Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ρευστά.

Η δύναμη, το βάρος και το ζύγισμα.
Σε ένα κυλινδρικό δοχείο βάρους w1 περιέχεται νερό µάζας m.
i) Η δύναµη που ασκεί το νερό στη βάση του δοχείου έχει µέτρο F1, όπου :
α) F1< mg, β) F1 = mg, γ) F1 > mg
ii) Τοποθετούµε το δοχείο αυτό πάνω σε µια ζυγαριά. Για την ένδειξη της ζυγαριάς F2, ισχύει;
α) F2 < w1+mg, β) F2 = w1+mg, γ) F2 > w1+mg
Τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µέσα στην ατµόσφαιρα.

Απάντηση:
i) Σωστή απάντηση είναι η γ). Η δύναµη F1, που ασκεί το νερό στη βάση του δοχείου,
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είναι µεγαλύτερη από το βάρος του νερού. Γιατί;
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Η πίεση στον πυθµένα του δοχείου, είναι:

p = pατ + ρgh
όπου h το ύψος της στήλης του νερού. Αλλά τότε η δύναµη που ασκεί το νερό στον πυθµένα, έχει µέτρο:

F1 = pA = pατ Α + ρghA = pατ Α + ρgV = pατ Α + mg > mg
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ii) Η ένδειξη της ζυγαριάς θα είναι ίση µε το άθροισµα w1+mg, συνεπώς σωστή απάντηση είναι η β).
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Ας δούµε αρχικά τι δείχνει µια ζυγαριά, όταν πάνω της τοποθετήσουµε ένα
σώµα Α, όπως στο σχήµα. Το σώµα ισορροπεί µε την επίδραση του βάρους
και της δύναµης στήριξης (κάθετη αντίδραση Ν από την ζυγαριά). Οπότε:
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w + N = 0 ή για τα µέτρα τους, Ν=w.
Αλλά τότε το σώµα Α, ασκεί στη ζυγαριά την αντίδραση της Ν, την Ν΄ µε το ίδιο µέτρο και αυτή την
δύναµη, δείχνει η ζυγαριά. Η ένδειξη δηλαδή της ζυγαριάς είναι ίση µε τη δύναµη που δέχεται από το
σώµα Α.
Έτσι όταν τοποθετήσουµε πάνω στη ζυγαριά το δοχείο µε το νερό, το οποίο
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έχει συνολικό βάρος (σαν ένα σύστηµα) w1+mg, τότε:
Το ποτήρι θα δεχτεί µια δύναµη προς τα πάνω µέτρου Ν=w1+mg και θα ασκήσει την αντίδρασή της, µέτρου Ν1=w1+mg στη ζυγαριά. Αυτή τη δύναµη θα «µετρήσει» και η ζυγαριά.
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Ρευστά.

1) Η δύναµη F1 που υπολογίσαµε παραπάνω, είναι µεγαλύτερη από το βάρος mg του νερού εξαιτίας της
ατµόσφαιρας. Μήπως λοιπόν θα ήταν σωστό να λέγαµε ότι το νερό ασκεί στον πυθµένα δύναµη ίσου
µέτρου µε το βάρος mg, αφού η επιπλέον δύναµη οφείλεται στην ατµόσφαιρα και όχι στο νερό;
Ας δούµε το διπλανό σχήµα. Το σώµα Α βρίσκεται στο
οριζόντιο επίπεδο και ασκεί σε αυτό κατακόρυφη δύναµη
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µέτρου Ν1΄= Ν1=w1. Αν πάνω του τοποθετήσουµε το σώµα Β, τότε η δύναµη που το Α σώµα ασκεί στο επίπεδο εί-
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ναι η Ν2΄ και όχι η Ν1΄. Για το µέτρο της προφανώς ισχύει
Ν2΄ =w1+w2. Το µέτρο της ασκούµενης δύναµης αυξήθηκε

