Το ιδανικό υγρό ως σύνδεσµος.
Με έναν σύνδεσµο επιβάλλεται σε ένα ή δύο σώµατα κάποιος κινητικός περιορισµός.

Για παράδειγµα µε την ράβδο επιβάλλεται στα σώµατα Α και Β
να απέχουν µια σταθερή απόσταση.
Με το νήµα τους επιβάλλεται κάποια µέγιστη απόσταση. Το
νήµα δεν σπρώχνει.
Ένας σύνδεσµος µετατρέπεται σε σώµα και υπολογίζονται η
κινητική του ενέργεια, η στροφορµή του, οι δυνάµεις στα άκρα
του και άλλα πολλά. Σχετικά εύκολα.
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Ένα ιδανικό ρευστό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
«σύνδεσµος όγκου». Είναι ασυµπίεστο και η
σταθερότητα του όγκου του επιβάλλει:
A1 ⋅ x1 = A2 ⋅ x2
Όπου A1 και A2 οι διατοµές των εµβόλων.
Το έργο που προσφέρουµε αριστερά είναι ίσο µε
αυτό που λαµβάνεται δεξιά, έτσι:
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F1 ⋅ x1 = F2 ⋅ x2
F1 F2
=
A1 A2
∆ηλαδή οι πιέσεις είναι ίδιες στα έµβολα.

Συνδυάζοντας έχουµε:

Όλα είναι καλά µέχρι να αποφασίσουµε να «δώσουµε» µάζα στο υγρό µας.
Ζητάµε την µεταβολή της κινητικής ενέργειας και το έργο που
προσφέραµε στην περίπτωση του σχήµατος.
Το δεξί έµβολο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ .
Ίδια ταχύτητα αποδίδουµε, λόγω του ασυµπίεστου σε όλη την
µάζα του νερού του µεγάλου δοχείου.
A
Το αριστερό κινείται µε ταχύτητα υ ⋅ 2 , ταχύτητα που
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αποδίδουµε σε όλο το υγρό του µικρού δοχείου.
Μια µάζα ∆m µπήκε σε περιοχή µεγάλης ταχύτητας.

Η κινητική ενέργεια του συστήµατος αυξήθηκε κατά:
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Τόσο έργο έχει παραχθεί. Έργο θετικό.΄
Λογικό διότι πρέπει να ασκούµε δύναµη ώστε να συµβεί το παραπάνω.
Ας δουλέψουµε ανάποδα.

F
x1

x2
F

F
x2
x1

Το δεξί έµβολο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ
.
Ίδια ταχύτητα αποδίδουµε, λόγω του
ασυµπίεστου σε όλη την µάζα του νερού του
µεγάλου δοχείου.
A
Το αριστερό κινείται µε ταχύτητα υ ⋅ 2 ,
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ταχύτητα που αποδίδουµε σε όλο το υγρό του
µικρού δοχείου.
Μια µάζα ∆m µπήκε σε περιοχή µικρής
ταχύτητας.
Η κινητική ενέργεια του συστήµατος
µεταβλήθηκε κατά:
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Όµως τώρα έχουµε µείωση της κινητικής ενέργειας!
∆ηλαδή το έργο είναι αρνητικό!
Τι σηµαίνει αυτό όµως;
Μήπως ότι η δύναµη έχει άλλη φορά;
Μήπως ότι αν σταµατήσουµε να ασκούµε δύναµη, θα «ρουφηχτεί» όλο το υγρό στο µεγάλο
διαµέρισµα και µάλιστα µε αυξανόµενη ταχύτητα;
Ένα πείραµα µε φαρδείς σχετικά σωλήνες µάλλον θα µας διέψευδε. Η δράση του ιξώδους θα
µπορούσε να εξηγήσει το απότοµο σταµάτηµα των εµβόλων;
∆ύσκολα γιατί έχουµε νερό σε φαρδείς σωλήνες.
Μήπως η υπόθεσή µας ότι «το νερό του δεξιού σωλήνα κινείται όλο µε ίδια ταχύτητα» πάσχει;
Μήπως η µάζα του νερού που θα µπει δεν θα αλλάξει ταχύτητα;
Μήπως δηλαδή έχουµε αύξηση της ενέργειας στο δεξί διαµέρισµα, χωρίς αυτό να µεταφράζεται σε
αύξηση της ταχύτητας του εµβόλου;
Πάµε σε κάποιον που αποφασίζει να δουλέψει µε νόµο
Bernoulli στην σηµειωθείσα περιοχή, που προφανώς η ροή
είναι µόνιµη.
Η πίεση στο δεξί έµβολο είναι ίση µε την ατµοσφαιρική,
διαφορετικά δεν θα είχαµε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα.
Η πίεση σε όλο το δεξί διαµέρισµα είναι ίση παντού, λόγω
σταθερότητας της διατοµής και συνεπώς της ταχύτητας.
Το ίδιο και στο αριστερό τµήµα.
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PA + ρ ⋅ 22 ⋅υ 2 = PB + ρ ⋅υ 2 ⇒ PA < PB ⇒ PA < Pατµ
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∆ηλαδή θα πρόβλεπε και αυτός την ατµόσφαιρα να σπρώχνει και να κινεί το αριστερό έµβολο!
Αυτός µάλιστα θα µπερδευόταν περισσότερο, διότι έχει συνηθίσει να αποδίδει την ταχύτητα που
υπολόγισε στο Β στο ίδιο το έµβολο.
Αν όµως δώσουµε άλλη ερµηνεία;
Αν πούµε ότι η ισοταχής κίνηση του αριστερού εµβόλου εξασφαλίζει πίεση στο Α:
F
PA = Pατµ + > Pατµ
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Αν πούµε ότι η πίεση στο Β είναι ίση µε την επικρατούσα στον δεξιό σωλήνα, δηλαδή Pατµ και
πάρουµε την σχέση Bernoulli που θα καταλήξουµε;
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PA + ρ ⋅υ A2 = PB + ρ ⋅υ B2 ⇒ υΒ > υ A
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Παραβιάζει κάτι τέτοιο την αρχή της συνέχειας;
Όχι αν η ταχύτητα στο Β δεν είναι η ταχύτητα του δεξιού εµβόλου.

