
Πίεση 

ΓΕΝΙΚΑ  

       Δυνάμεις ασκούνται όχι μόνο σε υλικά σημεία ( ή όπως λέγονται αλλιώς σημειακά αντικείμενα), αλλά 

ασκούνται και σε περιοχές μιας επιφάνειας  ή και σε ολόκληρη την επιφάνεια στερεών ή υγρών ή αέριων σωμάτων.  

Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της περίπτωσης που η δύναμη ασκείται σε μικρή ή σε μεγαλύτερη περιοχή 

κάποιας επιφάνειας;  

Ναι, μας λέει ένα νέο μέγεθος της φυσικής που «ακούει» στο όνομα πίεση ! 

 

Ως μέγεθος η πίεση εκφράζει πόσο συγκεντρωμένη (εστιασμένη) είναι μια δράση πάνω σε μια 

περιοχή ενός σώματος, το οποίο έχει διαστάσεις (έχει δηλαδή όγκο).  κι όταν λέμε δράση να 

θυμηθούμε ότι αυτή εκφράζεται μαθηματικά με τη δύναμη. 

 

Πολλά φαινόμενα που εξηγούνται με την χρήση του μεγέθους πίεση : 

 Οι παραμορφώσεις που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν σε στερεά (μπορώ να στέκομαι στο χιόνι ή στη 

λάσπη και να βουλιάζω ή να μη βουλιάζω, …) 

 Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα οχήματα έχουν φαρδιά λάστιχα. 

 Μπορώ να κόψω ψωμί με ένα μαχαίρι εύκολα ή δύσκολα αν το μαχαίρι δεν είναι κοφτερό… 

 Θα πονέσω αν μια δύναμη ασκηθεί σε μια ιδιαίτερα μικρή περιοχή του σώματός μου (αν με σκουντήσεις με 

το δάκτυλό σου) 

 Αισθάνομαι ανάπαυση όταν είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι με απλωμένα χέρια και πόδια… 

 Γίνονται κατανοητά φαινόμενα που όπως αυτά που σχετίζονται με φράγματα, φαινόμενα που έχουν να 

κάνουν με την ατμόσφαιρα της Γης, φαινόμενα που εξηγούν την πλεύση πλοίων, …   

 κ.α.  

 

Η μελέτη του μεγέθους πίεση είναι ιδιαίτερα εύκολη όταν η επιφάνεια είναι επίπεδη και η δύναμη ασκείται κάθετα 

και  ομοιόμορφα στην επιφάνεια. 

 

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ :  Η πίεση είναι μέγεθος που συναποφασίζεται από δύναμη και επιφάνεια.  

 

 

ΛΙΓΟΣΤΑ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 

… παρατηρείς τους χιονοδρόμους να κινούνται με σχετική άνεση πάνω στο φρέσκο χιόνι, 

φορώντας τα χιονοπέδιλα τους τα οποία έχουν φαρδιά πέλματα.  Η δύναμη που ασκεί ο 

χιονοδρόμος, κατανέμεται  ομοιόμορφα σε μεγάλη επιφάνεια χιονιού και το χιόνι σχεδόν δεν 

συμπιέζεται! 

 

 

 

Τα μεγάλα και ιδιαίτερα βαριά φορτηγά, χρησιμοποιούν φαρδιά λάστιχα, έτσι ώστε 

η δύναμη που ασκούν στο οδόστρωμα να απλώνεται σε μεγάλη επιφάνεια και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν βουλιάζουν, ούτε καταστρέφουν το οδόστρωμα ! 

 

 



…και τα βαριά ζώα, όπως τα παχύδερμα (ελέφαντες, ρινόκεροι, ιπποπόταμοι) για να μπορούν 

να κινούνται χωρίς να βουλιάζουν σε μαλακά λασπώδη εδάφη, θα πρέπει να καταγράφονται 

μικρές πιέσεις στις επιφάνειες του εδάφους, και επομένως έχουν πολύ μεγάλα πέλματα… 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΗΣ  (Λεκτική και μαθηματική διατύπωση) 

 

 

Πίεση ονομάζουμε ένα μέγεθος αριθμητικό που εκφράζει την συγκέντρωση (εστίαση) μιας δράσης (δύναμης) πάνω 

σε μια επιφάνεια. Αριθμητικά  ισούται με το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα και ομοιόμορφα σε μια 

επιφάνεια, προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. 

