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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ  

 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2009 

 

Μάθημα: ΦΤΙΚΗ  

Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παξαζθεπή, 5 Ινπλίνπ 2009 

7.30 – 10.30 π.κ.   

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ   

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 

1. α)      

F1 F2

                (μονάδερ 2)   

                  

β)  Δίλαη ίζνπ κέηξνπ.          (μονάδερ 1) 

γ)  Δίλαη απνκνλσκέλν.  

 ην ζύζηεκα αζθνύληαη νη δπλάκεηο F1, F2, ην βάξνο ηνπ θάζε ακαμηνύ θαη ε 

αληίδξαζε ηνπ δηαδξόκνπ ζην θάζε ακαμάθη. Σν βάξνο = αληίδξαζε, άξα ε 

ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ ( εμF 0 ) είλαη κεδέλ θαη ην ζύζηεκα 

είλαη κνλσκέλν.                    (μονάδερ 2) 
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2. α)  Μπνξνύκε λα πεξηζηξέςνπκε πην εύθνια ηελ πιαηθόξκα (α), γηαηί νη κάδεο είλαη 

θαηαλεκεκέλεο κε ηξόπν ώζηε ε ξνπή αδξάλεηαο λα είλαη κηθξόηεξε από απηή 

ηεο (β) πιαηθόξκαο, άξα είλαη πην εύθνιν λα πεξηζηξαθεί.                 (μονάδερ 2) 

β)  i)  Δπεηδή Δθ =½ Ισ2 θαη Ιβ>Ια, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πιαηθόξκα (β) είλαη 

κεγαιύηεξε από εθείλε ηεο (α).       (μονάδερ 1) 

 ii) Από ην λόκν δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ηζρύεη:  

Ιβ πξηλ σβ πξηλ = Ιβ κεηά σβ κεηά    

θαη επεηδή Ιβ κεηά>Ιβ πξηλ, άξα σβ κεηά < σβ πξηλ                        (μονάδερ 2) 

 

3. α)  
1

f
T

. Δπεηδή Σ = 2 0,54 = 1,08 s   
1

f 0,93Hz
1,08              

(μονάδερ 2) 

β)  xo = 2,5 cm.           (μονάδερ 1) 

γ)  θ = mσ2 = 583,2  10-3  (2π 0,93)2 = 22π  Ν/m.      (μονάδερ 2) 

 

4. α)  xo = 0,03 m            (μονάδερ 1) 

β)  Οπνηαδήπνηε δπν κόξηα πνπ έρνπλ δηαθνξά θάζεο π, γηα παξάδεηγκα ηα κόξηα 

4 θαη 10 ζην ζρήκα.                    (μονάδερ 1) 

γ)  Οπνηνδήπνηε έλα από ηα κόξηα 1 έσο 3, 11 έσο 15 θαη 23 έσο 25 έρεη ζεηηθή 

ηαρύηεηα. 

Οπνηνδήπνηε έλα από ηα κόξηα 5 έσο 9 θαη 17 έσο 21 έρεη αξλεηηθή ηαρύηεηα. 

                                  (μονάδερ 2)  

δ)  π = ιf = 0,4 15 = 6 m/s.         (μονάδερ 1) 
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5. α) ηνλ αγσγό αζθείηαη δύλακε γηαηί απηόο δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα.  

                                        (μονάδερ 1)  

β) Η δύλακε έρεη θνξά πξνο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ καγλήηε.            (μονάδερ 1)   

γ) Δπεηδή F BI , πξέπεη λα κεηξεζνύλ ε καγλεηηθή επαγσγή, ε έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο  θαη ην κήθνο ηνπ αγσγνύ πνπ είλαη κέζα ζην καγλεηηθό πεδίν.  

(μονάδερ 3) 

6. α) i)  Φ = Β.S = 0,5  10-2 1,2 10-3 = 6,0 10-6 Wb       (μονάδερ 2) 

 ii) Φ = 100  6,0  10-6 = 6,0 10-4 Wb        (μονάδερ 1) 

β) Φ = Ν.Β.S.ζπλα = 6,0 10-4 ζπλ300 = 5,2 10-4 Wb      (μονάδερ 2) 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 

7. α)  Σν ζύζηεκα είλαη κνλσκέλν άξα ε νξκή ηνπ δηαηεξείηαη.  

Δπεηδή αξρηθά Pαξρ= 0  Pηει= 0        (μονάδερ 2) 

β)  
A Am u

0

B Bm u
0

A A B Bm V m V
  

 

 A0,970 V (0,970 0,398) (1,10) 0
 
 

 A0,970 V 1,5048 0  

 
A

m
V 1,55

s            
(μονάδερ 3) 

γ) Δπεηδή ε ελέξγεηα δηαηεξείηαη: ει θηλ.ζπζηE Δ
  

 

 2 2

ει A A B B

1 1
Δ m V m V

2 2
 

 2 2

ει

1 1
Δ 0,970 (1,55) 1,368 (1,10)

2 2
 

 ειΔ 1,99J
           

(μονάδερ 2) 
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δ)      θσηνπύιεο θαη interface – ραξηνλάθη. 

