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Σχ. έτος 2016-2017 Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού

Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική
Στερεού Σώματος
Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 5 =

20 μονάδες )

1.1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων ∆1 και ∆2 του διπλανού σχήματος, που έχουν
ίδιο εμβαδόν βάσης , επικρατεί η ίδια υδροστατική πίεση. Τι από τα παρακάτω
ισχύει;

(α) και στα δύο δοχεία περιέχεται το ίδιο
υγρό.

(β) Στο δοχείο ∆1 περιέχεται υγρό μεγαλύ-
τερης πυκνότητας.

(γ) Στο δοχείο ∆2 περιέχεται υγρό μεγαλύ-
τερης πυκνότητας.

(δ) Μεγαλύτερη δύναμη ασκείται στον πυθ-
μένα του δοχείου που περιέχει το υγρό
μεγαλύτερης πυκνότητας.

1.2. Από μία βρύση που βρίσκεται στο έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα
πάνω μια φλέβα νερού. Καθώς η φλέβα του νερού ανεβαίνει:

(α) μειώνεται το εμβαδόν διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού.

(β) μειώνεται το εμβαδόν διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα του νερού.

(γ) αυξάνεται το εμβαδόν διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού.

(δ) αυξάνεται το εμβαδόν διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα του νερού.
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1.3 Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα σταθερής διεύθυνσης
και μέτρου που συνεχώς ελαττώνεται. Η γωνιακή επιτάχυνση:

(α) έχει την ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή ταχύτητα.

(β) έχει την ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά από τη γωνιακή ταχύτητα.

(γ) έχει διεύθυνση η οποία είναι κάθετη στη γωνιακή ταχύτητα.

(δ) έχει την ίδια φορά με τη γωνιακή ταχύτητα αν το σώμα περιστρέφεται δεξιό-
στροφα και αντίθετη φορά από τη γωνιακή ταχύτητα αν το σώμα περιστρέ-
φεται αριστερόστροφα.

1.4. Σε ένα ιδανικό ρευστό που ρέει κατά μήκος ενός οριζόντιου σωλήνα μεταβλη-
τής διατομής, η πίεση του ρευστού :

(α) είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας ροής του

(β) είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας ροής του

(γ) αυξάνεται, όπου η ταχύτητα ροής αυξάνεται

(δ) αυξάνεται, όπου η ταχύτητα ροής μειώνεται

1.5 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.
(5 × 1 = 5 μονάδες)

(α) Η υδροστατική πίεση στα διάφορα σημεία ενός υγρού είναι ανάλογη της από-
στασης h από τον πυθμένα του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκεται το υγρό.

(β) Στη στρωτή ροή δεν μπορούν δύο ρευματικές γραμμές να τέμνονται.

(γ) Η ροπή μιας δύναμης περιγράφει την ικανότητα της δύναμης να προκαλεί
αλλαγή στο μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας ενός σώματος.

(δ) Η παροχή ενός ιδανικού ρευστού που ρέει κατά μήκος ενός σωλήνα μεταβλητής
διατομής μεγαλώνει στα σημεία που ο σωλήνας γίνεται πιο στενός.

(ε) Νεωτώνια ρευστά ονομάζονται όλα τα πραγματικά ρευστά.

Θέμα 2ο
2.1 Στο ροόμετρο Venturi του παρακάτω σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό πυκνότη-
τας ρ έχοντας μόνιμη και στρωτή ροή. Το εμβαδόν της
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εγκάρσιας διατομής του σω-
λήνα στην περιοχή του σημείου
1 είναι ίσο με A1 και είναι τρι-
πλάσιο σε σχέση με το εμβα-
δόν A2 της εγκάρσιας διατο-
μής του σωλήνα στην περιοχή
του σημείου 2. Αν η διαφορά
ύψους της στάθμης του υγρού
στους δύο ανοικτούς κατακό-
ρυφους σωλήνες Β και Γ είναι
ίση με h, τότε το μέτρο u1 της ταχύτητας ροής του ρευστού στο σημείο 1 είναι ίσο
με:

(α) u1 =

√
2gh

3

(β) u1 =

√
gh

2

(γ) u1 =

√
3gh

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(2+7=9
μονάδες)

2.2. Ένας δακτύλιος ξεκινά από την ηρεμία και κυλιέται χωρίς να ολισθαίνει σε
οριζόντιο δάπεδο με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή t1 τα σημεία
Ζ και Θ του δακτυλίου που απέχουν απόσταση R από το δάπεδο έχουν ταχύτητα
μέτρου u1.
α) Τη χρονική στιγμή t1 το κέντρο μάζας του δακτυλίου έχει ταχύτητα μέτρου:

