ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
ΘΕΜΑ Α
Στο study4exams.gr/physics επιλζγουμε επαναληπτικά θζματα. Υπάρχουν ζξι ομάδεσ ερωτήςεων
Επιλζγουμε ςτην τφχη 3 ( αν ζχουμε χρόνο δεν βλάπτει να τα επιλζξουμε όλα).

ΘΕΜΑ Β


ΕΡΩΣΗΗ 1

Τα δύν δνρεία Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρνπλ ην ίδην πγξό
θαη ζην δνρείν B επηπιέεη έλα ζώκα βάξνπο w. Η ειεύζεξε
επηθάλεηα ηνπ πγξνύ βξίζθεηαη ζην ίδην ύςνο h θαη ζηα δύν
δνρεία. Γηα ηηο νιηθέο πηέζεηο ζηα ζεκεία 1 θαη 2 ησλ
ππζκέλσλ ησλ δύν δνρείσλ έρνπκε

α.

, β.

, γ.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 2

Σηνλ πδξαπιηθό αλπςσηήξα ηνπ ζρήκαηνο ηα αβαξή έκβνια
,
βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν ζε ηζνξξνπία θαη κπνξνύλ λα
κεηαθηλνύληαη ζηνπο θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο ρσξίο ηξηβέο. Τνπνζεηνύκε
ηαπηόρξνλα πάλσ ζηα έκβνια δύν ζώκαηα ίδηνπ βάξνπο.

α. Τα έμβξλα δεμ θα κιμηθξύμ.
β. Τξ έμβξλξ

θα κιμηθεί ποξπ ςα κάςχ και ςξ

ποξπ ςα πάμχ.

γ. Τξ έμβξλξ

θα κιμηθεί ποξπ ςα πάμχ και ςξ

ποξπ ςα κάςχ.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 3

Τν θιεηζηό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρεη πγξό
ππθλόηεηαο
θαη πάλσ από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηά
ηνπ ππάξρεη αέξαο. Η ζηάζκε ηνπ πγξνύ ζην θιεηζηό
δνρείν βξίζθεηαη ζε ύςνο
από ηνλ ππζκέλα ηνπ. Ο
ππζκέλαο ηνπ δνρείνπ ζπγθνηλσλεί κε πιάγην ζσιήλα
αλνηθηό ζηελ αηκόζθαηξα. Η ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηνλ
πιάγην ζσιήλα βξίζθεηαη ζε ύςνο
ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. Η πίεζε
αέξα ηνπ δνρείνπ είλαη

πάλσ από ηνλ
πνπ επηθξαηεί ζην

Επιλογή από ψηφιακό με λύσεις/χ. τζόκας/2017

ελίδα 1

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
α.

, β.

, γ.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 4

Τν θιεηζηό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο ύςνπο
πεξηέρεη πγξό
ππθλόηεηαο
θαη ζην αβαξέο έκβνιν εκβαδνύ
εθαξκόδεηαη
εμσηεξηθή δύλακε κέηξνπ
. Τν δνρείν βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο θελνύ. Τν
καλόκεηξν

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε ζεκείν ηνπ πιεπξηθνύ

ηνηρώκαηνο πνπ απέρεη
από ηνλ ππζκέλα θαη ην καλόκεηξν
πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. Γηα ηηο ελδείμεηο
,
δύν καλνκέηξσλ ηζρύεη

α.

, β.

είλαη
ησλ

, γ.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 5

O νξηδόληηνο αγσγόο ηνπ ζρήκαηνο κε δηαηνκή επηθάλεηαο
Α1 ζρεκαηίδεη ζηέλσζε κε δηαηνκή επηθάλεηαο Α2. Οη θαηαθόξπθνη
ιεπηνί ζσιήλεο Α θαη Β ζπλδένληαη ζηνλ θύξην αγσγό θαη ζην
ζηέλσκα θαη είλαη αλνηθηνί ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Τν λεξό ξέεη ζηνλ
αγσγό από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Γηα ηα ύςε h1 θαη h2 ηνπ λεξνύ
ζηνπο θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο ηζρύεη

α. h1 = h2, β. h1 > h2, γ. h1 < h2.
Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.

.


ΕΡΩΣΗΗ 6

Ο ζσιήλαο ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από δύν νξηδόληηα ηκήκαηα θαη έλα
θαηαθόξπθν. Τν θάησ νξηδόληην ηκήκα έρεη εκβαδόλ θάζεηεο δηαηνκήο
Α1 θαη ην πάλσ ηκήκα Α2=2Α1. Τα δύν νξηδόληηα ηκήκαηα απέρνπλ κεηαμύ
ηνπο θαηαθόξπθα θαηά h. Έλα ηδαληθό πγξό ξέεη από ηα αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά. H ηαρύηεηα ηνπ πγξνύ ζην θάησ ηκήκα είλαη π1, ελώ νη πηέζεηο ζην
θάησ θαη πάλσ ηκήκα είλαη ίδηεο. H πςνκεηξηθή δηαθνξά h αλάκεζα ζηα
δύν νξηδόληηα ηκήκαηα ηνπ ζσιήλα θαη ε ηαρύηεηα π1ζπλδένληαη κε ηε
ζρέζε
α.

, β.

, γ.

.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.

