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5.1 Μηχανική των ρευστών  Γ΄. 

21. ∆ύο  έµβολα και οι πιέσεις. 

Στο διπλανό σχήµα, βλέπετε µια κατακόρυφη τοµή ενός κυλινδρικού δοχείου 

ύψους h=3α=3m το οποίο είναι γεµάτο νερό, στο οποίο υπάρχουν δύο αβαρή 

έµβολα Α και Β, τα οποία µπορούν να κινούνται χωρίς τριβές, σε ισορροπία. 

Τα εµβαδά των εµβόλων είναι Α=4cm
2
, η πυκνότητα του νερού 

ρ=1.000kg/m
3
, η ατµοσφαιρική πίεση pατ=10

5
Ρa και g=10m/s

2
. 

 i) Για τα µέτρα των εξωτερικών δυνάµεων που ασκούνται στα έµβολα ισχύει: 

α) F1 < F2,   β) F1=F2,    γ) F1 > F2 . 

ii) Αν F1=20Ν, να βρεθεί το µέτρο της  δύναµης F2. 

iii) Να υπολογιστούν οι δυνάµεις που το νερό ασκεί στην πάνω και κάτω βάση του κυλίνδρου, εµβαδού 

Α1=2m
2
. 

22. Μια στρωτή ροή. 

Σε ένα οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατοµής 100cm
2
 έχουµε µια στρωτή 

ροή νερού. Σε δύο σηµεία Β και Γ, τα οποία απέχουν οριζόντια απόσταση 

x=4m, συνδέονται δυο λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους το 

νερό ανέρχεται σε ύψη h1=40cm και h2=39,6cm αντίστοιχα, όπως στο δι-

πλανό σχήµα. Κάποια στιγµή, την οποία θεωρούµε t=0, η παροχή του σωλήνα, είναι Π0=0,2L/s.  

i) Να βρεθούν οι ταχύτητες ροής στα σηµεία Β και Γ τη στιγµή t=0. 

ii) Να υπολογιστούν οι τιµές της πίεσης στα σηµεία Β και Γ, καθώς και η διαφορά πίεσης µεταξύ τους. 

iii) Να βρεθεί η επιτάχυνση της ποσότητας του νερού, µεταξύ των σηµείων Β και Γ. 

iv) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο σηµείο Β τη στιγµή t1=10s , καθώς και ο όγκος του νερού 

που εξέρχεται από το δεξιό άκρο του σωλήνα µέχρι τη στιγµή t1, θεωρώντας σταθερά τα ύψη του νε-

ρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες. 

Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό  ασυµπίεστο ρευστό το οποίο δεν εµφανίζει εσωτερική τριβή ή τριβή µε τα 

τοιχώµατα του σωλήνα. ∆ίνονται επίσης η ατµοσφαιρική πίεση pατ=10
5
Ν/m

2
,  η πυκνότητα του νερού 

ρ=1.000kg/m
3
 και g=10m/s

2
. 

23. Παίζοντας µε µια σύριγγα. 

Έχουµε γεµίσει µια κατακόρυφη σύριγγα µε νερό, κλείνοντάς την στο κάτω µέρος 

µε έµβολο εµβαδού Α=1cm
2
 και βάρους 0,2Ν, το οποίο δεν παρουσιάζει τριβές µε 

τα τοιχώµατα. Το ύψος της στήλης του νερού είναι h=10cm. 

i)  Να υπολογιστεί η απαραίτητη δύναµη F που πρέπει να ασκούµε στο έµβολο 

για την ισορροπία του. 

ii) Κλείνουµε µε το δάκτυλο το άνω άνοιγµα της σύριγγας, διατοµής ίσης µε το 1/5 της διατοµής του κύρι-

ου σωλήνα και αυξάνουµε την τιµή της δύναµης σε F1=2,2Ν. Πόση δύναµη πρέπει να ασκούµε µε το 
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δάκτυλο στο άνοιγµα για να µην έχουµε διαρροή νερού και ποια η πίεση στην πάνω επιφάνεια του εµ-

βόλου; 

iii) Κάποια στιγµή (t=0) τραβάµε το δάκτυλο και µεταβάλλοντας κατάλληλα την ασκούµενη δύναµη F στο 

έµβολο, πετυχαίνουµε το έµβολο να κινείται µε σταθερή u=0,1m/s. Με τον τρόπο αυτό το νερό εκτι-

νάσσεται κατακόρυφα προς τα πάνω. 

