
Φρ
ον
τισ

τή
ρι

∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ρευστό - Μηχανική Στερεού Σώµατος(µέρος Ι)
Σύνολο Σελίδων: δέκα (10) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Ονοµατεπώνυµο: frontistiriteam

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.

Α.1. Η υδροστατική πίεση στον οριζόντιο πυθµένα ενός ανοιχτού κυλιν-
δρικού δοχείου µε κατακόρυφα τοιχώµατα, το οποίο περιέχει ιδανικό υγρό
σε ισορροπία και ϐρίσκεται εντός ϐαρυτικού πεδίου

(α) είναι ανεξάρτητη από το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας

(ϐ) εξαρτάται από το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας

(γ) είναι ανεξάρτητη από την πυκνότητα του υγρού

(δ) εξαρτάται από το εµβαδόν του πυθµένα του δοχείου.

Μονάδες 5

Α.2. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώµατος, που εκτελεί οµαλά µετα-
ϐαλλόµενη στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής

(α) έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής
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(ϐ) έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση του διανύσµατος της
µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας

(γ) έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση του διανύσµατος της µεταβολής
της γωνιακής ταχύτητας

(δ) έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση του διανύσµατος της αρχικής
του γωνιακής ταχύτητας.

Μονάδες 5

Α.3. Η ϱοπή αδράνειας ενός στερεού:

(α) εξαρτάται από το σχήµα του στερεού αλλά όχι από τη µάζα του.

(ϐ) εξαρτάται από τη συνολική ϱοπή που ασκείται στο στερεό.

(γ) εκφράζει την αδράνεια του σώµατος στη στροφική κίνηση.

(δ) είναι διανυσµατικό µέγεθος.

Μονάδες 5

Α.4. Ιδανικό ϱευστό ϱέει σε σωλήνα µεταβλητής διατοµής που ϐρίσκεται
σε οριζόντιο επίπεδο. Σε ένα τµήµα του σωλήνα όπου η διατοµή είναι A η

ταχύτητα είναι ίση µε υ. Σε ένα άλλο τµήµα του σωλήνα διατοµής
A

2

(α) η ταχύτητα του ϱευστού είναι ίση µε
υ

2

(ϐ) η ταχύτητα του ϱευστού είναι ίση µε
υ

4

(γ) η ταχύτητα του ϱευστού είναι ίση µε υ

(δ) η παροχή του ϱευστού παραµένει σταθερή.

Μονάδες 5
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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.

(α) ∆ύο ϱευµατικές γραµµές ενός ιδανικού ϱευστού δεν µπορούν να τέµ-
νονται.

(ϐ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο του
επιπέδου που αυτές ορίζουν

(γ) Η ϱοή ενός ιδανικού ϱευστού παρουσιάζει στροβίλους.

(δ) Η σύνθετη κίνηση στερεού σώµατος µπορεί να µελετηθεί ως επαλληλία
µιας µεταφορικής και µιας στροφικής κίνησης.

(ε) Η εξίσωση του Bernoulli είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της µάζα-
ς.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. Οµογενής λεία και άκαµπτη σανίδα, µικρού πάχους, µάζας M και
µήκους ` ισορροπεί οριζόντια µε τη ϐοήθεια δύο υποστηριγµάτων.

Η κορυφή του ενός υποστηρίγµατος συνδέεται µέσω άρθρωσης σε σηµείο

Γ της ϱάβδου, το οποίο απέχει από το άκρο της ∆ απόσταση
`

4
. Η ϱάβδος
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ακουµπά στην κορυφή Β του άλλου στηρίγµατος, το οποίο απέχει από το

άκρο της Α απόσταση
`

4
.

