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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Απ. Ανδρέα 64  Πλατεία Δημοκρατίας  ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   ΠΑΤΡΑ 

url : www.dynami.gr    e-mail : dynaxaia@yahoo.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΡΕΥΣΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  13 – 12 - 20 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………… 
 

 

ΘΕΜΑ A 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Ιδανικό ρευστό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής. Όταν ο σωλήνας έχει 
διάμετρο δ η ταχύτητα ροής του ρευστού είναι 4 m/s. Όταν ο σωλήνας έχει 
διάμετρο δ/2 η ταχύτητα ροής είναι: 
α. 1m/s  β. 2 m/s  γ. 8 m/s  δ. 16 m/s 

(μονάδες 5) 

Α2. Ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ ρέει σε σωλήνα με σταθερό εμβαδόν διατομής Α 

με ταχύτητα υ, τότε ο ρυθμός 
Δ

Δ

m

t
 με τον οποίο ρέει η μάζα του ρευστού στο 

σωλήνα είναι ίσος με: 
α. Α∙υ  β. ρ∙Α∙υ  γ. ρ∙υ   δ. ρ∙Α  

(μονάδες 5) 

Α3. Σε ποσότητα ιδανικού ρευστού που ανέρχεται σε σωλήνα προσφέρεται λόγω 
διαφοράς πίεσης ενέργεια 80 J/L και η δυναμική της ενέργεια αυξάνεται κατά 
150 J/L. Τότε κατά την άνοδο του ρευστού μέσα στο σωλήνα: 
α. η διατομή της ρευματικής φλέβας αυξάνεται. 
β. η διατομή της ρευματικής φλέβας μειώνεται. 
γ. η διατομή της ρευματικής φλέβας παραμένει σταθερή. 
δ. η ποσότητα του ρευστού αυξάνει την κινητική του ενέργεια κατά 70 J/L. 

(μονάδες 5) 

Α4. Όταν ένα ιδανικό υγρό ρέει μέσα σε ένα οριζόντιο σωλήνα και οι ρευματικές 
γραμμές του πυκνώνουν, τότε 
α. η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του υγρού αυξάνεται, ενώ η πίεσή 
του μειώνεται.  
β. αυξάνεται και η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του υγρού και η πίεσή 
του. 
γ. μειώνεται και η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του υγρού και η πίεσή 
του. 
δ. η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του υγρού μειώνεται, ενώ η πίεσή 
του αυξάνεται. 

(μονάδες 5) 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σ (σωστές) ή Λ (λανθασμένες): 
α. Όλα τα ρευστά έχουν καθορισμένο όγκο. 
β. Σύμφωνα με την αρχή του Pascal η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο ενός υγρού 
που ισορροπεί είναι η ίδια.  
γ. Η εξίσωση συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης. 
δ. Ρευματική φλέβα ονομάζεται ένα σύνολο από  ρευματικές γραμμές που 
σχηματίζουν μια σωληνωτή περιοχή. 
ε. Η πίεση και η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου έχουν τις ίδιες μονάδες 
μέτρησης. 

(μονάδες 5) 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σε ανοικτή δεξαμενή μεγάλης διατομής που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ, 

ανοίγουμε μια μικρή οπή σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού 
και αυτό εξέρχεται με ταχύτητα υο. Αυξάνουμε την πίεση κατά Δp στην 
επιφάνεια του υγρού και τότε το υγρό εκρέει με ταχύτητα υ = 3υο. Η αύξηση της 
πίεσης Δp είναι: 

α. 23

2
p  =   β. 24p  =   γ. 29

2
p  =  

Θεωρείστε σταθερό το ύψος του υγρού στη δεξαμενή κατά τη εκροή του υγρού. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

(μονάδες 3 + 5 = 8) 
Β2. Σε κατακόρυφο ανοικτό δοχείο περιέχεται ιδανικό υγρό σε ύψος 𝐻 που 

βρίσκεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα. Ανοίγοντας δύο 
πολύ μικρές τρύπες στο ίδιο πλευρικό τοίχωμα του 
δοχείου, σε ύψη 𝑦1 = 4𝑚 και 𝑦2 = 1𝑚 από τη βάση του 

δοχείου εξέρχονται δύο φλέβες από το ιδανικό υγρό που 
πέφτουν στο ίδιο σημείο στο έδαφος. Αν η αντίσταση 
του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε το ύψος 𝛨 είναι ίσο 
με: 
α. 5𝑚  β. 10𝑚  γ. 12,5𝑚 
Θεωρείστε σταθερό το ύψος του υγρού στο δοχείο κατά την εκροή του 
υγρού από τις οπές. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

(μονάδες 3 + 5 = 8) 
Β3. Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος έχει διατομές Α1 και Α2 = Α1/4 και ρέει σε 

