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Συγκοινωνούντα δοχεία και αποκοπή 

 

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. 

Απάντηση: 

i)  Έστω τα σημεία Α,Β, Γ και Δ πάνω στον άξονα 

του οριζόντιου σωλήνα. Τα σημεία βρίσκονται 

στο ίδιο βάθος της δεξαμενής ή αλλιώς  στο ίδιο 

οριζόντιο επίπεδο σε υγρό που ηρεμεί, οπότε σε 

όλα τα σημεία επικρατεί η ίδια πίεση. Αλλά τότε: 

pΑ=pΒ=pΓ=pΔ=pατ+ ρgΗ  (1) 

Αλλά το σημείο Α είναι και στο κάτω άκρο του κατακόρυφου σωλήνα (1) οπότε θα ισχύει και pΑ=pατ+ 

ρgh1 (2) ενώ αντίστοιχα pΒ=pατ+ ρgh2 (3). Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει: 

ρgΗ= ρgh1 = ρgh2 → h1=h2= Η=0,8m 

Θεωρώντας εξάλλου μικρή τη διάμετρο του σωλήνα (θεωρώντας κυλινδρικό το σχήμα του σωλήνα  το 
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εμβαδόν της διατομής γράφεται Α=πR2 → R≈1cm ), μπορούμε να θεωρήσουμε σταθερή την πίεση σε όλη 

την έκταση της τάπας, οπότε η δύναμη που δέχεται από το νερό, είναι οριζόντια, όπως στο σχήμα, με 

μέτρο: 

F=pΔ∙Α=(pατ+ ρgΗ)∙Α 

F=(105+1.000∙10∙0,8)∙3∙10-4Ν=32,4Ν 

ii)  Μόλις αφαιρέσουμε την τάπα και αποκατασταθεί μόνιμη 

ροή, το νερό εξέρχεται από το σωλήνα με μια ταχύτητα υ, 

την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε εφαρμόζοντας την ε-

ξίσωση Bernoulli κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής με-

ταξύ ενός σημείου Ε στην επιφάνεια της δεξαμενής και του 

σημείου Δ: 
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Αλλά δεχόμενοι ότι η επιφάνεια της «μεγάλης δεξαμενής» παραμένει σταθερή, υΕ=0, ενώ pΕ=pΔ=pατ, ο-

πότε παίρνουμε: 
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α) Για την παροχή του σωλήνα ισχύουν: 
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�
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Αλλά τότε για να γεμίσουμε ένα δοχείο όγκου 48L, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα: 
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β) Παίρνοντας ξανά την εξίσωση Bernoulli κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής μεταξύ του σημείου Α 

και του σημείου Δ: 
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Αλλά από την εξίσωση της συνέχειας Α∙υΑ=Α∙υ → υΑ=υ και η παραπάνω εξίσωση μας δίνει: 

pΑ=pΔ=pατ. 

Όμως το σημείο Α είναι και στο κάτω άκρο του κατακόρυφου σωλήνα (1), όπου έχουμε μια στήλη 

νερού σε ισορροπία, με αποτέλεσμα: 

pΑ=pατ+ ρgh1΄ → pατ= pατ+ ρgh1΄ → h1΄=0 

Το νερό δηλαδή, δεν ανεβαίνει στον πρώτο σωλήνα. 

Αν τώρα εφαρμόσουμε ξανά την εξίσωση Bernoulli κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής μεταξύ του 

σημείου Α και του σημείου Β, όπου σαν σημείο ανακοπής θα έχουμε υΒ=0, θα πάρουμε: 
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�$ = �%& + #
�

�	� = 10'() + #
�

1.000 ∙ 4�() = 108.000().  

Όμως το σημείο Β βρίσκεται και στο κάτω άκρο του δεύτερου σωλήνα, οπότε θα ισχύει και: 

�$ = �%& + ρ�ℎ′� (5) 

Από (4) και (5) παίρνουμε: 

#
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�
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�
→ 

ℎ′� = 1 

Συμπέρασμα: ενώ στον πρώτο σωλήνα το νερό δεν ανεβαίνει καθόλου, στο δεύτερο σωλήνα, στο κάτω άκρο 

του οποίου έχουμε σημείο ανακοπής, το νερό παραμένει στο αρχικό ύψος, ίσο με το ύψος του νερού στη 

δεξαμενή. 

 

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… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 