Επιλογή από ψηφιακό με λύσεις/χ. τζόκας/2017

ελίδα 2

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ


ΕΡΩΣΗΗ 7

Τν θπιηλδξηθό δνρείν 1 ηνπ ζρήκαηνο έρεη
κεγάιν εκβαδόλ βάζεο θαη πεξηέρεη ηδαληθό πγξό.
Σην πιεπξηθό ηνίρσκα θαη ζε βάζνο h ππάξρεη
νπή εκβαδνύ δηαηνκήο Α1 από ηελ νπνία
εμέξρεηαη ην πγξό κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Σε έλα
ίδην δνρείν 2 ππάξρεη ην ίδην πγξό θαη ζε βάζνο
h/2 ππάξρεη νπή εκβαδνύ δηαηνκήο Α2 από ηελ
νπνία εμέξρεηαη ην πγξό κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2.
Αλ νη παξνρέο ησλ νπώλ είλαη ίζεο, ν ιόγνο ησλ
εκβαδώλ
α.

είλαη
, β.

, γ.

.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 8

Τν δνρείν ηνπ ζρήκαηνο κε εκβαδόλ βάζεο Α1 πεξηέρεη λεξό ύςνπο h. Σην
πιεπξηθό ηνίρσκα θαη θνληά ζηνλ ππζκέλα ππάξρεη βξύζε κε νπή εκβαδνύ
δηαηνκήο Α2. Η ζρέζε αλάκεζα ζηα εκβαδά ησλ δηαηνκώλ είλαη Α1=5Α2 θαη
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ πεξηνρή είλαη g. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 πνπ
αλνίγνπκε ηε βξύζε, ην λεξό εμέξρεηαη από απηήλ κε ηαρύηεηα π2 ηεο νπνίαο ην
κέηξν είλαη

α.

, β.

, γ.

.

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.



ΕΡΩΣΗΗ 9

Σε έλα πείξακα κέηξεζεο ηνπ ημώδνπο, ρξεζηκνπνηνύκε δύν
νξηδόληηεο γπάιηλεο πιάθεο εκβαδνύ Α όπνπ αλάκεζά ηνπο είλαη
ηνπνζεηεκέλν έλα λεπηώλεην πγξό (1) πάρνπο
κε ζπληειεζηή
ημώδνπο n1. Η θάησ πιάθα είλαη αθιόλεηε ελώ ζηελ επάλσ πιάθα
αζθνύκε νξηδόληηα δύλακε F κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν απηή λα
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π. Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα
αληηθαζηζηώληαο ην πγξό (1) κε έλα πγξό (2) ίδηνπ πάρνπο κε
ζπληειεζηή ημώδνπο n2=2n1. Η εμάξηεζε ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ ηαρύηεηα π ηεο πάλσ πιάθαο ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλσλ
δίλεηαη από ην δηάγξακκα

Επιλογή από ψηφιακό με λύσεις/χ. τζόκας/2017

ελίδα 3

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

α. (Ι).
β. (ΙΙ).
γ. (ΙΙΙ).
Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 10

Γύν νξηδόληηεο γπάιηλεο πιάθεο εκβαδνύ Α είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε νξηδόληην ηξαπέδη. Αλάκεζα ζηηο
πιάθεο ππάξρεη λεπηώλεην πγξό πάρνπο
κε ζπληειεζηή ημώδνπο n. Η θάησ πιάθα είλαη αθιόλεηε
ελώ ζηελ επάλσ πιάθα αζθνύκε νξηδόληηα δύλακε F κε απνηέιεζκα απηή κεηά από ιίγν λα θηλείηαη κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ π. Ο ξπζκόο πξνζθνξάο ελέξγεηαο κέζσ ηεο δύλακεο όηαλ ε πιάθα θηλείηαη
κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π είλαη P. Πξνθεηκέλνπ ε πάλσ πιάθα λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 2π, ζα
πξέπεη ν ξπζκόο πξνζθνξάο ελέξγεηαο από ηε λέα νξηδόληηα δύλακε πνπ ζα αζθήζνπκε ζε απηήλ λα
είλαη
α. P,

β. 2P, γ. 4P.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 11

Μηα πιάθα εκβαδνύ Α θαη κάδαο m αθήλεηαη ρσξίο
αξρηθή ηαρύηεηα λα θηλεζεί πάλσ ζην πιάγην επίπεδν
ηνπ ζρήκαηνο γσλίαο θ. Μεηαμύ ηεο πιάθαο θαη ηνπ
επηπέδνπ ππάξρεη ζηξώκα λεπηώλεηνπ πγξνύ
πάρνπο
θαη ζπληειεζηή ημώδνπο n. H πιάθα ζα
θηλείηαη ζην επίπεδν κε επηηάρπλζε ηεο νπνίαο ην
κέηξν

α. παοαμέμει ρςαθεοό.
β. από μια μέγιρςη ςιμή μειώμεςαι μέυοι μηδεμιρμξύ ςξσ.
γ. από μια μέγιρςη ςιμή μειώμεςαι μέυοι μα απξκςήρει μια ρςαθεοή ςιμή διάτξοη ςξσ μηδεμόπ.
Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
Ε1. ωστή απάντηση είναι η (α), Ε2. ωστή απάντηση είναι η (β), Ε3. ωστή απάντηση είναι η (γ).
Ε4. ωστή απάντηση είναι η (γ), Ε5. Σωστή απάντηση είναι η (β), Ε6. ωστή απάντηση είναι η (α).
Ε7. ωστή απάντηση είναι η (α), Ε8. Σωστή απάντηση είναι η (β), Ε9. Σωστή απάντηση είναι η (β).