α) Σε πόσο ύψος πάνω από την σύριγγα  θα φτάσει το νερό, αν αγνοήσουµε την αντίσταση του αέρα; 

β) Να βρεθεί η πίεση στην πάνω πλευρά του εµβόλου σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

∆ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m
3
 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s

2
. Με το τράβηγµα 

του δακτύλου, να θεωρείστε ότι αποκαθίσταται, σχεδόν άµεσα, µόνιµη και στρωτή ροή, χωρίς εσωτερικές 

τριβές ή τριβές του νερού µε τα τοιχώµατα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος η σύριγγα συγκρατεί-

ται σε σταθερή θέση. 

24. Η ροή στο στένωµα του σωλήνα. 

Ένας οριζόντιος κυλινδρικός σωλήνας ακτίνας R1=8cm κάποια στιγµή παρουσιάζει ένα στένωµα (σχήµατος 

κόλουρου κώνου), µήκους d=0,4m, καταλήγοντας σε δεύτερο κυλινδρικό σωλήνα ακτίνας R2=4cm. Στο σύ-

στηµα έχουµε µια µόνιµη και στρωτή ροή, όπου η ταχύτητα ροής στο σηµείο Α είναι υ1=0,9m/s ενώ η πίεση 

p1=8.000Ν/m
2
. 
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i)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα ροής καθώς και η πίεση στο σηµείο Β του στενού σωλήνα. 

ii) Ένα σηµείο Γ, βρίσκεται στον άξονα των δύο σωλήνων, στο µέσον του στενώµατος, απέχοντας κατά 

x=0,2m από το τέλος του φαρδιού σωλήνα. 

α) Να υπολογισθεί η ταχύτητα ροής στο σηµείο Γ. 

β) Να βρεθεί η µεταβολή της κινητικής ενέργειας µιας µικρής ποσότητας ρευστού, όγκου 0,2cm
3
 κατά 

την µετακίνησή της, από το σηµείο Α στο Γ. 

γ) Ποια η τιµή της πίεσης στο σηµείο Γ; 

Το ρευστό θεωρείται ασυµπίεστο και ιδανικό, έχοντας πυκνότητα ρ=1.000kg/m
3
. 

25. Οι πιέσεις σε ένα σωλήνα U. 

Ο σωλήνας  του διπλανού σχήµατος έχει ανοικτό το σκέλος Α και κλειστό το σκέλος 

του Β και περιέχει νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m
3
. Η κατακόρυφη απόσταση των ε-

λεύθερων επιφανειών στα δύο σκέλη είναι ίση µε h=2m. 

Να εξετάσετε αν στο σκέλος Β, πάνω από την επιφάνεια του νερού, περιέχεται αέρας ή 

όχι, ∆ίνεται pαtm=10
5
Ν/m

2
 και g=10m/s

2
. 

26. Το ιξώδες και η κίνηση της πλάκας. 

Πάνω σε ένα τραπέζι έχει στρωθεί ένα λεπτό στρώµα µηχανέλαιου πάχους l =0,1cm. 

Μια πλάκα µάζας m1=0,5kg και εµβαδού Α=0,2m
2
, ηρεµεί πάνω στην γλυκερίνη. ∆ένουµε την πλάκα µε 
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αβαρές νήµα, το οποίο αφού περάσουµε από αβαρή τροχαλία όπως στο σχήµα, στο άλλο του άκρο του δέ-

νουµε ένα σώµα Σ, µάζας m2= 0,5kg, το οποίο κάποια στιγµή (t=0) αφήνουµε να κινηθεί. 

i)  Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του σώµατος Σ. 

ii)  Αν µετά από λίγο, το σώµα Σ αποκτά σταθερή ταχύτητα 

πτώσης υ=10cm/s, να βρεθεί ο συντελεστής ιξώδους του µη-

χανέλαιου. 

iii) Ποια η επιτάχυνση της πλάκας τη στιγµή που έχει ταχύτητα 

υ1=4cm/s, θεωρώντας ότι κάθε στιγµή ισχύει η γνωστή εξί-

σωση για την τριβή που ασκείται στην πλάκα από το µηχα-

νέλαιο. 

