
Ατμοσφαιρική πίεση 

 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η γη περιβάλλεται από ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αποτελείται από ένα μείγμα αερίων που ονομάζεται 

ατμοσφαιρικός αέρας. Ο αέρας είναι διαφανής. Ο αέρας ασκεί δυνάμεις σε κάθε επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σ' 

αυτόν. Δύναμη ατμ. αέρα σε επιφάνεια σημαίνει πίεση. Η πίεση αυτή ονομάζεται ατμοσφαιρική πίεση. Η 

κινητικότητα των μορίων του αέρα και η βαρύτητα συναποφασίζουν για την ύπαρξή της… 

 

ΑΠΟ ΤΙ  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΠΙΕΣΗ; 

     Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πιέζουν 

(σπρώχνουν), λόγω του βάρους τους τα κατώτερα με αποτέλεσμα η τιμή της 

πίεσης να είναι μεγαλύτερη στην επιφάνεια της θάλασσας.  

      Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας 

ονομάζεται  πίεση μιας ατμόσφαιρας (1 atm).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης δεν είναι σταθερή, λόγω κίνησης 

αερίων μαζών… 

 

 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

Το βαρόμετρο είναι ειδικό όργανο μέτρησης της  βαρομετρικής πίεσης (Έτσι λέμε την πίεση στην 

επιφάνεια της Γης).  Η βαρομετρική πίεση ΔΕΝ έχει σταθερή τιμή σε ένα τόπο, όμως αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο  μετεωρολογικό στοιχείο  απ΄ όλα εκείνα που περιλαμβάνονται στη μετεωρολογική 

παρατήρηση. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ  TORICCELI 

 

Ο Τορικέλι χρησιμοποίησε ένα γυάλινο σωλήνα μήκους ενός μέτρου 

περίπου, τον οποίο γέμισε με υδράργυρο. Στη συνέχεια τον 

αντέστρεψε μέσα σε μια μικρή λεκάνη, η οποία επίσης περιείχε 

υδράργυρο.  

Ο Τορικέλι παρατήρησε ότι το ύψος της στήλης του υδραργύρου μέσα 

στο σωλήνα έφθασε περίπου στα 76 cm. 

ΕΞΗΓΗΣΗ : Στη ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου της λεκάνης ασκείται δύναμη λόγω ατμόσφαιρας. Αυτή η 

δύναμη θέλει να σπρώξει τον υδράργυρο να ανέβει στον σωλήνα.  (Όπως ακριβώς συμβαίνει όταν πίνεις χυμό φρούτου 

με καλαμάκι. Αφαιρείς τον αέρα από το καλαμάκι και η ατμόσφαιρα  σπρώχνει τον χυμό μέσα στο καλαμάκι. Τόσο απλά! ) 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΡΙΚΕΛΙ 

 

Το υγρό μέσα στο σωλήνα και τη λεκάνη ισορροπεί άρα σύμφωνα με την αρχή των 

συγκοινωνούντων δοχείων θα ισχύει:  

PA=PΒ      

διότι τα Β, Α είναι σημεία του ίδιου υγρού και βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Η πίεση 

στο Α ισούται με την ατμοσφαιρική πίεση: 

PA=Patm 

Επομένως, η στήλη του υδραργύρου συγκρατείται από τη δύναμη που ασκείται, λόγω της 

ατμοσφαιρικής πίεσης, στην ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου της λεκάνης. Μέσα στο 

σωλήνα πάνω από τη στήλη του υδραργύρου δημιουργήθηκε κενό. Συνεπώς η πίεση στο Β 

ισούται με την υδροστατική πίεση της στήλης του υδραργύρου: 

ΡΒ=Ρυδρ 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω σχέσεις συμπεραίνουμε ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με την πίεση που ασκεί στη βάση της 

στήλη υδραργύρου ύψους h.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΠΙΕΣΗΣ 

 Σύστημα S.I.  :    Μονάδα πίεσης είναι το 1 Ν/m
2
   Η εν λόγω μονάδα ονομάζεται 1 pa  (Pascal) 

 

 Άλλη μονάδα –επίσημη- που δεν ανήκει στο S.Ι. :    1 atm = 76 cmHg  = 760 Torr 

 

 Σχέση των δυο μονάδων :      1 atm ≈ 10
5
 Pa   Η σχέση τούτη λέει ότι λόγω ατμοσφαιρικής πίεσης σε κάθε επιφάνεια 

εμβαδού 1 m
2
 , ασκείται δύναμη 100.000 Ν   Τεράστια!!! 