 Σν ραξηνλάθη ζε θάζε ηξόιετ δηαθόπηεη ηε δέζκε θσηόο ηεο πύιεο.  

 Η θάζε πύιε ηνπνζεηείηαη ώζηε ε δέζκε ηεο λα δηαθόπηεηαη ακέζσο κόιηο ην 

ειαηήξην απνζπκπηεζηεί.  

 Ο ππνινγηζηήο θαηαγξάθεη ηελ ηαρύηεηα.      (μονάδερ 3) 

 ή  (αηζζεηήξεο θίλεζεο – interface. 

 Καηαγξάθνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν, u f(t) . Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε επηιέγνπκε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο 

ηαρύηεηαο u).  

 

8. α) Βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ ζσκάησλ θαη απέρεη: 

i) 
d

2
 από ην Α   

ii) 
d

2
 από ην Β   

iii) d  από ην Γ   

(μονάδερ 3) 

 

β) Θα κεηαβιεζεί πεξηζζόηεξν ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ζεκεηαθήο κάδαο γηαηί ην 

θέληξν κάδαο ηεο ζα βξεζεί ζε απόζηαζε d ρακειόηεξα από ηελ αξρηθή ηνπ 

ζέζε, ελώ γηα ηε ζηεθάλε θαη ην δίζθν ζα βξεζεί κόλν 
d

2
 ρακειόηεξα. Δπεηδή 

δπλΓE Γh , όπνπ Γh είλαη ε κεηαβνιή ηνπ ύςνπο ηνπ θέληξνπ κάδαο, ζεκαίλεη 

όηη δπλΓE  ηεο ζεκεηαθήο κάδαο ζα είλαη κεγαιύηεξε.  

(μονάδερ 3) 

γ)  Θεσξώληαο όηη ε ελέξγεηα δηαηεξείηαη ηόηε δπλ θηλΓE ΓE 0 . Άξα κεγαιύηεξε 

θηλE ζα έρεη ε ζεκεηαθή κάδα ζύκθσλα κε ηελ απάληεζε ζην (β) εξώηεκα.   

  (μονάδερ 2)  
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δ)  νιηθήοΓE 0   δπλ θηλΓE ΓE 0   2

κεγ

d 1
mg( ) σ

2 2
I

  
 

 3 2

κεγ

1
0,2 10 0,1 (4,0 10 ) σ

2
  

κεγ

rad
σ 10,0

s      

(μονάδερ 2)
 

 

 

9.  

Μάδα

Διαηήξην

Αηζζεηήξαο 

θίλεζεο

Οξζνζηάηεο
δηαζύλδεζε

Η/Τ

 

 

β)  u 0  ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο θαηαγξαθήο. Δθείλε ηε ζηηγκή ε κάδα βξίζθεηαη 

ζην πιάηνο ηεο.                    (μονάδερ 2) 

 

γ)             (μονάδερ 3) 

      

t (s)

y (m)

0,05

0,05

1 2 3
0

 

 

Οη καζεηέο ζέηνπλ ηνλ 

ηαιαλησηή ζε 

ηαιάλησζε θαη 

θαηαγξάθνπλ ηελ 

θίλεζή ηνπ κε ηνλ 

αηζζεηήξα. 

 

   (μονάδερ 2) 
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δ)            (μονάδερ 3) 

      

t (s)

α (m/s
2
)

2

2

1 2 3
0

 

 

 

 

10. α)  i)  πκβνιή θπκάησλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ππέξζεζεο (ζπλάληεζεο) ησλ 

θπκάησλ.           (μονάδερ 2) 

ii) Όηαλ ηα δύν θύκαηα θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν κε Γx θι , ηόηε εληζρύνληαη  (ή 

ΓΦ 2θπ ).          (μονάδερ 1) 

iii) Όηαλ ηα δύν θύκαηα θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν κε 
ι

Γx (2θ 1)
2

, ηόηε 

παξαηεξείηαη απόζβεζε (ή ΓΦ (2θ 1)π ).  