∆ίνεται g=10m/s
2
. 

27. Από ένα υλικό σηµείο, σε ένα σωµάτιο ρευστού. 

Α) Ένα σώµα, το οποίο θεωρούµε υλικό σηµείο, µάζας 0,2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και τη στιγ-

µή που περνά από µια θέση Α µε ταχύτητα υ1=1m/s, δέχεται δύο δυνάµεις µέτρων F1=4Ν και F2=3Ν, όπως 

στο σχήµα, µε την βοήθεια των οποίων, φτάνει σε σηµείο Β, ενός δεύτερου οριζοντίου επιπέδου, το οποίο 

βρίσκεται σε ύψος h=0,5m, αφού περάσει από ένα κεκλιµένο επίπεδο. Σε όλη τη διαδροµή οι δυο δυνάµεις 

έχουν την διεύθυνση της ταχύτητας (η πρώτη µε την ίδια φορά και η δεύτερη αντίθετη φορά από την ταχύ-

τητα). Στην παραπάνω κίνηση δεν εµφανίζονται τριβές, ενώ το σώµα διανύει συνολικά διάστηµα s=1,3m, 

από τη θέση Α, στη θέση Β. 

i)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα υ2 του σώµατος στη θέση Β. 

ii) Αν στη διάρκεια της παραπάνω µετακίνησης ασκείτο στο 

σώµα και δύναµη τριβής, για να εξασφαλίσουµε την ίδια 

ταχύτητα υ2, θα χρειαστεί να αυξήσουµε το µέτρο της 

δύναµης F1 στην τιµή F1΄=5Ν. Να υπολογιστεί η µηχανι-

κή ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική κατά την µε-

τακίνηση του σώµατος από το Α στο Β. 

Β) Σε ένα δίκτυο ύδρευσης, σε σηµείο Α ενός οριζόντιου σω-

λήνα διατοµής Α1=3cm
2
, έχουµε ροή νερού µε ταχύτητα 

υ1=1m/s, ενώ η πίεση είναι ίση µε p1=106.500Ρa . Ο σωλήνας 

εµφανίζει µια ανοδική πορεία καταλήγοντας σε άλλο οριζό-

ντιο σωλήνα, διατοµής Α2. Σε σηµείο Β του σωλήνα αυτού, η 

πίεση είναι p2=10
5
Ρa, ενώ η κατακόρυφη απόσταση των σηµείων Α και Β είναι h=0,5m. 

iii) Αν το νερό θεωρηθεί ασυµπίεστο ιδανικό ρευστό και η ροή µόνιµη και στρωτή, να βρεθεί η διατοµή 

του σωλήνα στο σηµείο Β. 

iv) Να υπολογιστεί το έργο που παράγει πάνω σε ένα σωµάτιο ρευστού όγκου V1=20cm
3
, το υπόλοιπο νε-

ρό, κατά τη µετάβασή του από το σηµείο Α στο σηµείο Β. 

Σ

 

2υ
r

1υ
r

1F
r

1F
r

2F
r

2F
r

2F
r

1F
r

B

A

h

 

A

B

h

 



Υλικό Φυσικής-Χηµείας Ρευστά. 

 www.ylikonet.gr 4

v) Το νερό βέβαια δεν είναι ιδανικό ρευστό, µε αποτέλεσµα για να έχουµε την ίδια σταθερή παροχή, πρέ-

πει να αυξήσουµε την πίεση στο σηµείο Α στην τιµή pΑ=1,2·10
5
Ρa. Να υπολογιστεί η µηχανική ενέρ-

γεια που µετατρέπεται σε θερµική κατά την µετακίνηση του παραπάνω σωµατίου ρευστού από το Α 

στο Β, εξαιτίας της τριβής. 

∆ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m
3
 και g=10m/s

2
. 

28. Το ύψος και η ταχύτητα σε σωλήνα µε στένωµα. 

Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήµατος, διατοµής ΑΑ=Α1=20cm
2
 

παρουσιάζει σε µια περιοχή ένα στένωµα διατοµής 

ΑΒ=Α2=5cm
2
. Στο σωλήνα ρέει νερό που στο στένωµα έχει τα-

χύτητα 0,8m/s. Το ύψος του νερού στο σωλήνα Α είναι 23cm. 

i)  Πόσο είναι το ύψος του νερού στο σωλήνα Β και πόσο στο 

σωλήνα Γ, όπου ο σωλήνας έχει ξανά διατοµή Α1. 

ii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο στένωµα, όταν το ύψος του νερού στον σωλήνα Α είναι 

12cm και στον Β µηδέν. 

Η ροή να θεωρηθεί µόνιµη και στρωτή ροή ιδανικού ρευστού, ενώ η πυκνότητα του νερού είναι ίση µε 

1.000kg/m
3
. Η ακτίνα του σωλήνα να θεωρηθεί αµελητέα σε σχέση µε τα ύψη  του νερού στους κατακόρυ-

φους σωλήνες, ενώ g=10m/s
2
. 

29. Ανύψωση µιας στήλης νερού. 

Στο  διπλανό σχήµα, ένας αντεστραµµένος σωλήνας µε κλειστό το πάνω του άκρο, συ-

γκρατείται σε κατακόρυφη θέση σε µια λεκάνη µε νερό, µε αποτέλεσµα, το νερό να έχει 

ανέλθει στο εσωτερικό του κατά h=5cm. 

i)  Να υπολογιστεί η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του σωλήνα, πάνω από το νερό. 

ii)  Ένας δεύτερο σωλήνας µε ανοικτά τα δυο του άκρα, βυθίζεται στο νερό και δηµιουρ-

γώντας ένα ρεύµα αέρα στο πάνω άκρο του, παρατηρούµε να «ανεβαίνει» ξανά το 

νερό στο εσωτερικό του, κατά h=5cm. 

α) Μπορείτε να ερµηνεύσετε την άνοδο του νερού στο εσωτερικό του σωλήνα; 

β) Να βρεθεί η ταχύτητα του ρεύµατος του αέρα, θεωρώντας τη ροή µόνιµη και  

στρωτή. 

iii) Αν το µήκος του σωλήνα που προεξέχει του νερού είναι l=0,1m, ποια ταχύτητα πρέπει να έχει το ρεύ-

µα του αέρα, ώστε το νερό να φτάσει στο πάνω άκρο του σωλήνα; 

iv) Αν το ρεύµα αέρα έχει ταχύτητα υ=45m/s, τι πρόκειται να συµβεί; 

∆ίνονται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m
3
, η πυκνότητα του αέρα ρα=1,25kg/m

3
, η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s
2
 και η ατµοσφαιρική πίεση pατ=10

5
Ν/m

2
. 

30. Βγάζοντας νερό µε αναρρόφηση από µια δεξαµενή. 

∆ιαθέτουµε µια δεξαµενή µε νερό. Για να αφαιρέσουµε µια ποσότητα νερού από την δε-

ξαµενή, χρησιµοποιούµε έναν ελαστικό σωλήνα σταθερής διατοµής Α=2cm
2
, τον οποίο 
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αφού λυγίσουµε, βυθίζουµε το ένα άκρο του Γ κατά y=45cm στο νερό. Με αναρρόφηση στο άλλο άκρο Α, 

το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο µε το Γ, πετυχαίνουµε την εκροή του νερού. 

i)   Να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστηµα µπορούµε να γεµίσουµε ένα δοχείο όγκου 12L, θεωρώντας ότι το 

εµβαδόν της επιφάνειας της δεξαµενής, είναι πολύ µεγαλύτερο από το εµβαδόν της διατοµής του σω-

λήνα. 

ii) Να υπολογιστεί η πίεση στο άκρο Γ και στο ανώτερο σηµείο Β του σωλήνα, το οποίο απέχει απόσταση 

h=1m από το επίπεδο ΑΓ. 

iii) Προκειµένου να συντοµευτεί το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα άντλησης του νερού, προτείνεται να 

χρησιµοποιήσουµε µακρύτερο σωλήνα, σε δυο διαφορετικά ενδεχόµενα. Στο πρώτο, το βυθιζόµενο 

τµήµα του σωλήνα είναι 2y, στον δεύτερο  το άκρο Α βρίσκεται κατά y χαµηλότερα του Γ, όπως στα 

σχήµατα. 
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Ποιον τρόπο θα επιλέγατε και γιατί; Να βρεθεί η πίεση στο άκρο Γ του σωλήνα και για τις δύο αυτές 

περιπτώσεις. 

