Η κίνηςη ενόσ γεωμετρικοφ τόπου.
Η ςυηιτθςθ για τθ ταχφτθτα που ζχει το νερό τθσ επιφάνειασ και θ ςχζςθ τθσ με τθν ταχφτθτα τθσ
επιφάνειασ με οδθγοφν ςε ςκζψεισ που γράφω παρακάτω.
Τι ςημαίνει ταχφτητα ενόσ ςημείου;
Η ΑΔ τζμνει τθν μεςοπαράλλθλο ΜΝ του τριγϊνου ςτο Ε.
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Αν το ςθμείο Δ κινείται με ταχφτθτα 2 cm/s αποδεικνφεται
εφκολα από τθν ομοιότθτα των τριγϊνων ότι θ ταχφτθτα του Ε
είναι 1 cm/s.
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Σι ςθμαίνει αυτό;
Σα ςθμεία του επιπζδου δεν κινοφνται.
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Σα εικονοςτοιχεία τθσ οκόνθσ που ζχουμε μπροςτά μασ δεν
κινοφνται. Οι διαδοχικζσ χαράξεισ τθσ ΑΔ δίνουν κάκε φορά
ζνα διαφορετικό ςθμείο. Για να μιλάμε με λίγα λόγια, λζμε ότι το ςθμείο Ε κινείται με κάποια ταχφτθτα.
Δεν κα ιταν βολικό να ποφμε ότι «το πθλίκο

 EE   1 cm

t
τελικά χαραχκζν και Δt το χρονικό διάςτθμα μεταξφ
των δφο χαράξεων.
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, όπου Ε το αρχικά χαραχκζν ςθμείο, Εϋ το

Ζτςι μιλάμε για τθν ταχφτθτα ενόσ όρουσ εγκαρςίου
κφματοσ ι ενόσ παλμοφ.
Φυςικά τα ςθμεία του ελαςτικοφ μζςου δεν διακζτουν
τζτοια ταχφτθτα. Οι ταχφτθτζσ τουσ είναι και πολφ
μικρότερεσ και κατακόρυφεσ.
Άλλο θ ταχφτθτα με τθν οποία «τρζχει» το μζτωπο
ενόσ ντόμινο και άλλο θ μικρι ταχφτθτα πτϊςθσ των
πεςϊν του.

Η ταχφτητα του ςημείου επαφήσ.
Από το αυτοκίνθτο κρζμεται ζνα κόκκινο ςχοινί.
Αυτό εφάπτεται με το ζδαφοσ ςε διαφορετικό κάκε ςτιγμι
ςθμείο του. Παρά το ότι τα ςθμεία του εδάφουσ είναι ακίνθτα
λζμε ότι:
-Σο ςθμείο επαφισ κινείται με τθν ταχφτθτα του αυτοκινιτου».
Αυτά είναι αφαιρζςεισ κατανοθτζσ ςε μασ και ςε όςουσ μασ ακοφν.
Τπάρχουν δφο ςθμεία επαφισ. Σο ςθμείο του αυτοκινιτου που είναι ςε επαφι με το ζδαφοσ.

