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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  Δεκεμβρίου  2020 

ΘΔΜΑ 1ο: 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις 
παρακάηφ ερφηήζεις 1 – 4 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί 
ζηη ζφζηή απάνηηζη. 

 
A1. Γύν παξάιιεινη επζύγξακκνη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κεγάινπ κήθνπο 
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο θαη δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα 
ίδηαο έληαζεο I. Δάλ Kκ  είλαη ε καγλεηηθή ζηαζεξά, ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο 
έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγνύλ νη δύν ξεπκαηνθόξνη αγσγνί 
ζην κέζνλ Μ ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο είλαη: 

α. Β=0 

β. Β=kκ 4Η/d. 

γ. Β=kκ 8Η/d. 

δ.Β=kκ 2Η/d 

Μονάδες 5 

 

A2. Σν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από 
θαηαθόξπθν επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό νξηζκέλεο αληίζηαζεο θαη κεγάινπ 
κήθνπο: 

α. Δίλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 

β. Δίλαη αλάινγν ηεο απόζηαζεο από ηνλ αγσγό. 

γ. Δμαξηάηαη από ην πιηθό πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν αγσγόο. 

δ. Δμαξηάηαη από ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ. 



 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Μονάδες 5 

 

A3.  Ο κεηξεηήο λεξνύ ηεο εηαηξίαο ύδξεπζεο κεηξά: 

α. ηελ παξνρή ηνπ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο 

β. ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πεξλά από ην δίθηπν ύδξεπζεο 

γ. ηα m3/s  πνπ πεξλνύλ από ην δίθηπν ύδξεπζεο 

δ. ηα L/h  πνπ πεξλνύλ από ην δίθηπν ύδξεπζεο. 

 Μονάδες 5  

A4. Ηδαληθό ξεπζηό ξέεη ζε ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο. ην ζεκείν 
πνπ ν ζσιήλαο έρεη αθηίλα 4cm, δηέξρνληαη ζε 3s  12L πγξνύ. ην ζεκείν 
πνπ ν ζσιήλαο έρεη αθηίλα 2cm δηέξρνληαη αλά δεπηεξόιεπην: 

α. 12 L   

β. 4 L   

γ. 48 L   

δ. 36 L. 

Μονάδες 5 

 

A5. Να γράψεηε  ζηο ηεηράδιό  ζας ηο γράμμα Σ (ζωζηό) η Λ 

(λάθος) ανηίζηοιχα δίπλα ζηο γράμμα ηης κάθε πρόηαζης. 

α. Ραβδόκνξθνο καγλήηεο, αθήλεηαη από νξηζκέλν ύςνο πάλσ από θπθιηθό 

αγσγό. Καηά ηελ εηζρώξεζε θαη απνρώξεζε ηνπ καγλήηε, ην έξγν ηεο δύλακεο 

Laplace ηζνύηαη κε ηελ απώιεηα ελέξγεηαο ιόγσ ζεξκόηεηαο. 

β.ε έλαλ επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό, εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ, ε δύλακε 

Laplace δηέξρεηαη πάληα από ην θέληξν ηνπ. 

γ.ην πδξαπιηθό πηεζηήξην θεξδίδνπκε θαη ζε δύλακε θαη ζε ελέξγεηα.     



 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

δ.σιελνεηδέο-ειαηήξην δηαξξέεηαη από ξεύκα Η. Αλ ην επηκεθύλνπκε θαη έρνπκε ην 

ίδην ξεύκα Η, ηόηε απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηα άθξα ηνπ  

ε.Ζ πδξνζηαηηθή πίεζε εληόο πεδίνπ βαξύηεηαο, είλαη αλάινγε ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

βαξύηεηαο..    

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 2ο: 

 

B1. Ζ έληαζε ελόο κεηαβαιιόκελνπ ξεύκαηνο 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο. Ζ ελεξγόο  

ηηκή ηεο έληαζεο Ηελ είλαη ίζε κε:  

α. 4 Α 

β. 
3

2
Α 

γ. 5 Α 

δ.2Α  

Να βξείηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                 

   Μονάδες 2                                                        

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                             

Μονάδες 4                                                

 

B2. Μεηαιιηθή ξάβδνο ΑΟ κήθνπο d ,κάδαο m, 

δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο Η, είλαη 

αξζξσκέλε ζην Ο θαη κπνξεί λα ζηξέθεηαη ρσξίο 

ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην άμνλα ζην Ο. Ζ ξάβδνο 

ηζνξξνπεί. Σν νκνγελέο νξηδόληην καγλεηηθό πεδίν Β 



 ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

είλαη κόλν ζηελ πεξηνρή  ηνπ  πιαηζίνπ AKZH κε ηελ ΑΚ=d/2 .   

α. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από εκάο πξνο απηή, θαη ην 

κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε  

           

β. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από εκάο πξνο απηή, θαη ην 

κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε 

             

γ. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από απηή πξνο εκάο , θαη ην 

κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε 

             

 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 4 

 

Β3. Σν θπιηλδξηθό θιεηζηό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο, ύςνπο α, είλαη γεκάην 
κε λεξό θαη ζπλδέεηαη κε ιεπηό ζσιήλα, ν νπνίνο πεξηέρεη επίζεο λεξό 
ζε κήθνο ℓ=2α θαη ν νπνίνο ζρεκαηίδεη γσλία ζ=30° κε ηελ νξηδόληηα 
δηεύζπλζε. 