∆ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m
3
, η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s

2
 kκαι η ατµοσφαιρική 

πίεση pατ=10
5
Ν/m

2
, ενώ το νερό, να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό και όλες οι ροές µόνιµες και στρωτές. 

31. Μια τρύπα στο κυλινδρικό δοχείο… 

∆ιαθέτουµε ένα κυλινδρικό δοχείο µε ακτίνα βάσης R=0,1m και ύψος 

Η=0,4m, σε οριζόντιο επίπεδο. Στο µέσον της απόστασης των δύο βάσεων 

υπάρχει µια µικρή οριζόντια τρύπα ακτίνας r=0,2cm, µέσω της οποίας γεµί-

ζουµε πλήρως, µέχρι υπερχείλισης, το δοχείο µε νερό. Στη συνέχεια καλύ-

πτουµε την τρύπα µε µια µεµβράνη κουζίνας. 

i)   Να βρεθεί η πίεση σε σηµείο Α της τρύπας, στο κάτω µέρος της µεµ-

βράνης, καθώς και στο κέντρο Ο της µιας βάσης του δοχείου. 

Ανασηκώνουµε το δοχείο, στηρίζοντάς το στη µια βάση του, όπως στο δεύτε-

ρο σχήµα. 

ii)  Θα συνεχίσει η µεµβράνη να καλύπτει την τρύπα ή το νερό θα αρχίσει 

να ρέει, συµπαρασύροντας και την µεµβράνη;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

iii) Αφού υπολογίστε τις πιέσεις στα κέντρα Ο και Κ των δύο βάσεων, να υπολογίσετε τις δυνάµεις που το 

νερό ασκεί στις βάσεις του δοχείου. 

iv) Ανοίγουµε µια µικρή τρύπα στο κέντρο Ο της πάνω βάσης. Να υπολογίσετε την αρχική παροχή µε την 

οποία εκρέει το νερό από το δοχείο, µόλις αποκατασταθεί µόνιµη και στρωτή ροή. 
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Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ασυµπίεστο ρευστό, πυκνότητας ρ=1g/cm
3
, ενώ δίνονται η επιτάχυνση της βα-

ρύτητας g=10m/s
2
 και η ατµοσφαιρική πίεση pατ=10

5
Ρa. 

32. Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία. 

Μια τριώροφη κατοικία τροφοδοτείται µε νερό από µια δεξαµενή, στην 

επιφάνεια του εδάφους, µε την βοήθεια µιας αντλίας (Μ), όπως στο σχή-

µα.  Ο κεντρικός σωλήνας τροφοδοσίας έχει ορισµένη διατοµή Α1, ενώ µε 

πλήρως ανοικτές τις βρύσες, το νερό εξέρχεται σχηµατίζοντας φλέβες  µε 

διατοµές Α=0,3cm
2
. Η βρύση στο ισόγειο, βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την 

αντλία, ενώ κάθε όροφος έχει ύψος h=4m. Η αντλία λειτουργεί αυτόµατα, 

εξασφαλίζοντας στην έξοδό της, σταθερή πίεση. Ανοίγουµε ταυτόχρονα και πλήρως τις τρεις βρύσες,  οπότε 

η παροχή της βρύσης του ισογείου είναι 0,45L/s. Θεωρώντας µηδενικό το συντελεστή ιξώδους, ενώ δεν υ-

πάρχουν τριβές του νερού µε τα τοιχώµατα και τις ροές µόνιµες και στρωτές: 

i)  Να βρεθούν οι παροχές στους δύο ορόφους. 

ii) Ποια η ισχύς τη αντλίας; 

iii) Βέβαια στην πραγµατικότητα, η παραπάνω ροή δεν είναι στρωτή αλλά τυρβώδης, αφού το νερό δεν 

έχει µηδενικό συντελεστή ιξώδους. Έτσι λειτουργώντας η αντλία µε την παραπάνω ισχύ, οι τρεις πα-

ροχές είναι ΠΑ=0,42L/s, ΠΒ=0,3L/s και ΠΓ=0,18L/s. Να βρεθεί η ισχύς που µετατρέπεται σε θερµική 

εξαιτίας της εσωτερικής τριβής που εµφανίζεται. 

