
 

 

Τελικά γιατί δε χύνεται το νερό 

από το αναποδογυρισµένο ποτήρι  

µε το φύλλο χαρτιού στα χείλη του; 
 

 

Ερώτηση 7, σελ 84, του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυµνασίου 

“Γέµισε ένα ποτήρι µέχρι το χείλος του µε νερό. 

Βάλε ένα φύλλο χαρτιού στα χείλη του 

ποτηριού. 

Πίεσε µε την παλάµη σου το χαρτί στα 

χείλη του ποτηριού και αναποδογύρισε 

το ποτήρι πάνω από µια λεκάνη. 

Το νερό δε χύνεται. 

Μπορείς να εξηγήσεις γιατί συµβαίνει 

αυτό;” 

(προφανώς εκ παραδροµής δεν 

αναφέρεται: αφού τραβήξουµε το χέρι µας) 

 

 

Στο σχολικό βιβλίο δεν υπάρχει απάντηση. 

 

Στα διάφορα βοηθήµατα, που κυκλοφορούν στο εµπόριο, υπάρχουν 

απαντήσεις, οι περισσότερες, όµως, από τις οποίες είναι πρόχειρες έως 

ελλιπείς και λανθασµένες. 

 

Σταχυολογώ µερικές, από τα βοηθήµατα που διαθέτω, χωρίς αναφορά 

στον συγγραφέα, διότι δεν έχω την άδειά του (αν, κατά σύµπτωση, 

κάποιος είναι µέλος του δικτύου, θα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτησή του) 

• ... το ύψος του ποτηριού είναι µόλις µερικά εκατοστά µε 

αποτέλεσµα Fατµ>Fυγρ. Άρα το χαρτόνι παραµένει στη θέση του. 

• ... έτσι η δύναµη που δέχεται το χαρτί από κάτω προς τα πάνω 

... είναι µεγαλύτερη από τη δύναµη που δέχεται από πάνω προς 

τα κάτω ...Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παραµένει το χαρτί 

κολληµένο στο ποτήρι. 



 

 

• ... διότι η ατµοσφαιρική πίεση στην εξωτερική όψη του χαρτιού 

ασκεί δύναµη ... µεγαλύτερη από αυτή, η οποία ασκείται στην 

εσωτερική όψη του χαρτιού λόγω υδροστατικής πίεσης ... 

• ...επειδή όµως ισχύει Fatm>Fυδρ, το νερό δε χύνεται από το 

ποτήρι 

Λόγω της συνθήκης που γράφεται το χαρτόνι δεν θα παραµένει στη θέση 

του, αλλά θα κινείται προς τα πάνω! 

• ... έτσι στο νερό του ποτηριού ασκούνται δύο αντίθετες δυνάµεις. 

Το βάρος του w και η δύναµη Fεξ η οποία προέρχεται από την 

ατµοσφαιρική πίεση 

Οι δυνάµεις δεν αναφέρονται µόνον ως αντίθετες, αλλά σχεδιάζονται 

κιόλας µε ίσα µέτρα που φυσικά και είναι λάθος. 

• ... έτσι µε το χαρτί και την παλάµη σου ασκείς στην ελεύθερη 

επιφάνεια του νερού πίεση ίση µε την υδροστατική του... 

Προφανώς εδώ “χάθηκε η µπάλα”, (αντί της, ως όφειλε, παλάµης …) 

 

   

και η απάντηση από ένα βοήθηµα από το οποίο έχω την άδεια της 

αναπαραγωγής (λόγω ... “πατρικής” σχέσης): 

• Το νερό δε χύνεται διότι ισορροπεί.  

Οι δυνάµεις που δέχεται το νερό δηλαδή το βάρος του µε φορά προς 

τα κάτω, η δύναµη από το χαρτόνι µε φορά προς τα πάνω, η δύναµη 

από τον πυθµένα του ποτηριού µε φορά προς τα κάτω και η 

συνισταµένη των δυνάµεων από τα τοιχώµατα του ποτηριού µε φορά 

προς τα κάτω έχουν συνισταµένη ίση µε µηδέν. 

• Το νερό δε χύνεται διότι υπάρχει το χαρτόνι και το εµποδίζει. 

(όπως δε χύνεται όταν το ποτήρι είναι “σωστά”) 

κι αν υπάρξει ερώτηµα γιατί παραµένει το χαρτόνι (για κάποιο χρόνο) 

στη θέση του: 

• Το χαρτόνι ισορροπεί µε την επίδραση του βάρους του, προφανώς 

µε φορά προς τα κάτω, της µεγάλης δύναµης που δέχεται λόγω 

της ατµοσφαιρικής πίεσης, µε φορά προς τα πάνω, της µικρότερης 

δύναµης που δέχεται από το νερό (προσοχή στο υδροστατικό 

παράδοξο), µε φορά προς τα κάτω και των τριβών από τα χείλη 

του ποτηριού, µε φορά προς τα πάνω.  



 

 

κι αν υπάρξει ερώτηµα γιατί, µετά από λίγο χρόνο, το χαρτόνι φεύγει 

από τη θέση του και φυσικά το νερό χύνεται: 

• Το χαρτόνι φεύγει από τη θέση του διότι απορροφά νερό µε 

συνέπεια οι τριβές που δέχεται από τα χείλη του ποτηριού να 

µειώνονται και η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται να γίνεται 

διάφορη του µηδενός µε φορά προς τα κάτω. 
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