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      ΙΙΑΑΒΒΑΑΕΕ  ΑΑΤΤΣΣΟΟ,,  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΕΕΙΙ  ΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  
  

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επαμάληψης τής Φυσικής Β΄ Γυμμασίου αποσκοπούμ μα βοηθήσουμ το μαθητή μα επαμαλάβει τα σημαμτικά στοιχεία τής διδακτ έας ύλης. 

Συμπεριλαμβάμουμ μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεωμ και ασκήσεωμ τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμέμωμ με επιπλέομ ερωτήσεις και ασκήσεις. 

Η σειρά παρουσίασης τους είμαι προσεγμέμη ώστε μα αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και μα υποβοηθά στημ καταμόηση τής ύλης. 
  
  

 

   ε γαλάζιο φόμτο    ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ (2014−2015)   

 

 

   ε μαύρο φόμτο    ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ (2014-2015) 
           που μπορεί μα συμπληρώσουμ τη διδασκαλία ή τη μελέτη 

 
                                                                         

 

 

           
                          Όπου υπάρχει αυτό το εικομίδιο, κάμε κλικ για μα δεις σχετική βιμτεο-προσομοίωση εμός φαιμομέμου.  

 

https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class
https://sites.google.com/site/surfingphysics


 

ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΤΤΡΡΗΗΣΣ  ––    ΦΦυυσσιικκήή  ΒΒ΄́  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ 

ΠΙΕΗ 1 

       
  

4.1 [Πολλαπλή επιλογή] 
Οι δυνάμεισ, εκτόσ από το να μεταβάλλουν τθν   ταχφτθτα / κζςθ  των ςωμάτων ςτα οποία επιδροφν, προκαλοφν ςϋ αυτά (ςυνικωσ ταυτόχρονα)  και 
παραμορφϊςεισ  (δθλαδι αλλαγζσ ςτο ςχιμα)  των επιφανειϊν τουσ. 
  

Παραμόρφωςθ ςε μια επιφάνεια μπορεί να προκαλζςει μια δφναμθ (ι μια ςυνιςτϊςα τθσ) που δρα   κάκετα / παράλλθλα ςϋ αυτιν. 
Αν θ δφναμθ δρα πλάγια ςτθν επιφάνεια, τότε παραμόρφωςθ ςτθν επιφάνεια μπορεί να προκαλζςει θ   κάκετθ / παράλλθλθ ςυνιςτϊςα τισ δφναμθσ.  
 

  Παράδειγμα 1:  Όταν ςτεκόμαςτε όρκιοι ςτθν άμμο, αυτι δζχεται από κάκε πόδι μασ μια  πλάγια / κάκετθ  δφναμθ, με τιμι όςο το μιςό μασ βάροσ.  
Σο αποτφπωμα των παπουτςιϊν (παραμόρφωςθ) ςτθν άμμο είναι βακφτερο, όταν φοράμε παποφτςια με  μυτερό / πλατφ  τακοφνι. 
 Δθλαδι, αν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται (μοιράηεται) ςε μια επιφάνεια, θ παραμορφωτικι ικανότθτα τισ δφναμθσ αυξάνεται, κακϊσ   

αυξάνεται / μειϊνεται  το εμβαδόν τισ επιφάνειασ.   
Σότε   αυξάνεται / μειϊνεται  το κλάςμα "δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", δθλαδι  αυξάνονται / μειϊνονται  τα νιοφτον δφναμθσ που 
αντιςτοιχοφν ςε κάκε μονάδα εμβαδοφ τισ επιφάνειασ. 
 

  Παράδειγμα 2:  Αν άνκρωποι διαφορετικοφ βάρουσ φορζςουν το ίδιο ηευγάρι παποφτςια και πατιςουν ςτθν άμμο, τότε, κακϊσ μεγαλϊνει το 
βάροσ, μεγαλϊνει / μικραίνει  θ παραμόρφωςθ τισ άμμου. 
Δθλαδι, αν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται (μοιράηεται) ςε μια επιφάνεια, τότε, κακϊσ αυξάνεται θ δφναμθ, θ παραμορφωτικι τθσ ικανότθτα  

αυξάνεται / μειϊνεται.  
Σότε  αυξάνεται / μειϊνεται  το κλάςμα "δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", δθλαδι  αυξάνονται / μειϊνονται  τα νιοφτον δφναμθσ που αντιςτοιχοφν  
ςε κάκε μονάδα εμβαδοφ τισ επιφάνειασ.   
 

υμπεραίνουμε ότι, θ παραμορφωτικι ικανότθτα μιασ δφναμθσ που δρα κάκετα και κατανζμεται ςε μια επιφάνεια μπορεί να εκτιμθκεί, αν 
γνωρίηουμε το κλάςμα "κάκετθ δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", το οποίο εκφράηει πόςα νιοφτον (Ν) δφναμθσ αντιςτοιχοφν ςε κάκε τετραγωνικό 
μζτρο (m2) τισ επιφάνειασ. 

 
4.2 [Συμπλήρωςη κειμένου] 

Όταν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται ςε μια επιφάνεια, ορίηουμε το φυςικό μζγεκοσ πίεςθ, με το οποίο εκφράηουμε  πόςα νιοφτον (Ν) 
δφναμθσ αντιςτοιχοφν ςε κάκε τετραγωνικό μζτρο (m2) τθσ επιφάνειασ. 
Για να υπολογίςουμε τθν τιμι p τθσ πίεςθσ, διαιροφμε  τθν τιμι F τθσ δφναμθσ με το εμβαδόν Α τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία δρα κάκετα. 

 Δθλαδι,  πίεςθ =
κάκετθ δφναμθ

εμβαδόν επιφάνειασ
   ι, ςυμβολικά,   p =

F

A
 

Μονάδα μζτρθςθσ τισ πίεςθσ ςτο S.I. είναι το  1 νιοφτον ανά τετραγωνικό μζτρο  ( 2

N

m
),  που το λζμε και  παςκάλ (Pa). 

 

4.3 [Ερώτηςη 2, ςελ. 82 ςχολικοφ βιβλίου] 
Μαηί με το μεγαλφτερο αδελφό ςου κζλετε να βαδίςετε πάνω ςε μια λαςπϊδθ επιφάνεια. 
Ο αδελφόσ ςου επιμζνει να τοποκετιςετε φαρδιζσ ςανίδεσ, πάνω ςτισ οποίεσ να βαδίςετε.  Η άποψι του: 
Α)  Είναι ςωςτι, διότι ζτςι δε κα γεμίςουν λάςπεσ τα παποφτςια ςασ. 
Β)  Είναι λάκοσ, διότι οι ςανίδεσ ζχουν μεγάλο βάροσ και ζτςι κα βουλιάξετε ευκολότερα ςτθ λάςπθ. 
Γ)  Είναι ςωςτι, διότι με αυτό τον τρόπο μειϊνετε τθν πίεςθ ςτο ζδαφοσ και ζτςι δε κα βουλιάξετε ςε αυτό. 
Δ)  Είναι λάκοσ, διότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τθν πίεςθ ςτο ζδαφοσ κι ζτςι κα βουλιάξετε ςϋ αυτό. 
Ε)  Σίποτα από όλα αυτά. 
Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ Α-Ε ωσ επιςτθμονικά ορκζσ ι λανκαςμζνεσ. 
 

Επιςτθμονικά ορκζσ είναι οι προτάςεισ α και γ. 

 
4.4 [Άςκηςη 2, ςελ. 85 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνασ μακθτισ ςπρϊχνει με το δάχτυλό του ζνα μολφβι ςτθ ςελίδα τοφ τετραδίου του, αςκϊντασ ςϋ αυτιν μια κάκετθ δφναμθ 10 Ν.   
Σο εμβαδόν τισ επιφάνειασ τισ μφτθσ τοφ μολυβιοφ είναι 0,08 mm2.  
Να υπολογίςετε τθν πίεςθ (ςε παςκάλ, Pa) τθσ μφτθσ τοφ μολυβιοφ ςτθ ςελίδα τοφ τετραδίου. 

Όταν μια δφναμθ, με τιμι F, δρα κάκετα ςε μια επιφάνεια και κατανζμεται (ομοιόμορφα) ςε ζνα εμβαδόν τθσ Α, τότε ςτθν επιφάνεια υπάρχει πίεςθ  p =
F

A
. 

