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5.1 Μηχανική των ρευστών  Δ΄. 

41. Το έμβολο και οι πιέσεις. 

Ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=2m είναι γεμάτο νερό, ενώ κοντά στη βάση 

του έχει προσαρμοσθεί κατακόρυφος σωλήνας ύψους h=1m και διατομής 

Α=4cm2, ο οποίος κλείνεται με αβαρές έμβολο, στο οποίο ασκούμε κατακόρυφη 

δύναμη F=20Ν, όπως στο σχήμα. 

i)  Να υπολογιστούν οι πιέσεις στα σημεία Β και Γ, στην κάτω και άνω βάση 

του κυλινδρικού δοχείου αντίστοιχα. 

ii)  Αν αρχίσουμε να μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη F, τι θα συμβεί με την πίεση στο σημείο Γ; Ποια η 

ελάχιστη δύναμη που το υγρό μπορεί να ασκεί στην άνω βάση του κυλίνδρου, η οποία έχει εμβαδόν 

Α1=0,6m2; 

iii) Αν αφαιρέσουμε το έμβολο θα χυθεί το νερό από το σωλήνα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

iv) Η δύναμη που θα ασκεί τελικά το νερό στη κάτω βάση του κυλίνδρου θα είναι μεγαλύτερη, ίση ή μι-

κρότερη του βάρους του νερού που περιέχεται στο δοχείο; 

Δίνεται  η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105 Ρα, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3, ενώ g=10m/s2. 

42. Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα. 

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε 

μια  μόνιμη ροή υγρού, το οποίο θεωρούμε ως ιδανικό ρευστό. Οι διατομές στα 

σημεία Β και Δ είναι Α1=6cm2 και Α2=2cm2
 αντίστοιχα, ενώ η ταχύτητα ροής 

στο σημείο Β είναι ίση με υ1=0,1m/s. Στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στο φαρδύ σωλήνα, 

το υγρό έχει ανέβει κατά h1=20cm. 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα ροής του υγρού στο λεπτό μέρος του σωλήνα. 

ii) Να υπολογισθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας μιας ποσότητας υγρού, μάζας m= 0,1kg μεταξύ 

των σημείων Β και Γ, κατά τη μετάβασή της στον λεπτό σωλήνα (μεταξύ των διατομών Δ και Ε).  

iii) Η παραπάνω μεταβολή της κινητικής ενέργειας, οφείλεται  σε κάποιο έργο. Ποιο είναι το αντίστοιχο 

έργο που παράγεται πάνω στην παραπάνω ποσότητα υγρού; Το έργο αυτό, συνδέεται με τις πιέσεις στο 

εσωτερικό του σωλήνα; 

iv) Να υπολογιστεί η άνοδος του υγρού h2 στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στον λεπτό 

σωλήνα; 
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 Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 

43. Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης 

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα 

οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές 

Α1=12cm2 και Α2=3cm2. Οι δυο σωλήνες απέχουν κατακόρυφα 

κατά Η=0,8m, ενώ έχουμε προσαρμόσει πάνω τους δυο λεπτούς 

κατακόρυφους σωλήνες Α και Β. Το δεξιό άκρο του λεπτού σωλήνα έχει κλειστεί με τάπα και το νερό στον 

ανοικτό σωλήνα Β έχει ανέβει σε ύψος h2=0,5m. Ο Α σωλήνας είναι κλειστός και πλήρης νερού με ύψος 

h1=0,4m. 

i) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί το υγρό στην τάπα, καθώς και η πίεση στο άνω μέρος του σωλήνα 

Α. 

