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ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΚΥΕ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ- ΕΚΥΕ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  

Υ  Τ    Ι  Κ  Η 
 

ΛΤΚΕΙΟ :……………………………………………………………….. 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΣΩΝ 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Πρζπει  να βρείτε  από τι υλικό είναι φτιαγμζνο  το 

μεταλλικό τμιμα του βαριδιοφ που ςασ ζχουμε δώςει (εικόνα 1)  .

 

εικόνα 1 : Βαρίδι 

 

 

Γνωρίηεται ότι το μεταλλικό τμιμα του βαριδίου είναι καταςκευαςμζνο με ζνα από τα παρακάτω 

υλικά: 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΤΛΙΚΟ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ (gr/cm3) 

Α 11.3  

Β 8,9 

Γ 7,8 

Δ 6,7 

  

Για να βρείτε το υλικό καταςκευισ  πρζπει  να βρείτε τθ πυκνότθτα του :  d=m/v 

Χρειάηεται να υπολογίςετε τθν μάηα του βαριδιοφ και τον όγκο του. 

  

Ζχετε ςτθν διάκεςθ ςασ  : 

 

Ορκoςτάτθ και χυτοςιδθρά βάςθ 
 

Μιλιμετρε  χαρτί 
 

Ελατιριο 
 

Τπολογιςτι τςζπθσ 
 

Βαράκι 200g 
 

Κυπελάκι με νερό 

8 βαράκια των 50g 
 

πάγκοσ 
 

Μετροταινία 
 

Βαρίδι  εικόνα σ  1 

 

Με τα παραπάνω υλικά μπορείτε να βακμονομιςετε το ελατιριο και να καταςκευάςετε ζνα 

δυναμόμετρο. 

Σο δυναμόμετρο που κα καταςκευάςετε κα ςασ βοθκιςει να υπολογίςετε το βάροσ του βαριδιοφ 

Γνωρίηοντασ το βάροσ (W) του βαριδιοφ μπορείτε από τθ ςχζςθ  W=mg   (g=9.81m/s2)  να 

υπολογίςετε τθν μάηα του 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΗ ΕΛΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΔΤΝΑΜΟΜΕΣΡΟΤ  

Κρεμάςτε το ελατιριο ςτον ορκοςτάτθ (εικόνα 2).  

Κρεμάςτε ςτο ελατιριο το βαράκι των 200g 

Θεώρθςε το μικοσ που ζχει τώρα το ελατιριο ωσ αρχικό μικοσ του ελατθρίου Προςκζτοντασ 

διαδοχικά βαράκια των 50g (δθλαδι των ο,5Ν) ςυμπλιρωςε τον Πίνακα2: 
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m = …………..gr 

w = …………..N 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Δφναμθ (F) που επιμθκφνει  το 
ελατιριο (Ν) 

Μικοσ ελατθρίου  L(cm) Επιμικυνςθ ελατθρίου ΔL(cm) 
Από το αρχικό μικοσ Lo 

0 Αρχικό μικοσ  Lο = 0 

0,5   

1   

1,5   

2   

2,5   

3   

3,5   

4   

 

 Με βάςθ τισ παραπάνω μετριςεισ ςχεδιάςτε ςτο μιλιμετρζ χαρτί τθ γραφικι παράςταςθ 

τθσ  Δφναμθσ (F)  ςε ςχζςθ με τθν επιμικυνςθ (ΔL) του ελατθρίου.(Διαλζξτε κατάλλθλεσ 

κλίμακεσ για να χρθςιμοποιιςετε το μεγαλφτερο μζροσ του μιλιμετρζ χαρτιοφ για τθν 

γραφικι παράςταςθ). 

 Τπολογίςτε τθν κλίςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ  

Κλίςθ =……… 

 Σι εκφράηει θ κλίςθ ; 

Απ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΑΖΑ ΒΑΡΙΔΙΟΤ 

Αφαιρζςτε τα βαράκια των 50g από το ελατιριο και κρεμάςτε το βαρίδι 

Από τθν επιμικυνςθ που προκαλεί με τθ βοικεια τθσ γραφικισ παράςταςθσ , υπολογίςτε το βάροσ 

του.   

