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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Ρευστό: Ως ρευστό θα ορίζουμε κάθε ουσία με την ικανότητα να ρέει.Από τις 
καταστάσεις της ύλης, στην κατηγορία αυτή θα ανήκουν τα αέρια και τα 
υγρά. 

- Τόσο τα αέρια, όσο και τα υγρά δεν έχουν καθορισμένο σχήμα,όπως 
τα στερεά αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. 

- Ο όγκος των αερίων δεν είναι καθορισμένος,αλλά σε αντίθεση με τα 
υγρά που έχουν ορισμένο όγκο,καταλαμβάνουν όλο τoν όγκο του 
δοχείου που τα περιέχει. 

- Η διάκριση μεταξύ αερίων και υγρών γίνεται με τη μελέτη της 
αντίδρασης του όγκου σε αυξομειώσεις της πίεσης σε καθορισμένη 
θερμοκρασία.Δηλαδή ο όγκος των υγρών, σε αντίθεση με τον όγκο 
των αερίων που μεταβάλλεται με τις πιεσομεταβολές, παραμένει 
πρακτικά σταθερός.Λέμε δηλαδή πως τα υγρά είναι ασυμπίεστα, ενώ 
τα αέρια συμπιεστά. 

 

Πίεση: Ως πίεση Ρ ορίζουμε το μονόμετρο μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο 
της κάθετης δύναμης που ασκείται σε μια επιφάνεια προς το εμβαδό Α της 
επιφάνειας. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
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Στο σχήμα 2 όπου η δύναμη ασκείται υπό γωνία στην επιφάνεια, πρέπει να 
αναλύσουμε σε συνιστώσες και για τον υπολογισμό της πίεσης στην 
επιφάνεια θα λάβουμε υπ’ό

Μονάδα πίεσης στο S.I. είναι το Ν/
Πρακτική μονάδα πίεσης είναι και η ατμόσφαιρα(
θεωρούμε 1atm= 105  Ν/m².

Ατμοσφαιρική Πίεση: Είναι η πίεση που οφείλεται στο βάρος του 
ρικού αέρα. Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 
πιέζουν, λόγω του βάρους τους, τα κατώτερα με αποτέλεσμα η τιμή της 
πίεσης να είναι μεγαλύτερη στην επιφάνεια τη
ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας είναι
ρα (1 atm).Κάθε επιφάνεια εμβαδού Α που είναι εκτεθειμένη στην 
ατμόσφαιρα, δέχεται δύναμη λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης 

Υδροστατική πίεση: Η πίεση στα 
καταλαμβάνει ένα υγρό οφείλεται στο βάρος του υγρού και ίσως σε κάποιο 
εξωτερικό αίτιο. Παραδείγματα εξωτερικών
πίεση και η πίεση που προκαλείται μέσω ενός εμβόλου.
δύναμη κάθετη σε κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με αυτό, δηλαδή 
στα τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει και στην επιφάνεια ενός 
σώματος που είναι βυθισμένο στο υγρό. Ένα υγρό σε ηρεμία, προκαλεί την 
ίδια πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις σε ορισμένο βάθος.

Η πίεση που επικρατεί σε ένα υγρό λόγω του βάρους του 
ονομάζεται υδροστατική πίεση
βάθος h κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Θεωρούμε μία οριζόντια 
επιφάνεια εμβαδού A στο βάθος h, οπότε η πίεση εξαιτίας του υγρού 
οφείλεται στο βάρος w της στήλης του υγρού πάνω από την επιφάνεια. Από 
τον ορισμό της πίεσης έχουμε:
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Στο σχήμα 2 όπου η δύναμη ασκείται υπό γωνία στην επιφάνεια, πρέπει να 
αναλύσουμε σε συνιστώσες και για τον υπολογισμό της πίεσης στην 
επιφάνεια θα λάβουμε υπ’όψη μόνο την κάθετη συνιστώσα. 

