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ÖÅ9: Ç ÕÄÑÏÓÔÁÔÉÊÇ ÐÉÅÓÇ

Ãéáôß, üôáí ôï êáëïêáßñé êÜíåéò âïõôéÝò óôç

èÜëáóóá, íéþèåéò Ýíáí åëáöñý ðüíï óôçí

åõáßóèçôç åðéöÜíåéá ôïõ ôõìðÜíïõ ôïõ

áõôéïý óïõ; Ðüôå åßíáé ï ðüíïò ðéï

Ýíôïíïò, üôáí âïõôÜò óôá ñç÷Ü Þ üôáí

âïõôÜò óôá âáèéÜ;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìåôáëëéêü êïõôß áðü ãÜëá

áíïé÷ôÞñé êïíóÝñâáò

ìðáëüíé

øáëßäé

ëáóôé÷Üêé

íåñü

Ãéá ôï ðåßñáìá áõôü èá ÷ñåéáóôåßò Ýíá Üäåéï ìåôáëëéêü êïõôß áðü ãÜëá. Ìå ôï áíïé÷ôÞñé áöáßñåóå êáé

ôéò äýï êõêëéêÝò åðéöÜíåéÝò ôïõ. Êüøå ôï ëáéìü áðü Ýíá ìåãÜëï ìðáëüíé êáé ðÝñáóå óôï ìåôáëëéêü êïõôß

ôï ìðáëüíé, Ýôóé þóôå íá åßíáé ôåíôùìÝíï, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá. ÓôåñÝùóå ôï ìðáëüíé

÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ëáóôé÷Üêé. ÊñÜôçóå ôï ìåôáëëéêü äï÷åßï óôï ÷Ýñé óïõ.

u ÃÝìéóå ôï äï÷åßï ìÝ÷ñé ôç ìÝóç ìå íåñü êáé ðáñáôÞñçóå ôï ìðáëüíé.

u ÓõìðëÞñùíå óéãÜ - óéãÜ íåñü óôï äï÷åßï, ìÝ÷ñé íá ãåìßóåé ôåëåßùò. Ôé ðáñáôçñåßò;

Ðåßñáìá
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theo
Γραφομηχανή
1 ώρα



Ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ Ý÷åé áíïßîåé óå Ýíá ðëáóôéêü

ìðïõêÜëé ôñåéò ôñýðåò óå äéáöïñåôéêÜ ýøç. Óôç óõíÝ÷åéá ãåìßæåé

ôï ìðïõêÜëé ìå íåñü. Êáèþò ôï íåñü âãáßíåé áðü ôéò ôñåéò

ôñýðåò, ìå ìßá êáíÜôá óõìðëçñþíåé íåñü, Ýôóé þóôå ôï íåñü óôï

ìðïõêÜëé íá ðáñáìÝíåé óôçí ßäéá óôÜèìç. Ó÷åäßáóå ôç ñïÞ ôïõ

íåñïý áðü êÜèå ôñýðá. Ôé ðáñáôçñåßò, üôáí ç äáóêÜëá Þ 

ï äÜóêáëüò óïõ óôáìáôÜ íá óõìðëçñþíåé íåñü óôï ìðïõêÜëé;
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.ÐáñáôÞñçóç

u

u

ÓõìðÝñáóìá

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •íåñü •âÜñïò •ðßåóç

•õäñïóôáôéêÞ •âÜèïò

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Το μπαλόνι φουσκώνει.Το μπαλόνι φουσκώνει περισσότερο.

theo
Γραφομηχανή
Το νερό στην κάτω τρύπα φτάνει πιο μακριά. Όταν σταματάμε να συμπληρώνουμενερό, το δοχείο σιγά σιγά αδειάζει και το νερό δε φτάνει τόσο μακριά.

theo
Γραφομηχανή
Στο νερό δημιουργείται πίεση λόγω του βάρους του. Την πίεση αυτήτην ονομάζουμε υδροστατική. Η υδροστατική πίεση αυξάνεται, όσομεγαλώνει το βάθος.



193

ÅÑÃÁÓÉÅÓ  ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôïí åëáöñý ðüíï óôï ôýìðáíï

ôïõ áõôéïý, üôáí êÜíåéò âïõôéÝò óôç èÜëáóóá;

2. ÐáñáôÞñçóå ôçí åéêüíá. Ç âÜóç ôïõ öñÜãìáôïò åßíáé

ðá÷ýôåñç áð’ ü,ôé ôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ. Ìðïñåßò íá

åîçãÞóåéò ôï ëüãï;

3. Ôá âáèõóêÜöç, ãéá íá ìðïñïýí íá êáôáäýïíôáé óå

ìåãÜëá âÜèç, åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá áðü ðïëý

áíèåêôéêÜ õëéêÜ. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôï ëüãï;

.

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Λόγω της υδροστατικής πίεσης. Όσο πιοβαθιά βουτάω, τόσο αυξάνεται η πίεσητου νερού.

theo
Γραφομηχανή
Η υδροστατική πίεση είναι μεγαλύτερη στοβυθό απ' ότι στην επιφάνεια του φράγμα-τος, λόγω του βάρους του νερού.

theo
Γραφομηχανή
Για να αντέχουν την πίεση στα μεγάλα βάθηπου καταδύονται, είναι κατασκευασμένααπό πολύ ανθεκτικά υλικά.