 

Αξίζει την προσοχή μας :  … Αντίστοιχη δύναμη ασκείται και στο ανθρώπινο σώμα που έχει εμβαδόν μεταξύ ενός και δύο 

τετραγωνικών μέτρων. Η δύναμη αυτή θα μας συνέθλιβε, αν η πίεση στο εσωτερικό του σώματος μας δεν ήταν ίση με την 

ατμοσφαιρική. Έτσι, η ολική δύναμη που ασκείται στο σώμα μας λόγω της εσωτερικής και της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι 

μηδέν. Γι' αυτό το λόγο δεν αισθανόμαστε συνήθως την επίδραση της ατμόαφαιρας. 

 Όταν όμως ανέβουμε σε σχετικά μεγάλο ύψος, λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης, αισθανόμαστε πόνο στα αυτιά 

μας. Επίσης αν κατέβουμε γρήγορα ένα υψόμετρο με το αυτοκίνητο τα αυτιά μας «βουλώνουν», έως ότου οι δυο πιέσεις 

εξισωθούν… 

 

Δείτε τα Video 

Μετάγγιση υγρού     (αλλά και πότισμα αγρού…) 

Υδροστατική πίεση …εναντίον της Ατμοσφαιρικής (Ι) 

Υδροστατική πίεση …εναντίον της Ατμοσφαιρικής (ΙΙ) 

 

 

Συνέχεια… 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/908
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/911
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/913


ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε 

συνάρτηση με το ύψος από την επιφάνεια της γης. Να υπολογίσεις –με 

εκτίμηση-  τη πίεση:  

I. Στην επιφάνεια της θάλασσας 

II. Σε ύψος 4000 m 

III. Σε μια κορυφή του βουνού Έβερεστ με ύψος 8000 m 

Σημείωση: Το όρος  Έβερεστ  ( ή Τσομολάνγκμα στα Θιβετιανά ) είναι το 

ψηλότερο βουνό της οροσειράς των Ιμαλάϊων και η κορυφή του το υψηλότερο σημείο της Γης πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, σε υψόμετρο 8.848 μέτρων 

 

Ένας μαθητής γράφει με το μολύβι του στη σελίδα του τετραδίου του ασκώντας δύναμη 10 Ν. Εάν το εμβαδόν της επιφάνειας 

της μύτης του μολυβιού είναι 0,08 mm
2
, να βρεθεί η πίεση που ασκεί η μύτη του μολυβιού στη σελίδα του τετραδίου σε Pa. 

 

  
 

 
 

    

          
 

    

                 
 

    

            
 

   

            
 
 

  
 

 

 
        

Πράξεις… 

 

Σ’ ένα πλοίο δημιουργείται λόγω μιας σύγκρουσης ένα ρήγμα που έχει εμβαδόν 100 cm
2
 σε βάθος 3 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Για να εμποδίσουμε την εισροή του νερού στο πλοίο, τοποθετούμε ένα ξύλινο πώμα στο ρήγμα. Ποιο είναι το μέτρο 

της ελάχιστης δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο πώμα ώστε να εμποδίσουμε την εισροή του νερού; 

Δίνεται  η πυκνότητα του νερού της θάλασσας ρ=1020 kg/m
3
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Σημείωση:                       
 

   
   

 

   
  

 

     
              100 cm

2
 = 100 . 10

-4
 m

2
      

(*) Δεν ελήφθη υπόψη στους υπολογισμούς μας η ατμοσφαιρική πίεση Patm = 10
5
 N/m

2
.   Θα έπρεπε ή όχι ; 
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