Η άνωση στα αέρια. Μια πολύ σύντοµη απόδειξη.
Πριν την ρίξω άγαρµπα ας κάνω µια απλοϊκή εισαγωγή.
Κάτι ως «συστήµατα µεταβλητής µάζας για παιδιά».
Το καροτσάκι.
Ο κύριος ρίχνει µε το πολυβόλο.
Έχουµε ένα σύστηµα µεταβλητής µάζας.
Μειούµενης µάζας.
Το σύστηµα ασκεί δυνάµεις στις σφαίρες ώστε αυτές
να κινηθούν.
Εποµένως δέχεται δυνάµεις.
dm
Αν ρίχνει σφαίρες µε ρυθµό
και µε σχετική ως
dt
προς το καροτσάκι ταχύτητα u , τότε το όχηµα
δέχεται δύναµη µέτρου:
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Αν όµως κάποιος άλλος πυροβολεί το
καροτσάκι µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο;
Το σύστηµα ισορροπεί.
Το σύστηµα δεν είναι σταθερό.
Κάποια τµήµατά του ανανεώνονται.
Οι σφαίρες.

Έχουµε έναν στρατό από όµοια παιδάκια.
Ισόµαζα, που τρέχουν µε ίδιες ταχύτητες.
Όταν ένα παιδί πηδάει στο έδαφος, ένα άλλο
επιβιβάζεται.
Το σύστηµα καροτσάκι-επιβάτες έχει σταθερή
ορµή.
Όµως το σύστηµα αυτό αποτελείται από τα ίδια µέλη;
Τα παιδάκια «ανανεώνονται» συνεχώς. Αν µάλιστα το καροτσάκι έχει αµελητέα µάζα, τότε το σύστηµα δεν
είναι παρά οι «επιβάτες». Ένα σύστηµα συνεχώς ανανεούµενο.
Το αέριο.
Έχω µια µάζα αερίου που κάποια στιγµή καταλαµβάνει τον όγκο που γραµµοσκίασα.
Όσα µόρια βγαίνουν από τον όγκο σε µία διεύθυνση, τόσα µπαίνουν.
Ταχύτητες εισόδου και εξόδου ίδιες κατά µέσον όρο.
Θεωρώ ως σύστηµα τα µόρια που κάθε στιγµή περικλείει ο όγκος αυτός.
∆ικαιούµαι να πω ότι το κέντρο µάζας του συστήµατός µου µένει ακίνητο;
Ας υποθέσουµε ότι µπορώ.
Αν δεν µπορώ δεν έγινε και κάτι τροµερό.
Το σύστηµά µου αυτό δέχεται δυνάµεις από το περιβάλλον αέριο µέσω βοµβαρδισµού.

Η άνωση.
Η ορµή του συστήµατος αυτού παραµένει συνεχώς
µηδενική. Τα µέλη του φυσικά κινούνται.
∆εν είναι τα ίδια «πρόσωπα».
Όπως η Ελλάδα του 1821 απετελείτο από άλλα
πρόσωπα από την σηµερινή Ελλάδα.
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∆έχεται δύο δυνάµεις. Το βάρος των µορίων που περικλείει ο όγκος και την άνωση λόγω βοµβαρδισµών.
Οι δυνάµεις αυτές είναι κατ’ ανάγκην ίσες.
Αντικαθιστούµε την αέρια µάζα µε οµοιόσχηµον στερεό σώµα.
Φυσικά οι βοµβαρδισµοί δεν αλλάζουν. Η άνωση παραµένει όση και πριν.
Ίση µε το βάρος του εκτοπιζόµενου αερίου.

