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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει ρχρςά.
1. Ο μόμξπ ςξσ Bernoulli είμαι ρσμέπεια ςηπ αουήπ διαςήοηρηπ ςηπ
α. μηυαμικήπ εμέογειαπ
β. εμέογειαπ.
γ. μάζαπ.
δ. ξομήπ για ςα οεσρςά.
Μομάδες 5

2. Έμα ιδαμικό οεσρςό οέει μέρα ρε έμα ρχλήμα πξσ ρε κάπξιξ ρημείξ ςξσ παοξσριάζει
μία ρςέμχρη. ςη ρςέμχρη η ςαυύςηςα οξήπ
α. παοαμέμει ρςαθεοή
β. μειώμεςαι αμάλξγα με ςημ πίερη.
γ. μειώμεςαι αμάλξγα με ςξ εμβαδόμ ςηπ ρςέμχρηπ.
δ. ασνάμεςαι αμςιρςοότχπ αμάλξγα με ςξ εμβαδόμ ςηπ ρςέμχρηπ.
Μομάδες 5

3. ε έμα ιδαμικό οεσρςό πξσ οέει καςά μήκξπ εμόπ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα μεςαβληςήπ
διαςξμήπ η πίερη ςξσ οεσρςξύ
α. είμαι αμενάοςηςη ςηπ ςαυύςηςαπ οξήπ ςξσ.
β. είμαι αμςιρςοότχπ αμάλξγη ςηπ ςαυύςηςαπ οξήπ ςξσ.
γ. ασνάμεςαι, όπξσ η ςαυύςηςα οξήπ ασνάμεςαι.
δ. ασνάμεςαι, όπξσ η ςαυύςηςαπ οξήπ μειώμεςαι.
Μομάδες 5

ελίδα 1 από 5

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ»
4o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΥΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2016: ΘΔΜΑΣΑ

4. Σξ Ινώδεπ εμόπ οεσρςξύ ξτείλεςαι ρςιπ
α. ερχςεοικέπ δσμάμειπ ςοιβώμ πξσ αμςιςίθεμςαι ρςημ κίμηρή ςξσ όςαμ ασςό είμαι
ιδαμικό.
β. ερχςεοικέπ δσμάμειπ ςοιβώμ πξσ αμαπςύρρξμςαι όςαμ ασςό είμαι ποαγμαςικό.
γ. ενχςεοικέπ δσμάμειπ πξσ αμαγκάζξσμ ςξ ποαγμαςικό οεσρςό μα κιμηθεί.
δ. ενχςεοικέπ δσμάμειπ πξσ αμαγκάζξσμ ςξ ιδαμικό οεσρςό μα κιμηθεί.
Μομάδες 5

