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ΣΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΛΙΔΕ,
περιλαμβάνει δεκαπζντε (15) ερωτήςεισ και ςυνοδεφεται από τυπολόγιο (2 ςελίδεσ).
Να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ.

Μέρος Α: Αποηελείηαι από 10 ερωηήζεις ηων 5 μονάδων η κάθε μια.
1. α) Να δηαηππώζεηε ην γεληθεπκέλν δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα.
(2 μον.)
β) Να εμεγήζεηε, κε βάζε ηνλ πην πάλσ λόκν, ην ξόιν ησλ αεξόζαθσλ πνπ
ηνπνζεηνύληαη ζηα απηνθίλεηα.
(3 μον.)
2. α) Να δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο.
(2 μον.)
β) Έλα αγόξη ζηέθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα νξηδόληηαο αθίλεηεο θπθιηθήο εμέδξαο.
Η εμέδξα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από θαηαθόξπθν
άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν ηεο. Σε θάπνηα ζηηγκή ην αγόξη αξρίδεη θαη
ζπλερίδεη λα πεξπαηά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο εμέδξαο κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ
ηνπ ξνινγηνύ.
y’
R

y

Να εμεγήζεηε γηαηί ε εμέδξα αξρίδεη θαη ζπλερίδεη λα πεξηζηξέθεηαη.
( 2 μον.)
ii. Αθνύ ζρεδηάζεηε ην πην πάλσ ζρήκα ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ
ζαο, λα ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηα δηαλύζκαηα ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ
αγνξηνύ θαη ηεο εμέδξαο.
(1 μον.)
i.

3. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε κάδεο mΑ=2 kg θαη mΒ=4 kg θηλνύληαη ζηελ ίδηα
επζεία, ζε νξηδόληην ιείν επίπεδν, κε ηελ ίδηα θνξά, κε ηαρύηεηεο κέηξνπ
8 m/s θαη 5 m/s αληίζηνηρα. Οη δύν ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη
ειαζηηθά. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο Β κεηά ηελ θξνύζε απμήζεθε θαηά
48 J.
α) Πόζν κεηαβιήζεθε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο Α;
(2 μον.)
β) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο θάζε ζθαίξαο κεηά ηελ
θξνύζε.
(3 μον.)
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4. α) Να δηαηππώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο.
(2 μον.)
β) Έλαο ηξνρόο πνδειάηνπ θαη έλαο ιεπηόο νκνγελήο δίζθνο, έρνπλ ίζεο
κάδεο θαη ίζεο αθηίλεο. Τα δπν ζηεξεά κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη
νξηδόληηα γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα yy’ πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπο.
y’

y’

y

y

Να εμεγήζεηε πνην από ηα δύν ζηεξεά έρεη ηε κεγαιύηεξε ξνπή αδξάλεηαο
γύξσ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ, yy΄.
(2 μον.)
γ) Να γξάςεηε πνηα είλαη ε θπζηθή ζεκαζία ηεο ξνπήο αδξάλεηαο.
(1 μον.)

5. α) Τα πην θάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ έλα ηελησκέλν ειαηήξην
εξγαζηεξίνπ (slinky spring). Τν Σρήκα 1 παξνπζηάδεη έλα ηκήκα ηνπ
ειαηεξίνπ πξνηνύ θζάζεη ζε απηό έλα θύκα θαη νη ζπείξεο ηνπ βξίζθνληαη ζηε
ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο. Τν Σρήκα 2 παξνπζηάδεη ην ειαηήξην ζε κηα ζηηγκή
θαζώο δηαδίδεηαη έλα θύκα κέζα από απηό.
ΑΣχήμα 1
ΒΣχήμα 2
d=20 cm