  (μονάδερ 1) 

β) Γx 1 4 4cm                    (μονάδερ 2) 

γ)  Να απμήζεη ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ     (μονάδερ 1) 

     ή  (λα απνκαθξύλεη ηε κηα πεγή από ηελ άιιε). 
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δ)   

   

πζθεπή 

ελεξγνπνίεζεο 

ησλ πεγώλ

Γύν πεγέο

Αληρλεπηήο 

ηεο ζπκβνιήο

 

  

Η ζπζθεπή ελεξγνπνίεζεο ησλ πεγώλ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη νη δύν πεγέο 

εθπέκπνπλ θύκαηα. Με ηνλ αληρλεπηή κειεηνύκε ην θαηλόκελν ηεο ζπκβνιήο.  

(Οη δύν πεγέο κπνξεί λα είλαη δύν κεγάθσλα θαη ε ζπζθεπή έλα ηξνθνδνηηθό, 

κπνξεί λα είλαη πιαθίδην δηπιήο ζρηζκήο θαη ε ζπζθεπή έλα ιέηδεξ, κπνξεί λα είλαη 

δύν ζρηζκέο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηξεηο κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ε ζπζθεπή λα είλαη 

πνκπόο κηθξνθπκάησλ).  

  (μονάδερ 3) 

 

 

11. α)  i)  ι= 0,4m           (μονάδερ 1) 

ii) Γεζκό έρνπκε ζε κηα νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8, 1.0, 1.2   

    Κνηιία έρνπκε ζε κηα νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 

0.9, 1.1 

 (μονάδερ 2)  

β) i)  
m

u ι f 0,4 60 24
s          

(μονάδερ 2) 

ii)  f = 10Hz            (μονάδερ 2) 

iii) f = 20Hz            (μονάδερ 2) 
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γ) Μεηαβάιινπκε ηε δύλακε F κε πξόζζεζε βαξηδίσλ. Γηα ζπγθεθξηκέλε δύλακε F, 

κεηαβάιινπκε ηε ζπρλόηεηα f ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα. ηε ζπλέρεηα 

κεηξνύκε ην κήθνο θύκαηνο ι.   

πκπιεξώλνπκε ηνλ πην θάησ πίλαθα:  

F (N)      

f (Hz)      

ι (m)      

u=ιf (m/s)      

F  ( N )      

 

ηε ζπλέρεηα ραξάζζνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε u f( F)   

(ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ραξαρζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε 2u f(F) )  

   

u

F  

 

 

 

 

12. α)  i)  Δπεηδή ππάξρεη κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο κέζα από ην πελίν.  

(μονάδερ 1) 

ii) O καγλήηεο επηηαρύλεηαη, άξα θαηά ηελ έμνδό ηνπ από ην πελίν έρεη 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη έηζη θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζα 

είλαη κεγαιύηεξνο. Καηά ζπλέπεηα ε επαγσγηθή ηάζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ ζα 

είλαη κεγαιύηεξε.          (μονάδερ 2)  

iii) 2 αιιαγέο, π.ρ. πην πνιιά βαξίδηα, πελίν κε πην πνιιέο ζπείξεο, ηζρπξόηεξνο 

καγλήηεο, κεγαιύηεξν εκβαδόλ πελίνπ.      (μονάδερ 2) 

Όηαλ πξνθύςεη επζεία ζεκαίλεη όηη ε 

ηαρύηεηα u είλαη αλάινγε ηεο ηεηξαγσληθήο 

ξίδαο ηεο δύλακεο F,u F  

 

 

      (μονάδερ 6) 
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iv) Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο Φ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t 

είλαη:           (μονάδερ 2) 

 

Φ

t
0

      

ή  

       

Φ

t

0

 

 

β)  i)  Σώξα ην πελίν δηαξξέεηαη από επαγσγηθό ξεύκα, ε θνξά ηνπ νπνίνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz αληηηίζεηαη ζηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε. 

Έηζη ην καγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πελίν αζθεί δπλάκεηο ζην 

καγλήηε, αληίζεηεο κε ηε θνξά ηεο θίλεζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ν καγλήηεο λα 

έρεη κηθξόηεξε επηηάρπλζε, άξα κεγαιύηεξε δηάξθεηα θίλεζεο.       (μονάδερ 4) 

ii) Η κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο κηθξαίλεη θαη ην θαηλόκελν ζπκβαίλεη ζε 

κεγαιύηεξν ρξόλν Γt, άξα νη ηηκέο ησλ θνξπθώλ ηεο λέαο δηαθνξάο δπλακηθνύ 

είλαη κηθξόηεξεο από απηέο πνπ πήξακε ρσξίο ηελ αληίζηαζε.   (μονάδερ 1) 

ή  (πηώζε ηάζεο ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ πελίνπ)  

iii) P = I2.Rνι = 3 2 3(6,25 10 ) (80 75) 6,05 10 W     (μονάδερ 2) 

iv) Μεραληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή θαη ηειηθά ζε ζεξκηθή.  

(μονάδερ 1) 

 


