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Διαγώμιζμα Φρζικήπ Β Γρμμαζίξρ               Πίεζη – Γμέογεια 

Ομξμαηεπώμρμξ:                                      Βαθμόπ: 

 

 

 

 

Θέμα 1ξ 

Σομπιήνςζε ηηξ ιέλεηξ πμο ιείπμοκ από ημ παναθάης θείμεκμ έηζη ώζηε μη πνμηάζεηξ πμο 

πνμθύπημοκ κα είκαη επηζηεμμκηθά μνζέξ: 

Α. Πίεζε μκμμάδμομε ημ ..............................  ηεξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη .......................................  ζε μηα 

επηθάκεηα πνμξ ημ ...................... ηεξ επηθάκεηαξ αοηήξ. Μμκάδα ηεξ πίεζεξ ζημ SI είκαη 

..............................................  θαη  μκμμάδεηαη .......................  

Β.Η πίεζε πμο αζθεί έκα ογνό πμο ηζμννμπεί μκμμάδεηαη ...................................................................  πίεζε 

θαη μθείιεηαη ζηεκ ..............................  Η πίεζε πμο αζθεί μ αημμζθαηνηθόξ αέναξ μκμμάδεηαη 

.....................................................................  πίεζε θαη μθείιεηαη ζημ ....................................  ημο αένα.  

Γ. Η οδνμζηαηηθή πίεζε είκαη ακάιμγε α) ημο ............................................. από ηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, 

β) ηεξ ........................................ ημο ογνμύ θαη γ) ηεξ ...................................  ηεξ ........................ 

 

Θέμα 2ξ 

Μηα θονία με ρειμηάθμοκα ή έκαξ ειέθακηαξ πηέδεη πενηζζόηενμ ημ έδαθμξ; Η θονία έπεη βάνμξ ΒΚ = 

500 Ν θαη ημ εμβαδόκ ημο θάζε ηαθμοκημύ είκαη ΑΚ = 1 cm2 . Ο ειέθακηαξ δογίδεη ΒΓ = 100000 Ν θαη 

ηα πέιμαηα ημο έπμοκ ζοκμιηθό επηθάκεηα ΑΓ = 1000 cm2 . 

 

Μέοξπ Α - πίεζη 

Σηξ ποώηξ μέοξπ θα λύζεηε ρπξςοετηικά ηξ Θέμα 1ξ και θα επιλένεηε 4 από ηα 

ρπόλξιπα θέμαηα ( 2ξ , 3ξ , 4ξ , 5ξ , 6ξ ) 
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Θέμα 3 ξ 

Σημ μεγάιμ έμβμιμ οδναοιηθμύ πηεζηενίμο είκαη ημπμζεηεμέκμ 

ακορςηηθό μεπάκεμα μάδαξ 1tn ( 1tn = 1000 kg). Τμ μηθνό έμβμιμ 

έπεη εμβαδό A1 = 5 m2 εκώ ημ μεγάιμ Α2 = 20 m2. Πμηα δύκαμε F 

πνέπεη κα αζθεζεί ζημ μηθνό έμβμιό ώζηε ημ ακορςηηθό μεπάκεμα 

κα ανπίζεη κα ακορώκεηαη.                               Δίκεηαη g = 10 m/s2 

Θέμα 4ξ 

Πόζμ ύρμξ πνέπεη κα έπεη μηα θαηαθόνοθε ζηήιε κενμύ, ώζηε κα πνμθαιεί ζηε βάζε ηεξ ίδηα 

οδνμζηαηηθή πίεζε με αοηή πμο πνμθαιεί μηα θαηαθόνοθε ζηήιε οδνανγύνμο ύρμοξ 1m ; 

Δίκεηαη ε ποθκόηεηα ημο κενμύ είκαη νκενμύ = 1000 kg/m2 θαη ε ποθκόηεηα ημο οδνανγύνμο νοδν = 

13600 kg/m2. 

Θέμα 5ξ 

Ακ μ Τμνηθέιη πναγμαημπμημύζε ημ πείναμα ημο με κενό ακηί γηα οδνάνγονμ, πμημ ζα ήηακ ημ 

ακηίζημηπμ ύρμξ ηεξ ζηήιεξ ημο κενμύ μέζα ζημκ ζςιήκα; Να θάκεηε ημ ζπεηηθό ζπήμα.  

Δίκεηαη ε ποθκόηεηα ημο κενμύ είκαη νκενμύ = 1000 kg/m2 θαη ε ποθκόηεηα ημο οδνανγύνμο νοδν = 

13600 kg/m2 

Θέμα 6ξ 

Α. Πώξ μνίδεηαη ε άκςζε ζύμθςκα με ηεκ ανπή ημο Ανπημήδε θαη πμηα είκαη ε μαζεμαηηθή ηεξ 

δηαηύπςζε; 

Β. Έκα θηβώηημ έπεη ζπήμα θύβμο με αθμή 0,5 m. Τμ θηβώηημ δογίδεη 250 kg. Ακ ημ αθήζμομε ζημ 

κενό, ζα επηπιεύζεη ή ζα βοζηζηεί; Να δηθαημιμγήζεηξ ηεκ απάκηεζή ζμο. 