. είναι το Ν/m²,το οποίο ονομάζουμε  Πασκάλ. (
Πρακτική μονάδα πίεσης είναι και η ατμόσφαιρα(atm).Προσεγγιστικά 

m². 

: Είναι η πίεση που οφείλεται στο βάρος του ατμοσφαι
Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 
πιέζουν, 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 είναι μια ατμόσφαι

(1 atm).Κάθε επιφάνεια εμβαδού Α που είναι εκτεθειμένη στην 
ατμόσφαιρα, δέχεται δύναμη λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης F=PατμΑ

Η πίεση στα διάφορα σημεία του χώρου που 
καταλαμβάνει ένα υγρό οφείλεται στο βάρος του υγρού και ίσως σε κάποιο 
εξωτερικό αίτιο. Παραδείγματα εξωτερικών αιτίων είναι η ατμοσφαιρική 
πίεση και η πίεση που προκαλείται μέσω ενός εμβόλου. Το υγρό ασκεί 

ε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με αυτό, δηλαδή 
στα τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει και στην επιφάνεια ενός 
σώματος που είναι βυθισμένο στο υγρό. Ένα υγρό σε ηρεμία, προκαλεί την 
ίδια πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις σε ορισμένο βάθος.  

επικρατεί σε ένα υγρό λόγω του βάρους του 
υδροστατική πίεση και υπολογίζεται ως εξής: έστω ένα σημείο σε 

βάθος h κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Θεωρούμε μία οριζόντια 
επιφάνεια εμβαδού A στο βάθος h, οπότε η πίεση εξαιτίας του υγρού 

στο βάρος w της στήλης του υγρού πάνω από την επιφάνεια. Από 
τον ορισμό της πίεσης έχουμε: 
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Στο σχήμα 2 όπου η δύναμη ασκείται υπό γωνία στην επιφάνεια, πρέπει να 
αναλύσουμε σε συνιστώσες και για τον υπολογισμό της πίεσης στην 

m²,το οποίο ονομάζουμε  Πασκάλ. (Pa) 
).Προσεγγιστικά 

ατμοσφαι- 
Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 
πιέζουν, λόγω του βάρους τους, τα κατώτερα με αποτέλεσμα η τιμή της 

ς θάλασσας. Η τιμή της 
μια ατμόσφαι- 

(1 atm).Κάθε επιφάνεια εμβαδού Α που είναι εκτεθειμένη στην 
Α.  

διάφορα σημεία του χώρου που 
καταλαμβάνει ένα υγρό οφείλεται στο βάρος του υγρού και ίσως σε κάποιο 

αιτίων είναι η ατμοσφαιρική 
Το υγρό ασκεί 

ε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με αυτό, δηλαδή 
στα τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει και στην επιφάνεια ενός 
σώματος που είναι βυθισμένο στο υγρό. Ένα υγρό σε ηρεμία, προκαλεί την 

επικρατεί σε ένα υγρό λόγω του βάρους του 
και υπολογίζεται ως εξής: έστω ένα σημείο σε 

βάθος h κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Θεωρούμε μία οριζόντια 
επιφάνεια εμβαδού A στο βάθος h, οπότε η πίεση εξαιτίας του υγρού 

στο βάρος w της στήλης του υγρού πάνω από την επιφάνεια. Από 
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Βλέπουμε λοιπόν ότι η υδροστατική πίεση, p, που επικρατεί σε ένα υγρό 
αυξάνεται γραμμικά με το βάθος, h. 

Σκεφτείτε: Α. Γιατί τα φράγματα είναι πιο πλατιά στη βάση τους παρά κοντά 
στην επιφάνεια του νερού; 

                 Β.Πως μπορώ να υπολογίσω τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο 
σημείων που απέχουν κατακόρυφα κατα h; 

 

Αρχή του Pascal: Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο 
σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του και στα 
τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει. 

