
Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. 

Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! 

Τύπωσε και λύσε την άσκηση ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό 

βίντεο. Φωτογράφησε και στείλε μας την λύση στο info@schooldoctor.gr . Σύντομα ένας 

καθηγητής μας θα επικοινωνήσει μαζί σου και θα διορθώσει μαζί σου τυχόν λάθη. 

Στο SCHOOLDOCTOR πιστεύουμε ότι αν προσπαθήσεις να λύσεις και να κατανοήσεις 

σωστά όλα τα θέματα που παρουσιάζουμε με τον ίδιο τρόπο, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα 

στις εξετάσεις. Για οποιαδήποτε απορία επικοινώνησε μαζί μας στο 211-8008289. 

Θέμα 13ο:Διαθέτουμε μια δεξαμενή με νερό. Για να αφαιρέσουμε μια ποσότητα 

νερού από την δεξαμενή, χρησιμοποιούμε έναν ελαστικό σωλήνα σταθερής 

διατομής Α=1cm2, τον οποίο αφού λυγίσουμε, βυθίζουμε το ένα άκρο του Γ 

κατά y=80cm στο νερό. Με αναρρόφηση στο άλλο άκρο Α, το οποίο βρίσκεται 

στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το Γ, πετυχαίνουμε την εκροή του νερού.  

Α. Να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να γεμίσουμε ένα δοχείο 

όγκου 8 L, θεωρώντας ότι το εμβαδόν της επιφάνειας της δεξαμενής, είναι πολύ μεγαλύτερο από 

το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα.  
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Β. Να υπολογιστεί η πίεση στο άκρο Γ και στο ανώτερο σημείο Β του σωλήνα, το οποίο απέχει 

απόσταση h=1,2m από το επίπεδο ΑΓ.  
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Γ. Αν ο σωλήνας βυθιστεί κατά 2y μέσα στο υγρό και το άκρο 

Α βρίσκεται κατά y=0,8m κάτω από την επιφάνεια του υγρού 

πόση θα είναι η ταχύτητα εκροής και πόση η πίεση στο σημείο 

Γ;  
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Δ. Αν ο σωλήνας βυθιστεί κατά y=0,45m μέσα στο υγρό και το άκρο Α βρίσκεται κατά 2y κάτω 

από την επιφάνεια του υγρού πόση θα είναι η ταχύτητα εκροής και πόση η πίεση στο σημείο Γ;  
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