αλ ε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ έρεη έλδεημε 1,00 KHz, ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ  από
ην κεγάθσλν Μ1 είλαη 8,00 m θαη από ην Μ2 είλαη 8,68 m, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
ήρνπ ζηνλ αέξα.
(μον. 3)

Β. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη κία ρνξδή κήθνπο
, ηεο νπνία ηα δύν άθξα είλαη
ζπλδεδεκέλα ζε δύν ηαιαλησηέο. Οη δύν ηαιαλησηέο ηαιαληώλνληαη ζε θάζε, κε ζπρλόηεηα
f =150 Hz θαη κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ζύκθσλεο πεγέο. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο ζηε
ρνξδή είλαη π=120 m/s. ηε ρνξδή δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα.
Μ

Σαλανηωηής 1

τορδή

Σαλανηωηής 2

α) Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα.
(μον. 2)

β) Να εμεγήζεηε εάλ ζην πιηθό ζεκείν Μ πνπ είλαη ην κέζν ηεο ρνξδήο, δεκηνπξγείηαη δεζκόο ή
θνηιία.
(μον. 2)
γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο ζέζεηο ησλ δεζκώλ θαη ησλ θνηιηώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε ρνξδή.
(μον. 2)
δ) Όηαλ αιιάμεη κόλν ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο, ην ζηάζηκν θύκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ρνξδή
αιιάδεη. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ζηηγκηόηππα ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο γηα κηα άιιε
ζπρλόηεηα γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 = 0 ms, t2 =1 ms θαη t3 = 2 ms.
t1=0s

Σαλανηωηής 1

t2=1ms

x=0

Α

t3=2ms

i. Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηεο ρνξδήο γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=4 ms.
(μον. 1)
ii. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ
πιηθνύ ζεκείνπ Α ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 ms ≤ t ≤ 4 ms.
(μον. 2)
ΣΔΛΟ
Ακολοσθεί ησπολόγιο (2 ζελίδες)

