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Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου 

~~ Ρευστά ~~ 

Διάρκεια: 3 ώρες 

 

 

Θέμα Α’ 

 

1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με 

έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. 

 

Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν πάντα: 

i) Την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός πεδίου βαρύτητας. 

ii) Την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου 

βαρύτητας. 

iii) Διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου 

βαρύτητας. 

iv) Την ίδια πίεση, ανεξάρτητα αν το δοχείο βρίσκεται εντός ή 

εκτός πεδίου βαρύτητας. 

                                                                                                 (5 μονάδες) 

 

2) Η εξίσωση του Bernoulli είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης: 

i) Της ορμής στα ρευστά. 

ii) Της ενέργειας στα ρευστά. 

iii) Της μάζας των ρευστών. 

iv) Του ηλεκτρικού φορτίου των ρευστών. 

                                                                                                 (5 μονάδες) 
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3) Υγρό ρέει στρωτά μεταξύ δύο ακίνητων οριζόντιων επιφανειών. 

Κατά μήκος κατακόρυφης διατομής κάθετης στη διεύθυνση της 

ταχύτητας ροής οι ταχύτητες των μορίων του υγρού: 

i) Είναι μηδενικές στις επιφάνειες και αυξάνονται προς το μέσον 

της διατομής. 

ii) Είναι ίσες. 

iii) Είναι μηδενικές στη μία επιφάνεια και αυξάνονται γραμμικά 

προς τη δεύτερη επιφάνεια. 

iv) Είναι μηδενικές στο μέσον της διατομής και αυξάνονται προς 

τις επιφάνειες. 

                                                                                              (5 μονάδες) 

 

4) Στις περιοχές όπου οι ρευματικές γραμμές ενός ιδανικού ρευστού 

πυκνώνουν: 

i) Η ταχύτητα ροής και η πίεση αυξάνονται. 

ii) Η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται. 

iii) Η ταχύτητα ροής ελαττώνεται και η πίεση αυξάνεται. 

iv) Η ταχύτητα ροής και η πίεση ελαττώνονται. 

                                                                                                 (5 μονάδες) 

 

5) Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

i) Η ποσότητα του ρευστού η οποία ρέει σε μια φλέβα δεν 

αναμειγνύεται με το περιεχόμενο άλλης φλέβας του σωλήνα. 

ii) Σε ένα οριζόντιο ροόμετρο Ventouri η πίεση στα στενότερα 

τμήματα είναι μεγαλύτερη απ’ότι στα πλατύτερα. 

iii) Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια 

της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

iv) Στο S.I. η μονάδα μέτρησης του συντελεστή ιξώδους είναι το 1 

P (Poise). 

v) Ο νόμος του Bernoulli δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 

περίπτωση κατά την οποία ένα ρευστό ηρεμεί. 

                                                                                                 (5 μονάδες) 
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Θέμα Β’ 

 

1) Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος, ασυμπίεστο ιδανικό 

ρευστό έχει στρωτή ροή από το σημείο Α προς το σημείο Β. 

 

 
 

Η διατομή ΑΑ του σωλήνα στη θέση Α είναι διπλάσια από τη 

διατομή ΑΒ στη θέση Β. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου 

στο σημείο Α έχει τιμή ίση με Λ. Η διαφορά της πίεσης ανάμεσα 

στα σημεία Α και Β είναι ίση με: 

 

i) 
3𝛬

4
                                    ii)   3Λ                                 iii)   2Λ 

  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

              (2+6=8 μονάδες) 

 

 

2) Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα σύστημα δοχείο και έμβολα 

που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ. Τα έμβολα (1) και (2) μπορούν 

να κινούνται χωρίς τριβές και έχουν εμβαδόν διατομής Α1 και Α2 

αντίστοιχα με λόγο 
𝛢1

𝛢2
=

1

8
 και μάζες 𝑚1 = 𝑚 και 𝑚2 = 10𝑚 

αντίστοιχα. Το σύστημα των δύο εμβόλων ισορροπεί καθώς το 

έμβολο (1) δέχεται κατακόρυφη δύναμη �⃗�, όπως φαίνεται στο 

σχήμα.  
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Α) Αν g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, τότε το μέτρο της 

κατακόρυφης δύναμης F ισούται με: 

 

     i)  0,5mg                                  ii)  2mg                             iii)  0,25mg 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 

 

Β) Μετακινούμε αργά το έμβολο (1) προς τα κάτω, με 

αποτέλεσμα να το αναγκάσουμε να ισορροπεί σε νέα θέση που 

είναι πιο κάτω από την παλιά κατά h, ασκώντας του στη νέα 

αυτή θέση κατακόρυφη δύναμη F’. Αν mυγρ είναι η μάζα του 

υγρού που μετατοπίστηκε κατά τη μετακίνηση των εμβόλων από 

την περιοχή του εμβόλου (1) στην περιοχή του εμβόλου (2), τότε η 

διαφορά F’-F των μέτρων των δυνάμεων F’ και F είναι ίση με: 

 

i) 
9

8
𝑚𝜐𝛾𝜌𝑔                            ii)  

3

8
𝑚𝜐𝛾𝜌𝑔               iii)  

8

5
𝑚𝜐𝛾𝜌𝑔 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την   

επιλογή σας. 

