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Μηχανική των Ρευστών

4ο Σετ Ασκήσεων - Ιανουάριος 2021

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.1. ΄Ενας άνθρωπος στέκεται όρθιος πάνω σε οριζόντιο έδαφος. Αν ο άνθρωπος σταθεί
όρθιος µόνο στο ένα πόδι του ϑα:

(α) διπλασιαστεί η δύναµη που ασκείται στο έδαφος και ϑα παραµείνει σταθερή η πίεση.

(ϐ) διπλασιαστούν και η δύναµη που ασκείται στο έδαφος και η πίεση.

(γ) διπλασιαστεί η πίεση στο έδαφος και ϑα παραµείνει σταθερή η δύναµη.

(δ) παραµείνουν σταθερές και η δύναµη και η πίεση στο έδαφος

1.2. Επειδή τα υγρά είναι ασυµπίεστα δεν µεταβάλλουν

(α) τον όγκο τους.

(ϐ) το σχήµα τους.

(γ) την πίεσή τους.

(δ) τη µάζα τους

1.3. Η υδροστατική πίεση ενός υγρού που ϐρίσκεται σε ισορροπία :

(α) είναι ίδια για κάθε σηµείο του υγρού, όταν αυτό ϐρίσκεται µέσα σε πεδίο ϐαρύτητας.

(ϐ) είναι µηδέν σε κάθε σηµείο του υγρού, όταν το δοχείο ϐρίσκεται εκτός πεδίου ϐαρύτητας.

(γ) εξαρτάται από την ατµοσφαιρική πίεση.

(δ) ασκείται σε κάθε στοιχειώδη επιφάνεια του υγρού και είναι πάντα κάθετη σε αυτή.

1.4. Η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε σηµείο του πυθµένα ενός δοχείου που είναι
γεµάτο µε υγρό και ϐρίσκεται εντός του πεδίου ϐαρύτητας εξαρτάται από:

(α) το αν το δοχείο είναι ανοικτό ή κλειστό.

(ϐ) το εµβαδόν της επιφάνειας του πυθµένα.



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Φυσική Γ Λυκείου 2020-2021 4ο Σετ Ασκήσεων

(γ) την πυκνότητα του υγρού.

(δ) το σχήµα των πλευρικών τοιχωµάτων του δοχείου.

1.5. Η υδροστατική πίεση στον πυθµένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει υγρό σε ισορ-
ϱοπία και ϐρίσκεται στην επιφάνεια της γης

(α) οφείλεται µόνο στο ϐάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο.

(ϐ) εξαρτάται από την ατµοσφαιρική πίεση και το ϐάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο.

(γ) είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού.

(δ) είναι πάντα κάθετη στον πυθµένα του δοχείου.

1.6. Στο σχήµα ϕαίνεται ένα κλειστό διαφανές δοχείο που είναι σχεδόν γεµάτο µε νερό. Με
Po συµβολίζουµε την πίεση που επικρατεί στον ατµοσφαιρικό αέρα εκτός δοχείου κοντά
στην οπή και µε P την πίεση που επικρατεί στον παγιδευµένο αέρα µέσα στο δοχείο.
Στο πλευρικό τοίχωµα του δοχείου και σε ϐάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του
νερού ανοίγουµε µία µικρή τρύπα, οπότε παρατηρούµε ότι το νερό δεν εξέρχεται και η
στάθµη του νερού στο δοχείο παραµένει ακίνητη. Αυτό συµβαίνει διότι ισχύει

(α) Po = P + ρgh (ϐ) Po > P + ρgh (γ) h > y1 y2 > y1

1.7. Στο διπλανό σχήµα ϕαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο. Στο αριστερό έµβολο µικρής
διατοµής A1 ασκούµε µια δύναµη F1, οπότε το δεξιό έµβολο µεγάλης διατοµής A2

δέχεται δύναµη F2 και ανυψώνεται. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;

(α) Οι δυνάµεις F1 και F2 έχουν ίσα µέτρα.

(ϐ) Η δύναµη F1 µεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σηµεία του ϱευστού, άρα και στο έµβολο
µεγάλης διατοµής.

(γ) Οι πιέσεις που επικρατούν στο υγρό που ϐρίσκεται σε επαφή µε τα δύο έµβολα του σχήµα-
τος είναι ίσες.

(δ) Η επιπλέον πίεση που δηµιουργεί η δύναµη F1 µεταδίδεται και στο έµβολο διατοµής A2.
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1.8. Στο σχήµα ϕαίνονται τρία δοχεία µε πυθµένες της ίδιας επιφάνειας που περιέχουν το
ίδιο υγρό. Το υγρό και στα τρία δοχεία έχει το ίδιο ύψος h. Ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές ;

(α) Η πίεση στην επιφάνεια του υγρού στο δοχείο (α) είναι µεγαλύτερη, λόγω µεγαλύτερης
επιφάνειας.

(ϐ) Η πίεση στο πυθµένα του δοχείου (α) είναι µεγαλύτερη, γιατί το ϐάρος του υπερκείµενου
υγρού είναι µεγαλύτερο.

(γ) Η δύναµη στο πυθµένα του δοχείου (α) είναι µεγαλύτερη, γιατί το ϐάρος του υπερκείµενου
υγρού είναι µεγαλύτερο.

(δ) Η πίεση στο πυθµένα και των τριών δοχείων είναι ίδια.

(ε) Το ϐάρος του υγρού στο δοχείο (ϐ) είναι το µικρότερο.

1.9. Να επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις.

(α) Τα υγρά ϑεωρούνται ασυµπίεστα επειδή τα µόρια τους κατέχουν σταθερές ϑέσεις.

(ϐ) η υδροστατική πίεση στον πυθµένα ενός δοχείου που περιέχει υγρό, εξαρτάται από το
εµβαδόν του πυθµένα.
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(γ) Η υδροστατική πίεση, σε ένα σηµείο ενός υγρού σε δοχείο, εξαρτάται από την απόσταση
του σηµείου από τον πυθµένα του δοχείου.

(δ) Σύµφωνα µε την αρχή του Pascal, η µεταβολή της πίεσης που προκαλείται σε κάποιο
σηµείο ενός περιορισµένου υγρού από κάποιο εξωτερικό αίτιο, µεταφέρεται αναλλοίωτη
σε όλα τα σηµεία του υγρού.

1.10. Το κλειστό δοχείο του σχήµατος ϐρίσκεται εκτός ϐαρυτικού πεδίου και περιέχει υγρό
πυκνότητας ρ. Στο έµβολο εµβαδού Α ασκείται κατακόρυφη δύναµη µέτρου F . Αν P1,
P2 οι πιέσεις στα σηµεία 1 και 2 αντίστοιχα, ισχύει :

(α) P2 = P1 + ρg(y2 − y1)

(ϐ) P1 = ρgy1

(γ) P2 = P1 =
F

A

(δ) P2 = P1 +
F

A

1.11. Τα δοχείο του σχήµατος περιέχει υγρό πυκνότητας ϱ µέχρι ϐάθους h και ϐρίσκεται σε
ϐαρυτικό πεδίο έντασης g. Το υγρό ϐρίσκεται σε ισορροπία και η πίεση στην ελεύθερη
επιφάνειά του είναι Patm. Η υδροστατική πίεση στο σηµείο Α του υγρού που απέχει y
από τον πυθµένα του δοχείου δίνεται από τη σχέση:

(α) Pυδρ = ρgy

(ϐ) Pυδρ = ρg(h− y)

(γ) Pυδρ = ρgy + Patm

(δ) Pυδρ = ρg(h− y) + Patm
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1.12. Το δοχείο του σχήµατος είναι γεµάτο µε υγρό και ϐρίσκεται στο ϐαρυτικό πεδίο της Γης.
Στο αβαρές έµβολο εµβαδού Α ασκούµε κατακόρυφη δύναµη µέτρου F και προκαλούµε
στο σηµείο 1 µεταβολή πίεσης κατά ∆P1. Στο σηµείο 2 που ϐρίσκεται κοντά στον
πυθµένα του δοχείου προκαλείται µεταβολή της πίεσης κατά ∆P2 για την οποία ισχύει.

(α) ∆P2 = F/A (ϐ) ∆P2 = 0 (γ) ∆P2 > ∆P1 ∆P2 < ∆P1

1.13. Τα δοχεία του σχήµατος περιέχουν το ίδιο υγρό, έχουν ίδιο εµβαδό ϐάσης, και η
ελεύθερη επιφάνεια του υγρού ϐρίσκεται στο ίδιο ύψος.

(α) Η υδροστατική πίεση που επικρατεί στο σηµείο Α είναι µεγαλύτερη αυτής που επικρατεί
στο σηµείο ∆.

(ϐ) Η υδροστατική πίεση που επικρατεί στο σηµείο Β είναι ίδια µε αυτήν που επικρατεί στο
σηµείο Γ.