Για να υπολογίςουμε τθν πίεςθ ςε παςκάλ (Pa), που είναι θ μονάδα τθσ ςτο S.I., πρζπει και τα μεγζκθ F και A να είναι εκφραςμζνα ςε μονάδεσ τοφ S.I. 
Μετατρζπουμε, λοιπόν, το εμβαδόν Α τθσ επιφάνειασ τισ μφτθσ τοφ μολυβιοφ ςε m2 :    

0,08 mm2  =  0,08
1

1.000.000
m2  = 

0,08

1.000.000
m2 =  0,00000008 m2  =  8·10−8 m2 

 

Επομζνωσ, θ πίεςθ τισ μφτθσ τοφ μολυβιοφ ςτθ ςελίδα είναι   

p = 



8

10

8 10
Pa  =  1,25 · 108 Pa  =  125.000.000 Pa 

 
 

4.5 [Συμπλήρωςη λέξεων] 
Όταν ζνα υγρό περιζχεται ςε ζνα δοχείο, θ  βαρυτικι   δφναμθ ςπρϊχνει τα μόρια τοφ υγροφ προσ τον πυκμζνα τοφ δοχείου.   
Ζτςι, ςτα τοιχϊματα τοφ δοχείου, αλλά και ςε κάκε άλλθ επιφάνεια μζςα ςτο υγρό, υπάρχει πίεςθ −λόγω του βάρουσ τοφ υγροφ που βρίςκεται από 
πάνω τουσ−, που τθ λζμε  υδροςτατικι  πίεςθ. 
 

Πειραματικά αποδεικνφεται ότι θ πίεςθ αυτι, pυδρ, είναι ανάλογθ   
  με το  βάκοσ h από τθν ελεφκερθ επιφάνεια τοφ υγροφ 
  με τθν  πυκνότθτα ρ του υγροφ 
  με τθν  επιτάχυνςθ g τθσ βαρφτθτασ ςτον τόπο που βρίςκεται το υγρό. 
Σο παραπάνω ςυμπζραςμα είναι γνωςτό ωσ  νόμοσ τισ  υδροςτατικισ  πίεςθσ και διατυπϊνεται:   pυδρ  =  h ρ g 
 

* Η επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ είναι το φυςικό μζγεκοσ που μασ δείχνει πόςο γριγορα αλλάηει θ  ταχφτθτα  κάκε ςϊματοσ, όταν πζφτει από μικρό φψοσ 
ςε  κενό  αζρα,  μόνο με τθν επίδραςθ τοφ  βάρουσ  του.  Κοντά ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ, θ αφξθςθ αυτι είναι περίπου 9,8 m/s ςε κάκε 1 s.   

Λζμε λοιπόν ότι θ επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ είναι  g = 

m
9,8

s
1 s

=  9,8 
2

m

s
. ] 
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ΠΙΕΗ 2 

 
Η υδροςτατικι πίεςθ ενόσ υγροφ δεν εξαρτάται 
  από τον  προςανατολιςμό  μιασ επιφάνειασ που κα βρεκεί μζςα του 
  από το  ςχιμα  τοφ δοχείου ςτο οποίο βρίςκεται το υγρό και  
  από τον  όγκο  τοφ υγροφ. 
 

Μποροφμε να μετριςουμε απευκείασ τθν υδροςτατικι πίεςθ, με όργανα που τα λζμε  μανόμετρα. 

 
4.6 [Συμπλήρωςη κειμένου] 

Δφο δοχεία, που ςτο κάτω μζροσ τουσ ςυνδζονται με κοινό ςωλινα, τα λζμε  ςυγκοινωνοφντα  δοχεία.    
Ρίχνουμε κάποιο υγρό ςτα δοχεία και, όταν ιςορροπιςει, παρατθροφμε ότι και ςτα δφο ανεβαίνει ςτθν ίδια   οριηόντια ςτάκμθ. 
Σο γεγονόσ αυτό ερμθνεφεται ςφμφωνα με το νόμο τισ  υδροςτατικισ πίεςθσ  ωσ εξισ:  
Αν, προςωρινά, το υγρό ςτα δφο δοχεία βρεκεί ςε διαφορετικζσ ςτάκμεσ, τότε ςτα άκρα τοφ κοινοφ ςωλινα, ςτα ςθμεία  
Γ και Δ που βρίςκονται ςτο ίδιο  οριηόντιο  επίπεδο, οι πιζςεισ είναι  διαφορετικζσ.   
υγκεκριμζνα, ςτο ςθμείο Γ (ςτθ μεριά τισ ψθλότερθσ ςτιλθσ υγροφ) υπάρχει πίεςθ pψθλ,  μεγαλφτερθ  από τθν πίεςθ  pxαμ  
ςτο ςθμείο Δ (ςτθ μεριά τισ χαμθλότερθσ ςτιλθσ). 
Σελικά, θ πίεςθ ςτθν ποςότθτα υγροφ ςτον κοινό ςωλινα είναι μεγαλφτερθ προσ τθ μεριά τισ  ψθλότερθσ  ςτιλθσ υγροφ,  
οπότε το υγρό τοφ κοινοφ ςωλινα ωκείται προσ το δοχείο με τθ  χαμθλότερθ  ςτιλθ υγροφ.  
Η ιςορροπία τοφ υγροφ αποκακίςταται μόλισ  εξιςωκοφν  οι ςτάκμεσ του ςτα δφο δοχεία.  
Σότε, ςτα ςθμεία τοφ υγροφ που βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ (οριηόντιο επίπεδο) επικρατοφν  ίςεσ  πιζςεισ. 
 

Γενικότερα, όταν το ίδιο υγρό καταλάβει ζνα χϊρο ι πολλοφσ χϊρουσ που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και θρεμιςει, τότε θ  ελεφκερθ επιφάνειά  του 
βρίςκεται παντοφ ςτο ίδιο οριηόντιο επίπεδο.  Σο γεγονόσ αυτό είναι γνωςτό ωσ  αρχι των ςυγκοινωνοφντων δοχείων. 

 
4.7 [Συμπλήρωςη λέξεων] 

Α)  Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ (ι ατμόςφαιρα) είναι ζνα  μείγμα  αερίων, που περιβάλλει τθ Γθ.   
Η   βαρυτικι  δφναμθ τισ Γθσ ζλκει προσ τθν επιφάνειά τθσ τα μόρια τοφ αζρα, οπότε ζνα ςϊμα που βρίςκεται μζςα ςτον αζρα, δζχεται μια πίεςθ− 
λόγω του βάρουσ τοφ αζρα που υπάρχει από πάνω του−, που τθ λζμε   ατμοςφαιρικι  πίεςθ.  Η πίεςθ αυτι   ελαττϊνεται  κακϊσ μεγαλϊνει το υψόμετρο. 
Μποροφμε να μετριςουμε απευκείασ τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ, με όργανα που τα λζμε  βαρόμετρα. 
   

Β)  Για να υπολογίςουμε πειραματικά τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ, κάνουμε το πείραμα τοφ Σορικζλι (Torricelli). 
Παίρνουμε ζνα γυάλινο ςωλινα, μικουσ  100 cm (1 m),  που τον γεμίηουμε με υδράργυρο.   
τθ ςυνζχεια, τον αναποδογυρίηουμε μζςα ςε λεκάνθ, που περιζχει υδράργυρο.  
Παρατθροφμε ότι ζνα μζροσ τοφ υγροφ τοφ ςωλινα αδειάηει ςτθ λεκάνθ, αφινοντασ  κενό  χϊρο από πάνω του. 
Αν βριςκόμαςτε ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ, τελικά θ εκτεκειμζνθ ςτο  κενό  επιφάνεια τοφ υγροφ κατεβαίνει  
ςτα 76 cm πιο ψθλά από τθν επιφάνειά του που είναι εκτεκειμζνθ ςτον  αζρα.   
Ζςτω το ςθμείο Α ςτον υδράργυρο τοφ ςωλινα, ςτο ίδιο  οριηόντιο  επίπεδο με τον υδράργυρο τισ λεκάνθσ.  
Αν πάνω από το Α ζλειπε ο ςωλινασ με τον υδράργυρο και υπιρχε αζρασ, τότε ο υδράργυροσ τισ λεκάνθσ  
κα ιςορροποφςε και ςτο ςθμείο Α κα υπιρχε ατμοςφαιρικι  πίεςθ. 
Όμωσ, ςτθ κζςθ τοφ αζρα βρίςκεται θ ςτιλθ τοφ υδραργφρου, άρα ςτο ςθμείο Α υπάρχει  υδροςτατικι  πίεςθ. 
Επειδι ο υδράργυροσ ςτθ λεκάνθ ιςορροπεί ςτο ίδιο φψοσ και πάλι, θ  υδροςτατικι  πίεςθ ςτο Α είναι όςθ και  
θ  ατμοςφαιρικι  πίεςθ που κα προκαλοφςε ο αζρασ ςτθ κζςθ τοφ υδραργφρου, δθλαδι  pA = pατμ.  
H ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ είναι, λοιπόν, όςθ και θ υδροςτατικι πίεςθ που προκαλεί ςτιλθ υδραργφρου φψουσ 76 cm (ι 760 mm), 
γι' αυτό τθ λζμε ότι θ ατμοςφαιρικι πίεςθ είναι ίςθ με 760mmHg ι 760Σοrr (προσ τιμι τοφ Torricelli).  
 

