ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010
Μάθημα: ΦΤΙΚΗ
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Σάββαην, 5 Ινπλίνπ 2010
7:30 – 10:30 π.κ.
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 14 ΔΛΙΓΔ
Πεπιλαμβάνει δώδεκα (12) επωηήζειρ και ζςνοδεύεηαι από ηςπολόγιο (2 ζελίδερ)
Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ
ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από 6 επωηήζειρ ηων 5 μονάδων η κάθε μία.

1. Γύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο, κάδαο 0,075 kg, θηλνύληαη κε αληίζεηε θνξά πάλσ
ζε κηα νξηδόληηα ξάγα. Τα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο είλαη 1,5 m/s θαη 2,0 m/s,
όπσο δείρλεη ην ζρήκα.

σ1=1,5 m/s

σ2=2,0 m/s

νξηδόληηα ξάγα

Να ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο δύν ζθαίξεο θαη λα ζεκεηώζεηε:
(α) Πάλσ από θάζε ζθαίξα ην δηάλπζκα θαη ην κέηξν ηεο νξκήο ηεο.
(μονάδερ 3)
(β) Σην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηόο ζαο λα ζεκεηώζεηε ην δηάλπζκα θαη ην κέηξν ηεο
νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζθαηξώλ.
(μονάδερ 2)
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2. Σην πην θάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαηόπηζεο y ελόο
αξκνληθνύ ηαιαλησηή από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ t.
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(α) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε γηα λα πξνζδηνξίζεηε
i.

Τν πιάηνο ηνπ ηαιαλησηή
(μονάδα 1)

ii.

Τελ πεξίνδν ηνπ ηαιαλησηή.
(μονάδα 1)

(β) Να ππνινγίζεηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή.
(μονάδα 1)
(γ) Να εμεγήζεηε αλ ν πην πάλσ ηαιαλησηήο εθηειεί ακείσηε ή θζίλνπζα
ηαιάλησζε.
(μονάδερ 2)
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3. Έλα ηξέρνλ θύκα ην νπνίν δηαδίδεηαη θαηά κήθνο κηαο ρνξδήο πεξηγξάθεηαη από ηελ
εμίζσζε
ψ = 0,00354 ημ(125 t – 15,7 χ )
ζηελ νπνία νη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη ζην δηεζλέο ζύζηεκα (SI).
Η πεγή ηνπ θύκαηνο ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε τ=0 αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη ηε
ρξνληθή ζηηγκή t=0.
(α) Να εμαγάγεηε από ηελ πην πάλσ εμίζσζε:
i. Τν πιάηνο ηνπ θύκαηνο.
(μονάδα 1)
ii. Τν κήθνο θύκαηνο.
(μονάδα 1)
iii. Tελ πεξίνδν ηνπ θύκαηνο.
(μονάδα 1)
(β) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.
(μονάδα 1)
(γ) Να ππνινγίζεηε ηελ απνκάθξπλζε υ ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε
ζέζε τ = 0,5 m ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0,15 s.
(μονάδα 1)
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4. Σην ζρήκα θαίλεηαη κηα ππμίδα (καγλεηηθή βειόλα) θάησ αθξηβώο από έλα θαιώδην
ΚΛ.