Αυτό κινείται με τθν ταχφτθτα του αυτοκινιτου.
Τπάρχει και το ςθμείο του εδάφουσ που είναι ςε επαφι με το αυτοκίνθτο. Αυτό είναι ακίνθτο.
Απλά αλλάηει το ςθμείο επαφισ. Η όποια κίνθςθ αποδίδουμε ς’ αυτό είναι κίνθςθ όςο κίνθςθ είναι αυτι
του ςθμείου Ε ςτο γεωμετρικό παράδειγμα. Όςο είναι κίνθςθ αυτι του παλμοφ ι αυτι του ντόμινο.
Σο ςθμείο τθσ ρόδασ που κάκε ςτιγμι είναι ςε επαφι με
το ζδαφοσ ζχει διαφορετικι ταχφτθτα.
Αν δεν ζχουμε ολίςκθςθ θ ταχφτθτά του είναι μθδενικι.
Αν ο τροχόσ όμωσ ςπινιάρει ζχει ταχφτθτα προσ τα πίςω.
Λζμε ότι «το ςθμείο επαφισ ζχει ταχφτθτα προσ τα πίςω»
και φυςικά δεν εννοοφμε ότι τα ςθμεία του εδάφουσ κινοφνται προσ τα πίςω.
Η εςτιγμζνθ ευκεία είναι ζνασ γεωμετρικόσ τόποσ. Αυτόσ «κινείται» με ότι αυτό ςθμαίνει.
Κινείται με τθν ταχφτθτα του αυτοκινιτου. Όμωσ το ςθμείο τθσ ρόδασ που εφάπτεται ςτιγμιαία με το
ζδαφοσ ζχει άλλθ ταχφτθτα. Ίςωσ μθδενικι.
Κάποιεσ φορζσ ςκεφτόμαςτε ότι το ςθμείο επαφισ δεν ζχει μθδενικι ταχφτθτα. κεφτόμαςτε ότι κινείται
με τθν ταχφτθτα του αυτοκινιτου. Μια τζτοια κίνθςθ όμωσ είναι κίνθςθ ίδιασ φφςθσ με αυτιν το Ε.
Όχι κίνθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςθμείου αλλά «κίνθςθ» λόγω αλλαγισ του ςθμείου επαφισ. Όπωσ και το
Ε κεωροφμε ότι κινείται , ενϊ απλά το ζνα Ε αντικακιςτά το άλλο.
Μια τζτοια κατάςταςθ, κατά τθν οποία ζνα ςθμείο αντικακίςταται ςυνεχϊσ από άλλα το εκλαμβάνουμε
ωσ κίνθςθ. Όπωσ τθν κίνθςθ ενόσ όρουσ ι ενόσ πυκνϊματοσ. Ενόσ παλμοφ.

Τα βιβλία.
Σο χζρι τοποκετεί ζνα βιβλίο πάνω
από τον ςωρό. Σο βιβλίο δεν ζχει
ταχφτθτα κατακόρυφθ.
Ζνα άλλο χζρι τοποκετεί άλλο βιβλίο,
επίςθσ χωρίσ κατακόρυφθ ταχφτθτα.
Όςο ο γριγοροσ εκατόγχειρασ
τοποκετεί βιβλία, ο ςωρόσ ψθλϊνει.
Με ζνα πρόγραμμα όπωσ το Tracker
ι με ζναν αιςκθτιρα απόςταςθσ κα
μποροφςαμε να μετριςουμε τθν
«ταχφτθτα» με τθν οποία «κινείται» θ
πάνω επιφάνεια του ςωροφ.
Η επιφάνεια κινείται κατακόρυφα αλλά όχι τα βιβλία. Κίνθςθ που μοιάηει με τθν κίνθςθ του Ε.

Σο ότι τα βιβλία δεν ζχουν απειροςτό πάχοσ κακιςτά αςυνεχι τθν κίνθςθ. Αν όμωσ βάφαμε μια
επιφάνεια; Δεν κα ψιλωνε λόγω απόκεςθσ βαφισ;
Κινείται θ βαφι ι απλά αποτίκεται ζνα καινοφριο ακίνθτο ςτρϊμα πάνω από το άλλο;
Η ακίνητη επιφάνεια.
Σα βιβλία κινοφνται, ενϊ θ αριςτερι καφζ πλάκα μζνει
ακίνθτθ. Ο εκατόγχειρασ τοποκετεί βιβλία ςυνεχϊσ
ϊςτε το πάνω μζροσ του ςωροφ να είναι «ςτα ίςα» με
το πάνω μζροσ τθσ πλάκασ.
Ζνασ αιςκθτιρασ ταχφτθτασ κα μετροφςε μθδενικι
ταχφτθτα του ςωροφ.

