Κεφάλαιο 4ο
Πιέσεις
Πίεση ονομάζουμε το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε
μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Κάθετη δύναμη
Πίεση

P=
Εμβαδόν επιφάνειας

Μονάδες μέτρησης: 1 Pa = 1N/1m2
1kPa = 1000 Pa
Η πίεση που δέχεται μια επιφάνεια είναι τόσο μεγαλύτερη όσο
μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται κάθετα σε αυτήν και όσο
μικρότερο είναι το εμβαδόν της.

Εκτός από τις πιέσεις που ασκούν οι δυνάμεις σε επιφάνειες υπάρχουν
επίσης οι :
 Υδροστατική Πίεση
 Ατμοσφαιρική Πίεση

Υδροστατική πίεση
Οφείλεται στην βαρύτητα του υγρού
Μετριέται: με Μανόμετρο
Η Υδροστατική πίεση :
Α) Εξαρτάται από :
1) Βάθος h: όσο πιο βαθιά πηγαίνω τόσο μεγαλύτερη πίεση έχω.
2) Από το είδος του υγρού (πυκνότητα ρ): όσο πιο πυκνό είναι
το υγρό μου τόσο μεγαλύτερη πίεση έχω.
3) Από την επιτάχυνση της βαρύτητας (g): όσο μεγαλύτερο g
έχω τόσο πιο μεγάλη πίεση έχω.
Β) Δεν εξαρτάται από:
1) τον προσανατολισμό (δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω).Για
συγκεκριμένο πάντα βάθος, πυκνότητα και g!
2) το σχήμα του δοχείου
3) τον όγκο του νερού

Π.χ.
Σε νερό ποτηριού και σε ίδιο νερό λίμνης στο ίδιο βάθος από την
επιφάνεια του νερού έχουμε την ίδια πίεση!!!

P=ρgh

: Νόμος της υδροστατικής Πίεσης

Ατμοσφαιρική Πίεση
Οφείλεται στο βάρος του αέρα
Στην επιφάνεια της θάλασσας έχω πίεση P ιση με 1 atm όσο μεγαλώνει το
ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας πίεση ελαττώνεται.
Μετριέται: με Βαρόμετρο
Patm = 100.000 Pa
Λόγω ατμοσφαιρικής πίεσης
 Η βεντούζα συγκρατείται στον τοίχο
 Ρουφάμε με το καλαμάκι τον χυμό
 Νιώθουμε πόνο στα αυτιά όταν αλλάζουμε υψόμετρο

Ολική Πίεση
Για ένα δοχείο γεμάτο με υγρό του οποίου η επιφάνεια είναι ανοιχτή,
η ολική πίεση μέσα σε ένα υγρό είναι το άθροισμα της Ατμοσφαιρικής
Πίεσης και της Υδροστατικής Πίεσης του υγρού

Άρα

Pολ = Patm + ρ g h

Αρχή του Πασκάλ
Κάθε μεταβολή της Πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός
περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο προκαλεί ίση μεταβολή
της πίεσης σε όλα τα σημεία του.

P1 = P2

=

Άνωση
Η άνωση οφείλεται στην διαφορά υδροστατικής πίεσης που δέχεται το
βυθισμένο σώμα μεταξύ της πάνω και κάτω επιφάνειας του.

Αρχή του Αρχιμήδη
Τα υγρά ασκούν δύναμη σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε αυτά. Η
δύναμη αυτή ονομάζεται Άνωση, είναι κατακόρυφη, με φορά προς τα πάνω
και το μέτρο της ισούται με το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το
σώμα.

Απόδειξη

Α = wυγρού =mυγρού g
Όμως mυγρού = ρυγρού Vβυθ

Α = ρυγρού Vβυθ g

Η Άνωση:
Εξαρτάται από:
1. Πυκνότητα υγρού ρυγρού
2. Επιτάχυνση της βαρύτητας g
3. Όγκο βυθισμένου σώματος Vβυθ
Δεν εξαρτάται από:
1. Βάρος του σώματος
2. Σχήμα του σώματος

Συνθήκη Πλεύσης

Όταν

Ανωση = Wσώματος

Σώμα σε υγρό
a) Περίπτωση: W > A => mσωμ g > ρυγρού V g => ρσωμ V g > ρυγρού V g

ρσωμ > ρυγρου
Σε αυτήν την περίπτωση το σώμα βυθίζεται!
b) Περίπτωση: W = A => mσωμ g = ρυγρου V g => ρσωμ V g = ρυγρου V g

ρσωμ = ρυγρου
Σε αυτήν την περίπτωση το σώμα βρίσκεται σε σταθερό βάθος και
ούτε αναδύεται ούτε βυθίζεται.
c) Περίπτωση: W < A => mσωμ g < ρυγρου V g => ρσωμ V g < ρυγρου V g

ρσωμ < ρυγρου
Σε αυτήν την περίπτωση το σώμα αναδύεται προς την επιφάνεια του
υγρού.

Το σώμα επιπλέει
όταν ρσωμ < ρυγρου