Ανοίγουμε την τάπα, οπότε το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Μόλις αποκατασταθεί μόνιμη ροή, μπο-

ρούμε να γεμίσουμε ένα δοχείο όγκου 2,4L σε χρόνο 20s. 

ii) Να βρεθεί το ύψος του νερού στον ανοικτό σωλήνα Β. 

iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο σημείο (1), στο κάτω μέρος του κλειστού σωλήνα Α. 

iv) Πόση πίεση επικρατεί στο άνω μέρος του σωλήνα Α; (η διάμετρος κάθε σωλήνα θεωρείται πολύ μικρή, 

οπότε θεωρούμε ότι σε όλα τα σημεία της διατομής κάθε σωλήνα, η πίεση είναι η ίδια). 

v) Να εξετάσετε ποιες ακριβώς ενεργειακές μεταβολές έχουμε, κατά τη μετάβαση από τη θέση (1) στη 

θέση (2), ενός μικρού όγκου νερού ΔV=1cm3. 

Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, g=10m/s2, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι 

ίση με pατ=105Ρa. 

 

44. Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε… 

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα 

δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου το 

νερό εξέρχεται από βάθος h=0,2m, σε χρονικό διάστημα 10s. 

i)  Ποια η ταχύτητα εκροής του νερού και πόσο το εμβαδόν της 

διατομής της φλέβας τη στιγμή της εξόδου, την οποία θεω-

ρούμε ίση με τη διατομή του οριζόντιου σωλήνα; 

ii) Προκειμένου να γεμίσουμε ένα μεγαλύτερο δοχείο Β  με νερό 

όγκου 40L, παρεμβάλουμε στον ίδιο σωλήνα, μια αντλία. Το 

αποτέλεσμα είναι το δοχείο Β να γεμίζει σε χρόνο 40s. 

α) Να βρεθεί η νέα ταχύτητα εκροής του νερού.  

β) Πόση είναι η ισχύς της αντλίας (ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια στο νερό η αντλία);  
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Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, καθώς και οι ροές μόνιμες και στρωτές και 

στις δύο περιπτώσεις, ενώ g=10m/s2. 

45. Αντιστοιχίσεις και μοντέλα. 

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας 

υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να κλείνεται αεροστεγώς. Σε βάθος 

h=5m από την επιφάνεια της δεξαμενής υπάρχει μια μικρή οπή εμβαδού 

Α=2cm2, η οποία κλείνεται με μια τάπα, η οποία μπορεί να κινείται χωρίς 

τριβές. Για την ισορροπία της τάπας και την μη εκροή νερού από την οπή, 

απαιτείται η άσκηση οριζόντιας δύναμης F, όπως στο σχήμα. 

i) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F, αν η πίεση στο δωμάτιο είναι ίση με την ατμοσφαιρική 

pατ=105Ρα. 

ii) Αυξάνουμε την πίεση στο εσωτερικό του δωματίου στην τιμή p1=1,5∙105Ν/m2. Πόση οριζόντια δύναμη 

πρέπει να ασκούμε στην τάπα για την ισορροπία της; 

iii) Ανοίγουμε το δωμάτιο οπότε η πίεση στο εσωτερικό του, γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική. Αφαιρούμε 

την τάπα. Ποια η ταχύτητα εκροής, μόλις αποκατασταθεί μόνιμη ροή; 

iv) Κλείνουμε ξανά την οπή, κλείνουμε και το δωμάτιο και αυξάνουμε την πίεση στο εσωτερικό του στην 

τιμή p2=1,18∙105Ρα. Στη συνέχεια αφαιρούμε την τάπα. Να βρεθεί η ταχύτητα εκροής του νερού από 

την οπή. 

v) Ανοίγουμε το δωμάτιο και συνδέουμε ένα μικρό σωλήνα στην οπή, ο 

οποίος μεταφέρει νερό σε ένα μεγάλο δοχείο όπως  στο σχήμα. Να 

υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής τη στιγμή που το νερό έχει ανέβει 

στο δοχείο σε ύψος y=1,8m. 

Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, οι ροές 

μόνιμες, ενώ g=10m/s2. 