Ε10. ωστή απάντηση είναι η (γ), Ε11. ωστή απάντηση είναι η (β).
Επιλογή από ψηφιακό με λύσεις/χ. τζόκας/2017

ελίδα 4

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
ΘΕΜΑΣΑ Γ Και Δ


ΑΚΗΗ 1

Τν δνρείν κεγάιεο επηθάλεηαο A1, πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό
ζρήκα, είλαη αλνηθηό θαη γεκάην κε λεξό ζε ζηαζεξό ύςνο h2=50
cm, ελώ πάλσ από ην λεξό ππάξρεη ζηξώκα ιαδηνύ ύςνπο h1=40
cm. Από ηνλ ππζκέλα ηνπ πιεπξηθνύ ηνηρώκαηνο ηνπ δνρείνπ
εμέξρεηαη ιεπηόο ζσιήλαο ζηαζεξήο δηαηνκήο A2 = 1 cm2. Ο
ζσιήλαο αξρηθά είλαη νξηδόληηνο θαη ζηε ζπλέρεηα θάκπηεηαη, ώζηε
λα γίλεη θαηαθόξπθνο πξνο ηα πάλσ. Τν άλνηγκα ηνπ ζσιήλα
βξίζθεηαη ζε ύςνο h3 =20 cm πάλσ από ην επίπεδν ηνπ ππζκέλα
ηνπ δνρείνπ θαη από εθεί ην λεξό εθηνμεύεηαη κε ηαρύηεηα
π3 (βιέπε ζρήκα). Η δηαηνκή A2 είλαη πνιύ κηθξόηεξε από ηελ
επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ A1.
Να σπξλξγίρεςε
Α) ςημ πίερη p1 ρςξ ρημείξ 1, ρςη διαυχοιρςική επιτάμεια λαδιξύ - μεοξύ.
Β) ςημ κιμηςική εμέογεια αμά μξμάδα όγκξσ ςξσ μεοξύ ρςξ ρημείξ 2 ςξσ ρχλήμα πξσ βοίρκεςαι αμέρχπ
μεςά ςημ ένξδξ ςξσ μεοξύ από ςξ δξυείξ.
Γ) ςημ πίερη p2 ρςξ ρημείξ 2 ςξσ ρχλήμα πξσ βοίρκεςαι αμέρχπ μεςά ςημ ένξδξ ςξσ μεοξύ από ςξ δξυείξ.
Δ) ςξ ύφξπ h4 πξσ θα τςάρει ςξ μεοό, από ςξμ πσθμέμα ςξσ δξυείξσ.
Να θεχοήρεςε ςξ μεοό και ςξ λάδι ιδαμικά οεσρςά.
Δίμξμςαι: η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g = 10m/s2, η πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ομ = 103 kg/m3, η πσκμόςηςα
ςξσ λαδιξύ ολ = 0,9·103kg/m3και η αςμξρταιοική πίερη patm = 105 N/m2.


ΑΚΗΗ 2

Τν ξνόκεηξν Venturi, πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό
ζρήκα, απνηειείηαη από έλαλ νξηδόληην θπιηλδξηθό
ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο πνπ δηαξξέεηαη από
λεξό. Σηα δύν κέξε ηνπ έρεη δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο
A1=4cm2 θαη A2=2cm2, αληίζηνηρα. Οη δύν ιεπηνί
θαηαθόξπθνη ζσιήλεο είλαη αλνηθηνί. Όηαλ ζην ζεκείν
1 ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ είλαη π1=2m/s, ην λεξό ζηνλ
πξώην θαηαθόξπθν ζσιήλα βξίζθεηαη ζε ύςνο
h1=1,35m. Να ππνινγίζεηε:
Α) ςημ ςαυύςηςα σ2 ςξσ μεοξύ ρςξ δεύςεοξ κξμμάςι ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα (ρημείξ 2).
Β) ςημ μεςαβξλή ρςημ πίερη ςξσ μεοξύ, καθώπ ασςό μεςαβαίμει από ςξ ποώςξ ρςξ δεύςεοξ μέοξπ ςξσ
ξοιζόμςιξσ ρχλήμα.
Γ) ςξ ύφξπ h2 ςξσ μεοξύ ρςξμ δεύςεοξ καςακόοστξ ρχλήμα.
Δ) ςξ πξρξρςό μεςαβξλήπ ρςημ αουική παοξυή ςξσ ρχλήμα, ποξκειμέμξσ μα μηδεμιρςεί ςξ ύφξπ ςξσ
μεοξύ ρςξ δεύςεοξ καςακόοστξ ρχλήμα, εμώ ρςξμ ποώςξ μα παοαμείμει ρε ύφξπ h1=1,35m.

Επιλογή από ψηφιακό με λύσεις/χ. τζόκας/2017

ελίδα 5

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
Να θεχοήρεςε ςξ μεοό ιδαμικό οεσρςό.
Δίμξμςαι: η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g =10m/s2, η πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ομ=103kg/m3 και η
αςμξρταιοική πίερη patm=105N/m2.