  

φμφωνα με το νόμο τισ   υδροςτατικισ   πίεςθσ, θ υδροςτατικι πίεςθ ςτο Α είναι  pΑ  =  h ρ g.     
Αντικακιςτοφμε τισ τιμζσ των παραπάνω μεγεκϊν ςε μονάδεσ τοφ S.I.: 
 

  βάκοσ  h υγροφ μζχρι το ςθμείο Β (φψοσ τισ ςτιλθσ υδραργφρου)  =  0,76 m 

  πυκνότθτα  ρ του υδραργφρου  =  13.600
3

kg

m
 

  επιτάχυνςθ  g τθσ βαρφτθτασ (κοντά ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ)  =  9,8
2

m

s
 

 Άρα  pατμ  =  pΑ  =  ( 0,76 m )  ( 13.600
3

kg

m
)  ( 9,8

2

m

s
)  =  101.293  Pa 

Αυτι είναι θ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ  κάλαςςασ  και τθ λζμε πίεςθ μιασ ατμόςφαιρασ  (1 atm). 
 

  
4.8 H ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ είναι 101.293 Pa.   

Α)  Να εκφράςετε πόςα Ν είναι θ δφναμθ που δζχεται ςε αυτό το οριηόντιο επίπεδο μια επιφάνεια εμβαδοφ 1 m2. 
 

Πίεςθ 101.293 Pa ςθμαίνει ότι κάκε m2  μιασ επιφάνειασ δζχεται δφναμθ 101.293 Ν. 
 

Β)  Η μια επιφάνεια ενόσ χάρτινου κουτιοφ πορτοκαλάδασ ζχει εμβαδόν 10 cm2.  Να υπολογίςετε τθ δφναμθ που αςκείται ςτθν επιφάνεια τοφ κουτιοφ 
λόγω τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ, όταν αυτό βρίςκεται ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ. 

Ζχουμε ορίςει ότι:   (πίεςθ ςε μια επιφάνεια) = 

κάκετθ δφναμθ ςτθν επιφάνεια

εμβαδόν επιφάνειασ
   ι, ςυμβολικά,   p =

F

A
,   οπότε  F = p A 

Από τθν τελευταία εξίςωςθ υπολογίηουμε τθ δφναμθ που δζχεται θ επιφάνεια τοφ κουτιοφ λόγω τισ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ, αν αντικαταςτιςουμε  
(ςε μονάδεσ S.I.) τθν πίεςθ p και το εμβαδόν Α τθσ επιφάνειασ. 

Είναι   Α = 10 cm2 = 10
1

10.000
m2  =  0,001 m2  και, ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ,  p = 1 atm = 101.293 Pa = 101.293 Ν/m2.   

 

Άρα,   F = (101.293 · 0,001) Ν   = 102 N  περίπου. 

 
4.9 A)  Να περιγράψετε ποια υλικά ονομάηουμε ρευςτά, αναφζροντασ και δφο παραδείγματα. 

 

Ρευςτά λζμε τα υγρά και τα αζρια υλικά, επειδι μποροφν να ρζουν, αλλά και να παίρνουν το ςχιμα τοφ δοχείου ςτο οποίο περιζχονται.   
Παραδείγματα ρευςτϊν είναι το νερό (ςε υγρι ι αζρια μορφι) και ο (ατμοςφαιρικόσ) αζρασ. 
 

B)  Να εξθγιςετε τι εννοοφμε όταν λζμε ότι ςτο εςωτερικό ενόσ ρευςτοφ υπάρχει πίεςθ. 
 

Όταν λζμε ότι ςτο εςωτερικό ρευςτοφ υπάρχει πίεςθ p, εννοοφμε ότι, αν ςτο ςθμείο αυτό βρεκεί μια επιφάνεια A (κάποιου βυκιςμζνου ςτο ρευςτό ςϊματοσ), 
κα δεχτεί από το ρευςτό μια δφναμθ  F = p A,  με κατεφκυνςθ κάκετθ ςτθν επιφάνεια  (όποιοσ κι αν είναι ο προςανατολιςμόσ τισ επιφάνειασ). 

 
   

hψηλ 

 
pψηλ 

 
pxαμ 

Δ Γ 

hxαμ 
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  4.10 Πειραματικά διαπιςτϊνεται το παρακάτω γεγονόσ, που είναι γνωςτό ωσ αρχι τοφ Παςκάλ: 
ε ζνα περιοριςμζνο υγρό που θρεμεί, αν προκλθκεί μεταβολι τισ πίεςθσ ςε κάποιο ςθμείο του, τότε ίςθ μεταβολι πίεςθσ μεταφζρεται ςε όλα τα 
ςθμεία τοφ υγροφ.  (Αυτό ςυμβαίνει, επειδι τα υγρά πρακτικά είναι αςυμπίεςτα.) 
 

Α)  Να εξθγιςετε πϊσ εφαρμόηεται θ αρχι τοφ Παςκάλ ςε μια ςφριγγα που περιζχει νερό. 
 

ε μια ςφριγγα που περιζχει νερό, το ζμβολο ιςορροπεί γιατί πάνω του υπάρχει εξωτερικι πίεςθ εξαιτίασ τισ ατμόςφαιρασ και εςωτερικι από το νερό. 

Όταν ςπρϊχνουμε το ζμβολο, εφαρμόηουμε τθν αρχι τοφ Παςκάλ, διότι θ μεταβολι τισ πίεςθσ ςτο ζμβολο μεταφζρεται ςε κάκε ςθμείο τοφ νεροφ  

(το οποίο εκτοξεφεται από τθν τρφπια βελόνα τισ ςφριγγασ), αλλά και ςτα τοιχϊματα τοφ δοχείου τισ ςφριγγασ. 
 

Β)  [Συμπλήρωςη κειμένου]   Ασ δοφμε πϊσ εφαρμόηεται θ αρχι τοφ Παςκάλ ςτθν υδραυλικι αντλία. 
Πρόκειται για μία μθχανι, θ οποία αποτελείται από δφο κυλινδρικά δοχεία, που ςυγκοινωνοφν και περιζχουν κάποιο υγρό (ςυνικωσ λάδι).  
Μζςα ςτα δοχεία μποροφν να κινοφνται δφο ζμβολα, με διαφορετικά  εμβαδά,  Α1 < Α2.  

 

το μεγάλο ζμβολο  Α2  αςκοφνται: 
 

  θ δφναμθ  Β  του  βάρουσ του 
  θ δφναμθ  Fατμ  λόγω  τισ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ 
  θ δφναμθ  Fυδρ  λόγω  τισ υδροςτατικισ πίεςθσ 
 

Σο ζμβολο ιςορροπεί, όταν θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ πάνω του είναι  μθδζν   
 

(ςφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα. Οι δυνάμεισ αλλθλοεξουδετερϊνονται και για το ςϊμα είναι ςα να μθν υπάρχουν).  
 

Η ιςορροπία τοφ εμβόλου Α2 διαταράςςεται, αν μεταβλθκεί θ  υδροςτατικι  πίεςθ τοφ υγροφ.  
Μια τζτοια μεταβολι μπορεί να προκλθκεί, αν αςκιςουμε εξωτερικι δφναμθ F1 ςτο μικρό ζμβολο Α1.  

Σότε, το υγρό δζχεται μια επιπλζον, εξωτερικι, πίεςθ  P = 1

1

F

A
 

 

Αυτι θ μεταβολι τισ πίεςθσ μεταδίδεται ςε  όλα τα ςθμεία τοφ υγροφ (αρχι τοφ Παςκάλ), άρα και ςτο μεγάλο ζμβολο Α2. 
Ζτςι, τϊρα το ζμβολο Α2 δζχεται επιπλζον από το υγρό μια πίεςθ, ίςθ με  αυτι που αςκικθκε εξωτερικά ςτο μικρό ζμβολο. 
Η επιπλζον αυτι πίεςθ "μεταφράηεται" ςε μια επιπλζον δφναμθ ςτο Α2, που διαταράςςει τθν ιςορροπία του κι ζχει μζτρο: 

                                                            F2 = P  Α2                 ι        F2 = 1

1

F

A
Α2         ι        F2 =

2

1

A

A
F1 

Παρατθροφμε ότι, όςεσ φορζσ μεγαλφτερθ είναι θ επιφάνεια Α2 του μεγάλου από τθν επιφάνεια Α1 τοφ μικροφ εμβόλου,  
τόςεσ φορζσ μεγαλφτερθ είναι και  θ δφναμθ F2  που αςκείται ςτο   μεγάλο  ζμβολο ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ  F1  που αςκείται  
ςτο  μικρό  ζμβολο.  Δθλαδι, με τθν υδραυλικι αντλία μεγαλϊνουμε μια  δφναμθ. 
 