θαιώδην ππμίδα

Λ

Κ
Γ

Τξνθνδνηηθό
ηάζεο

-+

(α) Ο δηαθόπηεο Γ ηνπ θπθιώκαηνο θιείλεη θαη ειεθηξηθό ξεύκα δηαξξέεη ην
θύθισκα. Να αλαθέξεηε ηη ζα ζπκβεί ζηελ ππμίδα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
(μονάδερ 2)
(β) Απνκαθξύλνπκε ηελ ππμίδα θαη εθαξκόδνπκε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν ηνπ
νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζην θαιώδην. Η έληαζε ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηέξρεηαη κέζα από ην θαιώδην είλαη 3,8 Α, ην κήθνο
ηνπ θαισδίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν είλαη 5,0 cm θαη ην κέηξν
ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ν αγσγόο είλαη 1,1x10-2 N. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν
ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο ηνπ πεδίνπ.
(μονάδερ 3)
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5. Τν καγλεηηθό πεδίν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην πιαίζην ΚΛΜΝ κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα
κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο
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(α) Να εμεγήζεηε αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=2s ην πιαίζην δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό
ξεύκα.
(μονάδερ 2)
(β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t=4,5s ην πιαίζην δηαξξέεηαη από αξηζηεξόζηξνθν ξεύκα.
Να εμεγήζεηε γηαηί.
(μονάδερ 3)
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6. Έλα ζώκα κε κάδα m, είλαη θξεκαζκέλν ζε ειαηήξην θαη εθηειεί απιή αξκνληθή
ηαιάλησζε. Σην ζρήκα θαίλνληαη ηξεηο ζέζεηο ηνπ ζώκαηνο. Σηε ζέζε (i) ην ζώκα
είλαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ελώ ζηηο ζέζεηο (ii) θαη (iii) βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε
απνκάθξπλζή ηνπ.

(i)

(ii)

(iii)

ζέζε
ηζνξξνπίαο

(α) Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηε ζπληζηακέλε
δύλακε πνπ δέρεηαη ην ζώκα ζε θάζε ζέζε.
(μονάδερ 2)
(β) Με βάζε ηε ζπληζηακέλε δύλακε λα εμεγήζεηε πνηνηηθά γηαηί ην ζώκα εθηειεί
ηαιάλησζε.
(μονάδερ 2)
(γ) Να αλαθέξεηε ζε πνηα ή πνηεο από ηηο ζέζεηο πνπ δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα ην
κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη κέγηζην.
(μονάδα 1)
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ ηων δέκα μονάδων η κάθε μία.
7. Έλαο καζεηήο ζηέθεηαη πάλσ ζε κηα πιαηθόξκα κε ηα
ρέξηα ηελησκέλα όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Σηα ρέξηα ηνπ
θξαηά βαξίδηα. Τν ζύζηεκα “καζεηήο – βαξίδηα –
πιαηθόξκα” πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από
θαηαθόξπθν άμνλα κε ζπρλόηεηα 0,8 Hz.
(α) Ο καζεηήο ιπγίδεη ηα ρέξηα ηνπ πξνο ην ζηήζνο ηνπ
θαη ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη.

βαξίδη

βαξίδη

i. Να δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο
ζηξνθνξκήο.
(μονάδερ 2)

πιαηθόξκα
πεξηζηξνθήο

ii. Να εμεγήζεηε κε βάζε ηελ πην πάλσ αξρή
γηαηί απμάλεηαη ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο όηαλ ν καζεηήο ιπγίδεη ηα ρέξηα ηνπ.
(μονάδερ 2)
(β) Η ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο όηαλ ηα ρέξηα ηνπ καζεηή είλαη αλνηθηά είλαη
10 kgm2 θαη όηαλ είλαη καδεκέλα είλαη 5 kgm2.
i. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ην ιύγηζκα ησλ
ρεξηώλ.
(μονάδερ 2)
ii. Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο γσληαθήο
ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, πξηλ, θαηά θαη κεηά
ην ιύγηζκα ησλ ρεξηώλ.
(μονάδερ 2)
iii. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
(μονάδερ 2)
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8. Σην ζρήκα θαίλνληαη δύν θηλεηά πάλσ ζε έλα αεξνδηάδξνκν. Σην κπξνζηηλό κέξνο
ηνπ θηλεηνύ Α ππάξρεη θαξθί ελώ ζην θηλεηό Β ππάξρεη θειιόο. Τν ζύζηεκα απηό
εμαζθαιίδεη πιαζηηθή θξνύζε κεηαμύ ησλ δύν θηλεηώλ.