Γηα ην θύκα πνπ θαίλεηαη ζην Σρήκα 2 :
i. λα γξάςεηε ην είδνο ηνπ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζην ειαηήξην (λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο) θαη
(2 μον.)
ii. λα ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηόο ηνπ.
(1 μον.)
β) Έλα αξκνληθό θύκα κε ζπρλόηεηα f θαη κήθνο θύκαηνο ι κεηαβαίλεη από έλα
ειαζηηθό κέζν Α ζε έλα άιιν ειαζηηθό κέζν Β, όπνπ δηαδίδεηαη κε δηπιάζηα
ηαρύηεηα. Πόζε ζα είλαη ε ζπρλόηεηα θαη ην κήθνο θύκαηνο ζην κέζν Β ζε
ζρέζε κε ηα ι θαη f; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(2 μον.)
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6. α) Σηνπο ζηξαηηώηεο πνπ πεξπαηνύλ πάλσ από γέθπξα δίλεηαη ε εληνιή λα
πεξπαηνύλ κε ειεύζεξν βεκαηηζκό, επεηδή ν ζηαζεξόο ξπζκόο βεκαηηζκνύ
(ζπρλόηεηα) είλαη επηθίλδπλνο. Να εμεγήζεηε θαηά πόζν όινη νη ξπζκνί
βεκαηηζκνύ είλαη επηθίλδπλνη.
(3 μον.)
β) Σώκα κάδαο 300 g θξέκεηαη ζην άθξν ελόο ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ=30 N/m.
Τν ζύζηεκα απηό ηίζεηαη ζε εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ηελ επίδξαζε
εμσηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο ζπρλόηεηαο 2/π Hz.
Αλ ε ζπρλόηεηα ηεο εμσηεξηθήο δύλακεο γίλεη 4/π Hz, λα εμεγήζεηε πώο ζα
κεηαβιεζνύλ:
i. ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο θαη
ii. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο
(2 μον.)
7. Η εμίζσζε ηαιάλησζεο ηεο πεγήο ελόο θύκαηνο, ην νπνίν δηαδίδεηαη πξνο ηα
δεμηά κε ηαρύηεηα 8 m/s, δίδεηαη από ηε ζρέζε y=0,1εκ(8πt) (κνλάδεο ζην SI).
Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα ζηηγκηόηππό ηνπ.

α) Να κεηαθέξεηε ην ζηηγκηόηππν ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο θαη λα
βαζκνινγήζεηε ηνπο άμνλεο.
(3 μον.)
β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηηγκηόηππν ηνπ
ζρήκαηνο.
(1 μον.)
γ) Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο.
(1 μον.)
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8. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν
πεξηπηώζεηο όπνπ έλαο καγλήηεο
αθήλεηαη ειεύζεξνο λα πέζεη από
ύςνο h πάλσ από έλα ηξαπέδη. Καηά
ηελ πηώζε ηνπ ν καγλήηεο πεξλά
κέζα από έλα πελίν κε θαηαθόξπθν
άμνλα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
Σηελ πεξίπησζε Α ν δηαθόπηεο δ ηνπ
θπθιώκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην
πελίν είλαη αλνηθηόο, ελώ ζηελ
πεξίπησζε Β ν δηαθόπηεο δ είλαη
θιεηζηόο.

S

S

Ν

Ν

h

h

Περίπηωζη Α

Περίπηωζη Β

α) Να αλαθέξεηε ηηο κεηαηξνπέο
ελέξγεηαο πνπ ζπκβαίλνπλ (ζε όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο) θαηά ηελ
πηώζε ηνπ καγλήηε ζε θάζε πεξίπησζε.
(2 μον.)
β) Να ζπγθξίλεηε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν καγλήηεο λα θηάζεη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. (Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο).
(3 μον.)
9. Κπθιηθόο αγσγόο (Σρήκα 1), κε εκβαδόλ S θαη αληίζηαζε
R, βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν ηνπ
νπνίνπ ην κέηξν ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο Β κεηαβάιιεηαη
ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα ζην Σρήκα 2.

⃗

B=f(t)

B10
1

B(T)

Σχήμα 1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

t(s)
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
t1

Σχήμα 2

α) Να εμεγήζεηε γηαηί ν αγσγόο ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 0 θαη t1
δηαξξέεηαη από ξεύκα.
(2 μον.)
β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό ζην
ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 0 θαη t1. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(3 μον.)
ελίδα 4 από 9

10. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ειαηήξην έρεη ζηαζεξά Κ=100 Ν/m θαη ηα
ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ κάδεο m1=4 Kg θαη m2=1 Kg αληίζηνηρα. Τν
Σ2 είλαη θνιιεκέλν ζην Σ1. Τν ζύζηεκα εθηειεί θαηαθόξπθε
αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο y0=0,4 m. Όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη
ζην θαηώηαην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπ ην Σ2 μεθνιιάεη από ην Σ1
θαη πέθηεη ειεύζεξα, ελώ ην Σ1 ηαιαληώλεηαη παξακέλνληαο
ζηεξεσκέλν ζην ειαηήξην.