46. Από δεξαμενή σε δεξαμενή 

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που 

περιέχει νερό σε βάθος h, από την βάση της οποίας ξε-

κινά ένας σωλήνας διατομής Α1, μέσω του οποίου τρο-

φοδοτείται μια δεύτερη δεξαμενή Β. Από τη βάση της Β 

δεξαμενής  ξεκινά ένας δεύτερος σωλήνας διπλάσιας δια-

τομής (Α2=2Α1), ο οποίος μεταφέρει νερό σε μια τρίτη 

δεξαμενή Γ. Στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι κατακόρυφες 

αποστάσεις, μεταξύ των διαφόρων επιφανειών. Αν το ύψος y του νερού στη δεξαμενή Β δεν μεταβάλλεται 

με το χρόνο, τότε το ύψος y είναι ίσο: 

α) y=0,5h,   β)  y=0,75h,   γ) y=1h, δ) y=1,25h. 
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Η δεξαμενή Α θεωρείται πολύ μεγάλη και η στάθμη του νερού στο εσωτερικό της παραμένει πρακτικά στα-

θερή. 

47. Η δύναμη στην τάπα 

Ένα δοχείο, κλείνεται με αβαρές έμβολο, το οποίο μπο-

ρεί να κινείται χωρίς τριβές, εμβαδού S=0,2m2 και πε-

ριέχει νερό σε ύψος Η=1m. Στο μέσον της στήλης του 

νερού, σε ύψος h= ½ Η, υπάρχει ένας μικρός οριζόντιος 

σωλήνας διατομής Α=1cm2, ο οποίος κλείνεται με μια 

τάπα.  

Για να μην φεύγει η τάπα, απαιτείται να της ασκήσουμε οριζόντια δύναμη �⃗�, όπως στο σχήμα. 

i)  Να υπολογιστεί το μέτρο της απαραίτητης δύναμης �⃗� για την ισορροπία του εμβόλου. 

ii) Τοποθετούμε πάνω στο έμβολο ένα βαρύ σώμα Σ, με αποτέλεσμα να απαιτείται να αυξήσουμε την α-

σκούμενη δύναμη στο έμβολο στην τιμή F2=0,6Ν. Να υπολογιστεί το βάρος του σώματος Σ. 

iii) Αφαιρούμε το σώμα Σ και με τη βοήθεια ενός νήματος που έχουμε δέσει στο έμβολο, του ασκούμε μια 

κατακόρυφη δύναμη �⃗, όπως στο τρίτο σχήμα, μέτρου F=200Ν. 

α) Να υπολογιστεί το μέτρο της  δύναμης F3 που πρέπει να ασκούμε στην τάπα για την ισορροπία της. 

β) Πόση δύναμη ασκεί το νερό στον πυθμένα του δοχείου και πόση στο έμβολο; 

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ρa, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2. Σημειώνεται 

ακόμη ότι, λέγοντας αβαρές έμβολο, εννοούμε ένα έμβολο το οποίο έχει βάρος, απλά το θεωρούμε αμελη-

τέο. 

48. Συγκοινωνούντα δοχεία και αποκοπή 
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Στο παραπάνω σχήμα, βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή με νερό σε ύψος Η=0,8m, κοντά  στη βάση της οποίας 

συνδέεται οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=3cm2, ο οποίος κλείνεται στο άκρο του με τάπα. Στον οριζόντιο 

σωλήνα έχουν συνδεθεί οι σωλήνες (1) και (2), όπου το νερό έχει ανέλθει σε ύψη h1 και h2 αντίστοιχα. 

i)   Να υπολογιστούν τα ύψη h1 και h2 του νερού στους δυο κατακόρυφους σωλήνες (ο σωλήνας (2) στο 

κάτω άκρο του έχει μια καμπυλότητα, όπως εμφανίζεται στο σχήμα), καθώς και η δύναμη που ασκείται 

από το νερό στην τάπα. 

ii)  Σε μια στιγμή ανοίγουμε την τάπα, οπότε αποκαθίσταται μια μόνιμη και στρωτή ροή του νερού. 

