
  

δύναμη σε καμπύλη επιφάνεια
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Όπου U ο όγκος του νερού που 
εκτείνεται από την καμπύλη επιφάνεια, 
μέχρι την ελεύθερη επιφάνεια.

Αρα, η δύναμη που δρά σε καμπύλη 
επιφάνεια, υπολογίζεται σαν δύο 
συνιστώσες:
•Την οριζόντια, που είναι η δύναμη που 
αντιστοιχεί σε αυτήν που δρά στην 
κατακόρυφη προβολή της καμπύλης 
επιφάνειας (ή τις οριζόντιες) και
•Την κατακόρυφη, που είναι ίση με το 
βάρος του νερού που βρίσκεται πάνω 
από την καμπύλη επιφάνεια



  

Παράδειγμα δύναμης σε καμπύλη επιφάνεια



  

Άνωση και επίπλευση
Αρχή του Αρχιμήδη για την άνωση:
FA = ρ.g.V  όπου V είναι ο βυθισμένος όγκος 

του σώματος
Σταθερή, ασταθής και ουδέτερη ισορροπία, 

ανάλογα με το εάν το κέντρο βάρους (κβ) 
είναι κάτω από, πάνω από, ή στο κέντρο της 
άνωσης (κα)



  

Ανωση και επίπλευση

Το σκάφος βυθίζεται στο νερό 
τόσο, ώστε η άνωση  να είναι 
ίση με το βάρος του



  

Ευστάθεια πλεόντων σωμάτων

Ο βαθμός ευστάθειας αυξάνει με το ύψος του μετάκεντρου Μ: 
του σημείου τομής του φορέα της άνωσης και κατακορύφου 
που περνάει από το κβ

Πλοίο βάρους W επιπλέει με κλίση θ. Το κεντροειδές G δεν αλλάζει με την κλίση.
Αλλά άν το κέντρο άνωσης C μετακινηθεί στο C’, δημιουργείται ζεύγος δυνάμεων
 Ws = Fs και ανακαλεί την θέση του πλοίου στην σταθερότητα. Το σημείο τομής
M της κατακόρυφης που περνάει από το C’ (γραμμή δράσης της άνωσης F) και 
της κεντρικής γραμμής του πλοίου λέγεται μετάκεντρο και η GM μετακεντρικό ύψος.
Εάν το M είναι ψηλότερα από το G, η δύναμη επαναφοράς δρά υπέρ της 
σταθερότητας του πλοίου, ενώ εάν βρίσκεται κάτω από το G, το ζεύγος δρά υπέρ 
της αύξησης της περιστροφής του πλοίου και το καθιστά ασταθές.



  



  

Αντοχή κυλινδρικού κελύφους υπό πίεση
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Αν το κέντρο πίεσης δεν είναι το κέντρο Ο:

Εκτός όμως από τις εφαπτομενικές τάσεις 
υπάρχει και η αξονική:



  

Ευχαριστώ !


