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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ηλεκτροµαγνητισµός - Ρευστά

Σύνολο Σελίδων: εννέα (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 1 ∆εκέµβρη 2019

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Η υδροστατική πίεση στον πυθµένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει
υγρό σε ισορροπία και ϐρίσκεται στην επιφάνεια της γης

(α) οφείλεται µόνο στο ϐάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο.

(ϐ) εξαρτάται από την ατµοσφαιρική πίεση και το ϐάρος του υγρού που
περιέχει το δοχείο

(γ) είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού

(δ) είναι πάντα κάθετη στον πυθµένα του δοχείου.

Α.2. ΄Ενας υδραυλικός ανυψωτήρας της µορφής του σχήµατος έχει δύο
αβαρή έµβολα που µπορούν να κινούνται χωρίς τριβές και περιέχει ιδανικό
ασυµπίεστο υγρό. Το µικρό έµβολο έχει εµβαδόν εγκάρσιας διατοµής A1

και το µεγάλο έµβολο έχει εµβαδόν εγκάρσιας διατοµής A2 = 3A1.
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Αρχικά τα έµβολα ϐρίσκονται ακίνητα στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκο-
ύµε δύναµη στο µικρό έµβολο και τη στιγµή που αυτό έχει κατέβει κατά d1,
το µεγάλο έµβολο έχει ανεβεί κατά d2. Για τις αποστάσεις d1 και d2 ισχύει
ότι :

(α) d1 = 1, 5d2 (ϐ) d1 = 2d2 (γ) d1 = 3d2 (δ) d1 = 4d2

Α.3. Μέσα στο οµογενές µαγνητικό πεδίο του σχήµατος τοποθετούµε πλα-
κίδιο κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό, µε συνέπεια να παραµορ-
ϕώνονται οι µαγνητικές γραµµές όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

(α) Το πλακίδιο είναι σίγουρα κατασκευασµένο από διαµαγνητικό υλικό.

(ϐ) Το πλακίδιο είναι κατασκευασµένο από υλικό µικρής µαγνητικής δια-
περατότητας.

(γ) Το πλακίδιο προκαλεί µείωση του µαγνητικού πεδίου στην περιοχή που
καταλαµβάνει.

(δ) Το πλακίδιο είναι κατασκευασµένο από υλικό πολύ µεγάλης µαγνητι-
κής διαπερατότητας.
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Α.4. Στα άκρα αντιστάτη αντίστασης R εφαρµόζουµε εναλλασσόµενη τάση

υ = V ηµ

(
2π

T
t

)
. η Θερµότητα που εκλύεται από τον αντιστάτη σε χρονικό

διάστηµα ∆t =
T

2
ϑα είναι ίση µε :

(α)
V 2T

2R
(ϐ)

V 2T

4R
(γ)

V 2T

R
(δ) 0

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) ΄Οταν ευθύγραµµος ϱευµατοφόρος αγωγός είναι παράλληλος στις µα-
γνητικές γραµµές ενός Πεδίου, ϑα δέχεται και την µέγιστη δυνατή
δύναµη από αυτό.

(ϐ) Το πλάτος του εναλλασσόµενου ϱεύµατος µεταβάλλεται ηµιτονοειδώς
µε το χρόνο.

(γ) ΄Ενα ασυµπίεστο ϱευστό, που παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές
µε τα τοιχώµατα του σωλήνα µέσα στον οποίο ϱέει , χαρακτηρίζεται ως
ιδανικό.

(δ) Η εξίσωση της συνέχειας ισχύει µόνο για ιδανικά ϱευστά.

(ε) Σύµφωνα µε την αρχή του Pascal, η µεταβολή της πίεσης που προκαλε-
ίται σε κάποιο σηµείο ενός περιορισµένου υγρού από κάποιο εξωτερικό
αίτιο, µεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σηµεία του υγρού.

Θέµα Β

Β.1. ΄Απειρο ευθύγραµµο σύρµα διαρρέεται από ϱεύµα έντασης I1. Στο
ίδιο επίπεδο µε το σύρµα και σε απόσταση c από αυτό ϐρίσκεται συρµάτινο
ορθογώνιο πλαίσιο µε πλευρές α και l που διαρρέεται από ϱεύµα έντασης
I2 όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται το ορθογώνιο πλαίσιο την παραπάνω
χρονική στιγµή ϑα έχει µέτρο :
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(α)
2kµI1I2l

c
(ϐ)

2kµI1I2lα

c(c+ α)
(γ)

2kµI1I2l

(c+ α)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

* όπου kµ γνωστή σταθερά

Β.2. Σωληνοειδές µεγάλου µήκους µε πυκνότητα σπειρών n και διάµετρο
κάθε σπείρας ∆ διαρρέεται από ϱεύµα έντασης I που αυξάνεται µε σταθερό
ϱυθµό λ και ϕοράς που ϕαίνεται στο σχήµα. Στο εσωτερικό του σωληνοειδο-
ύς και οµοαξονικά µε αυτό ϐρίσκεται συρµάτινο κυκλικό πλαίσιο Ν σπειρών

και αντίστασης R µε διάµετρο δ =
∆

2
.