(γ) Η δύναµη ανά µονάδα επιφάνειας που ασκείται από το υγρό στο δοχείο, στο σηµείο Β
είναι ίδια κατά µέτρο και κατεύθυνση µε αυτήν που ασκείται στο σηµείο Γ.

(δ) Η δύναµη που ασκείται στον πυθµένα του δοχείου Α είναι µεγαλύτερη αυτής που ασκείται
στον πυθµένα του δοχείου Β.
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1.14. Το δοχείο του σχήµατος 1 είναι γεµάτο µε υγρό και κλείνεται µε έµβολο Ε στο οποίο
ασκείται δύναµη F . ΄Ολα τα µανόµετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα:

(α) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός του πεδίου ϐαρύτητας

(ϐ) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο ϐρίσκεται εκτός πεδίου ϐαρύτητας

(γ) διαφορετική πίεση, αν το δοχείο ϐρίσκεται εκτός πεδίου ϐαρύτητας

(δ) την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός του πεδίου ϐαρύτητας.

1.15. ΄Ενας υδραυλικός ανυψωτήρας της µορφής του σχήµατος έχει δύο αβαρή έµβολα που
µπορούν να κινούνται χωρίς τριβές και περιέχει ιδανικό ασυµπίεστο υγρό. Το µικρό έµ-
ϐολο έχει εµβαδόν εγκάρσιας διατοµήςA1 και το µεγάλο έµβολο έχει εµβαδόν εγκάρσιας
διατοµής A2 = 3A1.
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Αρχικά τα έµβολα ϐρίσκονται ακίνητα στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε δύναµη στο
µικρό έµβολο και τη στιγµή που αυτό έχει κατέβει κατά d1, το µεγάλο έµβολο έχει ανεβεί κατά
d2. Για τις αποστάσεις d1 και d2 ισχύει ότι :

(α) d1 = 1, 5d2 (ϐ) d1 = 2d2 (γ) d1 = 3d2 (δ) d1 = 4d2

1.16. Η ϱοή σε ένα ϱευστό

(α) είναι πάντα τυρβώδης, όταν το ϱευστό είναι πραγµατικό.

(ϐ) µπορεί να είναι στρωτή ή τυρβώδης, αν το ϱευστό είναι ιδανικό.

(γ) είναι πάντα στρωτή, αν το ϱευστό είναι ιδανικό.

(δ) είναι πάντα στρωτή, αν το ϱευστό είναι πραγµατικό.

1.17. Για τις ϱευµατικές γραµµές γνωρίζουµε ότι :

(α) αποτελούν το σύνολο των ϑέσεων από τις οποίες διέρχονται τα µόρια ενός ϱευστού στη
διάρκεια της κίνησής τους.

(ϐ) σε κάθε σηµείο τους, το διάνυσµα της ταχύτητας των µορίων του ϱευστού είναι κάθετο σε
αυτές.

(γ) µπορούν να τέµνονται.

(δ) η πυκνότητά τους δηλώνει την πίεση που επικρατεί στο ϱευστό.

1.18. Σε µια ϕλέβα υγρού, όταν η πυκνότητα των ϱευµατικών γραµµών

(α) αυξάνεται, η ταχύτητα ϱοής αυξάνεται.

(ϐ) αυξάνεται, η παροχή της ϕλέβας αυξάνεται.

(γ) µειώνεται, η υδροστατική πίεση αυξάνεται.

(δ) µειώνεται, η ταχύτητα ϱοής αυξάνεται.

1.19. Η εξίσωση της συνέχειας για ένα ιδανικό ϱευστό

(α) επιβάλλει, όπου ο σωλήνας ϱοής στενεύει το πλήθος των ϱευµατικών γραµµών αυξάνεται.

(ϐ) εκφράζει τη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας.

(γ) εκφράζει ότι κατά µήκος του σωλήνα ή της ϕλέβας η ταχύτητα είναι παντού η ίδια.

(δ) εκφράζει τη διατήρηση της µάζας και τη διατήρηση του όγκου του ϱευστού.
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1.20. Σε µία ϕλέβα ϱέει ιδανικό ϱευστό. ΄Οταν σε µια περιοχή του υγρού οι ϱευµατικές
γραµµές πυκνώνουν, τότε :

(α) η ταχύτητα ϱοής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται

(ϐ) η παροχή της ϕλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται

(γ) η παροχή της ϕλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται

(δ) η ταχύτητα ϱοής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται.

1.21. Ο σωλήνας του διπλανού σχήµατος είναι µεταβλητής διατοµής µε εµβαδά A1 και A2

όπου A1 = 2A2. Στην περιοχή του σωλήνα µε τη µεγάλη διατοµή διέρχονται κάθε
δευτερόλεπτο 40mL υγρού. Στην περιοχή του σωλήνα µε εµβαδόν A2 ϑα διέρχονται
κάθε δευτερόλεπτο

(α) 20mL υγρού.

(ϐ) 40mL υγρού.

(γ) 160mL υγρού.

(δ) 80mL υγρού.

1.22. Η εξίσωση Bernoulli εφαρµόζεται µεταξύ δύο σηµείων ενός

(α) πραγµατικού ϱευστού.

(ϐ) ιδανικού ϱευστού.

(γ) ιδανικού ϱευστού, αρκεί να ϐρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

(δ) ιδανικού ϱευστού που ανήκουν στην ίδια ϱευµατική γραµµή.

1.23. Σε µια µάζα ϱευστού που ϱέει σε σωλήνα, προσφέρονται λόγω διαφοράς πίεσης 100J
ανά µονάδα όγκου και η κινητική ενέργεια της µάζας αυξάνεται κατά 150J ανά µονάδα
όγκου. Εποµένως η µάζα του ϱευστού

(α) ανέρχεται,

(ϐ) κατέρχεται,

(γ) ανέρχεται, διατηρώντας σταθερή τη µηχανική του ενέργεια.

(δ) κατέρχεται, διατηρώντας σταθερή τη µηχανική του ενέργεια.
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1.24. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήµατος 1, κατά τη ϕορά ϱοής του ιδανικού ϱευστού από
το σηµείο Α στο σηµείο Β της ίδιας οριζόντιας ϱευµατικής γραµµής

(α) η πυκνότητα µειώνεται.

(ϐ) η παροχή του σωλήνα µειώνεται.

(γ) η δυναµική ενέργεια ανά µονάδα όγκου του ιδανικού ϱευστού αυξάνεται.

(δ) η κινητική ενέργεια ανά µονάδα όγκου του ιδανικού ϱευστού αυξάνεται.

1.25. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος ϐρίσκεται εντός πεδίου ϐαρύτητας µε επι-
τάχυνση ϐαρύτητας g και περιέχει νερό πυκνότητας ρ. Το ύψος του νερού στο δοχείο
είναι H. Στο σηµείο Α, που απέχει απόσταση h από τον πυθµένα του δοχείου, η υδρο-
στατική πίεση είναι ίση µε :

(α) Patm + ρgh

(ϐ) Patm + ρg(H − h)

(γ) ρgh

(δ) ρg(H − h)

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9 http://www.perifysikhs.com



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Φυσική Γ Λυκείου 2020-2021 4ο Σετ Ασκήσεων

1.26. Το Σχήµα 2 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. Για τις πιέσεις και τις ταχύτητες στα σηµεία Α και
Β του σωλήνα ισχύει :

(α) PA = PB και υA = υB

(ϐ) PA > PB και υA > υB

(γ) PA < PB και υA = υB

(δ) PA > PB και υA = υB

1.27. Ιδανικό ϱευστό ϱέει σε σωλήνα που ϐρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σχήµα 1 απει-
κονίζεται τµήµα του σωλήνα, και το ιδανικό ϱευστό ϱέει από τη ϑέση (1) προς τη ϑέση
(2). Για τις πιέσεις R1 και R2 στις δύο αυτές ϑέσεις του σωλήνα ισχύει ότι :

(α) P1 < P2

(ϐ) PA1 > P2

(γ) P1 = P2

(δ) Αδυνατούµε να τις συγκρίνουµε
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1.28. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ)

(α) Η υδροστατική πίεση για δύο σηµεία ενός υγρού σε ισορροπία που ϐρίσκονται στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο είναι ίδια.

(ϐ) Ο υδραυλικός ανυψωτήρας είναι ένας πολλαπλασιαστής πίεσης.

(γ) Στο υγρό ενός δοχείου που ϐρίσκεται εκτός ϐαρυτικού πεδίου επικρατεί η ίδια πίεση σε
όλα του τα σηµεία.

(δ) Η υδροστατική πίεση οφείλεται στο ϐάρος του υγρού.