αυτόν ιδανικό υγρό (1) πυκνότητας ρ1 με 
στρωτή και συνεχή ροή. Ένας δεύτερος 
σωλήνας σχήματος U και προσαρτημένος 
στο οριζόντιο σωλήνα με τα δύο του σκέλη 
στο φαρδύ και στο στενό τμήμα του 
σωλήνα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο 
υοειδή σωλήνα υπάρχει και δεύτερο υγρό 
(2) πυκνότητας ρ2 = 1,3ρ1, όπου ισορροπεί 
με την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού (2) 
στα δύο σκέλη του σωλήνα να παρουσιάζει διαφορά ύψους h. Αν g η 
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επιτάχυνση της βαρύτητας, η ταχύτητα του υγρού (1) στο φαρδύ κομμάτι του 
οριζόντιου σωλήνα είναι: 

α. 1 0,2υ gh=   β. 1υ gh=   γ. 1 2υ gh=  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
(μονάδες 3 + 6 = 9) 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μία δεξαμενή διατομής Α = 5 m2 την οποία γεμίζουμε 
με νερό μέσω αντλίας από 
πηγάδι του οποίου η επιφάνεια 
του νερού βρίσκεται σταθερά σε 
βάθος H1 = 2,8 m κάτω από το 
οριζόντιο έδαφος. Η δεξαμενή 
έχει ύψος H3 = 1,8 m και 
βρίσκεται σε βάση ύψους Η2 = 
3,2 m από το έδαφος. Η παροχή 
της αντλίας είναι Π1 = 2∙10–3 m3 
/s και το νερό εκρέει στη 
δεξαμενή με ταχύτητα υ = 2 
m/s. Η αντλία με κατάλληλο 
μηχανισμό έναρξης – διακοπής 
κρατά διαρκώς γεμάτη τη 
δεξαμενή. Στο σημείο Γ , δίπλα στη βάση της δεξαμενής, υπάρχει οπή με διατομή Α1 
= 4 cm2 , που συνδέεται με λάστιχο ίδιας διαμέτρου και μετά το σημείο Δ καταλήγει 
σε στενότερο σωλήνα διατομής Α2 = 2 cm2 , ο οποίος στο σημείο Ζ συναντά την 
ατμόσφαιρα. Στο σημείο Γ υπάρχει διακόπτης που αρχικά είναι κλειστός. Να 
υπολογίσετε:  

Γ1. την ισχύ της αντλίας.  

(μονάδες 6) 

Γ2. τον χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει η δεξαμενή.  

(μονάδες 6) 

Ανοίγουμε τον διακόπτη και μετά από λίγο έχουμε μόνιμη και στρωτή ροή μέσα 
στον σωλήνα. Να βρείτε:  

Γ3. την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Ζ.  

(μονάδες 6) 

Γ4. την πίεση στο σημείο Γ (εντός του σωλήνα διατομής Α1).  

(μονάδες 7) 

Δίνεται για το νερό ρ = 103 kg/m3 , g = 10 m/s2 , pατμ = 105 Ν/m2 . 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Πρισματική δεξαμενή ύψους h = 1,6 m είναι γεμάτη με νερό πυκνότητας ρ = 1000 
kg/m3 και έχει στη πάνω βάση του προσαρμοσμένους δύο κατακόρυφους 
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κυλινδρικούς σωλήνες Σ1 και Σ2 με διατομές Α1 = 3∙10-3 m2 και Α2 = Α1/2 αντίστοιχα.  
Η στάθμη του νερού στο σωλήνα Σ1 φθάνει μέχρι ύψους h, ενώ στο σωλήνα Σ2 μέχρι 
ύψους 2h, όπου h το ύψος του 
κυλινδρικού δοχείου. Το νερό στο 
σωλήνα Σ1 φράσσεται με έμβολο μάζας 
m1 = 7 kg, ενώ στο σωλήνα Σ2 με 
έμβολο μάζας m2. Σε ύψος h/3 από τον 
πυθμένα του υπάρχει μικρή οπή 
εμβαδού Α = 0,1 cm2  που αρχικά είναι 
κλειστή με τη βοήθεια πώματος. Ο 
πυθμένας του δοχείου απέχει h/2 από 
το οριζόντιο δάπεδο όπως φαίνεται στο 
σχήμα.  

Δ1. Να υπολογίσετε τη μάζα m2 του 
εμβόλου στο σωλήνα Σ2. 

(μονάδες 6) 

Ανοίγουμε την τάπα και το νερό εκρέει 
από αυτή με ταχύτητα υο.  
Δ2. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας υο. 

(μονάδες 6) 

Κλείνουμε την  τάπα και αφαιρούμε τα έμβολα από τους κατακόρυφους σωλήνες 
και η στάθμη του νερού φθάνει στο ίδιο ύψος  μεταξύ τους. Κατόπιν ανοίγουμε και 
πάλι τη τάπα.  

Δ3. Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής υ της φλέβας που εξέρχεται από την οπή. 

(μονάδες 7) 

Δ4. Να βρείτε τη μάζα του νερού που βρίσκεται κάθε στιγμή στον αέρα, καθώς η 
φλέβα του νερού φθάνει στο έδαφος. 

(μονάδες 6) 

Θεωρείστε, ότι η στάθμη του υγρού στη δεξαμενή παραμένει σταθερή, το νερό 
θεωρείται ιδανικό ρευστό και η ροή του είναι στρωτή. 
Δίνεται g = 10 m/s2. 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 
 

Διάρκεια 3 ώρες 
 
 

 

 
Email: aaggelopoul@gmail.com 
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