ΑΚΗΗ 3

Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα Venturi, κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ξέεη
θπζηθό αέξην. Τα δύν κέξε ηνπ ζσιήλα έρνπλ δηαηνκέο
A1 θαη A2, αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.
Κάησ από ηνλ νξηδόληην ζσιήλα ππάξρεη δεύηεξνο πνεηδήο
ιεπηόο ζσιήλαο πνπ πεξηέρεη λεξό. Μέζα από ηνλ νξηδόληην
ζσιήλα κεηαθέξνληαη 0,6kg αεξίνπ ην ιεπηό. Όηαλ ζην
ζεκείν 1 ε θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ αεξίνπ
είλαη 4J/m3, ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ λεξνύ ζηνπο δύν
θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο είλαη Γh=0,21cm.
Να σπξλξγίρεςε:
Α) ςημ ςαυύςηςα σ1 ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ρςξ ποώςξ κξμμάςι ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα (ρημείξ 1).
Β) ςημ μεςαβξλή ρςημ πίερη ςξσ αεοίξσ, καθώπ ασςό μεςαβαίμει από ςξ ποώςξ ρςξ δεύςεοξ μέοξπ ςξσ
ξοιζόμςιξσ ρχλήμα.
Γ) ςημ ςαυύςηςα σ2 ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ρςξ δεύςεοξ κξμμάςι ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα (ρημείξ 2).
Δ) ςιπ διαςξμέπ A1 και A2 ρςα δύξ μέοη ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα.
Να θεχοήρεςε ςξ τσρικό αέοιξ ιδαμικό οεσρςό.
Δίμξμςαι: η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g =10m/s2, η πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ομ=103kg/m3, η πσκμόςηςα ςξσ
τσρικξύ αεοίξσ οα=0,5kg/m3και η αςμξρταιοική πίερη patm=105N/m2.


ΑΚΗΗ 4

Μηα ιεπηή πιάθα Π κάδαο m=0,1kg θαη εκβαδνύ
Α=100cm2 ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζηαζεξό νξηδόληην ηξαπέδη θαη
αλάκεζά ηνπο ππάξρεη ζηξώκα λεπηώλεηνπ ξεπζηνύ, πάρνπο
d=2mm, κε ζπληειεζηή ημώδνπο n=0,4Ν·s/m2. Αζθνύκε
ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F1=4N θαη παξαηεξνύκε όηη ε πιάθα
κεηά από κεηαηόπηζε x=10cm αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα κέηξνπ π1.
Να σπξλξγίρεςε:
Α) ςημ ςαυύςηςα σ1.
Β) ςημ ιρυύ P1 ςηπ δύμαμηπ F1, όςαμ η πλάκα κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα σ1.
Γ) ςημ θεομική εμέογεια Q πξσ απελεσθεοώθηκε λόγχ ςοιβώμ, μέυοι ςημ απόκςηρη ςηπ ςαυύςηςαπ σ1.
Αρκξύμε αμςί για ςη δύμαμη μέςοξσ F1 μια άλλη δύμαμη μέςοξσ F2 και η πλάκα μεςά από λίγξ κιμείςαι με
ρςαθεοή ςαυύςηςα μέςοξσ σ2. Αμ η ιρυύπ ςηπ δύμαμηπ ασνήθηκε καςά 300%.
Δ) μα σπξλξγίρεςε ςη δύμαμη F2 και ςημ ρςαθεοή ςαυύςηςα σ2.
Δίμεςαι η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g = 10 m/s2.
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ελίδα 6

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

ΛΤΕΙ
ΑΚΗΗ1
Α) Η πίερη p1 ρςξ ρημείξ 1, ρςη διαυχοιρςική επιτάμεια λαδιξύ - μεοξύ, είμαι ςξ άθοξιρμα ςηπ
αςμξρταιοικήπ πίερηπ και ςηπ σδοξρςαςικήπ πίερηπ από ςημ σπεοκείμεμη πξρόςηςα ςξσ λαδιξύ
.
Β) Η κιμηςική εμέογεια αμά μξμάδα όγκξσ ςξσ μεοξύ ρςξ ρημείξ 2, ρςξ ξπξίξ ςξ μεοό ειρέουεςαι ρςξ
ρχλήμα είμαι

(1)

Χξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε ζπλέρεηαο θαηά κήθνο ηνπ
ζσιήλα ζα βξνύκε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ηαρπηήησλ π2 θαη π3

Άξα ε ζρέζε (1) γίλεηαη:

(2)
Δταομόζξσμε ςξ θεώοημα Bernoulli για μια οεσμαςική γοαμμή πξσ διέουεςαι από ςα ρημεία 1 και 3.
Δπειδή η διαςξμή A2 είμαι πξλύ μικοόςεοη από ςημ επιτάμεια ςξσ δξυείξσ A1, θεχοξύμε όςι η ςαυύςηςα
σ1 με ςημ ξπξία καςεβαίμει η ελεύθεοη επιτάμεια ςξσ μεοξύ και ςξσ λαδιξύ είμαι μηδεμική, σ1=0. Η πίερη
p3, ρςξ ρημείξ 3 είμαι ίρη με ςημ αςμξρταιοική, ατξύ ςξ μεοό ενέουεςαι ρςξμ αέοα
, άοα
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ελίδα 7

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

Άοα η ρυέρη (2) δίμει

.

Γ) Για ςημ πίερη p2 ρςξ ρημείξ 2, ρςξ ξπξίξ ςξ μεοό ειρέουεςαι ρςξ ρχλήμα εταομόζξσμε ςξ θεώοημα
Bernoulli για μια οεσμαςική γοαμμή πξσ διέουεςαι από ςα ρημεία 1 και 2

.
Δ) Θα σπξλξγίρξσμε ςξ αμώςεοξ ύφξπ h4,ρςξ ξπξίξ θα τςάρει ςξ μεοό από ςξμ πσθμέμα ςξσ δξυείξσ
(σ4=0),εταομόζξμςαπ ςξ θεώοημα Bernoulli για μια οεσμαςική γοαμμή πξσ διέουεςαι από ςα ρημεία 1, 4.