(ε) Η ταχύτητα ϱοής ενός ασυµπίεστου ιδανικού ϱευστού κατά µήκος ενός σωλήνα που δεν
έχει σταθερή διατοµή, είναι µεγαλύτερη εκεί που πυκνώνουν οι ϱευµατικές γραµµές

(στ) Η ϱοή ενός ϱευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει στροβίλους.

(Ϲ) Η εξίσωση της συνέχειας στα ϱευστά είναι άµεση συνέπεια της αρχής διατήρησης ενέρ-
γειας.

(η) Η πίεση που δηµιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σηµείο ενός ακίνητου υγρού µετα-
ϕέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σηµεία του.

(ϑ) Κατά τη ϱοή ιδανικού ϱευστού σε οριζόντιο σωλήνα, όταν οι ϱευµατικές γραµµές παρου-
σιάζουν την ίδια πυκνότητα, η ταχύτητα ϱοής δεν µεταβάλλεται

(ι) ασυµπίεστο ϱευστό, που παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές µε τα τοιχώµατα του
σωλήνα µέσα στον οποίο ϱέει , χαρακτηρίζεται ως ιδανικό

2. Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση

2.1. Στο διπλανό σχήµα το έµβολο έχει ϐάρος Β, διατοµή Α και ισορροπεί. Η δύναµη που
ασκείται από το υγρό στο έµβολο είναι :

(α) F = ρghA (ϐ) B + F = ρghA (γ) F = PatmA+ ρghA

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.2. Στο διπλανό υδραυλικό πιεστήριο τα δύο έµβολα αρχικά ϐρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο
επίπεδο. Πιέζουµε το αριστερό έµβολο µε µία δύναµη F1 προκαλώντας µία µικρή
µετατόπιση ∆x1, οπότε το δεξιό έµβολο δέχεται µία δύναµη F2 και µετακινείται κατά
∆x2. Για τα έργα των δύο δυνάµεων ισχύει :

(α) w1 = w2 (ϐ) w1 < w2 (γ) w1 > w2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.3. Τα δύο ανοιχτά σκέλη του δοχείου του παρακάτω σχήµατος γεµίζονται µε υγρό πυ-
κνότητας ρ, µέχρι τα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, ενώ η ϐαλβίδα είναι κλειστή. Το δεξιό
σκέλος του δοχείου είναι κεκλιµένο µε γωνία κλίσης φ, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Αν
Po η ατµοσφαιρική πίεση:

(α) η πίεση στο κάτω µέρος της ϐαλβίδας είναι Po + ρgLηµφ .

(ϐ) οι πιέσεις στο πάνω και στο κάτω µέρος της ϐαλβίδας είναι ίσες.

(γ) η πίεση στο πάνω µέρος της ϐαλβίδας είναι ρgh.

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.4. Στον υδραυλικό ανυψωτήρα του σχήµατος τα έµβολα , E1 και E2 έχουν λόγο εµβαδών
A1

A2

=
1

10
και µπορούν να µετακινούνται στους κατακόρυφους σωλήνες χωρίς τριβές.

Ασκούµε στο έµβολο E1 κατακόρυφη δύναµη µέτρου F1 µετατοπίζοντας το σηµείο ε-
ϕαρµογής της κατά y1 οπότε στο έµβολο E2 ασκείται από το υγρό δύναµη µέτρου F2

που µετατοπίζει το σηµείο εφαρµογής της κατά y2 . Το έργο W1 της δύναµης F1 και το
έργο W2 της δύναµης F2 συνδέονται µε τη σχέση

(α) W1 = W2 (ϐ) W1 = 10W2 (γ) W1 =
1

10
W2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.5. Το σχήµα 2 παριστάνει την αρχή λειτουργίας του υδραυλικού ανυψωτήρα, που περιέχει
ιδανικό ϱευστό. Ασκούµε στο µικρό έµβολο του ανυψωτήρα, διατοµής A1, δύναµη
µέτρου F1 κάθετη σε αυτό. Το µέτρο της δύναµης F2, που ασκεί το υγρό στο έµβολο
διατοµής A2, είναι ίσο µε :

(α) F1
A2

2

A2
1

(ϐ) F1
A1

A2
(γ) F1

A2

A1

Να ϑεωρήσετε αβαρή τα έµβολα.
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Πανελλήνιες Οµογενών - Σεπτέµβρης 2016
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2.6. Το κλειστό κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος περιέχει δύο υγρά που δεν αναµιγνύονται.
Το νερό που έχει πυκνότητα ρ2 και το λάδι που επιπλέει έχει πυκνότητα ρ1 = 0, 8ρ2 .
Στο πάνω µέρος του δοχείου δεν υπάρχει παγιδευµένος αέρας. Τα ύψη των υγρών στο
δοχείο για το λάδι και το νερό είναι d και 2d αντίστοιχα. Το σηµείο 1 αντιστοιχεί σε
σηµείο της διαχωριστικής επιφάνειας µεταξύ των υγρών και το σηµείο 2 είναι σηµείο
του πυθµένα του δοχείου. Αν P1,P2 είναι οι πιέσεις στα σηµεία 1, 2 αντίστοιχα, ισχύει

(α)
P2

P1
= 2 (ϐ)

P2

P1
= 3 (γ)

P2

P1
= 3, 5

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.7. Στον οριζόντιο σωλήνα, του σχήµατος 3, ασυµπίεστο ιδανικό ϱευστό έχει στρωτή ϱοή
από το σηµείο Α προς το σηµείο Β. Η διατοµή aa του σωλήνα στη ϑέση Α είναι διπλάσια
από τη διατοµή Ab του σωλήνα 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 :

(α)
3Λ

4
(ϐ) 3Λ (γ) 2Λ

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Πανελλήνιες Εξετάσεις, Μάης 2016
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2.8. Στο σχήµα ϕαίνεται ένας σωλήνας µε διακλαδώσεις διαφορετικών διατοµών και ένα
ιδανικό ϱευστό που τον διαρρέει. Για τις επιµέρους παροχές των σωλήνων γνωρίζουµε
ότι Π1 = 2Π2 = 2Π3. Τα ϐέλη δείχνουν την κατεύθυνση κίνησης του ϱευστού. Στη
διατοµή 4 το υγρό ϱέει προς τα

(α) αριστερά µε Π4 = Π2 (ϐ) δεξιά µε Π4 = 2Π2 (γ) δεξιά µε Π4 = Π2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.9. Σε µια κατάσταση, γνωστή µε τον ιατρικό όρο ως αθηροσκλήρωση, η διατοµή µιας
αρτηρίας λόγω συσσώρευσης λιπιδίων ϕράσσεται εν µέρει µε αποτέλεσµα ένα τµήµα του
εµβαδού της διατοµής της να καθίσταται ανενεργό. Το ανενεργό τµήµα µιας αρτηρίας
είναι ίσο µε το 25% του εµβαδού της. Αν η ταχύτητα ϱοής του αίµατος στο ϕυσιολογικό
τµήµα της αρτηρίας είναι υ1 , τότε για την ταχύτητα ϱοής του αίµατος στο εν µέρει
ϕραγµένο τµήµα, υ2, ισχύει :

(α) υ2 = 4υ1 (ϐ) υ2 =
4

3
υ1 (γ) υ2 =

3

4
υ1

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.10. Από τη ϐρύση του σχήµατος που έχει εσωτερική διατοµή εµβαδού Α (σηµείο 1) εξέρχεται
νερό µε ταχύτητα υ1. Στο σηµείο 2 το εµβαδόν διατοµής της στήλης του νερού έχει
µειωθεί στο µισό. Αν η η επιτάχυνση της ϐαρύτητας στην περιοχή είναι g, ο όγκος της
στήλης του νερού που υπάρχει κάτω από τη ϐρύση µεταξύ των σηµείων 1 και 2 είναι

(α) ∆V =
Aυ2

1

g
(ϐ) ∆V =

Aυ2
1

2g
(γ) ∆V =

2Aυ2
1

g

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.11. Ο οριζόντιος αγωγός του σχήµατος µε διατοµή επιφάνειας A1 σχηµατίζει στένωση µε
διατοµή επιφάνειας A2 όπου A1 = 2A2. ∆ύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες που είναι
ανοικτοί στο πάνω µέρος τους συνδέονται στον κύριο αγωγό και στο στένωµα. ΄Ενα
ιδανικό υγρό ϱέει στον αγωγό από τα αριστερά προς τα δεξιά και οι δύο ελεύθερες
επιφάνειες του υγρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες απέχουν µεταξύ τους ∆h. Το
µέτρο της ταχύτητας του υγρού στην περιοχή διατοµής εµβαδού A1 είναι υ1 και η
επιτάχυνση της ϐαρύτητας στην περιοχή είναι g. Η ταχύτητα υ1 και η κατακόρυφη
απόσταση ∆h συνδέονται µε τη σχέση:

(α) υ1 =
√

2g ·∆h (ϐ) υ1 =

√
2g ·∆h

3
(γ) υ1 =

√
g ·∆h

3

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.12. Ο σωλήνας του σχήµατος αποτελείται από δύο οριζόντια τµήµατα και ένα κατακόρυφο.
Το κάτω οριζόντιο τµήµα έχει εµβαδόν κάθετης διατοµής A1 και το πάνω τµήµα A2 =
2A1. Τα δύο οριζόντια τµήµατα απέχουν µεταξύ τους κατακόρυφα κατά h. ΄Ενα ιδανικό
υγρό ϱέει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η ταχύτητα του υγρού στο κάτω τµήµα είναι
υ1, ενώ οι πιέσεις στο κάτω και πάνω τµήµα είναι ίδιες. Η υψοµετρική διαφορά h
ανάµεσα στα δύο οριζόντια τµήµατα του σωλήνα και η ταχύτητα υ1 συνδέονται µε τη
σχέση:

(α) h =
3υ2

1

8g
(ϐ) h =

υ2
1

2g
(γ) h =

3υ2
1

2g

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.13. Το κυλινδρικό δοχείο 1 του σχήµατος έχει µεγάλο εµβαδόν ϐάσης και περιέχει ιδανικό
υγρό. Στο πλευρικό τοίχωµα και σε ϐάθος h υπάρχει οπή εµβαδού διατοµής A1 από
την οποία εξέρχεται το υγρό µε ταχύτητα µέτρου υ1. Σε ένα ίδιο δοχείο 2 υπάρχει το

ίδιο υγρό και σε ϐάθος
h

2
υπάρχει οπή εµβαδού διατοµής A2 από την οποία εξέρχεται το

υγρό µε ταχύτητα µέτρου υ2. Αν οι παροχές των οπών είναι ίσες, ο λόγος των εµβαδών
A1

A2

είναι :

(α)
1√
2

(ϐ)
1

2
(γ)

√
2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.14. Το δοχείο του σχήµατος περιέχει νερό ύψους h. Θεωρούµε ότι η ελεύθερη επιφάνεια
του νερού στο δοχείο έχει µεγάλο εµβαδόν ώστε το ύψος h να παραµένει σταθερό.
Στο πλευρικό τοίχωµα του δοχείου και κοντά στον πυθµένα, είναι προσαρµοσµένος
ένας σωλήνας σταθερής διατοµής ο οποίος κάµπτεται έτσι ώστε το νερό να εκτοξεύεται
κατακόρυφα προς τα πάνω. Για τα µέτρα των ταχυτήτων του υγρού καθώς αυτό διέρχεται
από τα σηµεία Β και Γ που ϐρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (ϐλέπε σχήµα) ισχύει :

(α) υB = υΓ (ϐ) υB > υΓ (γ) υB < υΓ

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

2.15. Στο δοχείο του σχήµατος που έχει µεγάλο εµβαδόν διατοµής, πέφτει νερό από µια ϐρύση
η οποία έχει σταθερή παροχή, Π1. Στο πλευρικό τοίχωµα του δοχείου και κοντά στον
πυθµένα υπάρχει µικρή οπή εµβαδούA από την οποία εξέρχεται το νερό, µε αποτέλεσµα
η στάθµη του νερού στο δοχείο να σταθεροποιηθεί σε ύψος h. Αν το εµβαδόν της οπής
διπλασιαστεί, η στάθµη του νερού ϑα σταθεροποιηθεί σε ύψος h′ για το οποίο ισχύει :

(α) h′ = 2h (ϐ) h′ =
h

2
(γ) h′ =

h

4

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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2.16. ∆οχείο µε κατακόρυφα τοιχώµατα περιέχει ένα ασυµπίεστο ιδανικό υγρό.Το ύψος του
υγρού στο δοχείο είναι η, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 2. Στο δοχείο ανοίγουµε µικρή
οπή στο πλευρικό του τοίχωµα, σε ύψος y = h/2 από τη ϐάση του. Η ϕλέβα που
δηµιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη ϐάση του δοχείου.
Η απόσταση x είναι ίση µε :

(α) h (ϐ)
h

2
(γ) 2h

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Επαναληπτικές Πανελλήνιες, Ιούνης 2016

2.17. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο µε κατακόρυφα τοιχώµατα περιέχει νερό µέχρι ύψους H.
Από τον πυθµένα του πλευρικού τοιχώµατος του δοχείου εξέρχεται λεπτός κυλινδρικός
σωλήνας σταθερής διατοµής. Ο σωλήνας είναι αρχικά οριζόντιος και στη συνέχεια
κάµπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς τα πάνω. Το άνοιγµα του σωλήνα ϐρίσκεται

σε ύψος h =
H

5
πάνω από το επίπεδο του πυθµένα του δοχείου, όπως ϕαίνεται στο

σχήµα 2:

Να ϑεωρήσετε ότι :

� η ταχύτητα µε την οποία κατεβαίνει η στάθµη του νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αµελητέα

� το νερό συµπεριφέρεται ως ιδανικό ϱευστό

� η ατµοσφαιρική πίεση παραµένει σταθερή.
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Το µέτρο της ταχύτητας υA µε την οποία ϱέει το νερό στο σηµείο Α του οριζόντιου σωλήνα είναι
ίσο µε :

(α)

√
2gh (ϐ)

√
10gh (γ) 2

√
2gh

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Πανελλήνιες, Ιούνης 2017

2.18. ΄Ενα δοχείο περιέχει νερό µέχρι ύψους H και ϐρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο.
Ανοίγουµε δύο µικρές οπές στο δοχείο σε ύψη h1 και h2 = 3h1 πάνω από το οριζόντιο
δάπεδο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 2. Οι δύο ϕλέβες του νερού που εκρέει από τις δύο
µικρές οπές συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σηµείο Α.

Να ϑεωρήσετε ότι :

� η ταχύτητα µε την οποία κατεβαίνει η στάθµη του νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αµελητέα

� το νερό συµπεριφέρεται ως ιδανικό ϱευστό

� η ατµοσφαιρική πίεση παραµένει σταθερή.

Η σχέση που ισχύει είναι :

(α) H = 4h1 (ϐ) H = 5h1 (γ) H = 6h1

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Επαναληπτικές Πανελλήνιες, Σεπτέµβρης 2017

2.19. Ο κυλινδρικός σωλήνας Γ∆ του σχήµατος αποτελεί τµήµα ενός µεγάλου σωλήνα µετα-
ϐλητής διατοµής και ϐρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον σωλήνα ϱέει µε σταθερή
παροχή ιδανικό υγρό πυκνότητας ϱ µε ϕορά από το Γ προς το ∆. Η σχέση των εµβαδών
των εγκαρσίων διατοµών του σωλήνα στα σηµεία Γ και ∆ είναι AΓ = 2A∆. Το µέτρο
της ταχύτητας µε την οποία κινείται το υγρό στο σηµείο Γ είναι υΓ. Τα σηµεία Γ και ∆
απέχουν υψοµετρικά κατά h, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Η ϕλέβα του υγρού που εξέρχεται από το στόµιο ∆ πέφτει σε σηµείο Κ στην προέκταση της
οριζόντιας ευθείας που διέρχεται από το σηµείο Γ.Η απόσταση ΖΚ (ϐεληνεκές) είναι ίση µε 4h.
Η διαφορά πίεσης ∆P µεταξύ των σηµείων Γ και ∆ ισούται µε :
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(α) 2ρυ2
Γ (ϐ) ρυ2

Γ (γ)
ρυ2

Γ

2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2018

2.20. Σε ανοιχτό κωνικό δοχείο (Σχήµα 5) που περιέχει ιδανικό ϱευστό αφαιρούµε τον πυθ-
µένα µε αποτέλεσµα το ϱευστό να αρχίσει να ϱέει. Κάποια χρονική στιγµή το περιε-
χόµενο ϱευστό στο δοχείο έχει ύψος H.

Η ταχύτητα του ϱευστού στην επιφάνεια εµβαδού A1 είναι ίση µε υ1 ενώ η αντίστοιχη τα-

χύτητα του ϱευστού στον πυθµένα εµβαδού A2 =
A1

6
είναι ίση µε υ2. Τότε το ύψος H ισούται

µε :

(α)
11υ2

1

2g
(ϐ)

35υ2
1

2g
(γ)

35υ2
1

g

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Σεπτέµβρης 2018
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2.21. Στον οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα ΒΓ µεταβλητής διατοµής του Σχήµατος 3, ϱέει µε
σταθερή παροχή νερό, το οποίο ϑεωρείται ιδανικό ϱευστό µε ϕορά από το Β προς το
Γ. Για τα εµβαδά των εγκαρσίων διατοµών των περιοχών (1) και(2), αντίστοιχα, ισχύει
A1 = 2A2.Σε σηµείο ∆ της περιοχής (1) έχουµε προσαρµόσει ένα λεπτό κατακόρυφο
σωλήνα, στον οποίο η ελεύθερη επιφάνεια του νερού ϐρίσκεται σε ύψος h από την
οριζόντια διεύθυνση x′x.Το νερό που εξέρχεται από το στόµιο Γ του σωλήνα χύνεται σε
δοχείο µεγάλου όγκου που είναι στερεωµένο σε οριζόντιο έδαφος. Στη ϐάση του δοχείου

στη ϑέση (3) υπάρχει µικρή οπή Ζ µε εµβαδόν διατοµής A3 =
A2

2
.Λόγω της εξόδου του

νερού από την οπή Ζ το δοχείο δεν µπορεί να γεµίσει και η ελεύθερη επιφάνεια του
νερού σταθεροποιείται σε ύψος H(Σχήµα 3).