(1) Το κυκλικό πλαίσιο ϑα διαρρέεται από επαγωγικό ϱεύµα του οποίου η
ϕορά ϑα είναι :
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(α) ίδια µε την ϕορά του I (ϐ) αντίθετη από την ϕορά του I

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αι-
τιολογήσετε την απάντησή σας. [ 0.5 + 1.5 = 2 µονάδες]

(2) Το κυκλικό πλαίσιο ϑα διαρρέεται από επαγωγικό ϱεύµα του οποίου η
τιµή ϑα είναι :

(α)
kµNnπ

2λ∆2

4R
(ϐ)

kµ4Nnπ2λ∆2

R
(γ)

kµNnπ
2λ∆2

R

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αι-
τιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+5 = 7 µονάδες]

* όπου kµ γνωστή σταθερά

Β.3. Ο σωλήνας στο ϱοόµετρο Venturi είναι οριζόντιος και διαρρέεται από
ιδανικό ϱευστό, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Η εγκάρσια διατοµή στην περιο-
χή (1) έχει εµβαδόν A1 και η αντίστοιχη στην περιοχή (2) έχει εµβαδόν A2 µε
A1

A2
= 2. Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι ίση µε g και η υψοµετρική δια-

ϕορά της στάθµης του υγρού που περιέχεται στους κατακόρυφους λεπτούς
ανοιχτούς σωλήνες είναι ίση µε h.

∆ιπλασιάζουµε την ταχύτητα ϱοής του ιδανικού ϱευστού στην περιοχή
(1). Η υψοµετρική διαφορά της στάθµης του υγρού στους κατακόρυφους
λεπτούς ανοικτούς σωλήνες γίνεται ίση µε :
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(α)
h

2
(ϐ) 2h (γ) 4h

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Το ανοιχτό δοχείο του διπλανού σχήµατος περιέχει νερό και λάδι µε πυ-
κνότητες ρν = 1.000kg/m3 και ρλ = 800kg/m3 αντίστοιχα.

Το στρώµα του λαδιού έχει πάχος d1 = 0, 50m, ενώ του νερού έχει πάχος
d2 = 1, 4m. Στη ϐάση του πυθµένα και στην πλευρική του επιφάνεια υπάρ-
χει οπή εµβαδού 2cm2 που είναι κλεισµένη µε τάπα.

Γ.1 Να ϐρείτε πόση είναι η συνολική πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια
λαδιού-νερού.

Γ.2 Να ϐρείτε τη δύναµη (µέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται από το νερό
στην τάπα, που ϐρίσκεται στον πυθµένα του δοχείου.

Αφαιρούµε την τάπα.
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Γ.3 Να ϐρείτε την ταχύτητα εκροής του νερού από την οπή αµέσως µετά την
αφαίρεση της τάπας. Να ϑεωρήσετε το εµβαδό της οπής πολύ µικρότερο
από την επιφάνεια του δοχείου.

Γ.4 Να ϐρείτε το ύψος d στο οποίο ϐρίσκεται η ϐάση του δοχείου, αν γνω-
ϱίζουµε ότι η ϕλέβα νερού, που σχηµατίζεται αµέσως µετά την αφαίρεση
της τάπας, συναντά το δάπεδο σε οριζόντια απόσταση 3m από την οπή.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ατµοσφαιρική

πίεση Patm = 105Pa

[6+6+7+6 µονάδες]

Θέµα ∆

∆ύο κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί µεγάλου µήκους, αµελητέας α-
ντίστασης Ax και Γy απέχουν µεταξύ τους απόσταση L = 1m. Αγώγιµη
ϱάβδος ΚΛ µήκους L = 1m, µάζας m = 0, 2kg και αντίστασης R = 8Ω
µπορεί να ολισθαίνει µένοντας συνεχώς οριζόντια και σε επαφή µε τους κα-
τακόρυφους αγωγούς.

Στο πάνω µέρος της διάταξης ένας µεταγωγός µ µπορεί να συνδέει τα
άκρα Α και Γ είτε µέσω µιας ιδανικής πηγής µε ΗΕ∆ E (ϑέση 1), είτε µέσω
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ενός αντιστάτη, αντίστασης R1 = 2Ω (ϑέση 2). Η όλη διάταξη ϐρίσκεται µέσα
σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης B = 1T η διεύθυνση του οποίου είναι
κάθετη στο επίπεδο των αγωγών µε την ϕορά που ϕαίνεται στο σχήµα.

∆.1 Αν αρχικά ο µεταγωγός είναι στην ϑέση 1 και η ϱάβδος ισορροπεί, να
υπολογίσετε την ΗΕ∆ E της πηγής.

Μεταφέρουµε ακαριαία τον µεταγωγό στην ϑέση 2 και η ϱάβδος παύει
να ισορροπεί και κατέρχεται. Κατά την κίνηση της δέχεται από τους κατα-
κόρυφους αγωγούς µια δύναµη τριβής µέτρου T = 1N που είναι αντίθετη
της κίνησης.

∆.3 Να εξηγήσετε γιατί ο αγωγός ϑα αποκτήσει οριακή ταχύτητα και να την
υπολογίσετε.

∆.4 Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα της ϱάβδου την στιγµή που ϑα
αποκτήσει την οριακή της ταχύτητα.

∆.4 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση της ϱάβδου όταν η ταχύτητα της είναι
ίση µε το µισό της οριακής της τιµής.

http://www.perifysikhs.com 8 Φροντιστηρι Επιστηµών



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2019-2020 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

∆.5 Να υπολογίσετε το κατακόρυφο διάστηµα που πρέπει να διανύσει η
ϱάβδος κινούµενη µε την οριακή της ταχύτητα, ώστε να εκλύεται από
τους αντιστάτες για αυτό το διάστηµα ϑερµότητα ίση µε QR = 2J

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις

αντιστάσεις του αέρα αµελητέες.

[5+4+6+5+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.
Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µα-
ϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµε-
ϱοµηνία και το εξεταζόµενο µάθηµα. Να µην αντιγράψετε τα ϑέµατα
στο τετράδιο και να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά
σας

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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