   4.11 [Ερώτηςη 15, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σο εμβαδόν τοφ μικροφ και του μεγάλου εμβόλου μιασ υδραυλικισ αντλίασ είναι 300 cm2 και 1.500 cm2 αντίςτοιχα.   
Μια μθχανι, βάρουσ 800 Ν, βρίςκεται πάνω ςτο μεγάλο ζμβολο.  Να υπολογίςετε πόςθ δφναμθ πρζπει να αςκθκεί  
ςτο μικρό ζμβολο, ϊςτε να ανυψωκεί θ μθχανι. 
 

τθν υδραυλικι αντλία, όταν ςτο μικρό ζμβολο A1 αςκείται δφναμθ F1, τότε −όπωσ προκφπτει από τθν αρχι τοφ Παςκάλ−  

ςτο μεγάλο ζμβολο A2 αςκείται δφναμθ F2 =
2

1

A

A
F1.  Η δφναμθ F2 μπορεί να ςτθρίξει ζνα ςϊμα, ιςόποςου βάρουσ Β. 

Δθλαδι,  Β  = 2

1

A

A
F1  οπότε θ δφναμθ F1 που αςκείται ςτο μικρό ζμβολο για να ςυγκρατθκεί το βάροσ Β τθσ μθχανισ  

είναι  F1  = 1

2

A

A
B  =  (

300

1.500
· 800) N  =  (

1
5

· 800 ) N  = 160 N. 

 

*τον παραπάνω τφπο εμφανίηεται ο λόγοσ των εμβαδϊν των δφο εμβόλων −που είναι ίδιοσ οποιαδιποτε και αν είναι θ μονάδα μζτρθςισ τουσ−  
γιϋαυτό δεν κάναμε μετατροπι μονάδασ ςτο S.I.] 
 

Αν θ δφναμθ F1 ξεπεράςει τα 160 Ν, θ υδραυλικι αντλία μπορεί να ανυψϊςει τθ μθχανι. 
 

  4.12 [Συμπλήρωςη κειμένου]    

ε ζνα ακίνθτο υγρό, που ζχει ελεφκερθ επιφάνεια εκτεκειμζνθ ςτον αζρα (βρίςκεται π.χ. μζςα ςε ανοιχτό δοχείο), υπάρχει 

ςτθν επιφάνειά του  ατμοςφαιρικι  πίεςθ, που μεταδίδεται ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ −ςφμφωνα με τθν αρχι τοφ  Παςκάλ. 

Ζτςι, ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ θ πίεςθ είναι το άκροιςμα τισ  υδροςτατικισ  και τθσ   ατμοςφαιρικισ  πίεςθσ. 
 

υμβολικά,   Ρυγροφ  =  Ρυδρ  + Ρατμ  =  h ρ g  +  Ρατμ 
 

όπου   ρ :  θ πυκνότθτα τοφ υγροφ  

            g :  θ επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ ςτον τόπο που βρίςκεται το υγρό  

            h :  θ απόςταςθ τοφ ςθμείου από τθν ελεφκερθ επιφάνεια τοφ υγροφ (βάκοσ) 
 

Αν το υγρό δεν ζχει ελεφκερθ επιφάνεια εκτεκειμζνθ ςτον αζρα (βρίςκεται π.χ. μζςα ςε κλειςτό και εντελϊσ γεμάτο δοχείο),  

τότε ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ υπάρχει μόνο  υδροςτατικι  πίεςθ.  

 

   4.13 [Άςκηςη 3, ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] 

ε ζνα πλοίο, λόγω μιασ ςφγκρουςθσ δθμιουργείται ζνα ριγμα, που ζχει εμβαδόν 100 cm2, ςε βάκοσ 3 m από τθν επιφάνεια τισ κάλαςςασ. 
Για να εμποδίςουμε τθν ειςροι τοφ νεροφ ςτο πλοίο, τοποκετοφμε ζνα ξφλινο πϊμα ςτο ριγμα.   
Να υπολογίςετε το μζτρο τισ ελάχιςτθσ δφναμθσ που πρζπει να αςκιςουμε ςτο πϊμα, ϊςτε να εμποδίςουμε τθν ειςροι τοφ νεροφ. 
Δίνονται: θ πυκνότθτα τοφ καλαςςινοφ νεροφ ρ = 1.020 kg/m3, θ επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ g = 10 m/s2 και θ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο  
τισ κάλαςςασ pατμ = 101.293 Pa. 

Επειδι το εμβαδόν τοφ ριγματοσ δεν είναι μετρθμζνο ςτο S.I., το μετατρζπουμε:   A = 100 cm2 =  100 ·
1

10.000
m2  = 

100

10.000
m2  =  0,01 m2 

 

Σο πϊμα από τθ μεριά τισ κάλαςςασ δζχεται δφναμθ, εξαιτίασ τισ πίεςθσ  p = pυδρ  +  paτμ   πάνω του. 
 
 

το βάκοσ  h = 3 m  θ υδροςτατικι πίεςθ τοφ καλαςςινοφ νεροφ είναι  pυδρ = ρ g h = ( 1.020 · 10 · 3 ) Pa = 30.600 Pa 
 

Άρα,  p = pυδρ  +  paτμ   =  ( 30.600 + 101.293 ) Pa = 131.893 Pa 
 
 

Από τθ μεριά τισ κάλαςςασ λοιπόν το πϊμα δζχεται δφναμθ  F = p A = ( 131.893·0,01 ) N = 1.318,93 N 
 

Για να εμποδιςτεί θ ειςροι τοφ νεροφ ςτο πλοίο, χρειάηεται ςτθν εςωτερικι μεριά τοφ πϊματοσ να αςκθκεί δφναμθ τουλάχιςτον 1.318,93 Ν. 
 

Β Fατμ 

Fυδρ 

Α2 

Α1 

 
Α2 

Α1 

 F1 

Α2 

F2 

Α1 

 F1 

Α2 

F2 
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4.14 
 

[Συμπλήρωςη λέξεων] 

Α)  Όταν ζνα ςϊμα είναι βυκιςμζνο ολόκλθρο ι μζροσ του μζςα ςε υγρό, οι  βυκιςμζνεσ  επιφάνειζσ του δζχονται δυνάμεισ από το υγρό.  

Οι δυνάμεισ οφείλονται ςτθν  υδροςτατικι  πίεςθ, που είναι  μεγαλφτερθ  ςτα ςθμεία τισ επιφάνειασ τοφ ςϊματοσ που βρίςκονται πιο βακιά ςτο υγρό.  

Η ςυνιςταμζνθ όλων αυτϊν των δυνάμεων ζχει κατεφκυνςθ κατακόρυφα προσ τα  πάνω  και τθ λζμε  άνωςθ. 
 

Β)  Ζνασ τρόποσ να υπολογίςουμε κεωρθτικά τθν άνωςθ ενόσ βυκιςμζνου ςϊματοσ είναι ο εξισ:   
 

Πριν βυκιςτεί το ςϊμα, καταλαμβάνει τθ κζςθ του μια ίςου  όγκου  ποςότθτα υγροφ.  

Επειδι το ςϊμα και θ ποςότθτα υγροφ βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ, οι πάνω επιφάνειζσ τουσ ζχουν ίςεσ   

υδροςτατικζσ  πιζςεισ και το ίδιο ςυμβαίνει με τισ κάτω επιφάνειζσ τουσ.   

Άρα, για το βυκιςμζνο ςϊμα και τθν ποςότθτα υγροφ που εκτοπίηει, οι δυνάμεισ  άνωςθσ                                         

(που οφείλονται ςτθ διαφορά υδροςτατικισ πίεςθσ ςτθν πάνω και κάτω επιφάνειά τουσ) είναι ίςεσ :    Αβυκ.ςϊμ. =  Αεκτ.υγρ. 

Πριν εκτοπιςτεί, θ ποςότθτα τοφ υγροφ ιςορροπεί, οπότε θ άνωςθ και το βάροσ τθσ είναι δυνάμεισ  

με ίςεσ  τιμζσ και αντίκετεσ  κατευκφνςεισ:    Αεκτ.υγρ. =  Βεκτ.υγρ. 
 

Από τισ δφο τελευταίεσ ιςότθτεσ προκφπτει :  Αβυκ.ςωμ. =  Βεκτ.υγρ.,  που ςθμαίνει ότι   

θ άνωςθ που δζχεται το βυκιςμζνο ςϊμα είναι όςθ και το  βάροσ  τοφ υγροφ που εκτοπίηει. 
 