α) Σε πόσο χρόνο μπορούμε να γεμίσουμε ένα κενό δοχείο όγκου 48L, με νερό που εξέρχεται από το 

δεξιά άκρο του οριζόντιου σωλήνα; 

β) Να υπολογιστεί η πίεση στα σημεία Α και Β πάνω στον άξονα του οριζόντιου σωλήνα, βρίσκοντας 

και τα αντίστοιχα ύψη του νερού στους δυο σωλήνες. 

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ρa, το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3 και 

g=10m/s2. 

49. Οι ταχύτητες και οι πιέσεις σε ένα δίκτυο ύδρευσης 

Σε ένα δίκτυο ύδρευσης ο κεντρικός οριζόντιος σωλήνας 

δεν έχει σταθερή διατομή. Θέλοντας να υπολογίσουμε 

την παροχή μέσω του δικτύου αυτού, επιλέγουμε μια πε-

ριοχή όπου ο σωλήνας με διατομή Α1, ενώνεται με δεύ-

τερο σωλήνα μεγαλύτερης διατομής Α2. Στους δυο σωλή-

νες συνδέουμε δυο κατακόρυφους σωληνίσκους Α και Β, 

εντός των οποίων το νερό ανέρχεται σε κάποιο ύψος. Θε-

ωρούμε τη ροή του νερού σαν μόνιμη και στρωτή ροή ε-

νός ιδανικού ρευστού. 

i)   Ποια είναι η εικόνα που θα πάρουμε, αυτή του πάνω 

ή αυτή του κάτω σχήματος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ii) Αν Α2=3Α1 και |h1-h2|=h=0,4m να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο φαρδύ σωλήνα. 

iii) Να υπολογιστεί η παροχή μέσω του δικτύου αν Α1=200cm2. 

50. Η πίεση στο σωλήνα και η σπηλαίωση. 

Στο σχήμα βλέπετε ένα υπερυψωμένο μεγάλο ντεπόζιτο, σε ύψος 

Η=10,8m από το έδαφος,  το οποίο περιέχει νερό σε ύψος h=2m, στη 

βάση του οποίου έχει συνδεθεί ένας σωλήνας ΑΒ, μήκους l=6m και δια-

τομής Α=21cm2, ο οποίος σχηματίζει γωνία θ=30° με την οριζόντια διεύ-

θυνση.  

i)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής του νερού από το άκρο Β του σω-

λήνα, καθώς και η παροχή του σωλήνα. 

h2
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ii) Πόση είναι η πίεση στην είσοδο Α του σωλήνα; 

Αν η πίεση σε κάποια περιοχή στο εσωτερικό του σωλήνα μηδενιστεί, τότε στην περιοχή αυτή εμφανίζονται 

φυσαλίδες και το φαινόμενο ονομάζεται σπηλαίωση.  

iii) Ποιο είναι το μέγιστο μήκος του σωλήνα, ώστε να μην εμφανιστούν φαινόμενα σπηλαίωσης στο εσωτε-

ρικό του; 

iv) Θέλουμε ο σωλήνας να φτάσει στο έδαφος. Για να μην εμφανιστούν φαινό-

μενα σπηλαίωσης προτείνεται να αλλάξουμε τη διατομή του σωλήνα, ώστε 

στο άκρο Α να έχουμε εμβαδόν διατομής Α1=24cm2. 

α) Πώς θα μεταβάλλει αυτό την παροχή του σωλήνα; 

β) Ποια θα είναι τώρα η τιμή της πίεσης στο άκρο Α του σωλήνα; 

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ρα, g=10m/s2, η πυκνότητα του νερού 

ρ=1.000kg/m3, ενώ οι ροές να θεωρηθούν μόνιμες και στρωτές ροές ιδανικού ρευστού. 

51. Η τροφοδοσία μιας κατοικίας. 