Απόδειξη: 

                                     

Θεωρούμε δοχείο που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ. Από το υγρό 
διαχωρίζουμε ένα τμήμα με ύψος h και εμβαδό βάσης Α. Αυτό το τμήμα 
δέχεται τις εξής δυνάμεις: F1,F2,F από το υγρό που το περιβάλλει αριστερά, 
δεξιά και από κάτω, τη δύναμη της ατμόσφαιρας Fατμ=PατμΑ και το βάρος του 
Β=mg.Λαμβάνοντας υπ’όψη τον τύπο της πυκνότητας ρ=m/V, τότε Β=ρVg.Ο 
όγκος του τμήματος είναι V=Ah,οπότε καταλήγουμε για το βάρος στη σχέση 
B=Ahpg. 

Θεωρώντας πως το ρευστό ισορροπεί θα ισορροπεί και το τμήμα μας. 

Άρα F1=F2 και F=B+Fatm. Διαιρώντας την τελευταία σχέση με το εμβαδό Α 
του τμήματος μας έχουμε  

𝐹

𝐴
=
𝐵 + 𝐹𝑎𝑡𝑚

𝐴
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𝑃 =
𝐴𝑝𝑔ℎ + 𝑃𝑎𝑡𝑚𝐴

𝐴
 

𝑃 = 𝑝𝑔ℎ + 𝑃𝑎𝑡𝑚 

 

Τελικά                                  Ρ= Ρυδρ + Ρatm 

Σχόλιο: Εξάγουμε το συμπέρασμα πως σε βάθος h  το εξωτερικό αίτιο της 
ατμοσφαιρικής πίεσης μεταφέρθηκε αναλοίωτο και προστίθεται με την 
υδροστατική πίεση στο σημείο αυτό. 

                   

Στο δοχείο του πάνω σχήματος, η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο της 
διακεκομμένης γραμμής που βρίσκεται σε βάθος h, θα είναι: 

 

𝑃 = 𝑝𝑔ℎ +
𝐹

𝐴
 

Σημεία Προσοχής: 

- Η πίεση είναι μονόμετρο μέγεθος. 
- Δεν έχει νόημα να λέμε πως η πίεση ασκείται κάθετα σε μια 

επιφάνεια,αφού είναι μέγεθος μονόμετρο. 
- Το αποτέλεσμα μιας δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια 

εξαρτάται από την πίεση που προκαλεί η δύναμη στην επιφάνεια 
αυτή. 

- Αν υγρό που ισορροπεί βρεθεί εκτός του πεδίου βαρύτητας, τότε η 
υδροστατική του πίεση θα είναι μηδέν. 
 

Άνωση: 

Όταν ένα στερεό βυθιστεί ολόκληρο ή εν μέρει σε υγρό που ισορροπεί, 
τότε σε κάθε στοιχειώδες τμήμα της επιφάνειάς του, που είναι σε επαφή 
με το υγρό, ασκείται από το υγρό μια κάθετη δύναμη. 
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Άνωση ενός σώματος που είναι ολόκληρο ή εν μέρει βυθισμένο σε υγρό 
που ισορροπεί είναι η συνισταμένη Α όλων των δυνάμεων που ασκεί το 
υγρό στο σώμα. Θα έχει κατακόρυφη διεύθυνση με φορά προς τα πάνω. 

 

Εφαρμογή για κύβο εμβαδού επιφάνειας S. 

                     

Στον κύβο ασκούνται στην πάνω επιφάνειά του η FΑ και στην κάτω 
επιφάνειά του η FB. Από τον ορισμό της πίεσης έχω: 

και έπειτα: 

 και έπειτα: 

 

FB

FA =
PBS
PAS

FB

FA = ρgh'
ρgh

FB

FA =
h'
h
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Και επειδή ισχύει : 

                                            
τότε παίρνουμε: 

                                             

από όπου τελικά καταλήγουμε στη σχέση  

                                        

Η άνωση θα δίνεται από τη σχέση: 

                              

Οπότε θα είναι θετική άρα με φορά προς τα πάνω. 

Να σημειώσουμε ότι στον κύβο ασκούνται και πλευρικές δυνάμεις οι 
οποίες όμως αλληλοαναιρούνται.  