 

Με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ ςασ υπολογίςτε τθ μάηα του βαριδιοφ ςε gr. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A = …………..N 

Vβαριδιοφ =    …………..cm3 

 

dβαριδιοφ =    …………..  gr/cm3 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΟΤ ΒΑΡΙΔΙΟΤ 

Μπορείτε με το δυναμόμετρο που φτιάξατε να υπολογίςετε τον όγκο του βαριδιοφ; 

Σο δυναμόμετρο μετρά δυνάμεισ  

Η άνωςθ(Α)  που αςκείται ςτο βαρίδι όταν είναι μζςα ςε νερό ςυνδζεται με τον όγκο του βαριδιοφ 

με τθ ςχζςθ :   A=dΝΕΡΟΤ.g.Vβαριδιοφ                (dΝΕΡΟΥ  = 103 Kg/m3   g =9,81m/s2) 

Χρθςιμοποιώντασ τα όργανα που ςασ δώςαμε  και το δυναμόμετρο που καταςκευάςατε , 

υπολογίςτε τθν άνωςθ που αςκείται ςτο βαρίδι όταν είναι μζςα ςτο νερό. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Τπολογίςτε τον όγκο του βαριδιοφ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΕΤΡΕΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΒΑΡΙΔΙΟΤ 

Με βάςθ τα πειραματικά ςασ  αποτελζςματα υπολογίςτε τθν πυκνότθτα του βαριδιοφ  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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H   πυκνότθτα που υπολογίςατε δεν ταυτίηεται με καμία από τα 4 υλικά που 

αναφζρονται ςτον πίνακα 1. Αυτό οφείλεται ςτο ότι ζνα τμιμα του βαριδιοφ 

είναι από λάςτιχο το οποίο ζχει μικρότερθ πυκνότθτα από το μεταλλικό υλικό 

του βαριδιοφ. Με βάςθ αυτζσ τισ επιςθμάνςεισ επζλεξε το υλικό από το οποίο 

είναι καταςκευαςμζνο το μεταλλικό τμιμα του βαριδιοφ 

 

Απάντηςη :………………………………………………………………… 

 

Επζλεξε τθν ςωςτι πρόταςθ   

 Σο υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το μεταλλικό τμιμα του 

βαριδιοφ είναι εκείνο το υλικό του πίνακα 1,  που θ πυκνότθτα του ζχει 

την μικρότερη απόκλιςη από τθν τιμι που υπολόγιςα  

 Σο υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το μεταλλικό τμιμα του 

βαριδιοφ είναι εκείνο που θ πυκνότθτα του ζχει μικρότερη τιμή  από 

τθν τιμι που υπολόγιςα  

 Σο υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το μεταλλικό τμιμα του 

βαριδιοφ είναι εκείνο που θ πυκνότθτα του ζχει μεγαλύτερη  τιμή  από 

τθν τιμι που υπολόγιςα  

 Σο υλικό από το οποίο είναι καταςκευαςμζνο το μεταλλικό τμιμα του 

βαριδιοφ είναι εκείνο που θ τιμι τθσ πυκνότθτα του ζχει τον ίδιο 

ακζραιο μζροσ αρικμοφ  με τθν τιμι που υπολόγιςα  

 

 

Καλή Επιτυχία  

 

 



6 
 

 

 

Αξιολόγηση της άσκησης 

 

Λεηηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 
 

02 

Σπκπιήξωζε ηνπ πίλαθα 1 09 

Κιίκαθεο θαη βαζκνλόκεζε αμόλωλ γξαθήκαηνο (6 κνλάδεο)-
κνλάδεο ζηνπο άμνλεο (2ρ2=4κνλάδεο) 

10 

Τνπνζέηεζε πεηξακαηηθώλ ζεκείωλ ζην ζύζηεκα αμόλωλ(0,5Φ8) 04 

Σρεδίαζε πεηξακαηηθήο επζείαο (4-4 /5κνλάδεο 
5-3 / 3 κνλάδεο 6/2  1 κνλάδα) 

05 

Υπνινγηζκόο θιίζεο (ζρεδίαζε ,ππνινγηζκόο, κνλάδεο) 06 

Απάληεζε ζην εξώηεκα 03 

Υπνινγηζκόο βάξνπο βαξηδηνύ(πεηξακαηηθή δηαδ. 4) 

Υπνινγηζκόο ηηκήο από 2,7-3,1 2 κνλάδεο 
06 

Υπνινγηζκόο κάδαο βαξηδηνύ 02 

Μέηξεζε θαη ππνινγηζκόο ηεο Άλωζεο 
πεηξακαηηθή Γηαδ.  4κνλάδεο 

Υπνινγηζκόο ηηκήο από 0,38-0,42 6 κνλάδεο 
 0,36-0,38 & 0,42-0,44,  3 κνλάδεο 

10 

Υπνινγηζκόο όγθνπ βαξηδηνύ 03 

Υπνινγηζκόο ππθλόηεηαο Τηκή κεηαμύ Γ-Γ 4 κνλάδεο 

                                   Τηκή κεηαμύ Β-Γ θαη Γ-6,  2 κνλάδεο 
04 

Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο  02 

Απάληεζε ζηελ  εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο 07 

  

  

  

Σύνολο 73 

 