      (1+3+1+4=9 μονάδες) 

 

3) Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο 

σταθερής διαμέτρου που περιέχει δύο ιδανικά υγρά πυκνοτήτων 

ρ1 και ρ2 αντίστοιχα με ρ1>ρ2. Τα υγρά έχουν ύψος H/2 το καθένα 

και διαχωρίζονται από ένα αβαρές διάφραγμα, που μπορεί να 

κινείται χωρίς τριβές. 
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 Όταν το υγρό πυκνότητας ρ1 βρίσκεται από κάτω και το σύστημα 

ισορροπεί, το ύψος της στήλης που σχηματίζεται στον επίσης 

ανοικτό κατακόρυφο λεπτό σωλήνα είναι h1.  

Αν αλλάξουμε τη θέση των δύο υγρών (δεύτερο σχήμα), το ύψος 

της στήλης που θα σχηματιστεί τώρα από το υγρό πυκνότητας ρ2 

στον κατακόρυφο σωλήνα θα είναι h2. 

                  

 

Τα δύο ύψη συνδέονται με τη σχέση: 

 

i) ℎ2 > ℎ1                                  ii)   ℎ2 < ℎ1                iii)  ℎ2 = ℎ1 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

              (2+6=8 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ’ 

 

Το σύστημα των σωλήνων του σχήματος ονομάζεται ροόμετρο 

Venturi και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας ροής 

ενός ρευστού σε ένα σωλήνα. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος 

ρέει φυσικό αέριο, η επιφάνεια Α1 είναι διπλάσια της Α2 με Α1=12cm2. 

Στον σωλήνα σχήματος U υπάρχει νερό και οι δύο στήλες έχουν 

διαφορά ύψους h=6,75 cm.  
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Nα βρείτε: 

 

Α. Τη διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων 1 και 2 που βρίσκονται 

στις ελεύθερες επιφάνειες του νερού. 

 

Β. Την ταχύτητα του αερίου στο σημείο 1. 

 

Γ. Την παροχή του αερίου στον οριζόντιο σωλήνα. 

 

Δ. τον όγκο του αερίου που διέρχεται από μια διατομή του σωλήνα 

σε χρόνο 1min. 

 

Δίνονται: η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s2, η πυκνότητα του 

αερίου ρa=0,5kg/m3, η πυκνότητα του νερού ρν=1000kg/m3. 

    (7+8+5+5=25 μονάδες) 

 

Θέμα Δ’ 

Στο παρακάτω σχήμα μια βρύση με σταθερή παροχή ρίχνει νερό στη 

δεξαμενή, ώστε να διατηρεί το ύψος του νερού h1 σταθερό. Στη βάση 

της δεξαμενής υπάρχει ένας οριζόντιος σωλήνας διατομής 𝛢2 =

5 𝑐𝑚2 που στη συνέχεια στενεύει σε διατομή 𝛢3 = 2 𝑐𝑚2 από το άκρο 

του οποίου το νερό χύνεται σε ένα δοχείο που ισορροπεί στερεωμένο 

στο πάνω μέρος κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 𝑘 = 2.000 𝑁 𝑚⁄ , 

του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο. 

Μετά από ροή νερού που διαρκεί χρονικό διάστημα Δt=10s, το 

ελατήριο συσπειρώνεται επιπλέον κατά ΔL=0,1m. 
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Να υπολογιστούν: 

 

i. Η μάζα Δm του νερού που εξήλθε από τον οριζόντιο σωλήνα 

στο χρόνο Δt=10s. 

 

ii. Η παροχή της βρύσης και η ταχύτητα με την οποία εξέρχεται 

το νερό από τον οριζόντιο σωλήνα. 

 

iii. Το ύψος h2 του νερού στον κατακόρυφο ανοικτό σωλήνα, όπως 

φαίνεται στο σχήμα, που είναι συνδεδεμένος με τον οριζόντιο 

σωλήνα διατομής Α2. 

 

iv. Το ύψος h1 του νερού στη δεξαμενή. 

 

Δίνονται: η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s2, η ατμοσφαιρική πίεση 

𝑝𝑎𝑡𝑚 = 105 𝑁 𝑚2⁄ , η πυκνότητα του νερού ρν=103 kg/m3 και ότι αυτό 

συμπεριφέρεται σαν ιδανικό ρευστό. 

            (6+5+7+7=25 μονάδες) 