∆ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m
3
 και g=10m/s

2
. 

33. Μια αντλία τροφοδοτεί µε  νερό µια κατοικία. 

Μια τριώροφη κατοικία τροφοδοτείται µε νερό από µια δεξαµε-

νή, στην επιφάνεια του εδάφους, µε την βοήθεια µιας αντλίας 

(Μ), όπως στο σχήµα.  Ο κεντρικός σωλήνας τροφοδοσίας έχει 

διατοµή Α1=3cm
2
, οι τρεις οριζόντιες διακλαδώσεις Α2=1cm

2
, 

ενώ µε πλήρως ανοικτές τις βρύσες, το νερό εξέρχεται από δια-

τοµές Α=0,3cm
2
. Η βρύση στο ισόγειο, βρίσκεται στο ίδιο ύψος 

µε την αντλία, ενώ κάθε όροφος έχει ύψος h=4m. Η αντλία λει-

τουργεί αυτόµατα, εξασφαλίζοντας στην έξοδό της, σταθερή 

πίεση p=2αtm. 

i)  Με κλειστές τις βρύσες, να υπολογιστεί η πίεση του νερού σε κάθε βρύση. 

ii)  Ανοίγουµε πλήρως την βρύση του πρώτου ορόφου. Θεωρώντας ότι η ροή πραγµατοποιείται χωρίς τρι-

βές και είναι µόνιµη και στρωτή, να υπολογιστούν: 

α) Η παροχή της βρύσης. 

β) Η πίεση στους τρεις οριζόντιους σωλήνες. 

γ)
*
 Η ισχύς της αντλίας. 

Γ
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∆ίνεται η ατµοσφαιρική πίεση pατ=1atm=10
5
Ν/m

2
, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m

3
 και g=10m/s

2
, ενώ 

το κατακόρυφο µήκος κάθε βρύσης θεωρείται αµελητέο. 

*
 ∆ύσκολη ερώτηση, η οποία µπορεί να παραληφθεί. 

34. Τρία έµβολα και οι πιέσεις. 

Στο διπλανό σχήµα, βλέπετε µια κατακόρυφη τοµή ενός κυβικού δοχείου το οποίο 

είναι γεµάτο νερό, στο οποίο υπάρχουν τρία αβαρή έµβολα Α, Β και Γ σε ισορροπία. 

Τα εµβαδά των τριών εµβόλων είναι ίσα και το Β βρίσκεται στο µέσον της κατακό-

ρυφης έδρας.  

i) Για τα µέτρα των εξωτερικών δυνάµεων που ασκούνται στα έµβολα ισχύει: 

α) F1=F2=F3,   β) F2 < F1 <F3,    γ) F1 < F2 <F3. 

ii) Αν F1=4Ν, να βρεθούν τα µέτρα των άλλων δυνάµεων, αν τα έµβολα έχουν εµ-

βαδά Α=2cm
2
, ο κύβος πλευρά 2α=1m, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m

3
 και g=10m/s

2
. 

 

35. Ανοιγοκλείνουµε την τάπα και ο αέρας εγκλωβισµένος. 

Στο σχήµα µια δεξαµενή περιέχει νερό σε ύψος Η=1,25m και κοντά στον 

πυθµένα της συνδέεται οριζόντιος σωλήνας, διατοµής 0,4cm
2
, το άκρο του 

οποίου έχουµε κλείσει µε µια τάπα. Στον σωλήνα αυτόν, έχει προσαρµοσθεί 

ένας δεύτερος λεπτός κατακόρυφος σωλήνας, ύψους Η, κλειστός στο άνω 

άκρο του, εντός του οποίου το νερό έχει ανέβει κατά h=1m. 

i) Πόση δύναµη δέχεται η τάπα από το νερό και ποια η πίεση του εγκλωβισµένου αέρα στον κατακόρυφο 

σωλήνα; 

ii) Σε µια στιγµή βγάζουµε την τάπα και το νερό εκρέει από το άκρο Β του σωλήνα. Να βρεθεί η παροχή 

του σωλήνα. 

iii) Να βρεθεί το ύψος που ανέρχεται το νερό στο κατακόρυφο σωλήνα, στη διάρκεια της παραπάνω ροής. 