.
ΑΚΗΗ 2
Α) Η παοξυή ςξσ ρχλήμα παοαμέμει ρςαθεοή. Από ςημ ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ θα σπξλξγίρξσμε ςημ
ςαυύςηςα σ2 ςξσ μεοξύ ρςξ δεύςεοξ κξμμάςι ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα (ρημείξ 2).

.
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ελίδα 8

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
Β) Αλ ε πίεζε ζην ηκήκα Α είλαη p1 θαη ζην ηκήκα Β είλαη p2,
ην ζεώξεκα Bernoulli γηα κηα νξηδόληηα ξεπκαηηθή γξακκή
πνπ δηέξρεηαη από ηα ζεκεία 1 θαη 2, δίλεη ηελ κεηαβνιή ζηελ
πίεζε ηνπ λεξνύ, θαζώο απηό κεηαβαίλεη από ην πξώην ζην
δεύηεξν κέξνο ηνπ νξηδόληηνπ ζσιήλα.

.
Άξα, θαζώο ην λεξό πεξλάεη ζηνλ ζηελόηεξν ζσιήλα, όπνπ ε
ηαρύηεηα κεγαιώλεη, ε πίεζε κεηώλεηαη.
Γ) Σύμτχμα με ςημ σδοξρςαςική, η πίερη p2, ρςξ ςμήμα Β, ιρξύςαι με ςημ πίερη ρςη βάρη ςηπ ρςήληπ
μεοξύ ςξσ λεπςξύ καςακόοστξσ ρχλήμα.
.
Ομξίχπ για ςημ πίερη p1, ρςξ ρημείξ 1.
.
Άοα, για ςξ ύφξπ h2 ςξσ μεοξύ ρςξμ δεύςεοξ καςακόοστξ ρχλήμα έυξσμε

.
Δ) Αλλάζξσμε ςημ παοξυή ςξσ μεοξύ, ώρςε μα μηδεμιρςεί ςξ ύφξπ ςξσ μεοξύ ρςξ δεύςεοξ καςακόοστξ
ρχλήμα και η πίερη p2΄ μα γίμει ίρη με ςημ αςμξρταιοική.
.
Έρςχ Π΄ η καιμξύοια παοξυή ςξσ μεοξύ και σ1΄και σ2΄, ξι μέεπ ςαυύςηςεπ ςξσ μεοξύ ρςα δύξ ςμήμαςα ςξσ
ρχλήμα. Η ενίρχρη ρσμέυειαπ δίμει
(1)
Από ςξ θεώοημα Bernoulli για μια ξοιζόμςια οεσμαςική γοαμμή πξσ διέουεςαι από ςα ρημεία 1 και 2,
έυξσμε
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ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

.
Αουικά η παοξυή Π ςξσ μεοξύ ήςαμ
.
Η καιμξύοια παοξυή Π΄ ςξσ μεοξύ είμαι
.
Τελικά ςξ πξρξρςό μεςαβξλήπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ, ποξκειμέμξσ μα μηδεμιρςεί ςξ ύφξπ ςξσ μεοξύ ρςξ
δεύςεοξ καςακόοστξ ρχλήμα, εμώ ρςξμ ποώςξ μα παοαμείμει ρε ύφξπ h1=1,35 m είμαι:

.

ΑΚΗΗ 3
Α) Σςξ ποώςξ κξμμάςι ςξσ ρχλήμα, ρςξ ρημείξ 1, η κιμηςική εμέογεια ςξσ τσρικξύ αεοίξσ αμά μξμάδα
όγκξσ είμαι

, άοα

.
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ελίδα 10

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
Β) Έζησ όηη ε πίεζε ζην ηκήκα Α είλαη p1 θαη ζην ηκήκα Β
είλαη p2. Τα ζεκεία Γ θαη Δ βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδόληην
επίπεδν ελόο πγξνύ (ηνπ λεξνύ) πνπ ηζνξξνπεί, άξα έρνπλ
ίδηεο ζπλνιηθέο πηέζεηο. Σην ζεκείν Γ ε πίεζε ηζνύηαη κε ηελ
πίεζε ηνπ αεξίνπ p1, ελώ ζην ζεκείν Δ ε πίεζε ηζνύηαη κε ην
άζξνηζκα ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ p2 θαη ηεο πδξνζηαηηθήο
πίεζεο από ηελ ππεξθείκελε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ.

.
Έςρι η μεςαβξλή ρςημ πίερη ςξσ αεοίξσ, καθώπ ασςό μεςαβαίμει από ςξ ποώςξ ρςξ δεύςεοξ μέοξπ ςξσ
ξοιζόμςιξσ ρχλήμα είμαι αομηςική.
Γ) Τξ θεώοημα Bernoulli για μια ξοιζόμςια οεσμαςική γοαμμή πξσ διέουεςαι από ςα ρημεία 1 και 2, δίμει
ςημ ςαυύςηςα σ2 ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ρςξ δεύςεοξ κξμμάςι ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα

.
Δ) Μέρα από ςξ ρχλήμα μεςατέοξμςαι 0,6kg αεοίξσ ςξ λεπςό. Ο όγκξπ ςξσ αεοίξσ ποξκύπςει από ςη
ρυέρη ςηπ πσκμόςηςαπ

.

Η παοξυή ςξσ αεοίξσ ρςξ ρχλήμα είμαι

.