Σο ςυμπζραςμα αυτό αποδεικνφεται και πειραματικά και είναι γνωςτό ωσ αρχι τοφ  Αρχιμιδθ. 
 

      δθλαδι : άνωςθ   =   βάροσ εκτοπιηόμενου υγροφ 

ςυμβολικά :           Α   =   Βεκτ.υγρ 

και επειδι το  βάροσ  κάκε ςϊματοσ αποδεικνφεται ότι ςυνδζεται με τθ  μάηα  του με τθ ςχζςθ Β = m · g : Α   =   mεκτ.υγρ. g 
και επειδι θ  μάηα  ενόσ ςϊματοσ ςχετίηεται με τον  όγκο  του και τθν  πυκνότθτα  του υλικοφ του με τθ ςχζςθ m = ρ V : Α   =   ρυγρ. Vεκτ.υγρ. g 

και επειδι οι  όγκοι  τοφ βυκιςμζνου ςϊματοσ και του υγροφ που εκτοπίηει είναι ίςοι : Α   =   ρυγρ. Vβυκ.ςϊμ. g 
 

Η τελευταία εξίςωςθ υπολογιςμοφ τισ άνωςθσ δείχνει ότι θ άνωςθ είναι ανάλογθ:  

  με τον  όγκο  (V) τοφ εκτοπιηόμενου υγροφ 

  με τθν πυκνότθτα (ρ) τοφ  υγροφ  και 

  με τθν τιμι (g) τισ  επιτάχυνςθσ τισ βαρφτθτασ 

 
4.15 [Ερώτηςη 5, ςελ.83 ςχολικοφ βιβλίου]    

Α)  Όταν ζνα ςϊμα βυκιςτεί ςε ρευςτό, θ βαρυτικι δφναμθ που θ Γθ αςκεί ςϋαυτό μειϊνεται. 

Β)  Η άνωςθ οφείλεται ςτθ διαφορά πιζςεων του ρευςτοφ ςτθν κάτω και τθν επάνω επιφάνεια ενόσ ςϊματοσ. 

Γ)  Η άνωςθ είναι ανεξάρτθτθ από το ςχιμα και το βάροσ τοφ ςϊματοσ που βυκίηεται ςε ρευςτό. 

Δ)  Όταν το ίδιο ςϊμα βυκίηεται ολόκλθρο ςε διαφορετικά ρευςτά, θ δφναμθ τισ άνωςθσ που του αςκοφν είναι ίδια. 

Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ Α-Δ ωσ επιςτθμονικά ορκζσ ι λανκαςμζνεσ.  [Δικαιολόγηςη] 
 

Επιςτθμονικά ορκζσ είναι οι προτάςεισ Β και Γ. 

Η πρόταςθ Α είναι λάκοσ, διότι θ βαρυτικι δφναμθ τισ Γθσ ςτο ςϊμα (βάροσ ςϊματοσ) παραμζνει ίδια ςε ζνα τόπο, ανεξάρτθτα από το αν το ςϊμα 

αλλθλεπιδρά με άλλα ςϊματα. 

Η πρόταςθ Δ είναι λάκοσ, διότι θ δφναμθ τισ άνωςθσ ςε ζνα ςϊμα βυκιςμζνο ςε ρευςτό εξαρτάται από τθν πυκνότθτα τοφ ρευςτοφ, άρα είναι 

διαφορετικι για τα διαφορετικά ρευςτά. 

 

4.16 [Ερώτηςη 7, ςελ.83 ςχολικοφ βιβλίου]    

το ςχιμα παριςτάνονται τρεισ κζςεισ ενόσ ςιδερζνιου κφβου, κακϊσ βυκίηεται μζςα ςε δοχείο με νερό. 
 

  i.  τθ κζςθ Α να ςχεδιαςτοφν οι δυνάμεισ που αςκοφνται από το νερό ςτον κφβο.  
 

τθ κζςθ Α ο κφβοσ δζχεται τθ δφναμθ τοφ βάρουσ του, κατακόρυφα προσ τα κάτω, και τθ δφναμθ τισ άνωςθσ,  

κατακόρυφα προσ τα πάνω.  Επειδι ο κφβοσ βυκίηεται, το βάροσ είναι μεγαλφτερο τισ άνωςθσ. 
 

 ii.  Να ςχεδιαςτοφν οι ανϊςεισ και ςτισ τρεισ κζςεισ και να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ. 
 

φμφωνα με τθν αρχι τοφ Αρχιμιδθ, θ άνωςθ τοφ βυκιςμζνου κφβου είναι όςο και το βάροσ τοφ νεροφ που εκτοπίηει. 

Και ςτισ τρεισ κζςεισ ο κφβοσ είναι πλιρωσ βυκιςμζνοσ και εκτοπίηει ίςθ ποςότθτα νεροφ. 

Άρα θ άνωςθ και ςτισ τρεισ κζςεισ ζχει ίδια τιμι. 
 

iii.  Να επιλζξετε τισ φράςεισ που ςυμπλθρϊνουν ςωςτά τισ παρακάτω προτάςεισ. 
 

A)  Όταν αυξάνεται το βάκοσ τοφ υγροφ, θ πίεςθ τοφ υγροφ είναι:  α) μεγαλφτερθ,  β) μικρότερθ,  γ) ίδια 
 

Επιςτθμονικά ςωςτι είναι θ φράςθ Β. 
 
 

B)  Όταν αυξάνεται το βάκοσ τοφ υγροφ, θ άνωςθ που αςκεί είναι:  α) μεγαλφτερθ,  β)  μικρότερθ,  γ) ίδια 
 

 

Επιςτθμονικά ςωςτι είναι θ φράςθ Γ. 
 

 
 

 

  

Άνωση 

Βάρος 
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4.1 [Πολλαπλή επιλογή] 
 

Οι δυνάμεισ, εκτόσ από το να μεταβάλλουν τθν   ταχφτθτα / κζςθ  των ςωμάτων ςτα οποία επιδροφν, προκαλοφν ςϋ αυτά (ςυνικωσ ταυτόχρονα)  και 

παραμορφϊςεισ  (δθλαδι αλλαγζσ ςτο ςχιμα)  των επιφανειϊν τουσ. 
  

Παραμόρφωςθ ςε μια επιφάνεια μπορεί να προκαλζςει μια δφναμθ (ι μια ςυνιςτϊςα τθσ) που δρα   κάκετα / παράλλθλα  ςϋ αυτιν. 

Αν θ δφναμθ δρα πλάγια ςτθν επιφάνεια, τότε παραμόρφωςθ ςτθν επιφάνεια μπορεί να προκαλζςει θ   κάκετθ / παράλλθλθ  ςυνιςτϊςα τισ δφναμθσ.  
 

  Παράδειγμα 1:  Όταν ςτεκόμαςτε όρκιοι ςτθν άμμο, αυτι δζχεται από κάκε πόδι μασ μια  πλάγια / κάκετθ  δφναμθ, με τιμι όςο το μιςό μασ βάροσ.  

Σο αποτφπωμα των παπουτςιϊν (παραμόρφωςθ) ςτθν άμμο είναι βακφτερο, όταν φοράμε παποφτςια με  μυτερό / πλατφ  τακοφνι. 

 Δθλαδι, αν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται (μοιράηεται) ςε μια επιφάνεια, θ παραμορφωτικι ικανότθτα τισ δφναμθσ αυξάνεται, κακϊσ   αυξάνεται 

/ μειϊνεται  το εμβαδόν τισ επιφάνειασ.   

Σότε   αυξάνεται / μειϊνεται  το κλάςμα "δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", δθλαδι  αυξάνονται / μειϊνονται  τα νιοφτον δφναμθσ που αντιςτοιχοφν  

ςε κάκε μονάδα εμβαδοφ τισ επιφάνειασ. 
 

  Παράδειγμα 2:  Αν άνκρωποι διαφορετικοφ βάρουσ φορζςουν το ίδιο ηευγάρι παποφτςια και πατιςουν ςτθν άμμο, τότε, κακϊσ μεγαλϊνει το βάροσ, 

μεγαλϊνει / μικραίνει  θ παραμόρφωςθ τισ άμμου. 

Δθλαδι, αν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται (μοιράηεται) ςε μια επιφάνεια, τότε, κακϊσ αυξάνεται θ δφναμθ, θ παραμορφωτικι τθσ ικανότθτα  

αυξάνεται / μειϊνεται.  

Σότε  αυξάνεται / μειϊνεται  το κλάςμα "δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", δθλαδι  αυξάνονται / μειϊνονται  τα νιοφτον δφναμθσ που αντιςτοιχοφν  

ςε κάκε μονάδα εμβαδοφ τισ επιφάνειασ.   
 

