
2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου Σχολικό έτος 2017-2018
Διαγώνισμα Β   Τετραμήνου στη Φυσική Γ   Θετικού Προσανατολισμού

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Θέμα Α   (Μονάδες 30)
1. Ένα ποτάμι έχει σταθερό πλάτος. Σε μία περιοχή το νερό κινείται πιο γρήγορα. Αυτό εξηγείται 

γιατί...
α. Η παροχή του ποταμού σε μια τέτοια περιοχή είναι μεγαλύτερη.
β. Το βάθος εκεί είναι μεγαλύτερο.
γ. Το βάθος εκεί είναι μικρότερο.
δ. Πρόκειται για συνωμοσία της φύσης.

2.  Στον διπλανό σωλήνα το εμβαδό διατομής στην περιοχή 2 
είναι μεγαλύτερο από το εμβαδό στην περιοχή 1.  Η ροή 
του υγρού είναι από την περιοχή 1  στην περιοχή 2.
α. Η πίεση στην περιοχή 1 είναι μεγαλύτερη.
β. Η ταχύτητα στην περιοχή 1 είναι μικρότερη.
γ. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι ίδια στις δύο περιοχές.
δ. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι μεγαλύτερη στην περιοχή 1.

3. Κλειστό δοχείο στην Γη περιέχει υγρό. Το έμβολο πιέζεται 
με δύναμη  και έχει εμβαδό .  
α. Τα μανόμετρα δείχνουν όλα την ίδια πίεση.
β. Το μανόμετρο 1 δείχνει μεγαλύτερη πίεση γιατί είναι 

πιο κοντά στο έμβολο.
γ. Το μανόμετρο 3 δείχνει μεγαλύτερη τιμή.
δ. Αν διπλασιάσουμε την δύναμη  θα διπλασιαστούν οι 

ενδείξεις των μανομέτρων.

4. Οριζόντιος σωλήνας σταθερής διατομής περιέχει πραγματικό νευτώνειο υγρό που ρέει προς τα 
δεξιά, έστω προς τα θετικά ενός άξονα . Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφει 
καλύτερα την πίεση συναρτήσει της συντεταγμένης ;

α. Το (α) β.  Το (β) γ.  Το (γ) δ. Το (δ)

5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)
α. Η εξίσωση συνέχειας είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας στα ρευστά.
β. Το αίμα είναι νευτώνειο ρευστό.
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γ. Ασυμπίεστα θεωρούνται τα ρευστά των οποίων η πυκνότητα δε μεταβάλλεται αν 
μεταβληθεί η πίεσή τους για μια δεδομένη θερμοκρασία.

δ. Δύο ρευματικές γραμμές δεν μπορεί να τέμνονται γιατί στο σημείο τομής τους ένα
μόριο του ρευστού θα είχε δύο ταχύτητες.

ε. Τα νευτώνεια υγρά συμπεριφέρονται σαν ιδανικά ρευστά.

Θέμα Β  
Β1. Σε σωλήνα ρέει ιδανικό υγρό. Η προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα όγκου για τη μετακίνηση 

του υγρού από το τμήμα Α στο τμήμα Β είναι μικρότερη από την προκαλούμενη αύξηση της 
κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού. Ο σωλήνας:
α. Ανέρχεται και στενεύει.
β. Κατέρχεται και στενεύει.
γ. Είναι σταθερής διατομής και κατέρχεται.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 5+10)

B2.  Όταν  το  διπλανό  δοχείο  δεν  πιέζεται  από  δύναμη  στο  έμβολο 
αμελητέας μάζας, η ταχύτητα εξόδου του υγρού, πυκνότητας   και 
ύψους  , στο σημείο Γ έχει μέτρο  . Για να διπλασιαστεί το μέτρο 
της ταχύτητας πρέπει να ασκήσουμε στο έμβολο δύναμη μέτρου:
α.  β. γ. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 5+10)

Θέμα Γ  
Ανοιχτό  δοχείο  περιέχει  νερό  πυκνότητας 

 Kg/m3 ύψους   m. Στο κάτω άκρο 
του υπάρχει οριζόντιος σωλήνας άρδευσης που 
ξεκινάει έχοντας εμβαδό διατομής  , περιοχή 
Α, στενεύει στην περιοχή Β, εμβαδό , και στην 
έξοδο το εμβαδό διατομής γίνεται , περιοχή Γ. 
Οι διάμετροι να θεωρηθούν αμελητέες σε σχέση 
με  το  ύψος   του  νερού,  το  οποίο  θεωρείται 
ιδανικό  ρευστό,  και  το  εμβαδό  της  ελεύθερης 
επιφάνειας  είναι  πολύ μεγαλύτερο από το  .  Δίνεται  ,    Pa  και 

 m/s2. Να υπολογίσετε: 
Γ1. την ταχύτητα εξόδου στη θέση Γ.
Γ2. την κινητική ενέργεια του υγρού ανά μονάδα όγκου στη θέση Β.
Συμπληρώνουμε νερό στο δοχείο μέχρι το ύψος του να γίνει  . Μετράμε το ύψος στον κατακό-
ρυφο σωλήνα στην περιοχή Α,  m. 
Γ3. Να υπολογίσετε την νέα ταχύτητα εξόδου από το σημείο Γ και το ύψος  του νερού στο δοχείο.
Γ4. Αν το άκρο Γ βρίσκεται σε ύψος  m από το έδαφος  και   να υπολογίσετε 

τον όγκο του υγρού που βρίσκεται στον αέρα κάθε χρονική στιγμή. 
(Μονάδες 10, 10, 15, 5)

Καλή επιτυχία!
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Απαντήσεις
Θέμα Α  
1. γ   2. δ    3. γ    4. β
5. Λ, Λ, Σ, Σ, Λ

Θέμα Β  
Β1. β
Εστω ότι κατέρχεται και στενεύει. Τότε αν 1 είναι η περιοχή στο πάνω μέρος του σωλήνα και 2 η 
περιοχή στο κάτω μέρος, έχουμε από την εξίσωση Bernoulli:

Όμως από εξίσωση συνέχειας  και επειδή κατέρχεται  άρα η 
προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα όγκου  θα είναι μικρότερη από την προκαλούμενη 
αύξηση της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου  .

Β2. β
Όταν δεν πιέζουμε το αβαρές έμβολο η ταχύτητα εκροής μπορεί να βρεθεί με το θεώρημα 
Torricelli .
Όταν πιέζουμε το έμβολο θέλουμε . Εφαρμόζουμε το θεώρημα Bernoulli από ένα 
σημείο κάτω από το έμβολο μέχρι το σημείο Γ εξόδου:
     

  

Θέμα Γ  
Γ1. Θεώρημα Torricelli: 
Γ2. Εξίσωση συνέχειας από Β->Γ:   
Επομένως 
Γ3. Εξίσωση συνέχειας από Α-Γ:   
Bernoulli από Α->Γ:
  

  

Bernoulli από επιφάνεια -> Γ:
   

Γ4. Ο χρόνος πτώσης είναι  και η παροχή στο Γ είναι  επομένως 
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