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Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει 

Ποσότητα νερού είναι 

αποθηκευμένη σε ανοικτή 

μεγάλη δεξαμενή με 

κατακόρυφα τοιχώματα. Το 

ύψος του νερού στη δεξαμενή 

είναι Η = 1,25 m. Η  δεξαμενή 

έχει μικρή τρύπα στο πλευρικό 

της τοίχωμα και σε απόσταση  

0,8 m κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. 

Η μικρή τρύπα έχει εμβαδόν διατομής Α1 = 5  cm2 και την κρατάμε 

κλειστή με τη βοήθεια ενός πώματος , το οποίο πιέζουμε ασκώντας 

οριζόντια δύναμη  ⃗ . Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ = 1000 kg/m3 , η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ = 

105 Ν/m2.  

 

Δ.1 Να βρείτε την ολική πίεση που επικρατεί μέσα στο νερό, στο σημείο 

που βρίσκεται η μικρή τρύπα και να υπολογίσετε το ελάχιστο μέτρο της 

δύναμης που πρέπει να ασκούμε για να παραμένει το πώμα στη θέση 

του (θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν τριβές στο πώμα).  

Τη χρονική στιγμή t = 0 αφαιρούμε το πώμα και το νερό εκτοξεύεται. 

Θεωρούμε ότι η στάθμη του νερού στη δεξαμενή δεν μειώνεται μέχρι 

το νερό να χτυπήσει στο έδαφος.  

  

Δ.2 Να βρείτε το βεληνεκές της φλέβας του νερού που εκτοξεύεται.  

 

Δ.3 Τη στιγμή που η φλέβα του νερού χτυπάει στο έδαφος να βρείτε : 

- Το εμβαδόν της τομής της φλέβας στο σημείο που χτυπάει στο 

έδαφος. 

- Τη μάζα του νερού που βρίσκεται στον αέρα. 

Δ.4 Έστω ότι τη χρονική στιγμή t = 0 που αφαιρούμε το πώμα και το 

νερό εκτοξεύεται διαθέτουμε αντλία Α , η οποία διοχετεύει νερό τη 
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δεξαμενή με σταθερή 

παροχή Πα μέσω 

κατακόρυφου σωλήνα 

εμβαδού διατομής 

Αα=4cm2. Το νερό που 

διοχετεύει η αντλία τη 

δεξαμενή προέρχεται 

από δίκτυο ύδρευσης 

στην επιφάνεια του 

εδάφους χωρίς αρχική 

ταχύτητα. 

Να υπολογίσετε την ισχύ της αντλίας έτσι ώστε το νερό στη δεξαμενή 

να παραμένει στο αρχικό ύψος Η.  

 

 

 

 

 


