
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ (Ι) 

1.Παλσ ζε έλα ηξαπέδη κάδαο Μ=20Κg, όπνπ ην θάζε πόδη ηνπ έρεη ηεηξαγσληθή δηαηνκή πιεπξάο 1cm
,ηζνξξνπεί ζώκα  θπβηθνύ ζρήκαηνο αθκήο 2cm θαη κάδαο m=40Kg .Υπνινγίζηε 1) ηελ πίεζε πνπ 
δέρεηαη ην ηξαπέδη από ηνλ θύβν  2) αλ ην ζπλνιηθό βάξνο κνηξάδεηαη εμίζνπ ζε θάζε πόδη, ππνινγίζηε 
ηελ πίεζε πνπ πξνθαιεί θάζε πόδη ζην δάπεδν 3) ηελ ζπλνιηθή πίεζε ζην δάπεδν   
Δίλεηαη g=10m/s2 

2.Ελα βαζπζθάθνο,θαηαδύεηαη ζηα 1000m θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο  1) πνζε είλαη ε

πδξνζηαηηθή πίεζε ζε απηό ην βάζνο; 2) πνζε δύλακε ιόγν πδξνζηαηηθήο πίεζεο, δέρεηαη έλα θπθιηθό 
γπάιηλν παξάζπξν ηνπ, δηακέηξνπ 20cm;  
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1020Κg/m3 ,π=3,14

3.Μηα ζρνιηθή αίζνπζα έρεη δηαζηάζεηο 5m x 4m x 3m (ύςνο) .Πόζε είλαη ε κάδα ηνπ αέξα  πνπ ππάξρεη

ζηελ αηζνπζα;  
δίλεηαη g=10m/s2 ,ξαεξα=1,2Κg/m3

4.Τν πάησκα ελνο δσκάηηνπ ζε δηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ, έρεη δηαζηάζεηο 4m x 3m .Πόζε δύλακε αζθείηαη

ζην πάησκα ιόγν αηκνζθαηξηθήο πίεζεο; Εμεγήζηε γηαηί δελ θαηαξξέεη εμαηηίαο απηήο ηεο δύλακεο.  
Δίλεηαη pαηκ=105 Ν/m2

5.Ελαο πδξαπιηθόο αλπςσηήο ,έρεη δπν εκβνια ,εκβαδώλ Α1=5cm2 θαη Α2 =40cm2 .Εθαξκόδνπκε ζην

κηθξό εκβνιν δύλακε 30Ν, πόζε δύλακε ζα αζθεζεί ζην κεγάιν εκβνιν; 

6.Ελαο πδξαπιηθόο αλπςσηήο έρεη δπν αβαξή εκβνια, εκβαδώλ Α1=4cm2 θαη Α2 >Α1 .Εθαξκόδνπκε ζην

κηθξό εκβνιν δύλακε 50Ν ,έηζη ώζηε λα ζεθώζνπκε έλα ζώκα κάδαο 100Κg κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ,πνπ 
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην κεγάιν εκβνιν.Πνζν είλαη ην εκβαδόλ ηνπ κεγάινπ εκβόινπ;  
Δίλεηαη g=10m/s2 

7.Εζησ όηη έλα πδξαπιηθό πηεζηήξην ιεηηνύξγεη κε ιάδη , πνπ ζεσξνύκε αζπκπίεζην πγξό .Αζθώληαο ζην

κηθξό εκβνιν δύλακε ην κεηαθηλνύκε θαηά 2cm, πόζν ζα κεηαθηλεζεί ην κεγάιν εκβνιν;δηλνληαη εκβαδά 
εκβόισλ Α1=5cm2 θαη Α2 =40cm2

8.Ελα ςάξη βξίζθεηαη ζε βάζνο h1=20cm από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ελόο ελπδξείνπ. Καηόπηλ

θαηεβαίλεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ελπδξείνπ ζε βάζνο Η=1m από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα. α) ππνινγίζηε ηελ 
πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα β) ππνινγίζηε ηελ νιηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα γ) πνηα είλαη ε κεηαβνιή 
ηεο πίεζεο θαηά ηελ κεηαθίλεζε από  βάζνο h1 ζε βάζνο Η γ) ζε πόζν βάζνο ζα έρεη πδξνζηαηηθή πίεζε 
δηπιάζηα από απηή πνπ έρεη ζε βάζνο 2h1  
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3 , pαηκ=105 Ν/m2

9.Ελαο δύηεο βνπηά ζηελ επηθάλεηα κηαο ιίκλεο, βάζνπο 100m θαη θαηαδύεηαη θαηαθνξπθα.Να

ζρεδηάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νιηθήο πίεζεο πνπ δέρεηαη ν δύηεο ζε ζπλαξηήζεη κε ην βάζνο 
από ηελ επηθάλεηα.  
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3

10.Ελα κηθξό ππνβξύρην ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 μεθηλά λα  αλαδύεηαη θαηαθόξπθα, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

2m/s, από ηνλ ππζκέλα κηαο ιίκλεο βάζνπο 100m ,πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο .α)πνζε είλαη ε πδξνζηαηηθή 
πίεζε ζην ππνβξύρην κεηά από 4s; β) ζε πόζν ρξόλν ε πδξνζηαηηθή ηνπ πίεζε ζα γίλεη ην ¼ ηεο πίεζεο 
πνπ είρε ζηνλ ππζκέλα γ)λα εμάγεηε κηα ζρέζε πνπ λα δίλεη ηελ πηεζηηθή  δύλακε αλά cm2 επηθάλεηαο 
πνπ δέρεηαη ην ππνβξύρην 
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3
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11. Να δείμεηε όηη ε δύλακε ,εμαηηίαο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο, πνπ δέρεηαη

ν ππζκέλαο ελόο πνηεξηνύ εκβαδνύ βάζεο Α, είλαη ηζε κε βάξνο ηεο 
 ππεξθείκελεο ζηήιεο ηνπ πγξνύ 

12. Δεμακελή κεγάινπ βάζνπο  είλαη γεκάηε κε λεξό

όπσο ζην ζρήκα .Ράβδνο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο εκβαδνύ 
 10cm2 θαη κήθνπο 1m ,βπζίδεηαη ζηε δεμακελή θαηαθόξπθα. 
 Υπνινγίζηε ηελ άλσζε πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο α)όηαλ είλαη 
έμσ από ην πγξό β) όηαλ είλαη ε κίζε κέζα ζην λεξό 
 γ)όηαλ αθνπκπά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο 
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3

13. Ελα θηβώηην κάδαο m=0,5Kg ,θαη όγθνπ 10cm3 είλαη δεκέλν κε λήκα ,θαη ηζνξξνπεί κε ην λήκα

ηελησκέλν ,κέζα ζε άγλσζην πγξό ,αλ ε ηάζε ηνπ λήκαηνο είλαη 3N ,ππνινγίζηε ηελ ππθλόηεηα ηνπ 
πγξνύ 
Δίλεηαη g=10m/s2  

14. Μηα πιαζηηθή κπάια ,κάδαο m=100Kg ,ππθλόηεηαο

ξ=200Κg/m3 ,είλαη δεκέλε κε λήκα από ηνλ ππζκέλα 
 κηαο δεμακελήο κε λεξό, θαη ηζνξξνπεί κε ην λήκα 
ηελησκέλν, αλ ην λήκα έρεη όξην ζξαύζεο 4500Ν, 
 εμεηάζηε αλ ζα θνπεί ην λήκα. 
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3

15..Πνην είλαη ην ειάρηζην εκβαδόλ ελόο ηκήκαηνο πάγνπ πάρνπο 1m,  πνπ επηπιέεη , κε ην όπνην 
κπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε κε αζθάιεηα έλα απηνθίλεην κάδαο 1000Κg (ε κεηαθνξά γίλεηαη ζε αξθηηθή 
πεξηνρή) 
Δίλεηαη g=10m/s2 ,ξλεξνπ=1000Κg/m3
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