΄Ενας µικρός κύβος µάζας m = 2M , τη χρονική στιγµή to = 0, διέρχεται
από το σηµείο Β µε σταθερή ταχύτητα υo κινούµενος προς τα δεξιά χωρίς
τριβές. Η σανίδα ανατρέπεται τη χρονική στιγµή t1, η οποία είναι ίση µε :

(α)
3`

4υo
(ϐ)

9`

16υo
(γ)

5`

8υo

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2. ∆ύο ίδιες δεξαµενές περιέχουν το ίδιο ιδανικό ϱευστό πυκνότητας ρ
µέχρι ύψους 2H από το έδαφος. και ϐρίσκονται σε περιοχή που η επιτάχυν-
ση της ϐαρύτητας έχει µέτρο g Η δεξαµενή (1) έχει ανοικτό το πάνω µέρος
της ενώ στην δεξαµενή (2) έχει προσαρµοστεί αεροστεγώς ένα αβαρές έµβολο
διατοµής AE που δέχεται στο πάνω µέρος του κατακόρυφη δύναµη µέτρου
F .

Στο κατακόρυφο πλευρικό τοίχωµα των δύο δεξαµενών ανοίγουµε µια
οπή πολύ µικρής διατοµής που ϐρίσκεται στο µέσο της κάθε δεξαµενής. Αν
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η ϕλέβα ϱευστού στην δεξαµενή (1) ϕτάνει σε µέγιστη οριζόντια απόσταση
S1 και η ϕλέβα της δεξαµενής (2) σε µέγιστη οριζόντια απόσταση S2 = 2S1

τότε η δύναµη F έχει µέτρο :

(α) 3ρgHAE (ϐ) ρgHAE (γ) 4ρgHAE

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.3. ∆ύο οµογενείς και ισοπαχείς ϱάβδοι (1) και (2) ίδιου µήκους ` και µε
ίσες µάζες M1 = M2 = M , είναι κολληµένες στα άκρα τους σχηµατίζοντας
µια ϱάβδο µήκους 2`. Στο άκρο Γ της ϱάβδου (2) είναι κολληµένο σηµειακό

αντικείµενο µάζας m =
M

3
.

Η ϱοπή αδράνειας οµογενούς και ισοπαχούς ϱάβδου µάζας M και µήκ-
ους ` ως προς άξονα που διέρχεται από το µέσο της και είναι κάθετος σ’ αυτή

υπολογίζεται από τον τύπο: Icm =
1

12
M`2. Η ϱοπή αδράνειας του συστήµα-

τος ϱάβδοι-σηµειακό αντικείµενο ως προς άξονα που διέρχεται από το άκρο
Α της ϱάβδου (1) και είναι κάθετος σε αυτή ισούται µε :

(α) 2M`2 (ϐ) 3M`2 (γ) 4M`2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7
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Θέµα Γ

Μια µεγάλη κυλινδρική δεξαµενή περιέχει νερό σε ύψος h, ενώ κοντά
στον πυθµένα της έχει συνδεθεί ένας οριζόντιος σωλήνας, µε αρχική διατοµή
A1 = 2, 5cm2 , ο οποίος στενεύει σε τελική διατοµή A2 = 1cm2 , όπου στο
άκρο του ϕράσσεται µε τάπα.

΄Ενας δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας Β, συνδέεται όπως στο σχήµα, περ-
ιέχει νερό µέχρι ύψος h1, ενώ κλείνεται στην κορυφή του επίσης µε τάπα,
έχοντας εγκλωβίσει κάποια ποσότητα αέρα.

Γ.1 Να υπολογιστεί η πίεση του εγκλωβισµένου αέρα στο κατακόρυφο σωλή-
να, αν h− h1 = ∆h = 40cm.

Μονάδες 4

Ανοίγουµε ταυτόχρονα και τις δύο τάπες. Μετά την αποκατάσταση µόν-
ιµης ϱοής, παρατηρούµε ότι το νερό στον κατακόρυφο σωλήνα ϐρίσκεται σε
ύψος h′1 = 105cm.
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Γ.2 Να υπολογιστεί η πίεση στον άξονα του οριζόντιου σωλήνα, κάτω ακριβώς
από τον κατακόρυφο σωλήνα.