Α. Ζ πίεζε ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ 
(ζεκείν Α) έρεη ηηκή:  
α) pΑ=pαη+3ξgα,       
β) pΑ=pαη+2ξgα, 
γ) pΑ=pαη+ξgα,         
δ) pΑ=2ξgα,  
 

Β.Ζ δύλακε πνπ ην λεξό αζθεί ζηελ 
άλσ βάζε ηνπ δνρείνπ, ε νπνία 
έρεη εκβαδόλ Α, έρεη κέηξν:  

α

θ

Α



 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α) F=(pαη+2ξgα)∙Α,  β) F=(pαη-2ξgα)∙Α,  γ) F=(pαη+ξgα)∙Α,  δ) F=ξgα∙Α.  
 

 
   Να επηιέμεηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.                                                

Μονάδες 2 
   Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                           

Μονάδες 5 
 

 
Β4.ε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη έλα 
θπιηλδξηθό δνρείν ύςνπο Ζ=4α γεκάην πιήξσο 
κε λεξό.  ε ύςνο h1=α από ηε βάζε ηνπ ππάξρεη 
έλαο νξηδόληην ζσιήλαο δηαηνκήο Α, ν νπνίνο 
κεηά από ιίγν γίλεηαη θαηαθόξπθνο θαη ζην πάλσ 
άθξν ηνπ θιείλεηαη κε αβαξέο έκβνιν, ζην νπνίν 
αζθνύκε θαηαθόξπθε δύλακε F, όπσο ζην 
ζρήκα. Σν λεξό ζην ζσιήλα έρεη ύςνο h 2=2α.  
Να ραξαθηεξίζεηε σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο, δηθαηνινγώληαο ηηο απαληήζεηο ζαο.  
Α. Μέζσ ηνπ εκβόινπ «επηβάιιεηαη» εμσηεξηθή πίεζε ζην λεξό ίζε κε 
pεμ=pαηκ+F/Α.  
Β. Ζ πίεζε ζηελ πάλσ έδξα ηνπ θπιίλδξνπ ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 
Pascal είλαη ίζε κε:  

p1=pεμ+pπδξ= pαηκ+F/Α 
Γ. Ζ πίεζε ζηελ θάησ έδξα ηνπ θπιίλδξνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 
Pascal, είλαη ίζε κε:  

p2=pεμ+pπδξ= pαηκ+F/Α+ξg∙4α.  
Σν λεξό ζεσξείηαη ηδαληθό αζπκπίεζην ξεπζηό.  
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                

Μονάδες 2 
   Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                           

Μονάδες 4 
 
 
 

  

α

4α 2α

F


 



 ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΔΜΑ 3°  

Μία βξύζε γεκίδεη κία θπιηλδξηθή δεμακελή κε εκβαδό βάζεο Α=1000cm2 ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα t1=3min.Ζ παξνρή ηεο βξύζεο είλαη Π1 =12L/min. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ηε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ ρσξάεη ε δεμακελή.                           Μονάδες 5  

Γ2. ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν θαη λα ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα Pπδξ-t.                              Μονάδες 8 

Μηα δεύηεξε βξύζε θπθιηθήο δηαηνκήο αθηίλαο                           βγάδεη λεξό κε 

ηαρύηεηα ξνήο π2 = 15m/min θαη γεκίζεη ηελ ίδηα δεμακελή. 

Γ3  Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη ε δεύηεξε βξύζε λα 

γεκίζεη ηε δεμακελή.                                                                       Μονάδες 6 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηάδνληαη θαη νη δύν βξύζεο 

ηαπηόρξνλα λα γεκίζνπλ ηε δεμακελή.                                           Μονάδες 6 

 

Γίλνληαη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g =10 m/s2 θαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ  

ξ = 1 g/cm3. 

  

  



 ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΔΜΑ 3°  

Ζ νξηδόληηα κεηαιιηθή ξάβδνο ΚΛ κήθνπο L=0,5 m, κάδαο 

m=0,5kg, έρεη σκηθή αληίζηαζε R1=0,1Ω θαη ζπγθξαηείηαη 

αθίλεηε πάλσ ζηνπο θαηαθόξπθνπο, αγώγηκνπο–ακειεηέαο 

αληίζηαζεο – νδεγνύο ΑΕ θαη ΓΓ.ην ρώξν ππάξρεη νξηδόληην 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2Σ, θάζεην ζηε ξάβδν ΚΛ, 

όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Σα άθξα Α, Γ ζπλδένληαη κε 

αληίζηαζε R2=0,4Ω.  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0, εθηνμεύνπκε ηε ξάβδν ΚΛ πξνο ηα θάησ 

κε αξρηθή ηαρύηεηα π0=2m/s, ε νπνία θηλείηαη δερόκελε από ηνπο δύν νδεγνύο 

ζπλνιηθή ηξηβή κέηξνπ Σ=2 Ν. Μεηά από κεηαηόπηζε Ζ=2 m, ν αγσγόο απνθηά 

ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

Γ1. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά θαη ηελ έληαζε Η ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο πνπ 

δηαξξέεη ην θύθισκα ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζε ηεο ξάβδνπ.  

Μονάδες 5                                                

Γ2. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη ε ξάβδνο θαη λα βξείηε 

ηε ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα πνξ, πνπ ζα απνθηήζεη ν αγσγόο.  

Μονάδες 5                                                

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ εθιύζεθε ζηνπο σκηθνύο αληηζηάηεο 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απνθηάεη ηελ νξηαθή ηαρύηεηα.  

Μονάδες 5                                                

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t1, πνπ ε δύλακε Laplace ηζνύηαη κε 3,5Ν.  

Μονάδες 5                                                

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηελ αληίζηαζε R2, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  

Μονάδες 5                                                

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g= 10 m/s2.  