Ο λόγος του ύψους h του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα προς το ύψος H του νερού στο
δοχείο είναι ίσος µε :

(α)
3

4
(ϐ)

3

8
(γ)

3

16

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2019

2.22. Ο σωλήνας στο ϱοόµετρο Venturi είναι οριζόντιος και διαρρέεται από ιδανικό ϱευστό,
όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Η εγκάρσια διατοµή στην περιοχή (1) έχει εµβαδόν A1 και η

αντίστοιχη στην περιοχή (2) έχει εµβαδόν A2 µε
A1

A2

= 2. Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας

είναι ίση µε g και η υψοµετρική διαφορά της στάθµης του υγρού που περιέχεται στους
κατακόρυφους λεπτούς ανοιχτούς σωλήνες είναι ίση µε h.

∆ιπλασιάζουµε την ταχύτητα ϱοής του ιδανικού ϱευστού στην περιοχή (1). Η υψοµετρική δια-
ϕορά της στάθµης του υγρού στους κατακόρυφους λεπτούς ανοικτούς σωλήνες γίνεται ίση µε :

(α)
h

2
(ϐ) 2h (γ) 4h
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντη-
σή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Σεπτέµβρης 2019

2.23. Στο σχήµα 3, στο ανοιχτό δοχείο µεγάλου όγκου µε κατακόρυφα τοιχώµατα, πέφτει
συνέχεια νερό, το οποίο ϑεωρείται ιδανικό ϱευστό, από µια ϐρύση Β σταθερής παροχής
Π. Το δοχείο ϐρίσκεται σε οριζόντιο έδαφος και δε µπορεί να γεµίσει, γιατί εξέρχεται
νερό από µία οπή Ο, που ϐρίσκεται σε ένα από τα κατακόρυφα τοιχώµατα του δοχείου.
Η οπή ϐρίσκεται σε ύψος h1 από τη ϐάση του δοχείου, και το εµβαδόν διατοµής της Α
είναι πολύ µικρότερο από το εµβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας του νερού.
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Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος H από τη ϐάση του δοχείου.
Η λεπτή ϕλέβα νερού που εξέρχεται από την οπή πέφτει στο οριζόντιο έδαφος σε σηµείο
∆, το οποίο απέχει οριζόντια απόσταση (Γ∆)=S από τη ϐάση του δοχείου. Σε σηµείο
Ε του ιδίου κατακόρυφου τοιχώµατος µε την οπή, και στην ίδια κατακόρυφο, έχουµε
στηρίξει λεπτή οριζόντια ϱάβδο ΕΖ µήκους (ΕΖ)=S/2. Το σηµείο Ε ϐρίσκεται σε ύψος

h2 =
21H

32
. Αν η λεπτή ϕλέβα του νερού διέρχεται οριακά από το άκρο Ζ της ϱάβδου ,

τότε η παροχή Π της ϐρύσης είναι

(α) Π =
A

2

√
gH (ϐ) Π = 2A

√
gH (γ) Π = A

√
2gH

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντη-
σή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνιος 2020

2.24. ∆ύο διαφορετικά ιδανικά υγρά 1 και 2 περιέχονται σε όµοια κυλινδρικά δοχεία που
ϐρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο εντός του ϐαρυτικού πεδίου της γης. Το ύψος των
υγρών και στα δύο δοχεία είναι ίσο µε Η. Το δοχείο που περιέχει το υγρό 1 ϕέρει µικρή
οπή στο πλευρικό τοίχωµα, σε ύψος h1 από τη ϐάση του, ενώ το δοχείο µε το υγρό
2, ϕέρει µικρή οπή στο πλευρικό τοίχωµα, σε ύψος h2 από τη ϐάση του, µε h2 > h1

(Σχήµα 3).

Από τις δύο οπές εξέρχονται τα υγρά 1 και 2 αντίστοιχα. (Θεωρήστε ότι η ταχύτητα µε
την οποία κατεβαίνει η στάθµη των υγρών στα ανοιχτά δοχεία είναι αµελητέα, τα υγρά
συµπεριφέρονται ως ιδανικά ϱευστά και η ατµοσφαιρική πίεση παραµένει σταθερή).

Αν οι ϕλέβες των δύο υγρών πέφτουν στο οριζόντιο επίπεδο σε αποστάσεις x1 και x2

(ϐεληνεκή) από τα κατακόρυφα τοιχώµατα και ισχύει x1 = x2, τότε η σχέση των δύο
υψών h1 καιh2 είναι :

(α) h1 + h2 = H (ϐ) h1 + h2 =
3H

2
(γ) h1 + h2 =

5H

3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντη-
σή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Σεπτέµβριος 2020
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3. Θέµα Γ - Ασκήσεις

3.1. Στο διπλανό δοχείο σχήµατος U ϱίχνουµε υδράργυρο όπως ϕαίνεται στο σχήµα (α).
Οι διατοµές των δύο σκελών του δοχείου έχουν εµβαδά A1 = 10cm2 και A2 = 5cm2

(αριστερό και δεξιό αντίστοιχα). Στη συνέχεια ϱίχνουµε 100g νερού στο δεξιό σκέλος του
σωλήνα όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Τα δύο υγρά δεν αναµειγνύονται.

(α) Να υπολογιστεί το ύψος της στήλης του νερού που δηµιουργήθηκε.

(ϐ) Να υπολογιστεί η ανύψωση h, της ελεύθερης επιφάνειας του υδραργύρου στο αριστερό
σκέλος του σωλήνα.

∆ίνεται : η πυκνότητα του υδραργύρου ρ1 = 13, 6g/cm3 και η πυκνότητα του νερού ρ2 =
1g/cm3

3.2. ΄Ενα κυλινδρικό δοχείο µε εµβαδό ϐάσης A = 100cm2 περιέχει νερό µέχρι ύψους h1 =

45cm.

(α) Να υπολογίσετε την υδροστατική πίεση σε σηµείο Γ στον πυθµένα του δοχείου.
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(ϐ) Ρίχνουµε πάνω από το νερό ποσότητα λαδιού µάζας ίσης µε του νερού, όπως ϕαίνεται
στο διπλανό σχήµα 1. Να υπολογίσετε τη συνολική πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια Β
µεταξύ των δύο υγρών και τη δύναµη που δέχεται ο πυθµένας µόνο από το περιεχόµενο
του δοχείου.

(γ) Εισάγουµε έναν οµογενή κύλινδρο µικρών διαστάσεων µέσα στο δοχείο. Ο κύλινδρος
ισορροπεί όπως ϕαίνεται στο σχήµα 2, µισός µέσα στο λάδι και µισός στο νερό. Οι στάθ-
µες των δύο υγρών να ϑεωρήσετε πως δεν αλλάζουν µε την είσοδο του κυλίνδρου. Να
υπολογίσετε την πυκνότητα του κυλίνδρου.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η πυκνότητα του νερού ρν = 1g/cm3,
η πυκνότητα του λαδιού ρλ = 0, 9g/cm3 και η ατµοσφαιρική πίεση patm = 105N/m2.

3.3. Μία ϐρύση B1, παροχής Π1, εσωτερικής διατοµής A1 = 4cm2, ξεκινά τη χρονική στιγµή
t = 0 να εισάγει νερό µε ταχύτητα ϱοής υ1 = 30m/min, σε µια µικρή άδεια κυλινδρική
δεξαµενή εµβαδού ϐάσης A = 2000cm2. Τη χρονική στιγµή t1 = 100s, η στάθµη του
νερού ανέρχεται σε ύψος h1. Εκείνη τη στιγµή ανοίγουµε µια δεύτερη ϐρύση, B2,
αφαίρεσης νερού, που ϐρίσκεται στον πυθµένα της δεξαµενής, διατηρώντας ανοικτή και
τη ϐρύση B1. Παρατηρούµε ότι µετά την πάροδο χρονικού διαστήµατος ∆t = 100s,
δηλαδή τη χρονική στιγµή t2 = 200s, η στάθµη του νερού ανέβηκε κατά h2 = 5cm
ακόµα. Τη χρονική στιγµή t2 κλείνουµε τη ϐρύση B1 και αφήνουµε ανοικτή µόνο τη
δεύτερη ϐρύση. Να υπολογίσετε :

(α) την παροχή της πρώτης ϐρύσης.