Η παοξυή ςξσ αεοίξσ είμαι ρςαθεοή και ρςξ ποώςξ ςμήμα ςξσ ρχλήμα είμαι

.

Η παοξυή ςξσ αεοίξσ ρςξ δεύςεοξ ςμήμα ςξσ ρχλήμα είμαι
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ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
ΑΚΗΗ 4
Α) Δτόρξμ η πλάκα κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα η ρσμξλική δύμαμη πξσ ςηπ αρκείςαι είμαι ίρη με μηδέμ.
Σςημ πλάκα αρκείςαι η δύμαμη F1 και η ςοιβή Τ από ςξ οεσρςό, άοα

.
Β) Η ιρυύπ P1 ςηπ δύμαμηπ F1, όςαμ η πλάκα κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα σ1 είμαι
.
Γ) Η θεομική εμέογεια Q πξσ απελεσθεοώθηκε λόγχ ςοιβώμ, μέυοι ςημ απόκςηρη ςηπ ςαυύςηςαπ σ1,
ιρξύςαι με ςξ απόλσςξ ςξσ έογξσ ςηπ ςοιβήπ

.

Τξ έογξ ςηπ ςοιβήπ θα ςξ σπξλξγίρξσμε εταομόζξμςαπ ςξ Θεώοημα Μεςαβξλήπ ςηπ Κιμηςικήπ Δμέογειαπ
για ςημ πλάκα.

.
Άοα η θεομική εμέογεια Q πξσ απελεσθεοώθηκε λόγχ ςοιβώμ είμαι
.
Δ) Αμ η ιρυύπ ςηπ δύμαμηπ ασνηθεί καςά 300% η μέα ιρυύπ P2 ςηπ δύμαμηπ F2, όςαμ η πλάκα κιμείςαι με
ρςαθεοή ςαυύςηςα σ2 είμαι
.
Δτόρξμ η πλάκα κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα η ρσμξλική δύμαμη πξσ ςηπ αρκείςαι είμαι ίρη με μηδέμ.
Σςη πλάκα αρκείςαι η δύμαμη F2 και η ςοιβή Τ από ςξ οεσρςό, άοα
(1)
Η ιρυύπ P2 ςηπ δύμαμηπ F2, όςαμ η πλάκα κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα σ2, με υοήρη και ςηπ
ρυέρηπ (1) είμαι
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ελίδα 12

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ

.
Από ςη ρυέρη (1) βοίρκξσμε ςη δύμαμη F2

.

ΘΔΜΑ Δ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Οκνγελήο θύιηλδξνο, κάδαο Μ=0,1kg, έρεη ύςνο h=20cm, εκβαδό βάζεο Α
=10cm2 θαη ηζνξξνπεί κε ηνλ άμνλά ηνπ θαηαθόξπθν κέζα ζε δνρείν κε λεξό,
κεγάιεο επηθάλεηαο, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Μηα ζεκεηαθή κεηαιιηθή
ζθαίξα, κάδαο m=0,05kg, αθήλεηαη από απόζηαζε d=45cm πάλσ από ηνλ
θύιηλδξν θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κ' απηόλ.

Να σπξλξγίρεςε:
Α) ςη δύμαμη πξσ δέυεςαι ξ κύλιμδοξπ από ςξ μεοό ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ εναιςίαπ ςηπ σδοξρςαςικήπ
πίερηπ και ςξ βάθξπ ρςξ ξπξίξ βοίρκεςαι η βάρη ςξσ.
Β) ςη ρσμξλική πίερη ρςημ κάςχ βάρη ςξσ κσλίμδοξσ, ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ.
Γ) ρε πξιξ ύφξπ πάμχ από ςη ρςάθμη ςξσ μεοξύ θα αμέλθει η ρημειακή μεςαλλική ρταίοα μεςά ςημ
κοξύρη.
Δ) ςημ ςαυύςηςα ςξσ κσλίμδοξσ ςη ρςιγμή πξσ ειρέουεςαι ξλόκληοξπ ρςξ μεοό.
Θεχοείρςε όςι δεμ αλλάζει η ρςάθμη ςξσ μεοξύ καςά ςημ βύθιρη ςξσ κσλίμδοξσ ρ' ασςό και όςι η δύμαμη
αμςίρςαρηπ πξσ αρκείςαι από ςξ μεοό ρςξμ κύλιμδοξ, καςά ςημ κίμηρή ςξσ, είμαι αμεληςέα.
Δίμξμςαι: η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g=10m/s2, η αςμξρταιοική πίερη patm=105pa και η πσκμόςηςα ςξσ
μεοξύ ομ=1g/cm3.
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ελίδα 13

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
Λύρη

Α) Σηνλ θύιηλδξν αζθνύληαη ην βάξνο ηνπ w θαη ε θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλσ
δύλακε, Fλ εμαηηίαο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο πνπ αζθείηαη από ην λεξό ζηελ
θάησ βάζε ηνπ θπιίλδξνπ. Η αηκνζθαηξηθή πίεζε δελ επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία
ηνπ θπιίλδξνπ θαζώο νη δπλάκεηο πνπ νθείινληαη ζε απηήλ
αιιεινεμνπδεηεξώλνληαη. Γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ θπιίλδξνπ έρνπκε

Έζησ όηη ν θύιηλδξνο είλαη βπζηζκέλνο θαηά y κέζα ζην λεξό. H πδξνζηαηηθή
πίεζε ζε βάζνο y από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είλαη
ηελ θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλσ δύλακε, Fλ, ηζρύεη:

θαη γηα

(ομ=1g/cm3=1000kg/m3)
Β) Η ρσμξλική πίερη ρςημ κάςχ βάρη ςξσ κσλίμδοξσ, ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ είμαι ίρη με ςξ άθοξιρμα
ςηπ αςμξρταιοικήπ πίερηπ και ςηπ σδοξρςαςικήπ πίερηπ

Γ) Η ρημειακή μεςαλλική ρταίοα με ςημ πςώρη ςηπ θα απξκςήρει, ποιμ υςσπήρει ρςξμ κύλιμδοξ, ςαυύςηςα
σ1, ςημ ξπξία σπξλξγίζξσμε με εταομξγή ςηπ Διαςήοηρηπ ςηπ Μηυαμικήπ Δμέογειαπ. Θεχοξύμε ρςάθμη
μηδεμικήπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςημ πάμχ βάρη ςξσ κσλίμδοξσ:

.
Μεςά ςημ κεμςοική ελαρςική κοξύρη η ρημειακή μεςαλλική ρταίοα και ξ κύλιμδοξπ θα απξκςήρξσμ
ςαυύςηςεπ σ1΄ και σ2΄, πξσ δίμξμςαι από ςιπ ρυέρειπ

.
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ελίδα 14

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3-ΡΕΤΣΑ
Η ζθαίξα κεηά ηελ θξνύζε ζα αλέιζεη θαηαθόξπθα y1 κέρξη λα ζηακαηήζεη. Τν
y1 ππνινγίδεηαη κε εθαξκνγή ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Μεραληθήο Δλέξγεηαο κεηαμύ
ησλ δύν ζέζεσλ. Θεσξνύκε ζηάζκε κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηελ πάλσ
βάζε ηνπ θπιίλδξνπ:

.
Τξ ύφξπ Η πάμχ από ςη ρςάθμη ςξσ μεοξύ πξσ θα αμέλθει η ρταίοα είμαι:

Δ) O κύλιμδοξπ καςά ςη βύθιρή ςξσ δέυεςαι δύξ δσμάμειπ, ςξ βάοξπ ςξσ w και ςη δύμαμη, F μ εναιςίαπ ςηπ
σδοξρςαςικήπ πίερηπ από ςξ μεοό. Η αςμξρταιοική πίερη δεμ επηοεάζει ςημ κίμηρη ςξσ κσλίμδοξσ καθώπ
ξι δσμάμειπ πξσ ξτείλξμςαι ρε ασςήμ αλληλξενξσδεςεοώμξμςαι.
Για μα βοξύμε ςημ ςαυύςηςα ςξσ κσλίμδοξσ ςη ρςιγμή πξσ ειρέουεςαι ξλόκληοξπ ρςξ μεοό θα
εταομόρξσμε ςξ Θεώοημα Μεςαβξλήπ ςηπ Κιμηςικήπ Δμέογειαπ από ςη θέρη πξσ ξ κύλιμδοξπ νεκιμάει με
αουική ςαυύςηςα σ2΄ μέυοι ςη θέρη πξσ ειρέουεςαι ξλόκληοξπ ρςξ μεοό με ςαυύςηςα σ.
(1)

Η δύλακε, Fλ είλαη κεηαβιεηή, γηαηί ε πδξνζηαηηθή πίεζε ζηε βάζε ηνπ
θπιίλδξνπ δηαξθώο απμάλεηαη, θαζώο απηόο βπζίδεηαη. Γηα λα βξνύκε ην έξγν
ηεο Fλ πξέπεη λα θάλνπκε ηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε ζε ζρέζε κε ηε
κεηαηόπηζε θαη λα ππνινγίζνπκε ην θαηάιιειν εκβαδό.
Έζησ κηα ηπραία ζέζε ζηε δηάξθεηα βύζηζεο ηνπ θπιίλδξνπ, όπσο θαίλεηαη
ζην δηπιαλό ζρήκα. Ο θύιηλδξνο έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x, άξα είλαη
βπζηζκέλνο θαηά y+x κέζα ζην λεξό. Σηε ζέζε απηή ζηελ επηθάλεηα ηεο βάζεο
ηνπ θπιίλδξνπ ε πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη

κε
Άοα ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ πξσ αρκεί ςξ μεοό ρςξμ κύλιμδοξ είμαι:
με
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H κεηαηόπηζε x παίξλεη ηηκέο από κεδέλ έσο h-y=0,1m, όηαλ ν
θύιηλδξνο εηζέξρεηαη νιόθιεξνο ζην λεξό. Η γξαθηθή παξάζηαζε
ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο Fλ ζε ζρέζε κε ηε κεηαηόπηζε δείρλεηαη
ζην δηπιαλό ζρήκα. To ζθηαζκέλν εκβαδό ηζνύηαη κε ην έξγν ηεο
Fλ, πνπ είλαη αξλεηηθό, γηαηί ε δύλακε ηνπ λεξνύ είλαη αληίζεηε
ηεο κεηαηόπηζεο:

.
Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (1) παίομξσμε:



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Έλαο νξηδόληηνο θπθιηθόο ζσιήλαο εζσηεξηθήο αθηίλαο r1 εθηνμεύεη λεξό
από ύςνο h=15m. Τν λεξό εμέξρεηαη ηνπ ζσιήλα κε ηαρύηεηα π0, ηε
ρξνληθή ζηηγκή t=0 θαη όηαλ θηάλεη ζην έδαθνο ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηεο
θιέβαο ηνπ έρεη αθηίλα r2 ίζε κε

. Σην ζεκείν πηώζεο ηνπ λεξνύ ζην

έδαθνο είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα δνρείν όγθνπ
γεκίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή
αέξα ακειεηέα.