υμπεραίνουμε ότι, θ παραμορφωτικι ικανότθτα μιασ δφναμθσ που δρα κάκετα και κατανζμεται ςε μια επιφάνεια μπορεί να εκτιμθκεί, αν γνωρίηουμε  

το κλάςμα "κάκετθ δφναμθ προσ εμβαδόν επιφάνειασ", το οποίο εκφράηει πόςα νιοφτον (Ν) δφναμθσ αντιςτοιχοφν ςε κάκε τετραγωνικό μζτρο (m2)  

τισ επιφάνειασ. 
 

4.2 [Συμπλήρωςη κειμένου] 
 

Όταν μια δφναμθ δρα κάκετα και κατανζμεται ςε μια επιφάνεια, ορίηουμε το φυςικό μζγεκοσ πίεςθ, με το οποίο εκφράηουμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _________________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________                     . 

Για να υπολογίςουμε τθν τιμι p τθσ πίεςθσ, διαιροφμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________                  . 

 Δθλαδι,  πίεςθ =  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________           _   ι, ςυμβολικά,   p = _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________     _               . 

Μονάδα μζτρθςθσ τισ πίεςθσ ςτο S.I. είναι το  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________           _      ,  που το λζμε και  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________                   . 
 

4.3 [Ερώτηςη 2, ςελ. 82 ςχολικοφ βιβλίου] 

Μαηί με το μεγαλφτερο αδελφό ςου κζλετε να βαδίςετε πάνω ςε μια λαςπϊδθ επιφάνεια. 

Ο αδελφόσ ςου επιμζνει να τοποκετιςετε φαρδιζσ ςανίδεσ, πάνω ςτισ οποίεσ να βαδίςετε.  Η άποψι του: 

Α)  Είναι ςωςτι, διότι ζτςι δε κα γεμίςουν λάςπεσ τα παποφτςια ςασ. 

Β)  Είναι λάκοσ, διότι οι ςανίδεσ ζχουν μεγάλο βάροσ και ζτςι κα βουλιάξετε ευκολότερα ςτθ λάςπθ. 

Γ)  Είναι ςωςτι, διότι με αυτό τον τρόπο μειϊνετε τθν πίεςθ ςτο ζδαφοσ και ζτςι δε κα βουλιάξετε ςε αυτό. 

Δ)  Είναι λάκοσ, διότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τθν πίεςθ ςτο ζδαφοσ κι ζτςι κα βουλιάξετε ςϋ αυτό. 

Ε)  Σίποτα από όλα αυτά. 

Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ Α-Ε ωσ επιςτθμονικά ορκζσ ι λανκαςμζνεσ. 
 

4.4 [Άςκηςη 2, ςελ. 85 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνασ μακθτισ ςπρϊχνει με το δάχτυλό του ζνα μολφβι ςτθ ςελίδα τοφ τετραδίου του, αςκϊντασ ςϋ αυτιν μια κάκετθ δφναμθ 10 Ν.   

Σο εμβαδόν τισ επιφάνειασ τισ μφτθσ τοφ μολυβιοφ είναι 0,08 mm2.  

Να υπολογίςετε τθν πίεςθ (ςε παςκάλ, Pa) τθσ μφτθσ τοφ μολυβιοφ ςτθ ςελίδα τοφ τετραδίου. 
 

4.5 [Συμπλήρωςη λέξεων] 
 

Όταν ζνα υγρό περιζχεται ςε ζνα δοχείο, θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             δφναμθ ςπρϊχνει τα μόρια τοφ υγροφ προσ τον πυκμζνα τοφ δοχείου.   

Ζτςι, ςτα τοιχϊματα τοφ δοχείου, αλλά και ςε κάκε άλλθ επιφάνεια μζςα ςτο υγρό, υπάρχει πίεςθ −λόγω του βάρουσ τοφ υγροφ που βρίςκεται  

από πάνω τουσ−, που τθ λζμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             πίεςθ. 
 

Πειραματικά αποδεικνφεται ότι θ πίεςθ αυτι, pυδρ, είναι ανάλογθ   

  με το _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________            h από τθν ελεφκερθ επιφάνεια τοφ υγροφ 

  με τθν _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________            ρ του υγροφ 

  με τθν _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________            g τθσ βαρφτθτασ ςτον τόπο που βρίςκεται το υγρό. 

Σο παραπάνω ςυμπζραςμα είναι γνωςτό ωσ  νόμοσ τισ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________            πίεςθσ και διατυπϊνεται:   pυδρ  =  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                    . 
 

* Η επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ είναι το φυςικό μζγεκοσ που μασ δείχνει πόςο γριγορα αλλάηει θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             κάκε ςϊματοσ,  

όταν πζφτει από μικρό φψοσ ςε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             αζρα,  μόνο με τθν επίδραςθ τοφ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             του.   

Κοντά ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ, θ αφξθςθ αυτι είναι περίπου 9,8 m/s ςε κάκε 1 s.   

Λζμε λοιπόν ότι θ επιτάχυνςθ τισ βαρφτθτασ είναι  g = 

m
9,8

s
1 s

=  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                       . ] 

Η υδροςτατικι πίεςθ ενόσ υγροφ δεν εξαρτάται 

  από τον  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             μιασ επιφάνειασ που κα βρεκεί μζςα του 

  από το  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             τοφ δοχείου ςτο οποίο βρίςκεται το υγρό και  

  από τον  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________             τοφ υγροφ. 
 

Μποροφμε να μετριςουμε απευκείασ τθν υδροςτατικι πίεςθ, με όργανα που τα λζμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                      . 
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4.6 
 

[Συμπλήρωςη λέξεων]  Δφο δοχεία, που ςτο κάτω μζροσ τουσ ςυνδζονται με κοινό ςωλινα, τα λζμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________           δοχεία.    

Ρίχνουμε κάποιο υγρό ςτα δοχεία και, όταν ιςορροπιςει, παρατθροφμε ότι και ςτα δφο ανεβαίνει ςτθν ίδια οριηόντια  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                     . 

Σο γεγονόσ αυτό ερμθνεφεται ςφμφωνα με το νόμο τισ   _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           _   πίεςθσ ωσ εξισ:  

Αν, προςωρινά, το υγρό ςτα δφο δοχεία βρεκεί ςε διαφορετικζσ ςτάκμεσ, τότε ςτα άκρα τοφ κοινοφ ςωλινα, ςτα ςθμεία  

Γ και Δ που βρίςκονται ςτο ίδιο  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________          επίπεδο, οι πιζςεισ είναι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                    .   

υγκεκριμζνα, ςτο ςθμείο Γ (ςτθ μεριά τισ ψθλότερθσ ςτιλθσ υγροφ) υπάρχει πίεςθ pψθλ,  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________  από τθν πίεςθ  pxαμ  

ςτο ςθμείο Δ (ςτθ μεριά τισ χαμθλότερθσ ςτιλθσ). 

Σελικά, θ πίεςθ ςτθν ποςότθτα υγροφ ςτον κοινό ςωλινα είναι μεγαλφτερθ προσ τθ μεριά τισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   ςτιλθσ υγροφ,  

οπότε το υγρό τοφ κοινοφ ςωλινα ωκείται προσ το δοχείο με τθ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                ςτιλθ υγροφ.  

Η ιςορροπία τοφ υγροφ αποκακίςταται μόλισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________    _  οι ςτάκμεσ του ςτα δφο δοχεία.  

Σότε, ςτα ςθμεία τοφ υγροφ που βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ (οριηόντιο επίπεδο) επικρατοφν _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________  πιζςεισ. 
 

Γενικότερα, όταν το ίδιο υγρό καταλάβει ζνα χϊρο ι πολλοφσ χϊρουσ που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και θρεμιςει, τότε θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________  επιφάνειά του 

βρίςκεται παντοφ ςτο ίδιο οριηόντιο επίπεδο.  Σο γεγονόσ αυτό είναι γνωςτό ωσ αρχι των _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________  δοχείων. 
 

4.7 [Συμπλήρωςη κειμένου]    Α)  Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ (ι ατμόςφαιρα) είναι ζνα  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   αερίων, που περιβάλλει τθ Γθ.   

Η   _____________ _____________ _____________ _____ _____________ _______________________   δφναμθ τισ Γθσ ζλκει προσ τθν επιφάνειά τθσ τα μόρια τοφ αζρα, οπότε ζνα ςϊμα που βρίςκεται μζςα ςτον αζρα, δζχεται μια πίεςθ− 

λόγω του βάρουσ τοφ αζρα που υπάρχει από πάνω του−, που τθ λζμε   _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθ.  Η πίεςθ αυτι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   κακϊσ μεγαλϊνει το υψόμετρο. 