Δίκεηαη ε ποθκόηεηα ημο κενμύ είκαη ν = 1000 kg/m2  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g = 10 m/s2 
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Θέμα 7ξ 

Σομπιήνςζε ηηξ ιέλεηξ πμο ιείπμοκ από ημ παναθάης θείμεκμ έηζη ώζηε μη πνμηάζεηξ πμο 

πνμθύπημοκ κα είκαη επηζηεμμκηθά μνζέξ:  

Α. Μηα δύκαμε πμο αζθείηαη ζ' έκα ζώμα μπμνεί κα πανάγεη ένγμ πάκς ζ' αοηό όηακ ημ ζώμα 

.............................................................. Σηεκ απιμύζηενε πενίπηςζε, όπμο ε δύκαμε είκαη ζηαζενή θαη ημ 

ζώμα μεηαθηκείηαη θαηά ηε .......................................................... ηεξ, ημ ένγμ μνίδεηαη ςξ ημ ........  ηεξ 

δύκαμεξ επί ηε .  ημο ζώμαημξ ή ζομβμιηθά: ................................  Τμ ένγμ είκαη ...........  μέγεζμξ δειαδή 

έπεη μόκμ μέηνμ. Η μμκάδα ημο ένγμο ζημ SI ζύζηεμα είκαη ημ..................................... Τμ ένγμ μηαξ 

δύκαμεξ εθθνάδεη ηε ............................... εκένγεηαξ από έκα ζώμα ζε έκα άιιμ ή ηε  ηεξ από μηα μμνθή 

ζε άιιε. 

Β. Έκα ζώμα πμο έπεη ............................  w θαη βνίζθεηαη ζε ...............................  h από θάπμημ μνηδόκηημ 

επίπεδμ έπεη ..........................................................  εκένγεηα.  Η βανοηηθή δοκαμηθή εκένγεηα πμο έπεη έκα 

ζώμα ζε θάπμημ ύρμξ είκαη ...........................................................  από ημ δνόμμ πμο αθμιμύζεζε γηα κα 

βνεζεί ζ' αοηό ημ ύρμξ. 

Γ. Τμ άζνμηζμα ηεξ ........................................  (U) θαη ηεξ ........................  εκένγεηαξ (K) εκόξ 

...............................  ή ...................... θάζε πνμκηθή ζηηγμή μκμμάδεηαη ..............................  εκένγεηα ημο 

.............................  ή ημο .................................  Όηακ ζ' έκα ζώμα ή ζύζηεμα ζςμάηςκ επηδνμύκ μόκμ 

................................................................. , ..........................  ή δοκάμεηξ ...................  παναμόνθςζεξ, ε 

μεπακηθή ημο εκένγεηα δηαηενείηαη ζηαζενή. 

Θέμα 8ξ 

Μέοξπ Β - εμέογεια 

Σηξ δεύηεοξ μέοξπ θα λύζεηε ρπξςοετηικά ηξ Θέμα 7ξ και θα επιλένεηε 3 από 

ηα ρπόλξιπα θέμαηα (8ξ , 9ξ , 10ξ , 11ξ ,) 
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Έκα ζώμα αθήκεηαη κα πέζεη από ηεκ ζέζε Α θαη ζε ιίγμ θζάκεη ζημ έδαθμξ , ζέζε Γ. Ακ ζε μηα 

εκδηάμεζε ζέζε Β έπεη  θηκεηηθή εκένγεηα Κ = 3 J θαη δοκαμηθή εκένγεηα U = 5 J κα βνείηε ηεκ 

θηκεηηθή ,δοκαμηθή, μεπακηθή εκένγεηα πμο έπεη ζηηξ ζέζεηξ Α, Β, Γ .  

Θέμα 9ξ 

Σε έκα ζώμα αζθείηαη μνηδόκηηα δύκαμε F=10Ν θαη μεηαημπίδεηαη θαηά Δπ = 5m ζε έκα μνηδόκηημ 

δάπεδμ.  Σημ ζώμα αζθείηαη ηνηβή Τ = 2Ν. 

Α) Να ζπεδηάζεηε ηεκ ηνηβή, ημ βάνμξ, ηεκ θάζεηε ακηίδναζε από ημ δάπεδμ.  

Β) Να οπμιμγίζεηε ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ F θαζώξ θαη ημ ένγμ ηεξ ηνηβήξ.  

Γ) Πόζμ είκαη ημ ένγμ ημο βάνμοξ θαη ηεξ θάζεηεξ  ακηίδναζεξ ; 

Θέμα 10ξ 

Έκα ζώμα έπεη μάδα  m  , ηαπύηεηα ο θαη θηκεηηθή εκένγεηα  Κ . Ακ δηπιαζηαζηεί ε ηαπύηεηα ημο , ηόηε 

ε θηκεηηθή ημο εκένγεηα:   

Α) δηπιαζηάδεηαη ,              Β) οπμδηπιαζηάδεηαη ,           Γ) ηεηναπιαζηάδεηαη .  

Πμηά είκαη ε ζςζηή απάκηεζε  ;  Να δηθαημιμγήζεηξ ηεκ απάκηεζή ζμο .   

Θέμα 11ξ 

Από ύρμξ  h  =3,2 m   αθήκμομε κα πέζεη ειεύζενα  μηα πέηνα πμο έπεη μάδα  m = 5 kg  .   

Α) Πόζε είκαη ε βανοηηθή δοκαμηθή εκένγεηα ηεξ πέηναξ ζηεκ ανπηθή ζέζε  ;  

Β) Πόζμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ με ηεκ μπμία θηάκεη ζημ έδαθμξ  ;  

Δίκεηαη  g  =  10 m/s2 .    Η ακηίζηαζε ημο αένα ζεςνείηαη αζήμακηε . 

 

Ποξβλέσηε ηξ βαθμό ζαπ:____________ 

Καλή Γπιηρςία! 