Κ

Σ1
Σ2

α) Να βξείηε ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο πξηλ μεθνιιήζεη ην Σ2.
(1 μον.)
β) Να βξείηε ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ηαιαλησηή (κεηά πνπ μεθόιιεζε
ην Σ2).
(1 μον.)
γ) Να βξείηε ην πιάηνο ηεο λέαο ηαιάλησζεο.
(2 μον.)
δ) Να ππνινγίζεηε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην Σ1 από ηε ζηηγκή πνπ
μεθόιιεζε ην Σ2 κέρξη λα θζάζεη ζην αλώηαην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπ.
(1 μον.)

Μέρος Β΄: Αποηελείηαι από 5 ερωηήζεις ηων 10 μονάδων η κάθε
μια.
11. α) Να δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.
(2 μον.)
β) Έλα βιήκα κάδαο 5 Kg θηλείηαη ζε ρώξν εθηόο πεδίσλ βαξύηεηαο κε
ηαρύηεηα κέηξνπ π=40 m/s. Σε θάπνηα ζηηγκή, κεηά από έθξεμε, ζπάδεη ζε
δύν θνκκάηηα κε κάδεο m1=3 Kg θαη m2=2 Kg. Μεηά ηελ έθξεμε ην
κεγαιύηεξν θνκκάηη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ π1=100 m/s ηεο ίδηαο
δηεύζπλζεο θαη θνξάο κε ηελ αξρηθή. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
κηθξόηεξνπ θνκκαηηνύ.
(2 μον.)
γ) Να πεξηγξάςεηε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα απνδείμεηε όηη
ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. Η πεξηγξαθή ζαο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
Σρεδηάγξακκα ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο ζην νπνίν ζα ζεκεηώλνληαη ηα
δηάθνξα κέξε ηεο.
Τα θπζηθά κεγέζε ηα νπνία κεηξνύληαη θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο.
Τνλ ηξόπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πην πάλσ κεγέζε γηα λα δείμεηε όηη
ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.
(6 μον.)
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12. Μηα νκάδα καζεηώλ ζην εξγαζηήξην, ζηεξεώλεη ην έλα άθξν ελόο ειαηήξηνπ
ακειεηένπ βάξνπο, ζηαζεξάο Κ=40 N/m, ζε ζηαζεξό ζεκείν θαη ην ειαηήξην
θξέκεηαη θαηαθόξπθα. Σην άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ έλαο καζεηήο από ηελ
νκάδα αλαξηά κία ζθαίξα Σ, κάδαο
m=400g, νπόηε ην ειαηήξην
επηκεθύλεηαη θαηά 10cm θαη
Κ
ηζνξξνπεί ζε κηα ζέζε Α.
Σηε ζπλέρεηα απνκαθξύλνπλ ηε
ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ
Θέζη Δ
Θέζη Α
θαηά 4 cm από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο
Θέζη Γ
ηεο θαη ηελ αθήλνπλ ειεύζεξε,
νπόηε απηή εθηειεί ηαιάλησζε
κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Γ θαη Γ.
α) Αθνύ κεηαθέξεηε ην πην πάλσ ζρήκα ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο,
λα ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηα δηαλύζκαηα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη
ζηε ζθαίξα, ζηηο ζέζεηο Γ, Α θαη Γ θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο
θαζεκηάο.
(3 μον.)
β) Σηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα άιιν ειαηήξην, άγλσζηεο
ζηαζεξάο, θαη ηνπο δεηείηαη λα ππνινγίζνπλ, κε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε
αθξίβεηα, ηε ζηαζεξά ηνπ. Οη καζεηέο θξεκάδνπλ ην ειαηήξην θαηαθόξπθα
ζε νξζνζηάηε θαη ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ αλαξηνύλ έλα ζώκα κάδαο m. Οη
καζεηέο ηξαβνύλ ην ζώκα θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ, εθηξέπνληαο ην ιίγν
από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, θαη ην αθήλνπλ, νπόηε απηό ηαιαληώλεηαη
ειεύζεξα. Μεηξνύλ ην ρξόλν (t) 20 πιήξσλ ηαιαληώζεσλ. Η πην πάλσ
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ζώκαηα δηαθνξεηηθήο κάδαο. Οη ηηκέο ηεο
κάδαο (m) θαη ηνπ ρξόλνπ (t) ησλ 20 πιήξσλ ηαιαληώζεσλ θαηαγξάθνληαη
ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηκώλ.
m(Kg)
t=20T(s)

