
Η δύναµη στον πάτο κυλινδρικών δοχείων. 
 

Πρώτο δεύτερο θέµα. 

 

 

Η απάντηση που θα πρότεινα σε έναν µαθητή να γράψει 

θα ήταν … µαθητική. 

Στην πρώτη περίπτωση ξέρουµε και µπορούµε να 

επικαλεστούµε από το σχολικό βιβλίο πως ο πάτος 

δέχεται δύναµη όσο το βάρος του νερού. 

 

Στην δεύτερη περίπτωση το νερό ασκεί δύναµη στο 

σώµα αντίθετη του βάρους του. 

∆έχεται την αντίδραση. 

 

Το νερό δέχεται συνολικά τρεις δυνάµεις. Το βάρος του, την αντίδραση και την δύναµη από τον 

πάτο. Ισορροπεί οπότε: 

N B Bν= + . 

Ο πάτος δέχεται την αντίδραση της N
���

 η οποία είναι µεγαλύτερη απ’ ότι πριν κατά το βάρος του 

σώµατος. Η πίεση αυξήθηκε κατά B
A

. 

 

Η απάντηση που αρέσει σε µένα περισσότερο είναι: 

Ο πάτος σηκώνει ότι είναι πάνω από αυτόν διότι τα τοιχώµατα είναι κατακόρυφα. 

Εποµένως δέχεται δύναµη αυξηµένη κατά B  και η πίεση σ’ αυτόν είναι αυξηµένη κατά B
A

. 

 

∆εύτερο δεύτερο θέµα. 

 

Βαριέµαι µαθητική λύση µε δυνάµεις πολλές, µεταξύ των 

οποίων και η τάση του νήµατος. 

Βάζω τα δυο δοχεία σε τραπέζι. 

Ισορροπούν. 

Εποµένως δέχονται από το τραπέζι (οι πάτοι) ίδιες 

δυνάµεις, ίσες µε το συνολικό βάρος που δεν αλλάζει. 

Οι πάτοι ισορροπούν, οπότε δέχονται από πάνω τόσες 

δυνάµεις όσες από το τραπέζι. 

 

Προσοχή σε κάτι. Η πίεση στον πάτο του δοχείου 

είναι µεγαλύτερη στο σχήµα Β, διότι ανέβηκε η στάθµη και εποµένως η υδροστατική πίεση. 

Όµως η δύναµη από το νερό δεν είναι η µόνη. Υπάρχει και η τάση του νήµατος. 
 

 

Τρίτο δεύτερο θέµα. 

Η στάθµη του νερού δεν άλλαξε.  

Οι πιέσεις είναι ίδιες. 

 

Προσοχή όµως. Η µπίλια ισορροπεί εν επαφή µε τον πάτο. 

∆έχεται από τον πάτο δύναµη που εξουδετερώνει την 

διαφορά βάρους-άνωσης. 

Ασκεί στον πάτο την αντίδραση αυτής της δύναµης. 

Ο πάτος δέχεται µεγαλύτερη δύναµη στην περίπτωση Β απ’ 

ότι στην Α, κατά ( ),
B A B B V gε ν νρ ρ− = − = − ⋅ ⋅  

 

Καταλάβατε τι σηµαίνουν τα σύµβολα και δεν επεξηγώ. 

Αν είστε µαθητές θα τα εξηγήσετε φυσικά στο γραπτό σας. 
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