Όμωσ ξζρουμε ότι κινείται. υηιτθςθ για τθν ταχφτθτα του πάνω βιβλίου δεν κα είχε νόθμα αν το
πρόβλθμα ιταν ςχετικό με τθν δυναμικι και τθν κινθτικι ενζργεια του ςωροφ. Ποιοσ αςχολείται με ζνα
βιβλίο;
Το νερό.
Σο κυλινδρικό δοχείο περιζχει νερό.
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Σο κάτω ζμβολο ανεβαίνει με ταχφτθτα ςτακερι και ίςθ με 0,1 m/s.
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Σο νερό ξεχειλίηει αλλά θ επιφάνειά του μζνει ςτθν ίδια κζςθ.
Ζχει μθδενικι ταχφτθτα.
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Ζχουν τα ςτοιχεία του ρευςτοφ τθσ επιφάνειασ μθδενικι ταχφτθτα;
Θα μποροφςε κάποιοσ να πει ότι οι ταχφτθτζσ τουσ είναι οριηόντιεσ διότι
χφνεται. Όμωσ εκεί είναι το κζμα;

Αν ςε απαςχολεί θ κινθτικι ενζργεια του νεροφ, ποια ταχφτθτα κα προςάψεισ ς’ αυτό;
Θα προςάψεισ τθν μθδενικι ταχφτθτα;
Σθν όποια οριηόντια ταχφτθτα ζχουν οι μάηεσ τθσ επιφάνειασ;
Θα προςάψεισ τθν ταχφτθτα 0,1 m/s ;
Ρθτορικά τα ερωτιματα.
κεφτείτε όμωσ ζναν που μπερνουλίηει από το Α ςτο Β, ωσ ζχει κάκε δικαίωμα.
Θεωρεί μθδενικι τθν ταχφτθτα ςτο Β. Γράφει:
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Άςε που με μεγάλθ ταχφτθτα και μικρό φψοσ θ διαφορά μπορεί να προκφψει και αρνθτικι!

Πάλι το νερό.
Θζλεισ να υπολογίςεισ τθν ταχφτθτα υ εκροισ ςε ζνα ςτενό δοχείο.
Ποια κα βάλεισ ωσ ταχφτθτα επιφάνειασ;
Θα βάλεισ τθν ταχφτθτα  

h

S
( λόγοσ διατομϊν);
A

Θα βάλεισ τθν ταχφτθτα που προςδίδει ςτισ εκεί μάηεσ ο μικρόσ
κολυμβθτισ;

τθν γνωςτι άςκθςθ ποια είναι θ ταχφτθτα τθσ επιφάνειασ αν οι
παροχζσ ειςόδου και εξόδου είναι ίςεσ;
Προφανϊσ θ ταχφτθτα του γεωμετρικοφ τόπου είναι μθδενικι.
Μάηεσ νεροφ όμωσ κινοφνται προσ τα κάτω.
Η περίπτωςθ μοιάηει πολφ με αυτιν των βιβλίων που κατεβαίνουν.

Σα βιβλία κινοφνται αλλά θ επιφάνεια-γεωμετρικόσ
τόποσ δεν κινείται.
Ενδεχομζνωσ κάποιοσ φίλοσ να πει ότι διαφζρει θ
κατάςταςθ αυτι από το νερό, διότι τα βιβλία μπαίνουν
ςυνεχϊσ ςτο πάνω μζροσ, ενϊ το νερό….
Αν υπάρχει τζτοια ζνςταςθ τότε…..
Ασ κεωριςουμε τα βιβλία λεπτά ςαν τραπουλόχαρτα. Ασ υποκζςουμε ότι ζνασ χαρτοπαίχτθσ
εκατόγχειρασ χϊνει χαρτιά όπου λάχει. Πάνω, ςτθ μζςθ κ.λ.π. ζτςι ϊςτε ζνασ θχοβολιςτικόσ αιςκθτιρασ
απόςταςθσ να καταγράφει μθδενικι ταχφτθτα επιφάνειασ. Η τράπουλα-νερό κα ζχει κινθτικι ενζργεια;
Επίλογοσ.
Πιςτεφω ότι θ όποια πολυπλοκότθτα τοπικά δεν πρζπει να μασ εμποδίηει όταν νερό εκρζει από ζνα
δοχείο. Ότι και να κάνει θ επιφάνειά του θ ταχφτθτα εκροισ είναι με καλι προςζγγιςθ:
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, όπου S και Α οι διατομζσ και h το φψοσ εκείνθ τθν ςτιγμι.

Ο γενικευμζνοσ νόμοσ Bernoulli εκεί κα κατζλθγε με άριςτθ προςζγγιςθ.