, ην νπνίo

. Θεσξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ

Να σπξλξγίρεςε:
Α) ςη υοξμική διάοκεια ςηπ πςώρηπ ςξσ μεοξύ μέυοι μα τθάρει ρςξ έδατξπ.
Β) ςημ ςαυύςηςα σ0 ενόδξσ ςξσ μεοξύ από ςξ ρχλήμα.
Γ) ςημ ξοιζόμςια απόρςαρη S ςξσ ρημείξσ πξσ υςσπάει ςξ μεοό ρςξ έδατξπ από ςημ ένξδξ ςξσ ρχλήμα και
ςη γχμία τ με ςξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ, σπό ςημ ξπξία ποξρκοξύει ςξ μεοό.
Δ) ςημ ερχςεοική ακςίμα r1 ςξσ ρχλήμα.
Δίμεςαι η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g =10 m/s2.
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Α) Η θίλεζε πνπ θάλεη ην λεξό είλαη νξηδόληηα βνιή. Σύκθσλα κε ηελ
αξρή αλεμαξηεζίαο ησλ θηλήζεσλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ
λεξνύ, κέρξη λα θζάζεη ζην έδαθνο, εμαξηάηαη από ην ύςνο h πνπ
εθηνμεύεηαη

.
Β) Από ςημ ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ ποξκύπςει όςι έυξσμε ρςαθεοή παοξυή καςά μήκξπ ςηπ τλέβαπ ςξσ
μεοξύ, από ςημ ένξδξ ςξσ ρχλήμα μέυοι και ελάυιρςα ποιμ ςημ ποόρκοξσρη ρςξ έδατξπ. Δλάυιρςα ποιμ
ςξ μεοό κςσπήρει ρςξ έδατξπ η επιτάμεια διαςξμήπ ςηπ τλέβαπ ςξσ έυει ακςίμα r 2 ίρη με

.

Η ςαυύςηςα ςξσ μεοξύ όςαμ θα τθάρει ρςξ έδατξπ είμαι
.(2)
Η ςαυύςηςα πξσ θα έυει ςξ μεοό ςημ ίδια ρςιγμή ρςξμ καςακόοστξ άνξμα, σy, είμαι:
(3)
Έςρι η ρυέρη (1) με υοήρη και ςχμ ρυέρεχμ (2) και (3) γίμεςαι

.
Γ) Η ξοιζόμςια απόρςαρη S ςξσ ρημείξσ πξσ υςσπάει ςξ μεοό ρςξ έδατξπ από ςημ ένξδξ ςξσ ρχλήμα είμαι:
.
Η γχμία τ με ςξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ σπό ςημ ξπξία ποξρκοξύει ςξ μεοό είμαι

.
Δ) Η παοξυή ςξσ ρχλήμα είμαι ίρη με ςημ παοξυή ρε όλξ ςξ μήκξπ ςηπ τλέβαπ ςξσ μεοξύ. Δτόρξμ ςξ
δξυείξ όγκξσ
υοειάρςηκε υοξμικό διάρςημα

γεμίζει ςη υοξμική ρςιγμή

και με δεδξμέμξ όςι ςξ μεοό

για μα τςάρει ρςξ έδατξπ η παοξυή θα είμαι
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.
Θα βοξύμε ςημ ερχςεοική ακςίμα r1 ςξσ ρχλήμα από ςημ παοξυή ςξσ

.
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ

Μζγεθοσ /εξιςώςεισ/αρχζσ

Τφποσ οριςμοφ- ςχζςη

Μονάδα - SI

Πυκνότητα

Kg/m3

Πίεςη

Pascal
=1Ν/m2

Υδροςτατική πίεςη ςε βάθοσ h
ολική πίεςη ςε βάθοσ h ( δοχείο ανοικτό)
1m3/s

παροχή τησ φλζβασ ή ςωλήνα
ή
εξίςωςη τησ ςυνζχειασ( αρχή διατήρηςησ φλησ)

ή

Δυναμική ενζργεια ανά μονάδα όγκου
Kινητική ενζργεια ανά μονάδα
Έργο δφναμησ ανά μονάδα όγκου

Η εξίςωςη του Bernoulli είναι μια ςυνζπεια τησ
αρχήσ διατήρηςησ τησ ενζργειασ ςτα ρευςτά
και διατυπώνεται ωσ εξήσ:
ιξώδεσ
Οι δυνάμεισ τησ εςωτερικήσ τριβήσ
Συντελεςτήσ ιξώδουσ
Στην πράξη μετριζται ςε poise (p).
1p = 0,1Pa s
Θεώρημα Torricelli
Ταχφτητα εκροήσ ρευςτοφ από οπή ςε βάθοσ h
από ελεφθερη επιφάνεια με εμβαδόν πολφ
μεγαλφτερο από εμβαδόν επιφάνειασ εκροήσ
Αρχή Pascal
Εφαρμογή ςτα υδραυλικά πιεςτήρια
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(Νευτώνεια ρευςτά)
Ns/m2
n
√

Η πίεςη που αςκεί ζνα εξωτερικό αίτιο ςε κάποιο ςημείο υγροφ
μεταφζρεται αναλλοίωτη ςε όλα τα ςημεία του υγροφ

ελίδα 19