θαξθί

θειιόο

θηλεηό Α

θηλεηό Β

αεξνδηάδξνκνο

(α) Η κάδα ηνπ θηλεηνύ Α είλαη 0,450 kg θαη ηνπ θηλεηνύ Β είλαη 0,750 kg. Τν θηλεηό
Α θηλείηαη κε ηαρύηεηα 0,75 m/s θαη ζπγθξνύεηαη κε ην θηλεηό Β ην νπνίν είλαη
αθίλεην.
i. Να δηαηππώζεηε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.
(μονάδερ 2)
ii. Να ππνινγίζεηε ηελ θνηλή ηαρύηεηα ησλ δύν θηλεηώλ κεηά ηελ θξνύζε.
(μονάδερ 3)
(β) Να πεξηγξάςεηε κηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα απνδείμεηε όηη ζε
κηα πιαζηηθή θξνύζε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δε δηαηεξείηαη.
Σηελ πεξηγξαθή ζαο:
Να πεξηιάβεηε έλα ζρεδηάγξακκα ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο, θαηνλνκάδνληαο
ηα δηάθνξα κέξε ηεο.
Να εμεγήζεηε πνηα θπζηθά κεγέζε ζα κεηξήζεηε.
Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο γηα λα
δείμεηε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα δε δηαηεξείηαη.
(μονάδερ 5)
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9. Τν ζρήκα 1 δείρλεη κηα ζεηξά κνξίσλ ηνπ αέξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γξακκή
θαζώο επίζεο θαη ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε κνξίνπ.

Σρήκα 1

κεγάθσλν
1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21
Σρήκα 2

Γελλήηξηα Σπρλνηήησλ

(α) Έλα ηξέρνλ ερεηηθό θύκα δηαδίδεηαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαηά κήθνο
ηεο γξακκήο ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα θαη ζέηεη ζε ηαιάλησζε ηα κόξηα. Τν ζρήκα
2 δείρλεη ηηο ζέζεηο ησλ 21 κνξίσλ ηνπ ζρήκαηνο 1 ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή t. Οη
θαηαθόξπθεο κηθξέο γξακκέο δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ησλ κνξίσλ.
i. Με βάζε ην ζρήκα 2 λα εμεγήζεηε γηαηί ην ερεηηθό θύκα είλαη δηάκεθεο.
(μονάδα 1)
ii. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ κνξίσλ 1 θαη 21 είλαη ίζε κε 2 κήθε θύκαηνο. Να
ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζρήκα γηα λα αλαθέξεηε δύν νπνηαδήπνηε κόξηα ηα
νπνία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ίζε κε ην κήθνο θύκαηνο.
(μονάδα 1)
iii. Να γξάςεηε πνηα από ηα 21 κόξηα ηνπ ζρήκαηνο 2 βξίζθνληαη ζε θέληξν
ππθλώκαηνο θαη πνηα ζε θέληξν αξαηώκαηνο.
(μονάδερ 2)
(β) Τν κεγάθσλν ηνπ ζρήκαηνο 2, ηνπνζεηείηαη ηώξα απέλαληη από έλα
θαηαθόξπθν ηνίρν, όπσο θαίλεηαη ζην επόκελν ζρήκα.
ηνίρνο
κεγάθσλν

Α

Γ

Γελλήηξηα
Σπρλνηήησλ

Μεηαθηλνύκε έλα αηζζεηήξα ήρνπ θαηά κήθνο ηεο επζείαο ΑΓ θαη παξαηεξνύκε
όηη αληρλεύεη δηαδνρηθά κέγηζηα θαη ειάρηζηα ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ.
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i. Να εμεγήζεηε ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε.
(μονάδερ 2)
ii. Αλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ είλαη 340 m/s θαη ε γελλήηξηα
ζπρλνηήησλ ξπζκίδεηαη ζηελ ηηκή ησλ 1360 Hz, λα ππνινγίζεηε ηελ
απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ειαρίζησλ ηνπ ήρνπ.
(μονάδερ 2)
iii. Να εμεγήζεηε θαηά πόζν ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ην θαηλόκελν ηεο
πεξίζιαζεο ηνπ ήρνπ ζπρλόηεηαο 1360 Hz, αλ ππήξρε έλα ηεηξάγσλν
άλνηγκα ζηνλ ηνίρν πιάηνπο 0,25 m.
(μονάδερ 2)

10. Μηα νκάδα καζεηώλ επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ην λόκν ηνπ Lenz
πξαγκαηνπνηώληαο πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηεο Φπζηθήο.
Σε πξώην ζηάδην ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γαιβαλνκέηξνπ ηνπο κε ηα δύν απιά
πεηξάκαηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 1.
κπαηαξία