(ϐ) το ύψος h1.

(γ) την παροχή της δεύτερης ϐρύσης.

(δ) την υδροστατική πίεση στον πυθµένα της δεξαµενής, µετά από πάροδο χρονικού δια-
στήµατος 100s από τη στιγµή t2 που κλείσαµε τη ϐρύση εισόδου νερού.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η πυκνότητα του νερού ρ = 1g/cm3

και ότι η παροχή της ϐρύσης B2 παραµένει χρονικά σταθερή.
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3.4. Η αθηροσκλήρωση είναι πάθηση των αρτηριών που δηµιουργείται από τη σταδιακή
εναπόθεση λιπαρών ουσιών στα τοιχώµατά τους, µε αποτέλεσµα τη στένωση και την
απόφραξή τους, που µπορεί να οδηγήσει σε έµφραγµα ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Στο
διπλανό σχήµα ϕαίνεται µια αρτηρία που είναι εν µέρει ϕραγµένη στην περιοχή του
σηµείου Γ. Στην περιοχή που δεν υπάρχει η µερική απόφραξη, η κυκλική διατοµή A2

έχει ενεργό ακτίνα r2 = 12mm και η ταχύτητα του αίµατος είναι υ2 = 0, 5m/s. Στο
σηµείο της στένωσης Γ, η κυκλική διατοµή A1 έχει ενεργό ακτίνα r1 και η ταχύτητα του
αίµατος, υ1 , είναι αυξηµένη κατά 125% σε σχέση µε τη υ2. Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ1 του αίµατος στην περιοχή µε την στένωση.

(ϐ) την ενεργό διάµετρο δ1 της αρτηρίας στην περιοχή που υπάρχει η στένωση.

(γ) το ποσοστό % που είναι ϕραγµένη η επιφάνεια της διατοµής της αρτηρίας.

(δ) τον όγκο του αίµατος που διέρχεται από το σηµείο της αρτηρίας µε τη στένωση σε χρονικό
διάστηµα ενός λεπτού.

3.5. ΄Ενας κυλινδρικός σωλήνας νερού ϐρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο και αποτελείται από
τρία τµήµατα µεταβλητής διατοµής, όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το τµήµα A έχει
εµβαδό διατοµής A1 = 4cm2, το τµήµα Β, A2 = 2cm2 και το τµήµα Γ, A3. Στο τµήµα
Α του σωλήνα επικρατεί πίεση P1 = 2 · 105N/m2. Στο τµήµα Β το νερό έχει ταχύτητα
υ2 = 10m/s. Το νερό εξέρχεται στον αέρα από την έξοδο ∆ του σωλήνα.Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ1 του νερού στο τµήµα Α του σωλήνα.

(ϐ) την πίεση P2 στο τµήµα Β του σωλήνα.

(γ) τη διατοµή του σωλήνα A3 στο τµήµα Γ του σωλήνα.

(δ) τη µάζα του νερού που εξέρχεται από το σωλήνα σε χρόνο t = 5min.
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Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3 και η ατµοσφαιρική πίεση Patm =
105N/m2.

3.6. ΄Ενας κυλινδρικός σωλήνας νερού ϐρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο και αποτελείται
από τρία τµήµατα µεταβλητής διατοµής, όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το τµήµα
Α έχει εµβαδό διατοµής A1 = 5cm2, το τµήµα Β, A2 = 2cm2 και το τµήµα Γ, A3. Στο
τµήµα Β το νερό έχει ταχύτητα υ2 = 5m/s. Στο τµήµα Γ του σωλήνα η κινητική ενέργεια

του νερού ανά µονάδα όγκου είναι
K

∆V
= 5 · 104J/m3. Στο τµήµα Γ (σηµεία 3 και 4,

ϐλέπε σχήµα) η διατοµή είναι ίδια και το νερό από το άκρο ∆ του σωλήνα εξέρχεται στον
αέρα. Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των σηµείων 1 και 2 είναι h1 = 50cm και µεταξύ
των σηµείων 2 και 3 είναι h2 = 30cm.Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ4 του νερού στην έξοδο ∆.

(ϐ) το εµβαδό διατοµής A3 στο τµήµα Γ.

(γ) τις πιέσεις στα σηµεία 1, 2, 3 και 4 του σωλήνα.

(δ) το έργο που παρέχεται από το περιβάλλον ϱευστό σε όγκο νερού ∆V = 1L, κατά την
µετακίνησή του από το σηµείο 2 στο σηµείο 3.

Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.
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3.7. Το δοχείο µεγάλης επιφάνειας, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτό και
γεµάτο µε νερό. Η επιφάνεια της διατοµής του δοχείου είναι A1 και στο κατώτερο
σηµείο του πλευρικού τοιχώµατος, σε ϐάθος h1 = 80cm από την ελεύθερη επιφάνεια του
νερού, υπάρχει µικρό άνοιγµα από το οποίο εξέρχεται σωλήνας Β, µε εµβαδό εσωτερικής
διατοµής A2 = 2cm2. Ο σωλήνας στη συνέχεια στενεύει σε µικρότερο σωλήνα Γ, µε
εµβαδό εσωτερικής διατοµής A3 = 1cm2. Οι διατοµές A2 και A3 είναι πολύ µικρότερες
από την επιφάνεια του δοχείου A1. Πάνω στο σωλήνα Β είναι προσαρµοσµένος λεπτός
κατακόρυφος ανοικτός σωλήνας, στον οποίο η στήλη νερού έχει ύψος h2. Από το σωλήνα
Γ το νερό εξέρχεται µε ταχύτητα υ3 στον αέρα. Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ3 του νερού στο σηµείο εξόδου του σωλήνα, Γ.

(ϐ) την ταχύτητα υ2 του νερού στο σηµείο 2 της εξόδου από το δοχείο.

(γ) την πίεση P2 στο σωλήνα Β, στο σηµείο 2.

(δ) το ύψος h2 της στήλης του νερού στον κατακόρυφο λεπτό σωλήνα.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

3.8. Το δοχείο µεγάλης επιφάνειας, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτό, έχει
διατοµή µε µεγάλη επιφάνεια, A1 και είναι γεµάτο µε νερό. Σε κάποιο σηµείο του
πυθµένα του δοχείου υπάρχει ένα µικρό άνοιγµα, από το οποίο εξέρχεται σωλήνας
Β, µε εµβαδό εσωτερικής διατοµής A2 = 4cm2. Ο σωλήνας στη συνέχεια στενεύει σε
µικρότερο σωλήνα, Γ, µε εµβαδό εσωτερικής διατοµής A3 = 2cm2. Οι διατοµές A2 και
A3 είναι πολύ µικρότερες από την επιφάνεια του δοχείου A1. Η στήλη του νερού στο
δοχείο έχει σταθερό ύψος h1 = 1m, ενώ ο σωλήνας έχει συνολικό µήκος h2 = 1m. Το
νερό από το σωλήνα εξέρχεται στον αέρα, στο σηµείο 3, µε ταχύτητα υ3, ενώ στο σηµείο
2 το νερό εξέρχεται από το δοχείο µε ταχύτητα υ2. Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ3 του νερού στο σηµείο εξόδου του σωλήνα Γ, στο σηµείο 3.

(ϐ) την ταχύτητα υ2 του νερού στο σηµείο εξόδου από το δοχείο, στο σηµείο 2.

(γ) την πίεση P2 στο σηµείο εξόδου από το δοχείο, στο σηµείο 2.

(δ) πόσος όγκος νερού εξέρχεται από το σωλήνα Γ σε χρόνο t = 1min.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.
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3.9. Το δοχείο µεγάλης επιφάνειας A1, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτό και
γεµάτο µε νερό σε σταθερό ύψος h2 = 50cm, ενώ πάνω από το νερό υπάρχει στρώµα
λαδιού ύψους h1 = 40cm. Από τον πυθµένα του πλευρικού τοιχώµατος του δοχείου
εξέρχεται λεπτός σωλήνας σταθερής διατοµής A2 = 1cm2. Ο σωλήνας αρχικά είναι
οριζόντιος και στη συνέχεια κάµπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς τα πάνω. Το
άνοιγµα του σωλήνα ϐρίσκεται σε ύψος h3 = 20cm πάνω από το επίπεδο του πυθµένα
του δοχείου και από εκεί το νερό εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ3 (ϐλέπε σχήµα). Η διατοµή
A2 είναι πολύ µικρότερη από την επιφάνεια του δοχείου A1.Να υπολογίσετε :

(α) την πίεση P1 στο σηµείο 1, στη διαχωριστική επιφάνεια λαδιού - νερού.

