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Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση… 

 

Στο παραπάνω σχήμα, ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό, ενώ κοντά στην βάση του υπάρχει ένας 

οριζόντιος σωλήνας, μεταβλητής διατομής, μέσω του οποίου εκρέει το νερό σε μια μόνιμη και στρωτή ροή. 

Στο σημείο Α του σχήματος η ταχύτητα ροής είναι υ και η πίεση p1. 

i) Η δύναμη �⃗ που ασκεί το νερό στον πυθμένα του δοχείου εμβαδού Α, έχει με μέτρο: 

α) F< (pατμ+ρgh)Α,   β) F= (pατμ+ρgh)Α,   γ) F > (pατμ+ρgh)Α 

ii) Κλείνουμε με τάπα το δεξιό άκρο του σωλήνα και η ροή σταματά. Τότε η πίεση p2 στο σημείο Α θα 

αποκτήσει τιμή: 
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Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί δύο ρευ-

ματικές γραμμές που οδηγούν το νερό από την 

επιφάνεια στην έξοδο του σωλήνα. Αν πάρουμε 

το σημείο Β, κοντά στον πυθμένα, το νερό έχει 

κάποια ταχύτητα ροής υ1 (μικρή μεν σε σύ-

γκριση με την ταχύτητα εκροής, αλλά όχι μηδε-

νική…), όπως στο σχήμα. Αλλά τότε εφαρμόζο-

ντας την εξίσωση Bernoulli μεταξύ του σημείου Γ στην επιφάνεια και του σημείου Β θα έχουμε: 
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Παρατηρούμε δηλαδή ότι έχουμε σημεία κοντά στην βάση του δοχείου με πιέσεις μικρότερες από 

pατμ+ρgh, οπότε και η συνολική δύναμη που ασκεί το νερό  στον πυθμένα, θα έχει μέτρο: 

F=p∙Α < (pατμ+ρgh)∙Α 
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Σωστό το α). 

ii) Κατά τη διάρκεια της ροής, αν y είναι η κατακόρυφη απόσταση του σημείου Α από την επιφάνεια, η 

εξίσωση Bernoulli, μεταξύ ενός σημείου στην επιφάνεια και του σημείου Α, μας δίνει: 
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Μόλις σταματήσει η ροή, τότε έχουμε ρευστό σε ισορροπία, οπότε η διαφορά της πίεση μεταξύ δύο ση-

μείων είναι ίση με ρgh, οπότε: 
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Από (1) και (2) παίρνουμε: 
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Σωστό το β). 

 

Σχόλιο: 

Στο σημείο αρχικά είχαμε ροή και πίεση p1, ενώ είχαμε και κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου (δυναμική 

πίεση) ίση με ½ ρυ2. Όταν ανακοπεί η ροή, θα έχουμε πίεση ανακοπής με τιμή  �� = �	 +
	

�
���. 
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