κπαηαξία
αληηζηάηεο

αληηζηάηεο

Γ

Γ

X

Y

X

Γαιβαλόκεηξν

Y
Γαιβαλόκεηξν

Σρήκα 1 β

Σρήκα 1 α

Παξαηεξνύλ όηη κε ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε Γ (ζρήκα 1α ), ν δείθηεο ηνπ
γαιβαλόκεηξνπ απνθιίλεη πξνο ηα δεμηά. Αληηζηξέθνληαο ηελ πνιηθόηεηα ηεο
κπαηαξίαο (ζρήκα 1β) παξαηεξνύλ όηη ν δείθηεο ηνπ γαιβαλόκεηξνπ απνθιίλεη
πξνο ηα αξηζηεξά.
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Σηε ζπλέρεηα ζηήλνπλ ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.
Πηνίο Π1

Πηνίο Π2

X

γαλβανόμετρο

Σιδερένιος
πσρήνας

Y
Γ

μπαταρία
Στήμα 2

Αξρηθά ν δηαθόπηεο Γ ηεο δηάηαμεο είλαη αλνηθηόο. Πξνζπαζώληαο λα πξνβιέςνπλ
ηελ απόθιηζε ηνπ δείθηε ηνπ γαιβαλόκεηξνπ θαηά ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε Γ, νη
καζεηέο έρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο:
Α. Ο δείκηης θα αποκλίνει ζηιγμιαία προς ηο Χ.
Β. Ο δείκηης θα αποκλίνει ζηιγμιαία προς ηο Υ.
Γ. Ο δείκηης θα αποκλίνει ζσνετώς προς ηο Χ.
Γ. Ο δείκηης θα αποκλίνει ζσνετώς προς ηο Υ.
(α) Πνηα από ηηο πην πάλσ απόςεηο ησλ καζεηώλ είλαη νξζή;
(μονάδα 1)
(β) Να εμεγήζεηε κε βάζε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz ηελ απάληεζε πνπ δώζαηε ζην
εξώηεκα (α).
(μονάδερ 4)
(γ) Πώο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ζην νπνίν νθείιεηαη ε ξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
ζην πελίν Π2;
(μονάδα 1)
(δ) Να γξάςεηε ην όλνκα κηαο ζπζθεπήο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην θαηλόκελν απηό
θαη λα αλαθέξεηε κηα εθαξκνγή ηεο.
(μονάδερ 2)
(ε) Να πεξηγξάςεηε έλα άιιν πείξακα, εθηόο από απηό πνπ δείρλεη ην ζρήκα 2, κε
ην νπνίν νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα κειεηήζνπλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο ηνλ
θαλόλα ηνπ Lenz.
(μονάδερ 2)
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ΜΔΡΟ Γ΄: Αποηελείηαι από δύο επωηήζειρ ηων δεκαπένηε μονάδων η καθεμία.
11. Σην ζρήκα θαίλεηαη ε δηάηαμε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Young. Η πεγή εθπέκπεη
κνλνρξσκαηηθό θσο.

Φ2

S1

Φ0 5,3 cm

LASER

S2

Πιαθίδην
Γηπιζρηζκή

Πέηαζκα
Φ0: θεληξηθή θσηεηλή πεξηνρή

(α) Να εμεγήζεηε γηαηί δεκηνπξγνύληαη θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ζην
πέηαζκα.
(μονάδερ 4)
(β) Να εμεγήζεηε κε πόζε δηαθνξά θάζεο ζπλαληνύληαη ηα θύκαηα από ηηο
ζρηζκέο S1 θαη S2 ζην θέληξν ηεο θσηεηλήο πεξηνρήο Φ2 ηνπ πεηάζκαηνο.
(μονάδερ 3)
(γ) Γηα λα κεηξήζνπκε ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ελόο laser
ρξεζηκνπνηήζακε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο. Η αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη θάζεηα
ζην πιαθίδην δηπιήο ζρηζκήο ηνπ νπνίνπ νη παξάιιειεο ζρηζκέο απέρνπλ
0,30 mm. Τν πέηαζκα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 3,10 m από ην πιαθίδην.
i. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζρήκα γηα λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ
δύν δηαδνρηθώλ θσηεηλώλ πεξηνρώλ.
(μονάδερ 2)
ii. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ laser.
(μονάδερ 3)
(δ) Τν πιαθίδην αληηθαζίζηαηαη κε άιιν, ηνπ νπνίνπ νη δύν παξάιιειεο ζρηζκέο
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 0,15mm. Να εμεγήζεηε πνηα αιιαγή ζα
παξαηεξεζεί ζην πέηαζκα.
(μονάδερ 3)