(ϐ) την κινητική ενέργεια ανά µονάδα όγκου του νερού στο σηµείο 2 του σωλήνα που ϐρίσκεται
αµέσως µετά την έξοδο του νερού από το δοχείο.

(γ) την πίεση P2 στο σηµείο 2 του σωλήνα που ϐρίσκεται αµέσως µετά την έξοδο του νερού
από το δοχείο.

(δ) το ύψος h4 που ϑα ϕτάσει το νερό, από τον πυθµένα του δοχείου.

Να ϑεωρήσετε το νερό και το λάδι ιδανικά ϱευστά.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρν = 103kg/m3,
η πυκνότητα του λαδιού ρλ = 0, 9 · 103kg/m3 και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.
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3.10. Το ϱοόµετρο Venturi, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, αποτελείται από έναν οριζόντιο
κυλινδρικό σωλήνα µεταβλητής διατοµής που διαρρέεται από νερό. Στα δύο µέρη του
έχει διαφορετικές διατοµές A1 = 4cm2 και A2 = 2cm2, αντίστοιχα. Οι δύο λεπτοί
κατακόρυφοι σωλήνες είναι ανοικτοί. ΄Οταν στο σηµείο 1 η ταχύτητα του νερού είναι
υ1 = 2m/s, το νερό στον πρώτο κατακόρυφο σωλήνα ϐρίσκεται σε ύψος h1 = 1, 35m.
Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ2 του νερού στο δεύτερο κοµµάτι του οριζόντιου σωλήνα (σηµείο 2).

(ϐ) την µεταβολή στην πίεση του νερού, καθώς αυτό µεταβαίνει από το πρώτο στο δεύτερο
µέρος του οριζόντιου σωλήνα.

(γ) το ύψος h2 του νερού στον δεύτερο κατακόρυφο σωλήνα.

(δ) το ποσοστό µεταβολής στην αρχική παροχή του σωλήνα, προκειµένου να µηδενιστεί το
ύψος του νερού στο δεύτερο κατακόρυφο σωλήνα, ενώ στον πρώτο να παραµείνει σε ύψος
h1 = 1, 35m.

Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

3.11. Στον οριζόντιο σωλήνα Venturi, µεταβλητής διατοµής, ϱέει ϕυσικό αέριο. Τα δύο µέρη
του σωλήνα έχουν διατοµές A1 και A2, αντίστοιχα, όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα.
Κάτω από τον οριζόντιο σωλήνα υπάρχει δεύτερος υοειδής λεπτός σωλήνας που περιέχει
νερό. Μέσα από τον οριζόντιο σωλήνα µεταφέρονται 0, 6kg αερίου το λεπτό. ΄Οταν στο
σηµείο 1 η κινητική ενέργεια ανά µονάδα όγκου του αερίου είναι 4J/m3, η υψοµε-
τρική διαφορά του νερού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες είναι ∆h = 0, 21cm.Να
υπολογίσετε :
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(α) την ταχύτητα υ1 του ϕυσικού αερίου στο πρώτο κοµµάτι του οριζόντιου σωλήνα (σηµείο
1).

(ϐ) την µεταβολή στην πίεση του αερίου, καθώς αυτό µεταβαίνει από το πρώτο στο δεύτερο
µέρος του οριζόντιου σωλήνα.

(γ) την ταχύτητα υ2 του ϕυσικού αερίου στο δεύτερο κοµµάτι του οριζόντιου σωλήνα (σηµείο
2).

(δ) τις διατοµές A1 και A2 στα δύο µέρη του οριζόντιου σωλήνα.

Να ϑεωρήσετε το ϕυσικό αέριο ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρν = 103kg/m3,
η πυκνότητα του ϕυσικού αερίου ρα = 0, 5kg/m3 και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

4. Θέµα ∆ - Προβλήµατα

4.1. Στον υδραυλικό ανυψωτήρα του διπλανού σχήµατος, τα έµβολα E1 και E2 έχουν εµβαδό
A1 = 10cm2, A2 = 100cm2 και ϐάρη w1 = 10N , w2 = 130N , αντίστοιχα. Το έµβολο
E2 συνδέεται µε το κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, το άλλο άκρο του
οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο. Τα δύο έµβολα ϐρίσκονται αρχικά σε ισορροπία
στο ίδιο ύψος, µε το ελατήριο να είναι επιµηκυµένο από το ϕυσικό του µήκος κατά
d = 30cm.

(α) Να υπολογίσετε τη σταθερά του ελατηρίου k.

Στο έµβολο E1 εφαρµόζουµε κατακόρυφα προς τα κάτω µια µεταβλητή δύναµη τελικού µέτρου
F1 = 12N , µε τρόπο ώστε τα έµβολα να µετακινούνται µε ταχύτητα σχεδόν µηδενική, τελικά τα
έµβολα ισορροπούν σε νέες ϑέσεις. Να υπολογίσετε :

(ϐ) πόσο µετακινήθηκαν τα δύο έµβολα.

(γ) τη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου στη νέα ϑέση ισορροπίας.

(δ) το έργο της δύναµης F2, που ασκείται από το νερό στο έµβολο E2 λόγω της υδροστατικής
πίεσης, κατά τη µετακίνησή του.

∆ίνεται :η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η πυκνότητα του νερού ρν = 1g/cm3
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4.2. ΄Ενας οριζόντιος κυκλικός σωλήνας εσωτερικής ακτίνας r1 εκτοξεύει νερό από ύψος
h = 15m. Το νερό εξέρχεται του σωλήνα µε ταχύτητα υ0, τη χρονική στιγµή t = 0
και όταν ϕτάνει στο έδαφος η επιφάνεια διατοµής της ϕλέβας του έχει ακτίνα r2 ίση µε
r1√

2
. Στο σηµείο πτώσης του νερού στο έδαφος είναι τοποθετηµένο ένα δοχείο όγκου

V = π
√

3L , το οποίο γεµίζει τη χρονική στιγµή t2 = 2
√

3s. Θεωρούµε την αντίσταση
του αέρα αµελητέα. Να υπολογίσετε :

(α) τη χρονική διάρκεια της πτώσης του νερού µέχρι να ϕθάσει στο έδαφος.

(ϐ) την ταχύτητα υ0 εξόδου του νερού από το σωλήνα.

(γ) την οριζόντια απόσταση S του σηµείου που χτυπάει το νερό στο έδαφος από την έξοδο του
σωλήνα και τη γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο, υπό την οποία προσκρούει το νερό.

(δ) την εσωτερική ακτίνα r1 του σωλήνα.

∆ίνεται :η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

4.3. ΄Ενας σωλήνας εσωτερικής διατοµής A = 10cm2 µε τη ϐοήθεια πιεστικής αντλίας εκτοξε-
ύει νερό µε ϱυθµό 1L κάθε δευτερόλεπτο, παράλληλα σε πλάγιο δάπεδο, γωνίας κλίσης
φ = 30o και κατεύθυνση προς τα πάνω. Το νερό προσπίπτει κάθετα στην πλευρική
επιφάνεια ενός σώµατος µάζας m = 0, 5kg, που παραµένει ακίνητο πάνω στο πλάγιο
επίπεδο, όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το σώµα παρουσιάζει µε το δάπεδο συντε-
λεστή στατικής τριβής µστ. Το νερό µετά την πρόσκρουσή του στο σώµα πέφτει προς το
δάπεδο χωρίς ταχύτητα και αποµακρύνεται. Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα µε την οποία εξέρχεται το νερό από το σωλήνα.
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(ϐ) την ισχύ της αντλίας που προωθεί το νερό, αν ϑεωρήσουµε ότι η δυναµική του ενέργεια
δεν µεταβάλλεται.

(γ) τη δύναµη που ασκεί το νερό στο σώµα κατά την πρόσκρουσή του σε αυτό.

(δ) τον ελάχιστο συντελεστή στατικής τριβής µστ, ώστε το σώµα να παραµένει ακίνητο.

∆ίνεται :η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η πυκνότητα του νερού ρν = 1g/cm3

4.4. ΄Ενας κατακόρυφος σωλήνας σταθερής διατοµής A1 = 10cm2, τροφοδοτεί µε νερό δύο
οριζόντιους σωλήνες διατοµής A2 = 3cm2 και A3 = 4cm2, οι οποίοι εκτοξεύουν νερό
προς το έδαφος. Οι οριζόντιοι σωλήνες ϐρίσκονται σε ύψη h2 και h3 αντίστοιχα. Το νερό
αρχίζει να ανέρχεται στον κατακόρυφο σωλήνα µε ταχύτητα υ1 = 3m/s και εξέρχεται
από τους δύο οριζόντιους σωλήνες µε ταχύτητες υ2 = 6m/s και υ3, αντίστοιχα. Οι χρόνοι
που ϐρίσκεται το νερό στο αέρα µέχρι να κτυπήσει στο έδαφος είναι t2 και t3 = 2t2,
αντίστοιχα.Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ3 µε την οποία το νερό εξέρχεται από τον ψηλότερο οριζόντιο σωλήνα.