0,10
5,8

0,20
7,9

0,30
10,1

0,40
11,4

0,50
12,8

i. Να εμεγήζεηε γηαηί νη καζεηέο κέηξεζαλ ην ρξόλν 20 πιήξσλ
ηαιαληώζεσλ θαη όρη ην ρξόλν κίαο ηαιάλησζεο γηα λα βξνπλ ηελ
πεξίνδν.
(1 μον.)
ii. Να επεμεξγαζηείηε ηηο κεηξήζεηο ηνπ πίλαθα ηηκώλ, λα θάλεηε ηελ
θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνπ
ειαηεξίνπ.
(6 μον.)
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13. α) Σηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπ
δηπιαλνύ ζρήκαηνο (Σρήκα 1), ν
πνκπόο κηθξνθπκάησλ ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία. Παξαηεξνύκε όηη ν
δέθηεο κηθξνθπκάησλ δελ αληρλεύεη
θύκα.
Μεηαθηλνύκε
ηηο
δύν
κεηαιιηθέο πιάθεο ώζηε λα
πιεζηάζνπλ ε κηα ζηελ άιιε. Όηαλ
ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο γίλεη
πεξίπνπ d=3cm ν δέθηεο αληρλεύεη
θύκα.
Να εμεγήζεηε
παξαηεξήζεηο.

ηηο

πην

πάλσ
(3 μον.)

Μεηαλλική πλάκα

Πομπός
μικροκσμάηωμ
d=40 cm

Μεηαλλική πλάκα
Στήμα 1

Δέκηης
μικροκσμάηωμ

β) Γεκηνπξγνύκε λέα πεηξακαηηθή δηάηαμε ηνπνζεηώληαο κία ηξίηε κεηαιιηθή
πιάθα θαη αθήλνληαο δύν κηθξά αλνίγκαηα, Σ1 θαη Σ2, όπσο θαίλεηαη ζην
Σρήκα 2. Η επζεία ΟΚ είλαη ε
y
κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο Σ1Σ2.
Δ
Μεηαλλική πλάκα
Τίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν πνκπόο
κηθξνθπκάησλ θαη κεηαθηλείηαη ν
δέθηεο κηθξνθπκάησλ ζηελ επζεία
Πομπός
μικροκσμάηωμ
xy ε νπνία είλαη παξάιιειε κε ηηο
Γ
Σ
2
Ο
κεηαιιηθέο πιάθεο. Παξαηεξνύκε
Μεηαλλική πλάκα
K
Σ1
όηη ν δέθηεο αληρλεύεη δηαδνρηθά
κέγηζηα θαη ειάρηζηα.
Δέκηης
i. Να νλνκάζεηε ην θαηλόκελν πνπ
μικροκσμάηωμ
παξαηεξείηαη θαη λα εμεγήζεηε
Μεηαλλική πλάκα
γηαηί ζπκβαίλεη απηό.
Στήμα 2
(3 μον.)
x
ii. Μεηαθηλώληαο ην δέθηε πάλσ
ζηελ επζεία xy από ην Κ πξνο ην y, δηαπηζηώλνπκε όηη ζην Κ αληρλεύεηαη
κέγηζην θαη ην επόκελν κέγηζην αληρλεύεηαη ζην ζεκείν Γ. Οη απνζηάζεηο
Σ1Γ θαη Σ2Γ κεηξήζεθαλ θαη βξέζεθαλ: Σ1Γ=14,4 cm θαη Σ2Γ=11,6 cm. Να
ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ πνπ εθπέκπεη ε πεγή.
(2 μον.)
iii. Δάλ γηα ην ζεκείν Γ ηζρύεη Σ1Γ – Σ2Γ = 7 cm, λα ππνινγίζεηε πόζα
κέγηζηα θαη πόζα ειάρηζηα ππάξρνπλ αλάκεζα ζην ζεκείν Κ θαη ζην
ζεκείν Γ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ απηώλ.
(2 μον.)

ελίδα 7 από 9

14. Α. Γύν όκνηα θύκαηα, πιάηνπο yo=1,5 cm θαη ζπρλόηεηαο f=2 Hz, δηαδίδνληαη
ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ζε έλα ειαζηηθό κέζν. Τα δύν θύκαηα ζπλαληώληαη
θαη ζπκβάιινπλ. Τν απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο ηνπο είλαη έλα ζηάζηκν θύκα.
Σην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ηε
ρξνληθή ζηηγκή t=t1.

