
Υδροστατική πίεση 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Λέμε την πίεση που εμφανίζεται όταν  ένα υγρό που ηρεμεί, ασκεί δύναμη σε  επιφάνεια με την 

οποία είναι σε επαφή.  (Δύναμη και επιφάνεια φτιάχνουν την πίεση ) 

Που οφείλεται η υδροστατική πίεση ;  Απλά, τα υπερκείμενα στρώματα υγρού –λόγω βάρους- 

σπρώχνουν προς τα κάτω τα υποκείμενα.  (συζήτηση…) 

Στην εικόνα φαίνεται ότι η υδροστατική πίεση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, καθώς αυξάνει το βάθος (Αυτό δείχνει 

ο σχεδιαστής με τα οριζόντια βελάκια που σχεδιάζει ολοένα και πιο μεγάλα) 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Η μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια οργάνων, που ονομάζονται μανόμετρα.   

Στο σχήμα βλέπετε μανόμετρο μιας άλλης εποχής, πριν 50 χρόνια ! 

Ο αισθητήρας πίεσης, έχει μια ελαστική μεμβράνη, η οποία δεχόμενη δύναμη από το 

υγρό παραμορφώνεται και αυτό σημαίνει ότι το υγρό που υπάρχει στο σωλήνα σύνδεσης 

ωθείται και ο καταμετρητής υποχρεώνεται να γράψει ένδειξη.   

Σήμερα, δείτε το μανόμετρο στο σύστημα του καλοριφέρ  της οικοδομής σας ή 

απλά δείτε το στη δεξιά εικόνα. Ο αισθητήρας και ο σωλήνας είναι ενσωματωμένα στον μετρητή! 

Προσοχή!   Μη συγχέετε τα μανόμετρα με τα πιεσόμετρα, που μετρούν αρτηριακή πίεση του ανθρώπινου σώματος. 

 

YΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 

      Παρατήρηση (Ι) :   Η υδροστατική πίεση είναι ίδια σε περίπτωση που το βάθος όπου γίνεται η μέτρηση είναι το 

ίδιο.   

Στα δοχεία Α, Β, C, D και Ε έχουμε το ίδιο υγρό και μετράμε την 

πίεση στο ίδιο βάθος, βρίσκοντάς την σε όλες τις περιπτώσεις ίση 

με Ρ.  Δεν εξαρτάται από την μορφή του δοχείου!!! 

 

 

Παρατήρηση (ΙΙ) :  Η υδροστατική πίεση αυξάνεται ανάλογα με το 

βάθος. 

Δείτε ότι οι πίδακες του νερού που εκτοξεύονται από μεγαλύτερα 

βάθη, είναι πιο ισχυροί, με την έννοια ότι στέλνουν το υγρό πλέον 

μακριά. 

Μεγαλύτερη πίεση σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη στη ποσότητα του 

υγρού που βρίσκεται στην οπή εξόδου και επομένως μεγαλύτερη 

μεταβολή της ταχύτητας (θυμάστε ;) δηλαδή εκτόξευση πιο μακριά. 

 



Παρατήρηση (ΙΙΙ) :  Η 

υδροστατική πίεση εξαρτάται 

από την πυκνότητα του υγρού 

(πειραματικά προκύπτει ότι 

υπάρχει σχέση αναλογίας) 

Στην εικόνα έχουμε τρία υγρά :  

Το νερό  - τη γλυκερίνη και την 

αλκοόλη. 

Ο αισθητήρας είναι και στα τρία δοχεία στο ίδιο βάθος.  Τι παρατηρείτε ; 

 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματά μας καταλήγουμε ότι η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη: 

1. του βάθους από την επιφάνεια του υγρού 

2. της πυκνότητας του υγρού 

3. της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα εκφράζονται στη γλώσσα των μαθηματικών από τη σχέση: 

Ρ=ρ·g·h (νόμος της υδροστατικής πίεσης) 

 

Προσοχή στις μονάδες των μεγεθών :   p η υδροστατική πίεση σε , ρ η πυκνότητα του υγρού σε , g η 

επιτάχυνση της βαρύτητας σε  και h το βάθος από την επιφάνεια σε m. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

(Ι)  Στο φράγμα ασκείται μεγαλύτερη δύναμη στις επιφάνειες που βρίσκονται σε 

μεγαλύτερο βάθος.  

