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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 

Διαγώμισμα Φρσικήπ Β Γρμμασίξρ               Πίεση 

Ομξματεπώμρμξ:                        Βαθμόπ: 

Nα λύσετε ρπξςοεττικά τξ Θέμα 1ξ και θα επιλένετε 4 από τα ρπόλξιπα θέματα  
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ειέθακηαξ δογίδεη ΒΓ = 100000 Ν θαη ηα πέιμαηα ημο έπμοκ ζοκμιηθό επηθάκεηα ΑΓ = 

1000 cm2 . 

Θέμα 3ξ 

Α. Πμηα είκαη ε αηηία εμθάκηζεξ ηεξ οδνμζηαηηθήξ πίεζεξ ; Με πμηα όνγακα μπμνμύμε 

κα ηεκ μεηνήζμομε;                                                                                                                 

Β.  Τμ παναθάης δμπείμ πενηέπεη κενό με ποθκόηεηα ν = 1000 kg/m2 .  

Ακ  h1 = 2 m θαη h2 = 1 m κα βνείηε: α) ηεκ οδνμζηαηηθή πίεζε 

ζημ ζεμείμ Α θαη ζημ ζεμείμ Γ ,  β) ηεκ δύκαμε πμο δέπεηαη μ 

ποζμέκαξ ημο δμπείμο, ακ έπεη εμβαδόκ Α = 2 m2. 

Δίκεηαη όηη: g = 10 m/s2 

Θέμα 4ξ 

Α. Τη μέηνεζε μ Τμνηθέιη με ημ πείναμα ημο; Να πενηγνάρεηε ημ πείναμα. 

Β. Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ: 

1. Με ημ πείναμα ημο o Τμνηθέιη απέδεηλε ηεκ ύπανλε αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ θαη 

ηαοηόπνμκα ηεκ οπμιόγηζε. 

2. Μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ είκαη ημ Νημύημκ (Ν) 

3. Η αημμζθαηνηθή πίεζε ζηεκ Αμμοδάνα είκαη μηθνόηενε από εθείκε ζηα Ακώγεηα. 

4. Ο Τμνηθέιη πνεζημμπμίεζε γηα ηεκ μέηνεζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ 

οδνάνγονμ. 

5. Η αημμζθαηνηθή πίεζε είκαη ίζε με ηεκ οδνμζηαηηθή πμο πνμθαιείηαη ζηεκ βάζε 

μηαξ ζηήιεξ οδνανγύνμο ύρμοξ h = 76 cm. 
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Θέμα 5 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 6ξ 

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

μαζεμαηηθή ηεξ δηαηύπςζε;  

Β. Πμηα ηζημνηθή θνάζε απμδίδεηαη ζημκ Ανπημήδε μεηά ηεκ ακαθάιορε ηεξ Άκςζεξ; 

Γ. Από ηη ελανηάηαη ε Άκςζε; 

Δ. Έκα λύιηκμ θηβώηημ μάδαξ m = 40 kg επηπιέεη ζηεκ επηθάκεηα κενμύ μηαξ πηζίκαξ.  

Αθμύ ζπεδηάζεηε ημ θηβώηημ θαη ηηξ δοκάμεηξ πμο ημο αζθμύκηαη κα οπμιμγίζεηε: 

1. Τμ μέηνμ ηεξ Άκςζεξ πμο ημο αζθείηαη. 

2. Τμκ όγθμ ημο μένμοξ ημο ζώμαημξ πμο είκαη βοζηζμέκμ ζημ κενό. 

Δίκεηαη ε ποθκόηεηα ημο κενμύ είκαη ν = 1000 kg/m2  θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ 

g = 10 m/s2 

Ποξβλέστε τξ βαθμό σαπ:____________ 

Καλή Γπιτρςία! 


