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Αρχή του Παςκάλ  

Κάθε μεταβολή τησ πίεςησ ςε οποιοδήποτε ςημείο ενόσ ρευςτοφ 

που περιζχεται ςε ζνα δοχείο και βρίςκεται ςε ηρεμία  προκαλεί 

ίςη μεταβολή τησ πίεςησ ςε όλα τα ςημεία του ρευςτοφ καθώσ και 

ςτα τοιχώματα του δοχείου που το περιζχει. 

 

 

 

Εφαρμογζσ 

Υδραυλικό πιεςτήριο  

Αςκϊντασ ςτο αριςτερό ζμβολο μια δφναμθ F1, με φορά 

προσ τα κάτω ,εκτόσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ  θ F1 

δθμιουργεί μια επιπρόςκετθ πίεςθ P1 θ οποία ςφμφωνα 

με τθν αρχι του Παςκάλ μεταφζρεται  αμετάβλθτθ ςε όλα 

τα ςθμεία του υγροφ . Το υγρό αςκεί ςτο δεξιό ζμβολό μια   

επιπρόςκετθ πίεςθ P2 ίςθ με τθν P1επομζνωσ και 

δφναμθ F2 με φορά προσ τα πάνω. 

Αν Α1,Α2τα εμβαδά των εμβόλων και F1 ,F2οι δυνάμεισ που 

αςκοφνται ςτα ζμβολα  

P1=P2  άρα 
F1

A1
=

F2

A2
  άρα  F2 =

A2

A1
⋅ F1  

Επειδι Α2>Α1  προκφπτει ότι F2>F1  αν για παράδειγμα  

Α2=10 A1 τότε  

F2 =
10A1

A1
⋅ F1                          

άρα F2=10 F1   (κερδίηουμε ςε Δφναμθ) 

Βζβαια ςφμφωνα με τον ϋϋΧρυςό κανόνα τθσ 

μθχανικισϋϋ ότι κερδίηουμε ςε δφναμθ το χάνουμε ςε 

δρόμο . Μπορεί να δεκαπλαςιάςαμε τθν δφναμι μασ , 

αλλά ςτο μικρό ζμβολο κα διατρζξουμε δεκαπλάςια 

απόςταςθ ςε ςφγκριςθ με τθν απόςταςθ που κα 

διατρζξει το μεγάλο ζμβολο. 
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Συνολική πίεςη ςε  ζνα ςημείο του υγροφ. 

Η ατμοςφαιρικι πίεςθ που αςκείται ςτθν ελεφκερθ επιφάνεια 

ενόσ υγροφ ςφμφωνα με τθν αρχι του Pascal μεταφζρεται 

αμετάβλθτθ ςε όλα τα ςθμεία του  ,επομζνωσ θ ολικι πίεςθ ςε 

ζνα ςθμείο ενόσ υγροφ κα είναι ίςθ με το άκροιςμα τθσ 

ατμοςφαιρικισ και τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ 

Pολ =Patm +Pυδρ   =Patm   +ρgh 

 

 

Να ςυμπληρωθοφν τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ 

Σφμφωνα με τθ  αρχι του Παςκάλ , θ μεταβολι τθσ ……………………… ςε ζνα ςθμείο ενόσ 

υγροφ …………………………. αμετάβλθτθ ςε όλα τα ςθμεία του υγροφ. 

Με το υδραυλικό πιεςτιριο πολλαπλαςιάηουμε τθν ……………………….. 

Στον πυκμζνα ενόσ ανοιχτοφ δοχείου που περιζχει κάποιο υγρό θ πίεςθ είναι ίςθ με το 

άκροιςμα τθσ ……………………………. και τθσ ……………………………… πίεςθσ 

Στον υδραυλικό ανυψωτιρα του αυτοκινιτου θ μετατόπιςθ του μικροφ εμβόλου είναι 

………………………………..  από τθν μετατόπιςθ του  μεγάλου εμβόλου  

 

Στισ παρακάτω ερωτήςεισ να κυκλώςετε τη ςωςτή πρόταςη 

1. Σε ζνα υδραυλικό πιεςτιριο , αςκϊντασ δφναμθ F1 ςτο ζμβολο που βρίςκεται ςτο 
ςωλινα με το μικρότερο εμβαδό διατομισ ,τότε 

α.  θ δφναμθ που αςκικθκε μεταφζρκθκε αναλλοίωτθ ςε όλα τα ςθμεία του υγροφ 

β. Η πίεςθ που δθμιοφργθςε θ δφναμθ μεταφζρκθκε αναλλοίωτθ ςε όλα τα ςθμεία του υγροφ  

γ. οι μετατοπίςεισ των δφο εμβόλων είναι ίςεσ. 