 Συνεπώς το φράγμα κατασκευάζεται με μεγαλύτερο πάχος όσο πλησιάζουμε προς 

τον πυθμένα. 

 

 

(ΙΙ)  Στα συγκοινωνούντα δοχεία η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού που 

ισορροπεί βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.  Γιατί ; 

Απάντηση:   Ας καταλάβουμε πώς βρίσκουμε το βάθος ενός σημείου Α !  

      Από  το Α φέρνουμε μια οριζόντια γραμμή, μέχρι ότου περάσει κάτω από 

την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Στο σχήμα η διακεκομμένη γραμμή 

σχεδιάστηκε κάτω και από τις πέντε (5) ελεύθερες επιφάνειες! 

Λοιπόν βάθος είναι η απόσταση της διακεκομμένης από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.  

Α 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1631
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/909


     A                B 

Αφού έχουμε πέντε ελεύθερες επιφάνειες, θα έχουμε πέντε διαφορετικά βάθη!!!  Τα h1 , h2 , h3 , h4, h5 . 

Το πρώτο δοχείο λέει :               ,  το δεύτερο λέει :            ,   το τρίτο               κ.ο.κ. 

Όμως, στο Α μία τιμή έχει η υδροστατική πίεση, οπότε για να συμβαίνει αυτό πρέπει :   h1 = h2 = h3 = h4 = h5  και 

αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα δοχεία η ελεύθερη επιφάνεια είναι στο ίδιο ύψος. 

Αν καταλάβαμε την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, πάμε παρακάτω για να δούμε δυο εφαρμογές που 

εύκολα θα ερμηνεύσουμε. 

 

(ΙΙΙ)   Τα σημεία Α και Β βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και όταν το νερό δεν 

‘τρέχει’ στις οικοδομές (άρα ηρεμεί), υπάρχει μια ελεύθερη επιφάνεια –αυτή της 

δεξαμενής και αυτό σημαίνει ίδιο βάθος δηλαδή ίδια πίεση. (Δείτε τη 

προηγούμενη πρόταση!) 

 

Μόλις ανοίξει η βρύση στην οικοδομή, δημιουργείται δεύτερη ελεύθερη 

επιφάνεια και επομένως τα σημεία Α και Β δεν βρίσκονται στο ίδιο βάθος, αφού 

το Α είναι σε βάθος 25 m  και το Β σε βάθος 12,5 m. (Τώρα έχουμε δυο ελεύθερες 

επιφάνειες άρα δυο διαφορετικές μετρήσεις βάθους).  Επομένως η πίεση στο Α 

είναι μεγαλύτερη από τη πίεση στο Β και αυτό σημαίνει ροή νερού από το Α προς 

το Β, σε μια ‘προσπάθεια’ του νερού να ανέβει στην οικοδομή σε ύψος ίδιο με αυτό στο υδραγωγείο (αρχή 

συγκοινωνούντων δοχείων).   

Να γιατί τα υδραγωγεία στα χωριά μας βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο του χωριού… 

 

(ΙV)  Σε αυτά τα πηγάδια το νερό αναβλύζει δημιουργώντας 

πίδακα. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Όταν η μορφολογία του υπεδάφους είναι κατάλληλη, μεταξύ 

δυο υδατοστεγών πετρωμάτων είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 

μια υπόγεια δεξαμενή νερού, όπως παριστάνεται στο διπλανό 

σχήμα.  

Αν ανοίξουμε στην περιοχή Κ ένα πηγάδι, που το βάθος του να 

φθάνει μέχρι την υπόγεια δεξαμενή, τότε η δεξαμενή και το 

πηγάδι αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.  

Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού και στα δυο πρέπει να 

βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Σύμφωνα με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, το νερό αναπηδά στο 

πηγάδι για να φθάσει στην ελεύθερη επιφάνεια ΑΑ΄. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται ένας πίδακας. Βέβαια, λόγω 

τριβών με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ο πίδακας δε φθάνει μέχρι το ύψος της επιφάνειας ΑΑ΄. 

Μια ερώτηση μόνο!   

Αν στο σημείο Κ, τοποθετούσαμε μια σωλήνα που να ξεκινά από την υπόγεια δεξαμενή και να ξεπερνά τη 

γραμμή ΑΑ’, μέχρι πού θα έφανε η ελεύθερη στάθμη του νερού στον σωλήνα; 
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