                                      ΣFx=0 

Η άνωση οφείλεται στη διαφορά της υδροστατικής πίεσης μεταξύ της 
πάνω και της κάτω επιφάνειας του κύβου.Εξαρτάται από: 

Α. Την πυκνότητα του υγρού 

Β. Τον όγκο του βυθισμένου σώματος 

Δεν εξαρτάται από: 

Α. Το σχήμα του σώματος που βυθίζουμε 

Β. Το βάρος του σώματος που βυθίζουμε 

Γ. Το βάθος στο οποίο βρισκόμαστε. 

 

Αρχή του Αρχιμήδη 

Τα υγρά και τα αέρια ασκούν σε κάθε σώμα που βρίσκεται βυθισμένο 
μέσα σε αυτά (ολόκληρο ή τμήμα του), δύναμη. Η δύναμη αυτή λέγεται 
όπως προαναφέραμε άνωση και έχει φορά προς τα πάνω με κατακόρυφη 

A = F B - F A
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διεύθυνση.Το μέτρο της είναι ίσο με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το 
σώμα. 

Α=Βυγρ 

Αλλά Βυγρ = mυγρ g 

Οπότε Α= mυγρ g Α=ρυγρVυγρg 

Και επειδή Vυγρ=Vβυθ  

Καταλήγουμε στον τύπο της άνωσης: 

Α=ρυγρg Vβυθ 

 

Πίεση και σχήμα δοχείου: 

Η πίεση ενός υγρού που ισορροπεί εξαρτάται μόνο από το βάθος και του 
είδος του υγρού και από την πίεση που προκαλεί κάποια εξωτερική αιτία αν 
υπάρχει. Το σχήμα του δοχείου δεν επηρεάζει την πίεση καθόλου, οπότε 
αντιλαμβανόμαστε πως δοχεία διαφορετικού σχήματος και όγκου υγρού, 
που έχουν υγρό μέχρι το ίδιο ύψος ίδιας πυκνότητας, στα σημεία Α,Β,Γ που 
βρίσκονται στο ίδιο βάθος θα έχουν την ίδια πίεση. ΡΑ=ΡΒ=ΡΓ=Ρατμ + ρgh 

              

Συγκοινωνούντα δοχεία: 

Έχουμε ήδη αναφέρει πως  η πίεση σε σημεία που βρίσκονται στο ίδιο υγρό 
και στο ίδιο βάθος θα είναι ίδια.Από αυτό μπορούμε να βγάλουμε το 
συμπέρασμα πως η ελεύθερη επιφάνεια του ίδιου υγρού σε δύο 
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διαφορετικούς σωλήνες τόσο σε εμβαδό βάσης όσο και σε σχήμα θα είναι 
στο ίδιο επίπεδο.Αυτό το συμπέρασμα αποτελεί την αρχή των 
συγκοινωνούντων δοχείων. 

 

Εφαρμογές της αρχής: 

-Αυθόρμητη δημιουργία πίδακα: 

 

- Αρτεσιανά Πηγάδια: 

 

- Δίκτυο ύδρευσης: 
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- Υγρά που δεν αναμειγνύονται 

                      

Θεωρούμε την επιφάνεια που διέρχεται από τα σημεία Α και Β.Αυτή ανήκει 
και για τα δύο δοχεία στο ίδιο υγρό, αυτό με πυκνότητα ρ2.Όλα τα σημεία 
αυτής της επιφάνειας θα έχουν την ίδια πίεση.(θεωρούμε και τα δύο δοχεία 
ανοιχτά) 

ΡΑ=ΡΒ Ρατμ+ρ1gh1=Ρατμ + ρ2gh2 h1ρ1=h2ρ2 =  

- Το υδραυλικό πιεστήριο: 

 

Σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ η Ρ1 θα είναι ίση με την Ρ2,και από αυτή 
την ισότητα προκύπτει η σχέση για την ανυψωτική δύναμη που παίρνουμε 
στο πιο μεγάλο έμβολο. 