(α) 2u1

(β)
√
2u1

(γ)
√
2u1

2

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (1+3 = 4
μονάδες) β) Τη χρονική στιγμή t2 = 2t1 το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Κ του
δακτυλίου που απέχει απόσταση 2R από το δάπεδο ισούται με:

(α) 2
√
2u1

(β)
√
2u1
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(γ) 4u1

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (1+3
= 4 μονάδες)

2.3. Στον Διεθνή διαστημικό σταθμό (ISS) , η πίεση του αέρα είναι ίση με P0 = 0, 96·
105Pa και η πυκνότητα του είναι ίση με ρ = 1, 2Kg/m3. Κατά λάθος με ένα κτύπημα
σε ένα καρφί ανοίγει μια μικρή τρύπα. Υποθέστε ότι ο αέρας συμπεριφέρεται σαν
ιδανικό ρευστό και η ροή του από την τρύπα είναι στρωτή. Η ταχύτητα των μορίων
του αέρα εκροής θα είναι ίση με:

(α) 400
m

s

(β) 600
m

s

(γ) 800
m

s

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6
= 8 μονάδες)

Θέμα 3ο
Στο σχήμα φαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο

τα έμβολα του οποίου έχουν διατομές A1 = 2cm2

και A2 = 200cm2 (αριστερό και δεξιό αντίστοιχα)
και μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές. Τα έμ-
βολα έχουν βάρη W1 = 2N και W2 = 100N ,
ενώ τα συγκοινωνούντα δοχεία του πιεστηρίου
περιέχουν ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ = 0, 8 ·
103Kg/m3.

Πάνω στο δεξιό έμβολο βρίσκεται ακίνητο ένα
αυτοκίνητο βάρους W, με τα έμβολα να ισορρο-
πούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (διακεκομμένη
γραμμή) με την άσκηση δύναμης F1 = 98N στο αριστερό έμβολο.

(α) Να βρείτε την πίεση που επικρατεί στο υγρό που είναι σε επαφή μετο μικρό
έμβολο.

(β) Να βρεθεί το βάρος W του αυτοκινήτου.

Θέλουμε να ανυψώσουμε το αυτοκίνητο κατά h2 = 10cm.
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(γ) Να βρείτε πόσο πρέπει να μετακινήσουμε προς τα κάτω το αριστερό έμβολο.

(δ) Να βρείτε τη νέα τιμή της δύναμης F1 που πρέπει να ασκούμε τώρα για να
ισορροπήσει το σύστημα στη νέα του θέση.

Δίνονται: η ατμοσφαιρική πίεση Patm = 105Pa και η επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10m/s2

(6+6+6+7 μονάδες)

Θέμα 4ο
Προκειμένου να γεμίσουμε το κυλινδρικό δοχείο

του σχήματος διατομής A1 = 20cm2 χρησιμοποιούμε
βρύση σταθερής παροχής Π = 0, 09L/s. Στον πυθ-
μένα του δοχείου υπάρχει οπή διατομής A2 = 4cm2

που αρχικά είναι κλειστή με τη βοήθεια πώματος
ίδιου ίδιου εμβαδού που συγκρατείται με κατάλληλο
τρόπο στο σημείο εκείνο. Το κυλινδρικό δοχείο βρί-
σκεται πάνω σε τραπέζι ύψους h1 στο οποίο υπάρχει
τρύπα ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το πώμα.
Αρχικά το δοχείο είναι άδειο.

Ανοίγουμε τη βρύση τη χρονική στιγμή t = 0 και
την κλείνουμε μετά από 40s. Παρατηρούμε ότι όταν
το νερό στο δοχείο ισορροπήσει, το δοχείο είναι γε-
μάτο μέχρι ύψος Η.

(α) Να βρείτε το ύψος H του νερού στο δοχείο.

(β) Να βρείτε τη δύναμη που ασκείται από το υγρό στο πώμα.

Κάποια χρονική στιγμή απομακρύνουμε ακαριαία το πώμα με αποτέλεσμα το
νερό να αρχίσει να εκρέει από το δοχείο. Αν η κινητική ενέργεια ανά μονάδα
όγκου της πρώτης στοιχειώδους μάζας του υγρού τη στιγμή που φτάνει στο
έδαφος είναι ίση με 27.000N/m3

(γ) Να βρείτε την αρχική ταχύτητα εκροής του υγρού από το δοχείο.

(δ) Να βρείτε το ύψος h1.

Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 1000Kg/m3, η επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10m/s2 και ότι 1atm = 105Pa.

(6+6+6+7 μονάδες)
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Οδηγίες

• Το άγχος δεν βοήθησε ποτέ κανένα!

• Γράφουμε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

• Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι σωστή

• Ελέγχουμε τα αποτελέσματα μας.

Καλή Επιτυχία!
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