iv) Λυγίζουµε τον σωλήνα, ώστε να πάρει τη µορφή του σχήµα-

τος, όπου d=55cm. Ποιο το ύψος του νερού στον κατακόρυφο 

σωλήνα; 

Θεωρούµε πολύ µεγάλη την ελεύθερη επιφάνεια του νερού στην 

δεξαµενή, το νερό ιδανικό ρευστό µε πυκνότητα ρ=1.000kg/m
3
 και 

τη ροή µόνιµη (για το χρονικό διάστηµα, που πραγµατοποιούµε το 

πείραµα). ∆ίνονται ακόµη g=10m/s
2
 και pατµ=10

5
Ρa, ενώ η θερµοκρασία του εγκλωβισµένου αέρα παραµένει 

σταθερή. Υπενθυµίζεται δε και ο νόµος του Boyle!!! Για µια ποσότητα αερίου σε σταθερή θερµοκρασία 

pV=σταθ. 

36. Πάµε να αυξήσουµε την παροχή 
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Ένα µεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος h, ενώ κοντά στον πυθµένα 

του είναι συνδεδεµένος οριζόντιος σωλήνας διατοµής Α=1cm
2
, ο οποίος κλείνεται 

µε τάπα. Ανοίγοντας την τάπα, µπορούµε να γεµίσουµε µε νερό, ένα άδειο δοχείο 

όγκου 5L, σε χρονικό διάστηµα 10s. 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού, από το άκρο του σωλήνα. 

ii) Ποιο το βάθος h του νερού στο δοχείο; 

iii) Θέλοντας να αυξήσουµε την παροχή, παρεµβάλουµε στο σωλήνα µια αντλί-

α, όπως στο σχήµα, µε αποτέλεσµα να γεµίζουµε ένα άδειο δοχείο όγκου 6L 

σε χρονικό διάστηµα 10s: 

 α) Πόση είναι τώρα η ταχύτητα εκροής του νερού; 

 β) Να βρεθεί η ισχύς της αντλίας. 

Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό, πυκνότητας 1.000kg/m
3
, οι παραπάνω ροές 

µόνιµες και στρωτές, στη διάρκεια των οποίων δεν µεταβάλλεται το ύψος του νερού στο δοχείο, ενώ 

g=10m/s
2
. 

 

37. Πάµε να γεµίσουµε ένα µεγάλο δοχείο µε νερό 

∆ιαθέτουµε µια πολύ µεγάλη δεξαµενή µε νερό. Ένας οριζόντιος σω-

λήνας διατοµής Α=4cm
2
, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γεµίσουµε 

ένα µεγάλο δοχείο-ντεπόζιτο, το οποίο συνδέεται µε τη δεξαµενή, όπως 

στο σχήµα. 

∆ίνονται Η=1,25m, h1=55cm, ενώ η στρόφιγγα Σ είναι αρχικά κλειστή. 

Ανοίγουµε τη στρόφιγγα και αποκαθίσταται σύντοµα µια µόνιµη και στρωτή ροή, την οποία προσοµοιάζου-

µε µε ροή ιδανικού ρευστού µε πυκνότητα ρ=1.000kg/m
3
, ενώ g=10m/s

2
. 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από το άκρο του σωλήνα, καθώς και η παροχή του σωλήνα. 

ii) Η εξερχόµενη φλέβα νερού, καµπυλώνεται και φτάνει στον πυθµένα του δοχείου, χωρίς να διαχωρίζε-

ται. Να βρεθεί η διατοµή της, τη στιγµή που συναντά τον πυθµένα. 

iii) Μετά από αρκετό χρόνο, το νερό έχει ανέλθει στο δοχείο µέχρι ύψος h2=1m. Με ποιο ρυθµό αυξάνεται 

ο όγκος του νερού στο δοχείο στην φάση αυτή; 

Θεωρείστε ότι η δεξαµενή έχει πολύ µεγάλο όγκο, οπότε το γέµισµα του δοχείου δεν προκαλεί παρατηρήσι-

µη µεταβολή στο ύψος του νερού εντός της, ενώ και το δοχείο έχει αρκετό όγκο, οπότε η άνοδος της επιφά-

νειας του νερού να είναι πάρα πολύ αργή. 

 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 
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