 

       
                                  

                  
 

 

Με μαθηματικά σχέση :          
 

 
 

 

 

 

Παράδειγμα (Ι).  Έστω F=20 N (*)  και ότι αυτή η δύναμη ασκείται σε κάποια επιφάνεια ομοιόμορφα και κάθετα, το 

εμβαδόν της οποίας είναι 100 cm2.  Η πίεση –που υπάρχει σε αυτή την επιφάνεια- θα είναι ίση με  

  
 

 
 

    

       
           

 

Τι μας λέει το αποτέλεσμα ;   Λέει ότι κάθε ένα τετραγωνικό εκατοστό, δέχεται δύναμη ίση με 0,2 Ν.  Τόσο απλά!   

 

Αν η ίδια δύναμη ασκηθεί αντί της παλάμης  (≈ 100 cm2 ) στο άκρο του δακτύλου μας (Α≈1cm2) , τότε το άκρο θα 

υπάρχει πίεση p=20 N/cm2 και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πονέσουμε.   

Ποιος προκαλεί τον πόνο;  Η πίεση   ή   η  δύναμη; 

 

(*)  Δύναμη 20 N,  αντιστοιχεί στο βάρος μάζας 2 kg λέει η σχέση B = m . g   εντάξει ; 

 

 

 

Παράδειγμα (ΙΙ).   Ασκείται δύναμη F=20 N σε κάποιο σημείο του σώματός μας, μέσω μιας αιχμηρής βελόνης. Η 

επιφάνεια του σώματός μας που δέχεται αυτή τη δύναμη, είναι περίπου ίση με 0,01 cm2.                                                        

(Το 1/100 του cm
2
 πώς ονομάζεται ;) 

Η πίεση θα είναι :    
 

 
 

  

    
 
 

         
 

       τεράστια!   Να γιατί η βελόνη εισέρχεται στο σώμα μας, χωρίς 

ιδιαίτερη προσπάθεια από τους νοσηλευτές… 

 

 

 

 

Ηθικό δίδαγμα :   Δύναμη και επιφάνεια συναποφασίζουν για την πίεση.  Η πίεση στη συνέχεια διαμορφώνει την 

εξέλιξη φαινομένων στα οποία έχει συμμετοχή (παρουσία).  

 



 ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ… 

 

  Ασκείται πίεση σε επιφάνεια ;  Όχι  

     Απάντηση :  Στην επιφάνεια ασκείται δύναμη!     

 

Σωστό είναι να λέμε: «Η πίεση, σε αυτή την επιφάνεια έχει τιμή…», «Σε αυτή την 

επιφάνεια υπάρχει πίεση…».   

Λανθασμένα λέμε : «η επιφάνεια δέχεται πίεση», «στην επιφάνεια ασκείται πίεση…», «η επιφάνεια πιέζεται…»,…  Λοιπόν! Ας 

αποδεχτούμε όλες τις εκφράσεις.  

 

Ο ρινόκερος 
            Ας γνωρίσουμε το ζώο  

Ογκώδες φυτοφάγο ζώο. Το χρώμα του δέρματος είναι γκριζωπό. 

Σχεδόν άτριχο ζώο. 

Φέρει δυο κέρατα. Τον κυνηγούν μέχρι αφανισμού, αφού μερικοί ανόητοι 

πιστεύουν ότι το κέρατο έχει ιδιαίτερες ιδιότητες… 

Περνάει αρκετές ώρες κοντά στο νερό και το δυνατό του σημείο είναι η 

όσφρηση του αλλά και η ακοή του! 

 

Και λίγη φυσική 

Ζυγίζει –ο μικρός του είδους- 2 τόνους. Δηλαδή 2000 kg και επομένως έχει βάρος : 

      W = m. g  w = 2000 x 10 = 20000 N 

 

Όταν το ζώο στέκεται, ασκεί στο έδαφος, με κάθε πόδι του δύναμη F = 20000 : 4 = 5000 N  

 Κάθε πέλμα έχει διαστάσεις –περίπου 20 cm x 20 cm = 400 cm2 ≈ 500 cm2. 

Επομένως η πίεση στην επιφάνεια του εδάφους με την οποία είναι σε επαφή κάθε πόδι του, εμφανίζει τιμές πίεσης 

: P = F/S = 5000/500 = 10 N/cm2 

 

Κυρία,  60 kg  βάρους  600 Ν  ασκεί δύναμη στο έδαφος με κάθε πόδι  300 Ν  και αν 

αυτή η δύναμη ασκηθεί μόνο με το τακούνι της γόβας ( εμβαδόν έστω 2 cm2 ), τότε η 

πίεση θα εμφανίσει τιμή P=300/2 = 150 N/cm2 !!! 

 

Τι θα προτιμήσετε ;  Να σας πατήσει ο ρινόκερος ή η κυρία με το τακούνι-στιλέτο της ;  
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