Μποροφμε να μετριςουμε απευκείασ τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ, με όργανα που τα λζμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                   . 

 
 

Β)  Για να υπολογίςουμε πειραματικά τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ, χρθςιμοποιοφμε το πείραμα τοφ Σορικζλι (Torricelli). 

Παίρνουμε ζνα γυάλινο ςωλινα, μικουσ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________               ,  που τον γεμίηουμε με  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                    .   

τθ ςυνζχεια, τον αναποδογυρίηουμε μζςα ςε λεκάνθ, που περιζχει  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                    .  

Παρατθροφμε ότι ζνα μζροσ τοφ υγροφ τοφ ςωλινα αδειάηει ςτθ λεκάνθ, αφινοντασ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   χϊρο από πάνω του. 

Αν βριςκόμαςτε ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ, τελικά θ εκτεκειμζνθ ςτο  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   επιφάνεια τοφ υγροφ κατεβαίνει ςτα 

76 cm πιο ψθλά από τθν επιφάνειά του που είναι εκτεκειμζνθ ςτον  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                      .   

Ζςτω το ςθμείο Α ςτον υδράργυρο τοφ ςωλινα, ςτο ίδιο  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   επίπεδο με τον υδράργυρο τισ λεκάνθσ.  

Αν πάνω από το Α ζλειπε ο ςωλινασ με τον υδράργυρο και υπιρχε αζρασ, τότε ο υδράργυροσ τισ λεκάνθσ  

κα ιςορροποφςε και ςτο ςθμείο Α κα υπιρχε _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθ. 

Όμωσ, ςτθ κζςθ τοφ αζρα βρίςκεται θ ςτιλθ τοφ υδραργφρου, άρα ςτο ςθμείο Α υπάρχει  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθ. 

Επειδι ο υδράργυροσ ςτθ λεκάνθ ιςορροπεί ςτο ίδιο φψοσ και πάλι, θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθ ςτο Α είναι όςθ και  

θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθ που κα προκαλοφςε ο αζρασ ςτθ κζςθ τοφ υδραργφρου, δθλαδι  pA = pατμ.   

H ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ είναι, λοιπόν, όςθ και θ υδροςτατικι πίεςθ που προκαλεί ςτιλθ υδραργφρου φψουσ 76 cm (ι 760 mm), 

γι' αυτό τθ λζμε ότι θ ατμοςφαιρικι πίεςθ είναι ίςθ με  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   ι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   (προσ τιμι τοφ Torricelli).  
 

  

φμφωνα με το νόμο τισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   πίεςθσ, θ υδροςτατικι πίεςθ ςτο Α είναι  pΑ  =  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________        _              .     

Aντικακιςτοφμε τισ τιμζσ των παραπάνω μεγεκϊν ςε μονάδεσ τοφ S.I.: 
 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   h υγροφ μζχρι το ςθμείο Β (φψοσ τισ ςτιλθσ υδραργφρου) =  0,76 m 
 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   ρ του υδραργφρου  =  13.600
3

kg

m
 

  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   g τθσ βαρφτθτασ (κοντά ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ)  =  9,8
2

m

s
 

 Άρα  pατμ  =  pΑ  =  ( 0,76 m )  ( 13.600
3

kg

m
)  ( 9,8

2

m

s
)  =  101.293  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________                    . 

Αυτι είναι θ ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________   και τθ λζμε πίεςθ μιασ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _______________________  (1 atm). 
 

  

4.8 H ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ είναι 101.293 Pa. 
  

Α)  Να εκφράςετε πόςα Ν είναι θ δφναμθ που δζχεται ςε αυτό το οριηόντιο επίπεδο μια επιφάνεια εμβαδοφ 1 m2. 
 

Β)  Η μια επιφάνεια ενόσ χάρτινου κουτιοφ πορτοκαλάδασ ζχει εμβαδόν 10 cm2.  Να υπολογίςετε τθ δφναμθ που αςκείται ςτθν επιφάνεια τοφ κουτιοφ 

λόγω τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ, όταν αυτό βρίςκεται ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ. 
 

4.9 A)  Να περιγράψετε ποια υλικά ονομάηουμε ρευςτά, αναφζροντασ και δφο παραδείγματα. 
 

B)  Να εξθγιςετε τι εννοοφμε όταν λζμε ότι ςτο εςωτερικό ενόσ ρευςτοφ υπάρχει πίεςθ. 

 
4.10 Πειραματικά διαπιςτϊνεται το παρακάτω γεγονόσ, που είναι γνωςτό ωσ αρχι τοφ Παςκάλ: 

ε ζνα περιοριςμζνο υγρό που θρεμεί, αν προκλθκεί μεταβολι τισ πίεςθσ ςε κάποιο ςθμείο του, τότε ίςθ μεταβολι πίεςθσ μεταφζρεται ςε όλα τα 
ςθμεία τοφ υγροφ.  (Αυτό ςυμβαίνει, επειδι τα υγρά πρακτικά είναι αςυμπίεςτα.) 
 

Α)  Να εξθγιςετε πϊσ εφαρμόηεται θ αρχι τοφ Παςκάλ ςε μια ςφριγγα που περιζχει νερό. 
 

Β)  [Συμπλήρωςη κειμένου]   Ασ δοφμε πϊσ εφαρμόηεται θ αρχι τοφ Παςκάλ ςτθν υδραυλικι αντλία. 

Πρόκειται για μία μθχανι, θ οποία αποτελείται από δφο κυλινδρικά δοχεία, που ςυγκοινωνοφν και περιζχουν κάποιο υγρό (ςυνικωσ λάδι).  

Μζςα ςτα δοχεία μποροφν να κινοφνται δφο ζμβολα, με διαφορετικά  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________   ,  Α1 < Α2.  
 

το μεγάλο ζμβολο  Α2  αςκοφνται: 
 

  θ δφναμθ  Β  του  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________ 
  θ δφναμθ  Fατμ  λόγω  τθσ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________ 
  θ δφναμθ  Fυδρ  λόγω  τθσ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________ 
 

Σο ζμβολο ιςορροπεί, όταν θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ πάνω του είναι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________   
 

(ςφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα.  Οι δυνάμεισ τότε αλλθλοεξουδετερϊνονται και για το ςϊμα είναι ςα να μθν υπάρχουν). 
   

hψθλ 

 
pψθλ 

 
pxαμ 

hxαμ 

Δ Γ 

Β Fατμ 

Fυδρ 

Α2 

Α1 

 
Α2 
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Η ιςορροπία τοφ εμβόλου Α2 διαταράςςεται, αν μεταβλθκεί θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________  πίεςθ τοφ υγροφ.  

Μια τζτοια μεταβολι μπορεί να προκλθκεί, αν αςκιςουμε εξωτερικι δφναμθ F1 ςτο μικρό ζμβολο Α1.  

Σότε, το υγρό δζχεται μια επιπλζον, εξωτερικι, πίεςθ  P = _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________    . 
 

Αυτι θ μεταβολι τισ πίεςθσ μεταδίδεται ςε _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                (αρχι τοφ Παςκάλ), άρα και ςτο μεγάλο ζμβολο Α2. 

Ζτςι, τϊρα το ζμβολο Α2 δζχεται επιπλζον από το υγρό μια πίεςθ, ίςθ με  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________________               . 

Η επιπλζον αυτι πίεςθ "μεταφράηεται" ςε μια επιπλζον δφναμθ ςτο Α2, που διαταράςςει τθν ιςορροπία του κι ζχει μζτρο: 
                                                         

                                                  F2 = P  Α2                 ι         F2 = _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                         Α2         ι         F2 =_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                    F1 
 

Παρατθροφμε ότι, όςεσ φορζσ μεγαλφτερθ είναι θ επιφάνεια Α2 του μεγάλου από τθν επιφάνεια Α1 τοφ μικροφ εμβόλου,  

τόςεσ φορζσ μεγαλφτερθ είναι και  θ δφναμθ ______________________ ________________ _____________ ______________________           που αςκείται ςτο _____________ _____________ _______ ________ _____________ ______________________           ζμβολο ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ _____________ _______________________ _____________ ______________________             

που αςκείται ςτο _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           ζμβολο.  Δθλαδι, με τθν υδραυλικι αντλία μεγαλϊνουμε μια _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________          . 
 

4.11 [Ερώτηςη 15, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σο εμβαδόν τοφ μικροφ και του μεγάλου εμβόλου μιασ υδραυλικισ αντλίασ είναι 300 cm2 και 1.500 cm2 αντίςτοιχα.  Μια μθχανι, βάρουσ 800 Ν, 

βρίςκεται πάνω ςτο μεγάλο ζμβολο.  Να υπολογίςετε πόςθ δφναμθ πρζπει να αςκθκεί  ςτο μικρό ζμβολο, ϊςτε να ανυψωκεί θ μθχανι. 