5. Σςημ παοακάςχ εοώςηρη 5 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ
και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για
ςη λαμθαρμέμη.
α. ύμτχμα με ςημ αουή ςξσ Pascal, ρε έμα δξυείξ ςξ ξπξίξ είμαι αμξικςό ρςημ
αςμόρταιοα, η αςμξρταιοική πίερη μεςαδίδεςαι η ίδια ρε όλα ςα ρημεία εμόπ σγοξύ.
β. Η σδοξρςαςική πίερη ποξκαλεί δσμάμειπ πξσ αρκξύμςαι κάθεςα ρε κάθε επιτάμεια
πξσ βοίρκεςαι μέρα ρε έμα σγοό.
γ. Σα ποαγμαςικά οεσρςά ξμξμάζξμςαι και Νεσςώμεια οεσρςά.
δ. Όςαμ έμα ποαγμαςικό οεσρςό οέει καςά μήκξπ εμόπ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα ρςαθεοήπ
διαςξμήπ, όλα ςα μόοια ςξσ οεσρςξύ πξσ διέουξμςαι από μια διαςξμή ςξσ ρχλήμα έυξσμ
ςημ ίδια ςαυύςηςα.
ε. Η ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ είμαι ρσμέπεια ςηπ αουήπ διαςήοηρηπ ςηπ ύληπ ρςα οεσρςά.
Μομάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη.
1. ςξ διπλαμό ρυήμα ταίμεςαι έμα αμξιυςό κσλιμδοικό δξυείξ
ρςαθεοήπ διαμέςοξσ πξσ πεοιέυει δύξ ιδαμικά σγοά
πσκμξςήςχμ ο1 και ο2 αμςίρςξιυα με ο1>ο2. Σα σγοά έυξσμ
ύφξπ Η/2 ςξ καθέμα και διαυχοίζξμςαι από έμα αβαοέπ
διάτοαγμα, πξσ μπξοεί μα κιμείςαι υχοίπ ςοιβέπ. Όςαμ ςξ
σγοό πσκμόςηςαπ ο1 βοίρκεςαι από κάςχ και ςξ ρύρςημα
ιρξοοξπεί, ςξ ύφξπ ςηπ ρςήληπ πξσ ρυημαςίζεςαι ρςξμ επίρηπ
αμξιυςό καςακόοστξ λεπςό ρχλήμα είμαι h1. Αμ αλλάνξσμε ςη
θέρη ςχμ δύξ σγοώμ (βλ. δεύςεοξ ρυήμα), ςξ ύφξπ ςηπ
ρςήληπ πξσ θα ρυημαςιρςεί ςώοα από ςξ σγοό πσκμόςηςαπ ο2
ρςξ καςακόοστξ ρχλήμα θα είμαι h2. Σα δύξ ύφη ρσμδέξμςαι
με ςη ρυέρη
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α. h2>h1
β. h2<h1
γ. h2=h1
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 6

2. Η ςαυύςηςα με ςημ ξπξία οέξσμ ςα μεοά εμόπ πξςαμξύ, ρςαθεοξύ πλάςξσπ d, ρε έμα
ρημείξ όπξσ ςξ μέρξ βάθξπ είμαι h1, είμαι σ1. ε έμα άλλξ ρημείξ ςξσ πξςαμξύ όπξσ ςα
μεοά οέξσμ με ςαυύςηςα σ2=2 σ1, ςξ μέρξ βάθξπ ςξσ πξςαμξύ είμαι h2 πξσ είμαι ίρξ με
α. h1.
β. h1 /2.
γ. 2 h1.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 7

3. ςξ διπλαμό μεςανύ ςχμ πλακώμ σπάουει έμα ποαγμαςικό
σγοό. ςεοεώμξσμε ςη κάςχ πλάκα ρςξ ςοαπέζι και δέμξσμε
ςη πάμχ πλάκα με αβαοέπ μήμα ρςη άλλη άκοη ςξσ ξπξίξσ
κοεμάμε ρώμα  βάοξσπ w. Ατήμξσμε ελεύθεοξ ςξ ρύρςημα
ξπόςε μεςά από κάπξιξ υοξμικό διάρςημα ςξ ρώμα  απξκςά
ρςαθεοή ςαυύςηςα σξο. Δπαμαλαμβάμξσμε ςξ ποξηγξύμεμξ
πείοαμα έυξμςαπ αμςικαςαρςήρει ςξ ρώμα  με έμα άλλξ
μεγαλύςεοξσ βάοξσπ.
Σξ ρώμα  ςελικά θα εκςελέρει
α. επιςαυσμόμεμη κίμηρη.
β. ιρξςαυή κίμηρη με ςαυύςηςα ίρη με ςημ ποξηγξύμεμη σξο.
γ. ιρξςαυή κίμηρη με ςαυύςηςα μεγαλύςεοη με ςημ ποξηγξύμεμη σ ξο.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 6
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ΘΔΜΑ Γ
ςξ ρυήμα ταίμεςαι έμα σδοασλικό πιερςήοιξ, ςα
έμβξλα ςξσ ξπξίξσ έυξσμ διαςξμέπ Α1=2cm2 ,
Α2=200cm2 (αοιρςεοό και δενιό αμςίρςξιυα) και
μπξοξύμ μα κιμξύμςαι υχοίπ ςοιβέπ. Σα έμβξλα έυξσμ
βάοη W1=2N και W2=100Ν, εμώ ςα ρσγκξιμχμξύμςα
δξυεία ςξσ πιερςηοίξσ πεοιέυξσμ ιδαμικό σγοό
πσκμόςηςαπ ο=0,8∙103Kg/m3 .

