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Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή; 

1) Ένα σώμα μάζας m=2kg, κατέρχεται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου ε-

πιπέδου κλίσεως θ=30°. Σε μια 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 επίπεδο, 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 σημείο 

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; 

Σύντομες απαντήσεις: 

1) i) α) Αν υ1=4m/s, έχουμε σταθερή ταχύτητα, οπότε πρέπει ΣF=0 ή 

F=wx=mg∙ημθ=10Ν 

Με φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήμα. 

    β) Αν υ1=2m/s, εφαρμόζοντας το ΘΜΚΕ Α→Β: 

Κ2-Κ1=Ww+WF → 
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�

��
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� = 0 

Βρίσκουμε να μην απαιτείται η άσκηση κάποιας επιπλέον δύναμης για την επιτάχυνση του σώματος 

από τα 2m/s στα 4m/s. Αρκεί η δράση του βάρους για την απαραίτητη επιτάχυνση. 
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    γ) Αν υ1=1m/s, ξανά από ΘΜΚΕ: 

Κ2-Κ1=Ww+WF → 
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 → 

� = 2,5� 

Με φορά προς τα κάτω όπως στο σχήμα. 

ii) Προφανώς η ερώτηση δεν έχει και τόσο νόημα. Το σώμα «δικαιούται» να κινείται, όπως «δικαιούται» 

να παραμένει ακίνητο. Αυτό που κάνουν οι ασκούμενες δυνάμεις είναι να επιταχύνουν ή να επιβρα-

δύνουν το σώμα! Έτσι στην α) περίπτωση απαιτείται να ασκηθεί δύναμη 10Ν με φορά προς τα πάνω 

για να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα, στην β) το βάρος αρκεί να του προκαλέσει την επιτάχυνση που 

απαιτείται ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα από 2m/s σε 4m/s, ενώ στην γ) περίπτωση πρέπει να «βοη-

θήσει» στην επιτάχυνση του σώματος η δύναμη F, με αποτέλεσμα να έχει φορά προς τα κάτω. 

 

2) Προφανώς αυτό που καθορίζει μια σχέση ταχυτήτων μεταξύ των σημείων Α και Β, είναι οι διατομές του 

σωλήνα. Δεν μπορούμε να έχουμε ταχύτητα εκροής 4m/s και οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα στο Α, με τον 

ίδιο σωλήνα. 

i) Αν ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή, από την εξίσωση της συνέχειας προκύπτει ότι και υ1=4m/s και η 

εξίσωση Bernoulli μας δίνει: 
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�� = �� − ��ℎ = 20.000�� − 6.000�� = 14.000�� 

ii)  Ξανά από την εξίσωση της συνέχειας, βλέπουμε ότι ο σωλήνας πρέπει να 

στενεύει, για να έχουμε ταχύτητες υ1=2m/s και υ2=4m/s, όπως στο σχήμα. 

Οπότε από την εξίσωση Bernoulli παίρνουμε: 
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�� = 20.000�� − 6.000�� + 6.000�� = 20.000�� 

Αξίζει νομίζω να παρατηρήσετε την αναλογία με το ερώτημα 1.i) β). Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε 

κίνηση με την επίδραση μόνο του βάρους και αύξηση της ταχύτητας από 2m/s σε 4m/s. 

iii) Η εξίσωση της συνέχειας επιβάλει τώρα ο σωλήνας να έχει μορφή, όπως στο 

σχήμα, όπου αυξάνεται η διατομή του όσο κινούμαστε προς τα κάτω. 

Οπότε από την εξίσωση Bernoulli παίρνουμε: 
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�� = 20.000�� − 6.000�� − 10.000�� = 4.000�� 

β) Το ερώτημα, πού οφείλεται η ροή είναι επίσης χωρίς νόημα. Απλά εδώ έχουμε ένα συνδυασμό βαρύτη-

τας και μεταβολής της πίεσης, που εξασφαλίζει κατά περίπτωση τις ταχύτητες που επιβάλει η μορφή 

του σωλήνα. 

Αξίζει να προσεχθεί ότι η ταχύτητα ροής στο σημείο Β είναι η ίδια και στις 3 περιπτώσεις. 

Αλλά στην i) περίπτωση για να εξασφαλιστεί σταθερή ταχύτητα, έχουμε υποπίεση στο σημείο Α, έτσι 

ώστε τα 6.000Ρα να εξουδετερώνουν τη δράση της βαρύτητας.   

Στην ii) θέλουμε να αυξηθεί η ταχύτητα, αλλά αυτή την αύξηση μπορεί να την προκαλέσει μόνη της η 

βαρύτητα, οπότε pΑ=pΒ! 

Στην iii) περίπτωση, θέλουμε επιβράδυνση του νερού και πρέπει να μειωθεί πολύ η πίεση στο Α, ώστε 

η διαφορά πίεσης (Δp=16.000Ρα), από τη μια να εξουδετερώσει τη δράση της βαρύτητας και από την 

άλλη να μειώνει και την ταχύτητα ροής. 

dmargaris@gmail.com 

 

 

 


