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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Φυσική Προσανατολισμού 

Ύλη:     Ρευστά 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  Ιωάννης Κουσανάκης 

Αξιολόγηση:    ……………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ Α  

Α1. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος βρίσκεται εντός πεδίο 
βαρύτητας με επιτάχυνση βαρύτητας g και περιέχει νερό πυκνότητας ρ. Το 
ύψος του νερό στο δοχείο είναι Η. Στο σημείο Α, που απέχει απόσταση h 
από τον πυθμένα του δοχείου, η υδροστατική πίεση είναι ίση με  

α) Pατν + ρgh 

β) Pατν + ρg(H – h)   

γ) ρgh 

δ)  ρg(H – h) 

Μονάδες 5   

 

Α2. Το διπλανό σχήμα παριστάνει έναν κυλινδρικό 
σωλήνα μικρής διατομής που βρίσκεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο. Ο σωλήνας έχει σταθερή 
διατομή και στο εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με 
σταθερή παροχή.  

α) pA = pB και uA = uB   

β) pA > pB και uA > uB   

γ) pA < pB και uA = uB   

δ) pA > pB και uA = uB 

 Μονάδες 5 
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A3. Το σφαιρικό δοχείο του σχήματος περιέχει αέριο υπό πίεση p και είναι 
προσαρμοσμένο κατάλληλα στο ένα άκρο του λεπτού σωλήνα σχήματος U, το άλλο 
άκρο του οποίου είναι ανοιχτό στην ατμόσφαιρα. Ο σωλήνας περιέχει υγρό 
πυκνότητας ρ. Αν το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g, η υψομετρική 
διαφορά των σταθμών του υγρού στα δύο σκέλη του σωλήνα είναι:  

 
 
α) h = 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼− 𝑝𝑝

𝜌𝜌𝑔𝑔
    β) h = 𝑝𝑝 − 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜌𝜌𝑔𝑔
  γ) h = 𝑝𝑝 + 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜌𝜌𝑔𝑔
 

 δ) h = 𝑝𝑝 · 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼
�𝑝𝑝− 𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼�𝜌𝜌𝑔𝑔

 

Μονάδες 5 
 

Α4. Στο σωλήνα του σχήματος ρέει στρωτά ιδανικό ρευστό. Η πίεση ρευστού 
στα σημεία 1 και 2 είναι 1,5 · 105Pa και 1 · 105Pa, αντίστοιχα.  

Το έργο που παράγουν οι δυνάμεις λόγων πιέσεων στα σημεία 1 και 2 για 
μετατόπιση 2L ρευστού είναι: 

α) 100J     β) 200J    γ) 50J   δ) 
0,25 · 108J
 
 

Μονάδες 5 

 
Α5. Να επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις.  
α) Όταν ένα υγρό βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας, τότε σε όλη του την έκταση επικρατεί η ίδια πίεση. 
β) Στον υδραυλικό ανυψωτήρα κερδίζουμε σε δύναμη, αλλά χάνουμε σε απόσταση. 
γ) Η υδροστατική πίεση στο ίδιο βάθος του ίδιου υγρού είναι ίδια στη Γη και τη Σελήνη. 
δ) Στη σωστή ροή οι ρευματικές γραμμές δεν τέμνονται, διότι εάν τέμνονταν, μία στοιχειώδης ποσότητα του ρευστού 
διερχόμενη από το σημείο τομής των ρευματικών γραμμών θα μπορούσε να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη τροχιά.  
ε) Για τη ροή του αίματος δεν ισχύει η εξίσωση του Bernoulli. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από τη συσκευή που απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα αντλείται αέρας, έως 
σημείου όπου οι στάθμες των υγρών στους κατακόρυφους σωλήνες βρεθούν σε ύψη 
h, 2h και 1,5h αντίστοιχα από τις ελεύθερες επιφάνειες των υγρών στα δοχεία 1,2 και 
3 αντίστοιχα.  
Αν συμβολίσουμε με ρ1 την πυκνότητα του υγρού στο δοχείο 1, για τις πυκνότητες ρ2 
και ρ3 των υγρών που περιέχουν τα δοχεία 2 και 3 αντίστοιχα ισχύουν οι σχέσεις: 
 
α) ρ2 = 2 ρ1 και ρ3 = 3

2
 ρ1   β) ρ2 = 2

3
 ρ1 και ρ3 = 2ρ1   γ) ρ2 = 𝜌𝜌1

2
 

και ρ3 = 2
3
ρ1 

 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.         

