Διαγώνισμα στις Πιέσεις
Θέμα 1ο
1.
2.
3.
4.
5.

Τι ονομάζουμε πίεση, ποιος ο τύπος της και ποιες οι μονάδες μέτρησης
Τι λέμε υδροστατική και τι ατμοσφαιρική πίεση
Διατυπώστε την αρχή του Πασκάλ
Τι λέμε άνωση
Από τι ΔΕΝ εξαρτάται η υδροστατική πίεση και από τι εξαρτάται

Θέμα 2ο
1. Σωστό – Λάθος
i.
Όταν ένα σώμα βυθιστεί σε ρευστό η βαρυτική δύναμη που η γη ασκεί σε αυτό
μειώνεται
ii.
Η άνωση οφείλεται στην διαφορά πιέσεων του ρευστού στην κάτω και την επάνω
επιφάνεια ενός σώματος
iii.
Η άνωση είναι ανεξάρτητη από το σχήμα και το βάρος του σώματος που βυθίζεται σε
ρευστό.
iv.
Όταν το ίδιο σώμα βυθίζεται ολόκληρο σε διαφορετικά ρευστά η δύναμη της άνωσης
που του ασκούν είναι ίδια
v.
Όταν η πυκνότητα ενός σώματος είναι μικρότερη ή ιση με την πυκνότητα του υγρού
μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο, τότε το σώμα επιπλέει στο υγρό
2. Ο χιονοδρόμος φοράει χιονοπέδιλα γιατί θέλει:
a) Να αυξήσει το Βάρος του
b) Να αυξήσει την πίεση που ασκεί στο χιόνι
c) Να ελαττώσει την δύναμη που ασκεί στο χιόνι
d) Να ελαττώσει την δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που ασκεί στο χιόνι
3. Η άνωση είναι μια δύναμη η οποία
a) Ασκείται μόνο στα σώματα που έχουν όγκο
b) Ασκείται μόνο στα σώματα που επιπλέουν
c) Αυξάνεται όταν αυξάνει το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώμα
d) Έχει κατεύθυνση προς τα κάτω
4. Μια συμπαγής σφαίρα και μια ίδια αλλά κούφια όταν βυθίζονται εντελώς στο νερό δέχονται
την ίδια άνωση Σ - Λ
5. Ποιά είναι η σχέση της άνωσης με το βάρος του σώματος που βυθίζεται;
6. Αν βυθίσουμε έναν κύβο και μία σφαίρα ίδιου όγκου ποιά είναι η σχέση των ανώσεων που
ασκούνται στα δύο σώματα; Αν βυθίσουμε το ένα σώμα σε μεγαλύτερο βάθος τι θα συμβεί;
7. Θα μπορούσα στη σελήνη να πιω χυμό από καλαμάκι; Δικαιολογήστε.

8. Αντιστοιχίστε
1) δύναμη

Α ) Kg/m3

2) πίεση

B) m2

3) επιτάχυνση της βαρύτητας

Γ) N

4) πυκνότητα

Δ) m/s2

5) επιφάνεια

E) m
Z) N/m2

9. Για να επιπλεύσει ένα σώμα σε ένα ρευστό πρέπει dσώματος >dρευστού Σ - Λ
10. Όσο φαρδιά είναι τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου τόσο πιο μικρή πίεση ασκείται στο δρόμο από
το βάρος του αυτοκινήτου. Σ - Λ.

Θέμα 3ο
1. Το εμβαδόν του μικρού και του μεγάλου εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι 500 cm2 και
2000 cm2 αντίστοιχα. Μια μηχανή βάρους 1000 Ν βρίσκεται στο μεγάλο εμβολο. Πόση δύναμη
πρέπει να ασκηθεί στο μικρό εμβολο ώστε να ανυψωθεί η μηχανή;
2. Μια χήνα επιπλέει στο νερό μιας λίμνης έχοντας το 25% του όγκου του σώματος της στο νερό.
Ποια πρέπει να είναι η μέση πυκνότητα της χήνας;
3. Από ένα ναυάγιο του 5ου π.χ. αιώνα ανασύρεται με την βοήθεια ενός καλωδίου από βάθος 500
m ένα χρυσό αγαλματίδιο μάζας 10 kg. Να υπολογίσεις α) τη δύναμη της άνωσης που ασκείται
στο αγαλματίδιο. β) τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο αγαλματίδιο, αν θεωρήσουμε ότι
ανασύρεται με σταθερή ταχύτητα. γ) τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο αγαλματίδιο όταν
αυτό βρίσκεται ολόκληρο έξω από το νερό.
4. Βυθίζουμε ένα παγάκι σε οινόπνευμα μάζας m=10kg. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι
g=10m/s2 να υπολογιστεί η άνωση που θα ασκηθεί στο παγάκι.
5. Σε δοχείο με οινόπνευμα είναι βυθισμένη μία σφαίρα. Η πυκνότητα της σφαίρας είναι 2 Kg/m3
και ο όγκος της 10 m3
α. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα.
β. Να υπολογιστεί η άνωση που θα ασκηθεί στη σφαίρα.
γ. Να υπολογιστεί το βάρος της σφαίρας.

