Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ρευστά.

Το ψάρι, η σπηλιά και η πίεση.
Στο σχήµα, ένα µικρό ψάρι κινείται οριζόντια και περνά
από τις θέσεις Α, Β και Γ, όπου στο χώρο Σ υπάρχει µια
Σ

σπηλιά.
i) Για τις πιέσεις στις θέσεις Α, Β και Γ ισχύει:
α) pΑ<pΒ<pΓ , β) pΑ= pΒ<pΓ, γ) pΑ= pΒ = pΓ.
A

ii) Σε ποια από τις παραπάνω θέσεις, το µάτι του µα-

Γ

B

τιού δέχεται µεγαλύτερη δύναµη από το νερό της
θάλασσας;
iii) Υποστηρίζεται ότι η σπηλιά Σ του σχήµατος, επικοινωνεί µε την ατµόσφαιρα, µέσω κάποιων σχισµών
που εµφανίζονται στα πετρώµατα που βρίσκονται από πάνω της. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε; Εξηγήστε
την άποψή σας.

Απάντηση:
i) Τα σηµεία Α, Β και Γ βρίσκονται στο ίδιο βάθος στη θάλασσα, οπότε ανεξάρτητα του τι βρίσκεται από
πάνω τους, έχουν την ίδια πίεση p=pατµ+ρgh, όπου h το βάθος των σηµείων από την επιφάνεια της θάλασσας.
Σωστό το γ).
ii) Το µάτι του ψαριού δέχεται δύναµη από το νερό, κάθετη στην επιφάνεια του µατιού, µε µέτρο:

F=p·Α
Όπου Α η επιφάνεια του µατιού (την οποία θεωρούµε επίπεδη). Αλλά αφού η πίεση έχει σταθερή τιµή
και το µέτρο της ασκούµενης δύναµης παραµένει σταθερό.
iii) Έστω ότι το σηµείο Α βρίσκεται σε βάθος h από
την επιφάνεια του νερού, ενώ το σηµείο Γ σε βάθος
Σ

Η. Τότε για τις πιέσεις έχουµε:

pΑ=pατµ+ρgh

H

h

pΓ=pΣ+ρgΗ
όπου pΣ η πίεση στην σπηλιά. Αλλά µε βάση το i)

A

B

Γ

ερώτηµα pΑ=pΓ, οπότε:

pατµ+ρgh=pΣ+ρgΗ→
pΣ=pατµ+ρg(h-Η) (1)
Αλλά µε βάση το σχήµα h<Η, οπότε και ρg(h-Η)<0 και pΣ<pατµ.
Αλλά αν η πίεση µέσα στη σπηλιά είναι µικρότερη της ατµοσφαιρικής, τότε αυτή δεν επικοινωνεί µε
την ατµόσφαιρα και η υπόθεση ότι υπάρχουν σχισµές, είναι λανθασµένη.
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Ρευστά.

Σχόλιο:
Φανταστείτε ότι στην σπηλιά είχε εγκλωβιστεί µια ποσότητα αέρα σε ατµοσφαιρική πίεση. Κάποια στιγµή
έγινε αποκόλληση ενός µεγάλου βράχου από την οροφή, ο οποίος βυθίστηκε στο νερό. Τότε αυξήθηκε ο
όγκος της σπηλιάς και η πίεση µειώθηκε µε αποτέλεσµα να ανέβει η στάθµη του νερού.

ΥΓ
Η ανάρτηση αφιερώνεται δικαιωµατικά στον Καθηγητή ∆ιδακτικής Παναγιώτη Κουµαρά, µέλος του δικτύου µας, αφού η βασική ιδέα έχει αντληθεί από το βιβλίο του:

Υλικό Φυσικής-Χηµείας.
Ε̟ειδή το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…

Επιµέλεια:
∆ιονύσης Μάργαρης
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