
Ρευστά και νόμος Boyle 

Κλειστή δεξαμενή ύψους        βρίσκεται πάνω σε βάθρο ύψους 

       . Η δεξαμενή περιέχει νερό μέχρι κάποιο ύψος και στο πάνω μέρος 

έχει εγκλωβιστεί αέρας με πίεση      . Η δεξαμενή συνδέεται με κατακόρυφο 

λεπτό, διαφανή και βαθμολογημένο σωλήνα που μας δείχνει το ύψος της 

στάθμης του νερού.. Στα πλευρικά τοιχώματα υπάρχουν δύο οπές     και    . 

Η οπή     βρίσκεται σε ύψος          από τη βάση της δεξαμενής και η 

οπή     βρίσκεται στη βάση της. Αρχικά οι οπές είναι κλειστές. Κάποια 

στιγμή ανοίγουμε την οπή     και παρατηρούμε ότι η ροή του νερού σταματά 

όταν η στάθμη του νερού βρίσκεται σε ύψος        από τη βάση της δεξαμενής. Όταν σταματά η ροή από 

την οπή    , βρείτε: 

α.  την πίεση του αέρα. 

β.  το ύψος της στάθμης του νερού στον εξωτερικό σωλήνα. 

γ.  την πίεση του νερού στη βάση της δεξαμενής.  

Θεωρήστε ότι η πίεση του αέρα είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου του. Βρείτε πριν ανοίξουμε την οπή    : 

δ.  το ύψος του νερού στη δεξαμενή. 

Στη συνέχεια ανοίγουμε την οπή    . 

ε.  Εξετάστε αν θα έχουμε ροή λίγο πριν η στάθμη του νερού φτάσει στην οπή    . 

ζ.  Βρείτε το βεληνεκές όταν ανοίγουμε την οπή     και η στάθμη του νερού είναι ελάχιστα πιο κάτω από την 

οπή    .  

η.  Βρείτε την ένδειξη του εξωτερικού σωλήνα όταν αρχίζει εκροή από την οπή(2). 

Δίνονται: η ατμοσφαιρική πίεση             , η πυκνότητα του νερού              και η επιτάχυνση 

της βαρύτητας          . Να θεωρήσετε ότι το νερό συμπεριφέρεται σαν ιδανικό ρευστό. 

Απ.[α.            , β.         , γ.             , δ.          ,  

ζ.       , η.         ] 

ΛΥΣΗ 

α.  Έστω    η πίεση του αέρα όταν σταματά η ροή. Ισχύει: 

                                   

            

β.  Το ύψος της στάθμης    του εξωτερικού σωλήνα βρίσκεται ως εξής: 

                  

     
       

  
          

γ.  Η πίεση του νερού στη βάση της δεξαμενής είναι: 

                          

δ.  Το αρχικό ύψος της στάθμης    του νερού της δεξαμενής βρίσκεται ως εξής.  

Η πίεση    και ο όγκος    πριν το άνοιγμα της οπής συνδέονται με την πίεση   και τον όγκο   μετά το 

άνοιγμα της οπής, μέσω της σχέσης: 

                                  
  

    

                



ε.  Όταν η στάθμη φτάσει ακριβώς πριν την οπή    , ο όγκος του αερίου είναι  

          , οπότε η πίεσή του,   
 , βρίσκεται ως εξής: 

  
           

                       
      

    

    
   

  
 

 
     

Από την εξίσωση Bernoulli έχουμε: 

  
            

 

 
    

 

 
      

            
  

 
       

Εφόσον 
 

 
     , θα έχουμε ροή.  

ζ.  Επειδή   
      , όταν η στάθμη φτάσει στο βάθος της οπής    , αέρας θα εισέλθει από αυτήν στο δοχείο 

και από την εξίσωση Bernoulli έχουμε: 

               
 

 
            

Με χρόνο καθόδου        , για το βεληνεκές έχουμε: 

           
  

 
              

η.  Η ένδειξη στον σωλήνα θα είναι         . 

 

 

 