Σειίδα 12 από 14

12. Μηα νκάδα καζεηώλ κειεηά ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο ηελ ηαιάλησζε δύν
ζπζηεκάησλ. Δλόο απινύ εθθξεκνύο θαη ελόο ράξαθα.
Ι) Απλό εκκπεμέρ.
Γηα λα επηβεβαηώζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε T=2π(ℓ/g)1/2 κεηαμύ ηεο πεξηόδνπ Τ ηνπ
εθθξεκνύο θαη ηνπ κήθνπο ηνπ ℓ, πήξαλ κεηξήζεηο, ηηο επεμεξγάζηεθαλ θαη
θαηέγξαςαλ ηειηθά ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1.
ℓ (cm)

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Σ2 (s2)

1,61

2,01

2,41

2,82

3,22

3,62

(α) Να ραξάμεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε Τ2 ζε ζπλάξηεζε κε ην ℓ.
(μονάδερ 4)
(β) Να εμεγήζεηε αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ έρεηε ραξάμεη επηβεβαηώλεη ηε
καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ πεξηόδνπ θαη κήθνπο ηνπ εθθξεκνύο.
(μονάδερ 2)

ΙΙ) Υάπακαρ.
Ο ράξαθαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο είρε κήθνο
1 m θαη ζε δύν ζεκεία ηνπ είρε ζηεξεσκέλα βαξίδηα ησλ
100 g. Ο ράξαθαο αλαξηήζεθε δηαδνρηθά από 6 νπέο
ζηηο ζέζεηο 6,0 cm, 12,0 cm, 18,0 cm, 24,0 cm, 30,0 cm
θαη 36,0 cm.
Γηα ηελ θάζε κία από ηηο ζέζεηο απηέο νη καζεηέο
κέηξεζαλ ην ρξόλν πνπ ρξεηαδόηαλ ν ράξαθαο γηα λα
ζπκπιεξώζεη 10 ηαιαληώζεηο κηθξνύ πιάηνπο.
Οη κεηξήζεηο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.

10
20
30
40

βαρίδι
60
70
80
90
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οπή

1

Πίλαθαο 2.
X (cm)
(απόζηαζη οπήρ από
ηο ζημείο μηδέν ηος
σάπακα)

2

σπόνορ για 10
ηαλανηώζειρ (s)

3

T (s)

4

T2 (s2)

5

ℓ = 86 – Υ (cm)

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ πίλαθα 2.
(μονάδερ 4)
(δ) Σην ίδην ηεηξαγσληζκέλν ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα ραξάμεηε ηε ζρέζε
Τ2 = f(ℓ) γηα ην εθθξεκέο, λα ραξάμεηε θαη ηε γξαθηθή παξάζηαζε Τ2 ζε
ζπλάξηεζε κε ην ℓ γηα ην ράξαθα, όπνπ ℓ = (86 – Χ) cm.
(μονάδερ 2)
(ε) Από ηηο δύν γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ έρεηε ραξάμεη λα εμαγάγεηε:
i. Τν κήθνο ℓ ηνπ εθθξεκνύο θαη ην κήθνο Χ ζην ράξαθα γηα ηα νπνία νη δύν
δηαηάμεηο έρνπλ ίζεο πεξηόδνπο.
(μονάδερ 2)

ii. Τελ θνηλή πεξίνδν ηνπ εθθξεκνύο θαη ηνπ ράξαθα.
(μονάδα 1)

---------------ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ---------------
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