
 

 

 

ΡΕΤΣΑ Ε ΚΙΝΗΗ 



 

 

ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

Η πίεςθ που οφείλεται ςτο βάροσ του υγροφ 
ονομάηεται υδροςτατικι πίεςθ. 

p=ρgh   (Θεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ υδροςτατικισ)  

 

Καταςκευι απλοφ μανόμετρου: 2 γυάλινοι ςωλινεσ 
ςυνδεμζνοι με ελαςτικό, ελαςτικόσ ςωλινασ, κομμζνο 
μπουκαλάκι καλυμμζνο με μπαλόνι για κάψα. 



Αρχι του Pascal 

Η πίεςθ που δθμιουργεί ζνα εξωτερικό αίτιο ςε κάποιο 
ςθμείο του υγροφ μεταφζρεται αναλλοίωτθ ςε όλα τα 
ςθμεία του. (αρχι του Pascal)  

 

  

Κολυμβθτισ του Καρτζςιου: διαφανζσ μπουκάλι γεμάτο 

με νερό, δοκιμαςτικόσ ςωλινασ με εγκλωβιςμζνο αζρα. 

Πιζηοντασ μειϊνεται ο όγκοσ του αζρα και αυξάνεται το 

βάροσ του ςωλινα με το νερό. 



 

Τδραυλικό πιεςτιριο με μια ςτενι και μια φαρδιά 

ςφριγγα. Εφαρμογι ςτα φρζνα του αυτοκινιτου, όπου 

απαιτείται μεγάλθ δφναμθ με μικρι διαδρομι. 

 

Πιζηοντασ ςτο μζςο, μετακινείται περιςςότερο θ φαρδιά 

ςφριγγα, αφοφ αςκείται μεγαλφτερθ δφναμθ ςτθ μεγάλθ 

επιφάνεια. Αρχικά οι μακθτζσ προβλζπουν το αντίκετο.  



ΡΕΤΣΑ Ε ΚΙΝΗΗ 

Π=ΔV/Δt 
 

Π=Αυ 
 

Η παροχι ςωλινα ι φλζβασ ςε κάποια κζςθ είναι ίςθ 
με το γινόμενο του εμβαδοφ τθσ διατομισ επί τθν 
ταχφτθτα του ρευςτοφ ςτθ κζςθ αυτι. 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΤΛΗ ΚΑΙ Η ΕΞΙΩΗ ΤΝΕΧΕΙΑ 

Α1 υ1=Α2 υ2 (εξίςωςθ ςυνζχειασ) 

Κατά μικοσ ενόσ ςωλινα ι μιασ φλζβασ θ παροχι 

διατθρείται ςτακερι. 

 

Πιζηοντασ τθ μία ςφριγγα μετακινείται ταχφτερα το 

ζμβολο τθσ ςτενότερθσ. 

Και μια προςομοίωςθ: 

http://tube.geogebra.org/student/m2310469 

http://tube.geogebra.org/student/m2310469


ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΙΩΗ BERNOULLI 

p1 + 1/2ρυ1
2 + ρgy1 = p2 +  1/2ρυ2

2 + ρgy2 

p +  1/2ρυ2 + ρgy=ςτακερό 

Σο άκροιςμα τθσ πίεςθσ (p), τθσ κινθτικισ ενζργειασ ανά 

μονάδα όγκου (1/2 ρυ2) και τθσ δυναμικισ ενζργειασ 

ανά μονάδα όγκου (ρgy) ζχει τθν ίδια ςτακερι τιμι ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο τθσ ρευματικισ γραμμισ. 

 

Σο μπαλάκι ζλκεται από τθ φλζβα του νεροφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα μπαλάκια ζλκονται, λόγω του ρεφματοσ αζρα. 



  

Απλόσ ψεκαςτιρασ με δυο καλαμάκια και μπουκάλι. 

 

 

Φυςϊντασ ςτο λεπτό ςωλινα παρατθροφμε άνοδο του 

χρωματιςμζνου νεροφ ςτθν περιοχι ταχφτερθσ ροισ. (Κδια 

και πιο εντυπωςιακι άνοδο κα ζχουμε, αν φυςιξουμε ςτον 

φαρδφ ςωλινα, αλλά δθμιουργεί παρανόθςθ  ότι ο αζρασ 

ςπρϊχνει το νερό.) 



Απλζσ εφαρμογζσ με τθν αντλία κενοφ 

 

Φουςκϊνει μπαλόνι... 

 

Σςαλακϊνει μπουκάλι... 

 



Απλι καταςκευι αντλίασ κενοφ.  

 

 

Χρειάηονται μια λεπτι και μια φαρδιά (κομμζνθ) ςφριγγα. 

Φελλόσ με δυο τρφπεσ, ςωλθνάκι αναρρόφθςθσ και 

ςωλινεσ ςφνδεςθσ. 



Θεϊρθμα Torricelli (Τπολογιςμόσ ταχφτθτασ εκροισ 

υγροφ από ανοικτό δοχείο) 

 

 

Μπορεί να παρατθρθκεί ότι θ απόςταςθ του ςθμείου 

τομισ των φλεβϊν από τθν κάτω τρφπα, είναι ίςθ με τθν 

απόςταςθ τθσ πάνω τρφπασ από τθν επιφάνεια.  



Η ΣΡΙΒΗ ΣΑ ΡΕΤΣΑ 

Επίδειξθ τθσ διαφορετικισ ταχφτθτασ πτϊςθσ των 

ςφαιρϊν. 

 

Χρθςιμοποιοφμε δυο όμοιουσ ςωλινεσ γεμάτουσ με 

διαφορετικά υγρά.(π.χ. νερό-θλιζλαιο) Αφινουμε 

ταυτόχρονα τισ ςφαίρεσ. Καλό είναι το υγρό με το μεγάλο 

ιξϊδεσ να είναι μικρότερθσ πυκνότθτασ, για να μθ 

δθμιουργθκοφν παρανοιςεισ από τθν άνωςθ. 