δ. θ πίεςθ ςτο μικρό ζμβολο είναι μεγαλφτερθ από  τθν πίεςθ ςτο μεγάλο . 

 

2. Σε ζνα υδραυλικό πιεςτιριο  αυτό που κζλουμε να πετφχουμε είναι  
α. να αυξιςουμε τθ δφναμθ                               β. να αυξιςουμε τθν πίεςθ 
γ. να αυξιςουμε τθ δφναμθ και τθν πίεςθ      δ. να μειϊςουμε τθν πίεςθ 
 

3. Σε μία υδραυλικι αντλία το εμβαδόν του μεγάλου εμβόλου είναι Α2=20A1 . Αν F1,F2 και 
P1,P2 οι  δυνάμεισ και οι πιζςεισ αντίςτοιχα τότε  

   α.F1=F2          β. P1=P2             γ. F1=20F2                δ. P2=20P1  
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Αςκήςεισ 

1. Αν  το εμβαδόν του μικροφ εμβόλου των φρζνων 

ενόσ αυτοκινιτου είναι Α1   και του μεγάλου 

Α2=25A1και θ δφναμθ που απαιτείται για να φρενάρει 

το αυτοκίνθτο είναι F2=10000N ,να υπολογίςετε τθ 

δφναμθ που πρζπει να αςκιςει ο οδθγόσ ςτο πεντάλ 

των φρζνων.  

 

 

 

 

 

2. Το μικρό ζμβολο υδραυλικοφ ανυψωτιρα που 

χρθςιμοποιείται για τθν ανφψωςθ αυτοκινιτων ζχει 

εμβαδόν 4cm2, ενϊ το μεγάλο  ζχει εμβαδόν 200cm2. Πόςθ 

δφναμθ πρζπει να αςκθκεί ςτο μικρό ζμβολο ,ϊςτε το 

μεγάλο να ανυψϊςει ζνα αυτοκίνθτο βάρουσ 10000Ν ;      

Να μθ λάβετε υπόψιν τα βάρθ των εμβόλων.  

 

 

 

 

 

3. Το μικρό ζμβολο υδραυλικοφ ανυψωτιρα που χρθςιμοποιείται για τθν ανφψωςθ 

αυτοκινιτων ζχει εμβαδόν 10cm2, ενϊ το μεγάλο  ζχει εμβαδόν 1500cm2. Πόςθ τουλάχιςτον 

δφναμθ πρζπει να αςκθκεί ςτο μικρό ζμβολο ,ϊςτε το μεγάλο να ανυψϊςει ζνα αυτοκίνθτο 

μάηασ 1500Κg ; Να μθ λάβετε υπόψιν τα βάρθ των εμβόλων.                    g=10m/s2 
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4. Στθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ επικρατεί  ατμοςφαιρικι πίεςθ 

Patm =1atm=105Pa. Να υπολογίςετε τθ ςυνολικι πίεςθ ςε βάκοσ 

h=10m, αν θ πυκνότθτα του καλαςςινοφ νεροφ είναι ρ=1020kg/m3 

και g=10m/s2 .  

 

 

 

 

 

 

5. Στον πυκμζνα ενόσ κυλινδρικοφ  δοχείου  που περιζχει υδράργυρο ςε φψοσ  10 

cm θ ςυνολικι πίεςθ είναι P=14.6 atm  .  

Αν θ πυκνότθτα του υδραργφρου είναι    ρ υδρ=13600Κg/m3  

και 1atm=105Pa,να υπολογίςετε τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ.  

Δίδεται   g=10m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ζνα δοχείο που περιζχει νερό ςε φψοσ h=4m ,κλείνεται ςτο πάνω μζροσ 

με ζμβολο βάρουσ W=10N . Το εμβαδόν του εμβόλου είναι Α=10cm2,θ 

ατμοςφαιρικι πίεςθ  είναι Patm =1atm=105Pa  ,θ πυκνότθτα του νεροφ 

ρ=1000Kg/ m3 και  g=10m/s2 . Να υπολογίςετε τθ ςυνολικι πίεςθ που 

δζχεται ο πυκμζνασ του δοχείου  

 

 


