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1. Σςμπληπώζηε ηα κενά:
Η πίεζε πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν ___________ είλαη ε δύλακε πνπ
αζθείηαη θάζεηα ζε απηή θαη όζν ____________ είλαη ην εκβαδόλ ηεο.
Δύν ζεκεία ελόο πγξνύ πνπ ηζνξξνπεί έρνπλ ηελ ίδηα ________ όηαλ βξίζθνληαη ζην ίδην
_______.
Τα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο πηέδνπλ, ιόγσ ηνπ _________ ηνπο, ηα θαηώηεξα κε
απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο ___________ λα είλαη κεγαιύηεξε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
Κάζε ____________ ηεο πίεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ελόο πεξηνξηζκέλνπ ξεπζηνύ πνπ είλαη
___________, πξνθαιεί ίζε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζε όια ηα ζεκεία ηνπ.
2. Γίπλα ζηιρ ζυζηέρ πποηάζειρ γπάτηε ηο γπάμμα Σ και δίπλα ζηιρ λάθορ ηο γπάμμα Λ.
α.Η πίεζε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.
β.Η πδξνζηαηηθή πίεζε νθείιεηαη ζηε βαξύηεηα.
γ.Η πδξνζηαηηθή πίεζε εμαξηάηαη από ηνλ όγθν ηνπ πγξνύ.
δ.Τελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ηελ κεηξάκε κε ην καλόκεηξν.
ε.Η άλσζε εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ βπζίδεηαη.
3.Να διαηςπώζεηε ηην απσή ηος Απσιμήδη και να γπάτεηε ηον ηύπο ηηρ άνυζηρ.
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4. Γηαηί ηα ηξόθηκα πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε «θελό» αέξνο (δειαδή από ηε ζαθνύια αθαηξείηαη ν
αηκνζθαηξηθόο αέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζθξαγίδεηαη) βιέπνπκε ην πεξηηύιηγκα λα θνιιάεη πάλσ ζην
ηξόθηκν; Μπνξείο λα πξνβιέςεηο ηη ζα ζπκβεί εάλ κε κηα θαξθίηζα δεκηνπξγήζεηο κηα κηθξή νπή
ζην πεξηηύιηγκα;
5. Τν εκβαδόλ ηνπ κεγάινπ θαη ηνπ κηθξνύ εκβόινπ κηαο πδξαπιηθήο αληιίαο είλαη 3000 cm2 θαη
600 cm2 αληίζηνηρα. Μηα κεραλή βάξνπο 1600 Ν βξίζθεηαη ζην κεγάιν έκβνιν. Πόζε δύλακε
πξέπεη λα αζθεζεί ζην κηθξό έκβνιν, ώζηε λα αλπςσζεί ε κεραλή;
6. Έλαο εξγάηεοθαξθώλεη έλα θαξθί ζε έλα θνκκάηη μύιν αζθώληαο δύλακε 60 Ν. Εάλ ην εκβαδόλ
ηεο επηθάλεηαο ηεο κύηεο ηνπ θαξθηνύ είλαη 0,2 mm2, λα βξεζεί ε πίεζε πνπ αζθεί ε κύηε ηνπ
θαξθηνύ ζηελεπηθάλεηα ηνπ μύινπ ζε Pa.
7. Έλαο δύηεο βξίζθεηαη ζε βάζνο 100 m.
α) Να ππνινγίζεηο ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηα ηύκπαλα ησλ απηηώλ ηνπ.
β) Αλ ν δύηεο αληέρεη ζε ζπλνιηθή πίεζε 4 αηκνζθαηξώλ (ηεηξαπιάζηα ηεο αηκνζθαηξηθήο), πόζν
είλαη ην κέγηζην βάζνο πνπ κπνξεί λα θαηεβεί;
Δίλεηαη: ξλεξνύ = 1.000 kg/m3 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2.
8. Σηελ πηζίλα ελόο μελνδνρείν πέθηνπλ 20 θνιπκβεηέο. Θα απμεζεί ή ζα ειαηησζεί ε πδξνζηαηηθή
πίεζε ζηνλ πάην ηεο πηζίλαο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
9.Να εξκελεύζεηε γηαηί:
α) Οη θακήιεο έρνπλ κεγάια επίπεδα πέικαηα,
β) θόβνληαη ηα δάρηπιά καο όηαλ ζεθώλνπκε έλα βαξύ δέκα από ην λήκα πνπ είλαη δεκέλν.
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