Μονάδες 5

Γ.3 Να ϐρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από το άκρο του οριζόντιου
σωλήνα.

Μονάδες 5

Γ.4 Ποιο το ύψος h του νερού της δεξαµενής ;

Μονάδες 5

Γ.5 Αν η δεξαµενή ϐρίσκεται σε ένα ύψος H = h από το έδαφος (σχήµα)
να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια ανά µονάδα όγκου του ϱευστού
την στιγµή που ϕτάνει στο έδαφος (Μονάδες 3) , καθώς και η µέγιστη
οριζόντια απόσταση που έχει διανύσει την ίδια χρονική στιγµή (Μονάδες
3).

Μονάδες 6

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η πίεση του ατ-
µοσφαιρικού αέρα Patm = 105Pa , η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3 ,
ενώ κατά την ϱοή που αποκαθίσταται δεν µεταβάλλεται πρακτικά το ύψος του
νερού της δεξαµενής.

πηγή : ylikonet

Θέµα ∆

΄Ενας συµπαγής δίσκος ακτίναςR = 10cm και µάζαςM = 2kg είναι ακίν-
ητος σε σηµείο Α ενός οριζοντίου επιπέδου. Την to = 0 δέχεται στο κέντρο
του µια δύναµη ~F η οποία σχηµατίζει γωνία φ µε την οριζόντια διεύθυνση.
Ο δίσκος αµέσως αρχίζει να κυλίεται στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισ-
ϑαίνει πάνω σε αυτό. Την χρονική στιγµή t1 = 2s και αφού έχει εκτελέσει
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16

π
περιστροφές ϕτάνει σε σηµείο Β του οριζοντίου επιπέδου. Στο σηµείο Β

συναντάει κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ και εισέρχεται σε αυτό µε την
ταχύτητα που είχε αποκτήσει την t1. Κατά την άνοδο στο κεκλιµένο επίπε-
δο εξακολουθεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και η δύναµη παραµένει
σταθερή µέχρι την χρονική t2 = 3, 6s που καταργείται.

∆.1 Να υπολογιστεί το διάστηµα S1 που διανύει το κέντρο µάζας του δίσκου
από την to = 0 µέχρι την t1 = t1 (Μονάδες 2) καθώς και η ταχύτητα
(µέτρο και κατεύθυνση) ενός σηµείου της περιφέρειας του δίσκου που
απέχει R από το δάπεδο την στιγµή t = t1.(Μονάδες 3)

Μονάδες 5

∆.2 Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης ~F

Μονάδες 5

∆.3 Να εξηγήσετε ποια ϑα πρέπει να είναι η ϕορά της δύναµης που δέχεται
ο δίσκος από το κεκλιµένο την στιγµή που εισέρχεται σε αυτό. (Μονάδες
2). Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας του
δίσκου κατά την άνοδο της στο κεκλιµένο και πριν την κατάργηση της
~F . (Μονάδες 3)

Μονάδες 5

∆.4 Να σχεδιάσετε σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες το διάγραµµα
της γωνιακής ταχύτητας ως συνάρτηση του χρόνου για το διάστηµα
to → t2 + 0, 6s.
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Μονάδες 5

∆.5 Να ϐρεθεί η ελάχιστη τιµή του µέτρου της δύναµης ~F , ώστε κατά την
κίνηση του δίσκου στο οριζόντιο επίπεδο να µπορεί να κυλίεται χωρίς
ταυτόχρονα να ολισθαίνει.

Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, ηµφ = 0, 6, συνφ =
0, 8 και η ϱοπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέν-

τρο µάζας του είναι Icm =
1

2
MR2 και ο συντελεστής στατικής τριβής ανάµεσα

στο οριζόντιο δάπεδο και τον δίσκο είναι µs =
1

3

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� 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 : Γ. Βασιλάκης, Α. Χουλάκης , ∆ρ Μ. Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε
να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να
υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα
υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει
απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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