και αιτία βέβαια είναι η τοποθέτηση του σώµατος Β, αλλά στο ερώτηµα, πόση δύναµη ασκεί το σώµα Α
στο επίπεδο, η απάντηση δεν είναι Ν1΄, αλλά Ν2΄ !
2) Γιατί τότε στο 2ο ερώτηµα δεν υπολογίστηκε η δύναµη που ασκείται από το νερό στη βάση του δοχείου,
αλλά πήραµε µόνο το βάρος του νερού;
i) Ας αλλάξουµε ζυγαριά! Ας κρεµάσουµε το σώµα Β µε ένα νήµα. Αν το
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σώµα ισορροπεί, ποιες δυνάµεις δέχεται και πόση είναι η τάση του νή-
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µατος;
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Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο
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σώµα Β, όπου οι F1, F2, F3 και F4 ασκούνται λόγω ατµοσφαιρικής πίε-
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σης. Προφανώς F1=F2=pατ·Α, οπότε από την ισορροπία του σώµατος
παίρνουµε Τ=w=mg. ∆εν παίζει δηλαδή κανένα ρόλο η ύπαρξη της
ατµόσφαιρας στην τάση του νήµατος που χρειάζεται για ισορροπεί το
σώµα.
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ii) Αν το σώµα Β τοποθετηθεί πάνω στη ζυγαριά, θα έχουµε την ίδια εικόνα,
που απλά η δύναµη στήριξης παίρνει τώρα τη θέση της τάσης του νήµατος.
Αλλά τότε Ν=mg και η δύναµη που δέχεται η ζυγαριά, η Ν΄=mg δεν θα
αλλάζει λόγω ατµόσφαιρας.
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iii) Ερώτηµα: Μα υπάρχει αέρας µεταξύ σώµατος και ζυγαριάς για να ασκείται
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κατακόρυφη δύναµη λόγω ατµοσφαιρικής πίεσης, η αντίστοιχη µε την F2;
Απάντηση: Ναι υπάρχει αέρας και ασκείται κατακόρυφη δύναµη, λόγω ατµοσφαιρικής πίεσης µέτρου
F2=pατ·Α.
iv) Και αν βάλουµε µια βεντούζα και αφαιρέσουµε τον αέρα;
Τότε ας δούµε την πάνω επιφάνεια της ζυγαριάς. Ας την
φανταστούµε ότι είναι µια δερµάτινη αβαρής µεµβράνη.
Χωρίς σώµα πάνω της ισορροπεί, δεχόµενη τις δυνάµεις
του πρώτου σχήµατος, λόγω ατµοσφαιρικής πίεσης, όπου
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για τα µέτρα τους ισχύει Fατ,1=Fατ,2=pατ·Αµ.
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Ας τοποθετήσουµε πάνω της ένα σώµα, αφαιρώντας τον αέρα µεταξύ του σώµατος και της µεµβράνης,
τότε η δύναµη F4 ασκείται στο σώµα, ενώ στη µεµβράνη ασκούνται οι F3 και F5 από την ατµόσφαιρα
και η Ν΄ από το σώµα. Για τις δυνάµεις από την ατµόσφαιρα στο πάνω µέρος της µεµβράνης ισχύει:
Fατ,1=F3+F4+F5
Από την ισορροπία του σώµατος παίρνουµε:
Ν=w+F4=Ν΄
Οπότε η συνολική δύναµη που δέχεται η µεµβράνη εξαιτίας της τοποθέτησης του σώµατος είναι:
ΣF=F3+Ν΄+F5-Fατ,2=F3+w+F4+F5-Fατ,2=w+Fατ,1-Fατ,2=w
Συνεπώς και η ένδειξη της ζυγαριάς θα έχει τιµή ίση µε το βάρος του σώµατος, χωρίς να αλλάζει κάτι
εξαιτίας ατµοσφαιρικής πίεσης…

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

Επιµέλεια:
∆ιονύσης Μάργαρης
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