Μια διώροφη κατοικία τροφοδοτείται με νερό μέσω μιας α-

ντλίας, ο ρόλος της οποίας είναι να δημιουργεί σταθερή πίεση 

pο, στην αριστερή άκρη του οριζόντιου σωλήνα (Σ), με δια-

τομή Α=10cm2. 

Ο σωλήνας (Σ) διαχωρίζεται σε δύο άλλους σωλήνες (1) και 

(2), όπου ο πρώτος συνεχίζει σε οριζόντια διεύθυνση μεταφέ-

ροντας το νερό στο ισόγειο, ενώ ο δεύτερος ανεβάζει νερό στον πρώτο όροφο σε ύψος h=3m. Οι σωλήνες 

αυτοί, με διατομή Α1=5cm2, κλείνονται στα άκρα τους με τάπες. Ανοίγουμε την τάπα στο άκρο του σωλήνα 

(1), οπότε το νερό εκρέει με ταχύτητα υ1=4√6 m/s. 

i)   Να υπολογιστεί η πίεση που δημιουργεί η αντλία στο σημείο Ο. 

ii)  Κλείνουμε την τάπα στο σωλήνα (1) και ανοίγουμε την τάπα στο άκρο του σωλήνα του πρώτου ορό-

φου. Ποια είναι η παροχή μέσω του  σωλήνα (2), αν η πίεση στο σημείο Ο παραμένει όση στο προη-

γούμενο ερώτημα; 

Ανοίγουμε ταυτόχρονα και τις δύο τάπες και ρυθμίζουμε έτσι την αντλία, ώστε η παροχή του πρώτου ορό-

φου να γίνει ίση με 1L/s.  

iii)  Να βρεθεί η παροχή από το σωλήνα του ισογείου. 

iv) Πόση είναι τώρα η πίεση που δημιουργεί η αντλία στην έξοδό της (σημείο Ο); 

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ν/m2, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3, η επιτάχυνση της βαρύ-

τητας g=10m/s2, ενώ όλες οι ροές να θεωρηθούν μόνιμες και στρωτές ροές ιδανικού ρευστού. 

52. Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή; 

1) Ένα σώμα μάζας m=2kg, κατέρχεται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30°. Σε μια 

h
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στιγμή περνά από τη θέση Α με ταχύτητα �⃗� , ενώ μετά από λίγο φτάνει 

στη βάση του επιπέδου με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s, όπως στο σχήμα. Η 

κατακόρυφη απόσταση των σημείων Α και Β είναι h=0,6m.  

i) Να υπολογιστεί η απαραίτητη σταθερή δύναμη F, παράλληλη στο επί-

πεδο, που πρέπει να ασκηθεί στο σώμα, αν η ταχύτητα �⃗� έχει μέτρο: 

α) υ1=4m/s,   β) υ1=2m/s,   γ) υ1=1m/s. 

ii) Πού οφείλεται η κίνηση του σώματος σε κάθε περίπτωση; 

2)  Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένας πλάγιος σωλήνας, τμήμα ενός δικτύου ύδρευ-

σης, όπου το νερό στο σημείο Β ρέει με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s. Στο ση-

μείο Α το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση h=0,6m από το σημείο Β, η 

ταχύτητα ροής είναι υ1. Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας 

ρ=1.000kg/m3, η ροή μόνιμη και στρωτή, ενώ pΒ=20.000Ρα και g=10m/s2.  

α) Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Α, όταν: 

i)  Ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή, όπως στο σχήμα. 

ii)  Η ταχύτητα στο σημείο Α είναι υ1=2m/s. Ποια μορφή πρέπει να έχει ο σωλήνας στην περίπτωση 

αυτή; 

iii) Η ταχύτητα στο σημείο Α είναι υ1=6m/s. Ποια η αντίστοιχη μορφή του σωλήνα; 

β) Πού οφείλεται η ροή του νερού από το σημείο Α στο Β σε κάθε περίπτωση; 

 

 

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… 