   

 

Μονάδες 7 (2+5)

Β2. Το ανοιχτό κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει 
πολύ μεγάλη διατομή και περιέχει νερό έως ύψος h. Στο πλευρικό 
τοίχωμα του δοχείου ανοίγουμε δύο μικρές κυκλικές οπές Ο1 και Ο2 
με το ίδιο εμβαδόν Α και σε κατακόρυφες αποστάσεις y1 και y2, με 
y1 < y2, από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Διοχετεύουμε νερό 
στο δοχείο έτσι ώστε οι σχηματιζόμενες φλέβες να φθάνουν διαρκώς 
στην ίδια οριζόντια απόσταση s από τη βάση του δοχείου.  

Για τις κατακόρυφες αποστάσεις y1 και y2 ισχύει η σχέση:  

α) y1 + y2 = h  β) y1 + y2 = ℎ
2
  γ) 𝑦𝑦1

2+ 𝑦𝑦22

𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2
 = h 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας.         
Μονάδες 7 (2+5) 

 

Β3. Η μεταλλική πλάκα του σχήματος έχει μάζα m, εμβαδόν Α και αφήνεται 
ελεύθερη, χωρίς να της προσδώσουμε αρχική ταχύτητα, επάνω σε στρώμα 
πυκνόρρευστου νευτώνειου υγρού συντελεστή ιξώδους n και πάχους L. 
Το υγρό είναι απλωμένο επάνω σε μεγάλου μήκους πλάγιο επίπεδο, γωνίας 
κλίσης φ.  

Α. Η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει τελικά η πλάκα έχει μέτρο: 

α) υmax = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂
𝑛𝑛𝑛𝑛

  β) υmax = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂
𝑛𝑛𝑛𝑛

  γ) υmax = 2𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας.             Μονάδες 6 (1+5) 
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B. Αν δεν αναπτύσσονταν δυνάμεις συνάφειας μεταξύ της πλάκας και του υγρού, η πλάκα θα εκτελούσε: 
α) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 
γ) Ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση. 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας.                   Μονάδες 5 (1+4) 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια ανοιχτή δεξαμενή νερού βρίσκεται στην κορυφή ενός υδατόπυργου 
και η ελεύθερη επιφάνεια του νερού φτάνει σε ύψος Η = 20m πάνω από 
το έδαφος. Μια ηλεκτρονική αντλία, που βρίσκεται στο έδαφος, 
μεταφέρει νερό στη δεξαμενή από μία παρακείμενη λίμνη, έτσι ώστε το 
ύψος της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στη δεξαμενή να παραμένει 
συνεχώς σταθερό. Η δεξαμενή είναι συνδεδεμένη με έναν κατακόρυφο 
κυλινδρικό σωλήνα σταθερής διαμέτρου d = 10cm που ξεκινά από τη 
βάση της και καταλήγει στο έδαφος. Στον κατακόρυφο σωλήνα έχουν 
συνδεθεί τρεις οριζόντιοι σωλήνες (1), (2) και (3), που έχουν την ίδια 
διατομή με τον κατακόρυφο σωλήνα. Και οι τρεις οριζόντιοι σωλήνες 
καταλήγουν σε στένωση διαμέτρου d1 = 5cm, ενώ απέχουν κατακόρυφες 
αποστάσεις h2 = 7,2m και h1 = 12,8m από το έδαφος, όπως φαίνεται στο 
σχήμα (ο σωλήνας (3) βρίσκεται στο έδαφος). Η ροή στους τρεις 
οριζόντιους σωλήνες ρυθμίζεται με ηλεκτροβάνες (ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενοι διακόπτες) και αρχικά είναι και οι τρεις κλειστές.  
Γ1. Να υπολογίσετε την πίεση του νερού στα σημεία Β, Γ και Δ των 
οριζόντιων σωλήνων που φαίνονται στο σχήμα.  