α) Nα ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηνο θαη ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ δύν
ηξερόλησλ θπκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε δηαηαξαρή
πνπ θαίλεηαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε.
(2 μον.)
β) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρύλζεηο ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
(2 μον.)
γ) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ
θύκαηνο ζην ηεηξάδηό απαληήζεώλ ζαο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2= t1+3Τ/4. Σην
ζηηγκηόηππν λα ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηα δηαλύζκαηα ηεο ηαρύηεηαο ησλ
πιηθώλ ζεκείσλ Α,Β θαη Γ.
(3 μον.)
Β. Έρνληαο ζηε δηάζεζή ζαο ζπζθεπή εθπνκπήο κηθξνθπκάησλ, θαηάιιειν
δέθηε κηθξνθπκάησλ, κηα αλαθιαζηηθή επηθάλεηα θαη κηα κεηξνηαηλία, λα
ζρεδηάζεηε πεηξακαηηθή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ζηάζηκνπ θύκαηνο θαη λα
εμεγήζεηε πώο κπνξείηε λα βξείηε ην κήθνο θύκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ.
(3 μον.)
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15. Οη αγσγνί Κρ θαη Λy είλαη θαηαθόξπθνη, απέρνπλ
κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ℓ=0,4 m θαη ζπλδένληαη
κεηαμύ ηνπο κέζσ ηνπ δηαθόπηε δ. Ο δηαθόπηεο
δ κπνξεί λα κεηαθηλείηαη ζηηο ζέζεηο Α θαη Γ. Η
κεηαιιηθή ξάβδνο ΜΝ, κάδαο m=120 g θαη
σκηθήο αληίζηαζεο R=3Ω, κπνξεί λα νιηζζαίλεη
ρσξίο ηξηβέο πάλσ ζηνπο αγσγνύο Κρ θαη Λy,
κέλνληαο ζπλερώο νξηδόληηα θαη ζε επαθή κε
απηνύο. Όιε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν καγλεηηθήο επαγσγήο κέηξνπ
Β=1,5 Τ, θάζεην ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ,
όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1. Τν κόλν ηκήκα ηεο
δηάηαμεο πνπ παξνπζηάδεη σκηθή αληίζηαζε είλαη
ε ξάβδνο ΜΝ.
Αξρηθά ν δηαθόπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α θαη ε
ξάβδνο είλαη αθίλεηε (ηζνξξνπεί).

Κ

δ

A

Γ=6V
Λ

Γ

Μ

x

Ν

ℓ =0,4m
Στήμα 1

α) Να εμεγήζεηε γηαηί ηζνξξνπεί ε ξάβδνο, ππνινγίδνληαο ηηο δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη ζε απηήλ.
(3 μον.)
β) Δλώ ε ξάβδνο ηζνξξνπεί κεηαθηλνύκε αθαξηαία ην δηαθόπηε δ από ηε ζέζε
Α ζηε ζέζε Γ νπόηε απηή αξρίδεη λα πέθηεη θαη ζύληνκα απνθηά ζηαζεξή
ηαρύηεηα, πνξ..
Σην Σρήκα 2 θαίλνληαη ηξεηο ζέζεηο ηεο
⃗
ξάβδνπ αθόηνπ ν δηαθόπηεο
δ
κεηαθηλήζεθε ζηε ζέζε Γ.
θέζη 1 Μ
Θέζε 1: Αθξηβώο ηε ζηηγκή πνπ ν
δηαθόπηεο δ κεηαθηλήζεθε ζηε ζέζε Γ.
Θέζε 2: Η ξάβδνο έρεη απνθηήζεη
θέζη 2 Μ
ηαρύηεηα π< πνξ..
Θέζε 3: Ο αγσγόο θηλείηαη κε ηε κέγηζηή
ηνπ ηαρύηεηα, πνξ..
θέζη 3 Μ
i. Αθνύ κεηαθέξεηε ην Σρήκα 2 ζην
ηεηξάδην
απαληήζεώλ
ζαο,
λα
ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηηο δπλάκεηο πνπ
ℓ =0,4m
x
αζθνύληαη ζηε ξάβδν, ζηηο ζέζεηο 1, 2
Στήμα 2
θαη 3 αληίζηνηρα.
(3 μον.)
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε ξάβδν όηαλ απηή
απνθηά ηελ ηαρύηεηα πνξ..
(2 μον.)
iii. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα πνξ. πνπ απνθηά ε ξάβδνο.
(2 μον.)
ΤΕΛΟΣ
Ακολουθεί ηυπολόγιο (2 ζελίδες)
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