4.12 [Συμπλήρωςη κειμένου] 
    

ε ζνα ακίνθτο υγρό, που ζχει ελεφκερθ επιφάνεια εκτεκειμζνθ ςτον αζρα (βρίςκεται π.χ. μζςα ςε ανοιχτό δοχείο), υπάρχει 

ςτθν επιφάνειά του  _____________ _____________ _____________ ___________ _____________ ______________________            πίεςθ, που μεταδίδεται ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ −ςφμφωνα με τθν αρχι τοφ  _____________ _____________ _____________ ___________ _____________ ______________________           . 

Ζτςι, ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ θ πίεςθ είναι το άκροιςμα τισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            και τθσ   _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            πίεςθσ. 
 

υμβολικά,   Ρυγροφ  =  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           ,       όπου   ρ :  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                  g :  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                    h :  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           
 

Αν το υγρό δεν ζχει ελεφκερθ επιφάνεια εκτεκειμζνθ ςτον αζρα (βρίςκεται π.χ. μζςα ςε κλειςτό και εντελϊσ γεμάτο δοχείο),  

τότε ςε κάκε ςθμείο τοφ υγροφ υπάρχει μόνο  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            πίεςθ.  
 

4.13 [Άςκηςη 3, ςελ.85 ςχολικοφ βιβλίου] 
 

ε ζνα πλοίο, λόγω μιασ ςφγκρουςθσ δθμιουργείται ζνα ριγμα, που ζχει εμβαδόν 100 cm2, ςε βάκοσ 3 m από τθν επιφάνεια τισ κάλαςςασ. 

Για να εμποδίςουμε τθν ειςροι τοφ νεροφ ςτο πλοίο, τοποκετοφμε ζνα ξφλινο πϊμα ςτο ριγμα.   

Να υπολογίςετε το μζτρο τισ ελάχιςτθσ δφναμθσ που πρζπει να αςκιςουμε ςτο πϊμα, ϊςτε να εμποδίςουμε τθν ειςροι τοφ νεροφ. 

Πυκνότθτα καλαςςινοφ νεροφ ρ = 1.020 kg/m3, επιτάχυνςθ βαρφτθτασ g = 10 m/s2, ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο επίπεδο τισ κάλαςςασ  pατμ = 101.293 Pa. 
 

 

4.14 
 

[Συμπλήρωςη λέξεων] 
 

Α)   Όταν ζνα ςϊμα είναι βυκιςμζνο ολόκλθρο ι μζροσ του μζςα ςε υγρό, οι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            επιφάνειζσ του δζχονται δυνάμεισ από το υγρό.  

Οι δυνάμεισ οφείλονται ςτθν  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            πίεςθ, που είναι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            ςτα ςθμεία τισ επιφάνειασ τοφ ςϊματοσ που βρίςκονται πιο βακιά ςτο υγρό.  

Η ςυνιςταμζνθ όλων αυτϊν των δυνάμεων ζχει κατεφκυνςθ κατακόρυφα προσ τα  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            και τθ λζμε  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           . 
 

Β)   Ζνασ τρόποσ να υπολογίςουμε κεωρθτικά τθν άνωςθ ενόσ βυκιςμζνου ςϊματοσ είναι ο εξισ:   
 

Πριν βυκιςτεί το ςϊμα, καταλαμβάνει τθ κζςθ του μια ίςου  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            ποςότθτα υγροφ.  

Επειδι το ςϊμα και θ ποςότθτα υγροφ βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ, οι πάνω επιφάνειζσ τουσ ζχουν ίςεσ   

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            πιζςεισ και το ίδιο ςυμβαίνει με τισ κάτω επιφάνειζσ τουσ.   

Άρα, για το βυκιςμζνο ςϊμα και τθν ποςότθτα υγροφ που εκτοπίηει, οι δυνάμεισ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________                                                   

(που οφείλονται ςτθ διαφορά υδροςτατικισ πίεςθσ ςτθν πάνω και κάτω επιφάνειά τουσ) είναι ίςεσ :   Αβυκ.ςϊμ. =  Αεκτ.υγρ. 

Πριν εκτοπιςτεί, θ ποςότθτα τοφ υγροφ ιςορροπεί, οπότε θ άνωςθ και το βάροσ τθσ είναι δυνάμεισ  

με  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            τιμζσ και  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            κατευκφνςεισ:   Αεκτ.υγρ. =  Βεκτ.υγρ. 
 

Από τισ δφο τελευταίεσ ιςότθτεσ προκφπτει :  Αβυκ.ςωμ. =  Βεκτ.υγρ.,  που ςθμαίνει ότι   

θ άνωςθ που δζχεται το βυκιςμζνο ςϊμα είναι όςθ και το  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________            τοφ υγροφ που εκτοπίηει. 
 

Σο ςυμπζραςμα αυτό αποδεικνφεται και πειραματικά και είναι γνωςτό ωσ αρχι τοφ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ______________________           . 
 

      δθλαδι : άνωςθ =   βάροσ εκτοπιηόμενου υγροφ 

ςυμβολικά :          Α   =   Βεκτ.υγρ 

και επειδι το  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________   κάκε ςϊματοσ αποδεικνφεται ότι ςυνδζεται με τθ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________   του με τθ ςχζςθ Β = m · g : Α   =   mεκτ.υγρ. g 

και επειδι θ  _____________ _____________________________   ενόσ ςϊματοσ ςχετίηεται με τον  _____________ __________________ _____________ ___________  του και τθν  _____________ _________ _______ _________ _____________   του υλικοφ του με τθ ςχζςθ m = ρ V : Α   =   ρυγρ. Vεκτ.υγρ. g 

και επειδι οι  _____________ _____________ _____________ _____________ ___________  τοφ βυκιςμζνου ςϊματοσ και του υγροφ που εκτοπίηει είναι ίςοι : Α   =   ρυγρ. Vβυκ.ςϊμ. g 
 

Η τελευταία εξίςωςθ υπολογιςμοφ τισ άνωςθσ δείχνει ότι θ άνωςθ είναι ανάλογθ:  

  με τον  _____________ _____________ _____________ _____________ ___________ (V) του εκτοπιηόμενου υγροφ 

  με τθν πυκνότθτα (ρ) του  _____________ _____________ _____________ _____________ ___________  και 

  με τθν τιμι (g) τθσ  _____________ _____________ _____________ _____________ ___________  τθσ βαρφτθτασ 
 

4.15 [Ερώτηςη 5, ςελ.83 ςχολικοφ βιβλίου] 

Α)  Όταν ζνα ςϊμα βυκιςτεί ςε ρευςτό, θ βαρυτικι δφναμθ που θ Γθ αςκεί ςϋαυτό μειϊνεται. 

Β)  Η άνωςθ οφείλεται ςτθ διαφορά πιζςεων του ρευςτοφ ςτθν κάτω και τθν επάνω επιφάνεια ενόσ ςϊματοσ. 

Γ)  Η άνωςθ είναι ανεξάρτθτθ από το ςχιμα και το βάροσ τοφ ςϊματοσ που βυκίηεται ςε ρευςτό. 

Δ)  Όταν το ίδιο ςϊμα βυκίηεται ολόκλθρο ςε διαφορετικά ρευςτά, θ δφναμθ τισ άνωςθσ που του αςκοφν είναι ίδια. 

Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ Α-Δ ωσ επιςτθμονικά ορκζσ ι λανκαςμζνεσ. 
 

4.16 [Ερώτηςη 7, ςελ.83 ςχολικοφ βιβλίου] 

το ςχιμα παριςτάνονται τρεισ κζςεισ ενόσ ςιδερζνιου κφβου, κακϊσ βυκίηεται μζςα ςε δοχείο με νερό. 
 

  i.  τθ κζςθ Α να ςχεδιαςτοφν οι δυνάμεισ που αςκοφνται από το νερό ςτον κφβο.  

 ii.  Να ςχεδιαςτοφν οι ανϊςεισ και ςτισ τρεισ κζςεισ και να ςυγκρικοφν μεταξφ τουσ. 

iii.  Να επιλζξετε τισ φράςεισ που ςυμπλθρϊνουν ςωςτά τισ παρακάτω προτάςεισ. 

A)  Όταν αυξάνεται το βάκοσ τοφ υγροφ, θ πίεςθ τοφ υγροφ είναι:  α) μεγαλφτερθ,  β) μικρότερθ,  γ) ίδια 

B)  Όταν αυξάνεται το βάκοσ τοφ υγροφ, θ άνωςθ που αςκεί είναι:  α) μεγαλφτερθ,  β)  μικρότερθ,  γ) ίδια 
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