Μονάδες 5

Γ2. Ανοίγουμε πλήρως την ηλεκτροβάνα του σωλήνα (1). Να 
υπολογίσετε: 

i) το μέτρο της ταχύτητας εξόδου του νερού στον αέρα από το σωλήνα (1), 
ii) την πίεση του νερού στο σημείο Δ. 

Μονάδες 10 (5+5)

Γ3. Κλείνουμε την ηλεκτροβάνα στο σωλήνα (1) και ανοίγουμε πλήρως τις ηλεκτροβάνες στους σωλήνες (2) και (3). 
Να υπολογίσετε: 

i) το μέτρο της ταχύτητας εξόδου του νερού από το σωλήνα (2) και από το σωλήνα (3), 
ii) την ισχύ που καταναλώνει η αντλία για την αναπλήρωση του νερού στη δεξαμενή γνωρίζοντας ότι ο κυλινδρικός 
σωλήνας μεταφοράς του νερού από την αντλία στη δεξαμενή έχει διάμετρο d = 10cm.  

Μονάδες 10 (5+5) 

Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 1000kg/m3, η ατμοσφαιρική πίεση patm = 105Pa, η επιτάχυνση της βαρύτητας g 
= 10m/s2 και π = 3,14. Να θεωρήσετε το νερό ιδανικό ρευστό και ότι η στάθμη της λίμνης βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την 
αντλία, ακριβώς δίπλα σε αυτή. 
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ΘΕΜΑ Δ 

 Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Αδ = 1m2 έχει κατακόρυφα 
τοιχώματα και περιέχει δύο στρώματα υγρών σε ισορροπία. 
Το κατώτερο στρώμα είναι νερό, ύψους h1 = 1m, και το 
ανώτερο στρώμα λάδι ύψους h2, όπως απεικονίζεται στο 
σχήμα.  
Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου και σε ύψος d = 0,5m από 
τη βάση του, εξέρχεται λεπτό οριζόντιος σωλήνας εμβαδού 
διατομής Α = 1cm2, ο οποίος στη συνέχεια κάμπτεται προς τα 
επάνω, ώστε να γίνει κατακόρυφος.  
Ο σωλήνας καταλήγει σε ακροφύσιο εμβαδού Α’ = 0,5cm2, το 
οποίο βρίσκεται σε ύψος 2d επάνω από τη βάση του δοχείου. 
αρχικά το ακροφύσιο είναι κλειστό με πώμα, ώστε να μην 
εξέρχεται νερό. Το δοχείο φράσσεται αεροστεγώς με αβαρές 
έμβολο Ε που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. 
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 αφαιρούμε το πώμα και διαπιστώνουμε ότι το μέγιστο ύψος στο οποίο φθάνει το νερό επάνω 
από το ακροφύσιο είναι h = 1,6m. 

Να υπολογίσετε: 
Δ1. Την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του νερού στον οριζόντιο σωλήνα τη χρονική στιγμή t0. 
Δ2. Το ύψος h2 του στρώματος του λαδιού. 
Δ3. Την πίεση του νερού στη βάση του κατακόρυφου τμήματος του σωλήνα τη χρονική στιγμή t0. 
Δ4. Την παροχή του σωλήνα τη χρονική στιγμή t0, αν ταυτόχρονα με την αφαίρεση του πώματος τοποθετήσουμε 
επάνω στο έμβολο σώμα μάζας m = 200kg. 
Να θεωρήσετε ότι τα δύο υγρά συμπεριφέρονται ως ιδανικά ρευστά και ότι το εμβαδόν βάσης του δοχείου είναι πολύ 
μεγαλύτερο από το εμβαδόν του ακροφυσίου. 

Δίνονται: οι πυκνότητες του νερού και του λαδιού ρν = 1 · 103kg/m3 και ρλ = 0,8 · 103kg/m3 αντίστοιχα, η ατμοσφαιρική 
πίεση patm = 100kPa και το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10m/s2 

Μονάδες 25 (5+6+7+7)

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