1. Πάμχ ρςξ δενιό έμβξλξ βοίρκεςαι ακίμηςξ έμα ασςξκίμηςξ βάοξσπ w, με ςα έμβξλα μα
ιρξοοξπξύμ ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ (διακεκξμμέμη γοαμμή) με ςημ άρκηρη δύμαμηπ
F1=98Ν ρςξ αοιρςεοό έμβξλξ.
α) Να βοείςε ςημ πίερη πξσ επικοαςεί ρςξ σγοό πξσ είμαι ρε επατή με ςξ μικοό έμβξλξ.
Μομάδες 7
β) Να βοεθεί ςξ βάοξπ w ςξσ ασςξκιμήςξσ.
Μομάδες 6

2. Θέλξσμε μα αμσφώρξσμε ςξ ασςξκίμηςξ καςά h2=10cm.
α) Να βοείςε πόρξ ποέπει μα μεςακιμήρξσμε ποξπ ςα κάςχ ςξ αοιρςεοό έμβξλξ.
Μομάδες 6
β) Να βοείςε ςη μέα ςιμή ςηπ δύμαμηπ F1 πξσ ποέπει μα αρκξύμε ςώοα για μα
ιρξοοξπήρξσμε ςξ ρύρςημα ρςη μέα ςξσ θέρη.
Μομάδες 6

Δίμξμςαι: η αςμξρταιοική πίερη pαςμ=105Ν/m2 και η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ
g=10m/sec2.

ΘΔΜΑ Δ
ςξ παοακάςχ ρυήμα μια βούρη με ρςαθεοή παοξυή οίυμει μεοό ρςη δεναμεμή, ώρςε μα
διαςηοεί ςξ ύφξπ ςξσ μεοξύ h1 ρςαθεοό. ςη βάρη ςηπ δεναμεμήπ σπάουει έμαπ
ξοιζόμςιξπ ρχλήμαπ διαςξμήπ Α2=5cm2 πξσ ρςη ρσμέυεια ρςεμεύει ρε διαςξμή Α3=2cm2
από ςξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ ςξ μεοό υύμεςαι ρε έμα δξυείξ πξσ ιρξοοξπεί ρςεοεχμέμξ ρςξ
πάμχ μέοξπ καςακόοστξσ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k=2000N/m , ςξσ ξπξίξσ ςξ άλλξ άκοξ
είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμα ρςξ δάπεδξ. Μεςά από οξή μεοξύ πξσ διαοκεί υοξμικό
διάρςημα Δt=10sec, ςξ ελαςήοιξ ρσρπειοώμεςαι επιπλέξμ καςά ΔL=0,1m.
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Να σπξλξγιρςξύμ:
α) Η μάζα Δm ςξσ μεοξύ πξσ ενήλθε από ςξμ ξοιζόμςιξ ρχλήμα ρςξ υοόμξ Δt=10s.
Μομάδες 6
β) Η παοξυή ςηπ βούρηπ και η ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ενέουεςαι ςξ μεοό από ςξμ
ξοιζόμςιξ ρχλήμα.
Μομάδες 6
γ) Σξ ύφξπ h2 ςξσ μεοξύ ρςξ καςακόοστξ αμξικςό ρχλήμα (βλέπε ρυήμα) πξσ είμαι
ρσμδεδεμέμξπ με ςξμ ξοιζόμςιξ ρχλήμα διαςξμήπ Α2.
Μομάδες 7
δ) Σξ ύφξπ h1 ςξσ μεοξύ ρςη δεναμεμή.
Μομάδες 6
Δίμξμςαι:
η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g=10m/sec2, η αςμξρταιοική πίερη p0=105 N/m2 , η
πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ο=103Kg/m3 και όςι ασςό ρσμπεοιτέοεςαι ραμ ιδαμικό οεσρςό.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι δρίμας Ιωάμμης και Πομτικός Ηλίας.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Παλόγο Αμτώμιο και τεφαμίδη
Κωμσταμτίμο.
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