(ϐ) τα ύψη h2 και h3 στα οποία ϐρίσκονται οι δύο οριζόντιοι σωλήνες.

(γ) την πίεση του νερού P1 στη ϐάση του κατακόρυφου σωλήνα (σηµείο 1).

(δ) ποιο ποσοστό % της συνολικής ποσότητας νερού που τροφοδοτεί ο κατακόρυφος σωλήνας
ϕτάνει στον ψηλότερο οριζόντιο σωλήνα.

Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.
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4.5. Το δοχείο που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτό, έχει διατοµή µε µεγάλη
επιφάνεια A1 και είναι γεµάτο µε νερό σε ϐάθος h1 = 1, 75m. Στο σηµείο Β του
πλευρικού τοιχώµατος, που ϐρίσκεται σε ύψος h2 = 1, 25m από τον πυθµένα, υπάρχει

µικρό άνοιγµα εµβαδού διατοµής A2 =

√
10

2
cm2, που είναι κλεισµένο µε πώµα. Η

διατοµή A2 είναι πολύ µικρότερη από την επιφάνεια του δοχείου, A1. Τη χρονική
στιγµή t = 0 αφαιρούµε το πώµα. Το νερό από το άνοιγµα εξέρχεται µε οριζόντια
ταχύτητα υ2 και µε την πτώση του γεµίζει µικρό άδειο δοχείο όγκου V = 1L που
ϐρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε τον πυθµένα του δοχείου.Να υπολογίσετε :

(α) την ταχύτητα υ2 µε την οποία το νερό εξέρχεται στον αέρα.

(ϐ) τη χρονική στιγµή που ϑα γεµίσει το µικρό δοχείο.

(γ) το εµβαδό της διατοµής A3 της ϕλέβας του νερού στο σηµείο που ϕτάνει στο µικρό δοχείο.

(δ) Αν η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο µεγάλο δοχείο έχει επιφάνεια διατοµής A1 =
100cm2 και τοποθετήσουµε πάνω της έµβολο µάζας m = 15kg, να υπολογίσετε ξανά
τη χρονική στιγµή που ϑα γεµίσει το µικρό δοχείο, αν επαναλάβουµε την παραπάνω
διαδικασία ϑεωρώντας ότι το µεγάλο δοχείο παραµένει γεµάτο µε νερό σε ϐάθος h1 =
1, 75m.

Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

4.6. Το δοχείο επιφάνειας A1 = 100cm2, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτό και
γεµάτο µε νερό σε ύψος h1 = 80cm. Μια ϐρύση µπορεί να εισάγει νερό στο δοχείο. Σε
δύο σηµεία των πλευρικών τοιχωµάτων, στα χαµηλότερα σηµεία του δοχείου, υπάρχουν
δύο µικρά ανοίγµατα Γ και ∆ µε εµβαδά διατοµών A2 = 1cm2 και A3 = 2cm2, που είναι
κλειστά µε πώµατα. Κάτω από το δοχείο υπάρχει πλατιά δεξαµενή, σε κατακόρυφη
απόσταση h2 = 80cm από το δοχείο, στην οποία καταλήγουν οι ϕλέβες νερού από τα
ανοίγµατα. Τη χρονική στιγµή t = 0, ανοίγουµε ταυτόχρονα τη ϐρύση παροχής ΠB και
το άνοιγµα Γ, οπότε το νερό εξέρχεται µε οριζόντια ταχύτητα υ2.Να υπολογίσετε :

(α) την παροχή της ϐρύσης ΠB, ώστε η στάθµη του νερού να παραµένει σταθερή στο αρχικό
ύψος h1.
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(ϐ) την ταχύτητα υδ µε την οποία το νερό προσπίπτει στην πλατιά δεξαµενή.

(γ) τον όγκο του νερού που εισήλθε στη δεξαµενή µέχρι τη χρονική στιγµή t2 = 10, 4s.

(δ) Αφαιρούµε το πώµα και από το άνοιγµα ∆, οπότε το νερό εξέρχεται µε οριζόντια ταχύτητα
υ3. Να υπολογίσετε το ύψος h του νερού στο δοχείο τη χρονική στιγµή που ο ϱυθµός µε
τον οποίο κατεβαίνει η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο είναι 0, 02m/s.

Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

4.7. Η δεξαµενή, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτή και γεµάτη µε νερό σε
ύψος h1 = 125cm. Στα σηµεία Β και Γ του πλευρικού τοιχώµατος και του πυθµένα,
αντίστοιχα, υπάρχουν µικρά ανοίγµατα µε επιφάνειες διατοµών A2 = 1cm2 και A3 =
2cm2, αντίστοιχα. Τα δύο ανοίγµατα ϐρίσκονται σε ύψος h2 = 120cm από το έδαφος
και είναι κλεισµένα µε πώµατα. Οι διατοµές A2 και A3 είναι πολύ µικρότερες από την
επιφάνεια A1 της δεξαµενής. Τη χρονική στιγµή t = 0, αφαιρούµε ταυτόχρονα τα δύο
πώµατα. Το νερό εξέρχεται στον αέρα από τα δύο ανοίγµατα µε ταχύτητες υ2 και υ3

αντίστοιχα. Η ταχύτητα υ2 είναι οριζόντια. Να υπολογίσετε :

(α) τις ταχύτητες υ2 και υ3 µε τις οποίες εξέρχεται το νερό στον αέρα από τα ανοίγµατα Β και
Γ.

(ϐ) το µέτρο των ταχυτήτων υ′2 και υ′3, µε τις οποίες το νερό των δύο ϕλεβών προσκρούει στο
έδαφος.

(γ) τις χρονικές στιγµές t2 και t3, που το νερό των δύο ϕλεβών προσκρούει στο έδαφος.

(δ) τις επιφάνειες των διατοµών A′
2 και A′

3 που έχουν οι ϕλέβες νερού όταν ϕτάνουν στο
έδαφος.
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Να ϑεωρήσετε το νερό ιδανικό ϱευστό.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρ = 103kg/m3

και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

4.8. Η δεξαµενή µεγάλης επιφάνειας A1, που ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα, είναι ανοικτή και
περιέχει νερό σε σταθερό ύψος h = 50cm, ενώ από πάνω από το νερό υπάρχει στρώµα
λαδιού ίδιου ύψους h. Σε δύο σηµεία των πλευρικών τοιχωµάτων, υπάρχουν µικρά

ανοίγµατα Β και Γ µε διατοµές A2 = 2cm2 και A3 =

√
5

3
cm2, αντίστοιχα. Οι διατοµές

A2 καιA3 είναι πολύ µικρότερες από την επιφάνειαA1 της δεξαµενής. Τα δύο ανοίγµατα
ϐρίσκονται σε ύψος h2 = 80cm, h3 = 20cm από τον πυθµένα του δοχείου, αντίστοιχα,
και είναι κλεισµένα µε πώµατα. Τη χρονική στιγµή t = 0, ανοίγουµε ταυτόχρονα τα δύο
ανοίγµατα, οπότε το λάδι και το νερό εξέρχονται στον αέρα µε οριζόντιες ταχύτητες υ2

και υ3, αντίστοιχα. Οι σχηµατιζόµενες ϕλέβες νερού και λαδιού, αφού κάνουν οριζόντιες
ϐολές, καταλήγουν µέσα σε µικρό άδειο δοχείο, όγκου V = 10L, που ϐρίσκεται στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο µε τον πυθµένα της δεξαµενής.Να υπολογίσετε :

(α) τις ταχύτητες υ2 και υ3, µε τις οποίες το λάδι και το νερό εξέρχονται στον αέρα από τα
ανοίγµατα Β και Γ, αντίστοιχα, τη χρονική στιγµή t = 0.

(ϐ) τις χρονικές στιγµές t2 και t3 που οι δύο ϕλέβες από το λάδι και το νερό, αντίστοιχα,
προσπίπτουν στο δοχείο.
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(γ) τη χρονική στιγµή t που ϑα γεµίσει το δοχείο.

(δ) το ποσοστό του συνολικού υγρού στο µικρό δοχείο που καταλαµβάνει το λάδι, κατά τη
χρονική στιγµή t, που το δοχείο γεµίζει.

Να ϑεωρήσετε το νερό και το λάδι ιδανικά ϱευστά.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 ,η πυκνότητα του νερού ρν = 103kg/m3,
η πυκνότητα του λαδιού ρλ = 0, 9 · 103kg/m3 και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105N/m2.

Σηµείωση: Το υλικό του παρόντος Σετ έχει επιλεχτεί από το www.study4exams.gr και από
ϑέµατα Πανελληνίων εξετάσεων.
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