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1. Πείραµα και µαθητές 

Ο δάσκαλος, θα πρέπει να εκµεταλλευτεί δύο πράγµατα, για να µπορέσει 

να πείσει τους µαθητές του για την αναγκαιότητα του µαθήµατος των Φυσικών 

Επιστηµών, πράγµα πολύ σηµαντικό σε κάθε διδασκόµενο µάθηµα. 

1. Την περιέργεια των παιδιών για καθετί καινούργιο και κυρίως 

εντυπωσιακό. 

2. Την άµεση σύνδεση των πειραµάτων µε φαινόµενα που οι µαθητές 

καθηµερινά παρατηρούν γύρω τους. 

Και τα δύο µπορεί να τα επιτύχει προετοιµάζοντας κατάλληλα πειράµατα 

τα οποία να είναι εντυπωσιακά και ταυτόχρονα να εξηγούν φαινόµενα 

καθηµερινής ζωής. Αυτό µάλιστα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µπορέσει να 

επιτευχθεί στα πρώτα µαθήµατα. 
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2. Ατµοσφαιρική Πίεση 

2.1. Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι µαθητές τι είναι η ατµοσφαιρική πίεση και που µπορεί να 

τη συναντήσουµε. 

 

 

2.2. Νέα λέξη – έννοια 

Ατµοσφαιρική πίεση 
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Φύλλο  εργασίας  1 
 
Υλικά: 
Ποτήρι. 
Φύλλο χαρτιού σε µέγεθος όσο και το στόµιο του ποτηριού. 
Νερό. 
 

 
- Γέµισε το ποτήρι µε νερό µέχρι το χείλος του. 
- Τοποθέτησε στην επιφάνεια του ποτηριού το χαρτί. 
- Κρατώντας το χαρτί µε το χέρι σου, γύρισε απότοµα το 

ποτήρι ανάποδα. 
-Αν αφήσεις το χέρι σου, τι πιστεύεις πως θα συµβεί; 
 

_______________________________________________________ 
 
 - ∆ιώξε το χέρι σου. 
 - Τι συµβαίνει; 
  
_______________________________________________________ 
 
       - Γιατί δε φεύγει το χαρτί; 

 ______________________________________________________ 

 

 Γιατί πιστεύεις  πως συµβαίνει αυτό; 

_______________________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  2    
 
Υλικά: 
Ένα χωνί. 
Ένα χαρτί ψιλό. 
 
 

- Βάλε το χαρτί στο µεγάλο µέρος του χωνιού. 
 
- Αν βάλεις το χωνί στο στόµα σου και ρουφήξεις δυνατά 

τι περιµένεις να συµβεί; 
 
______________________________________________ 
 
- ∆οκίµασέ το. 
- Γιατί το χαρτί έρχεται προς τα µέσα ενώ δε ρουφάς το 

ίδιο; 
 
______________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  3 
 
 
Υλικά: 
Μια λεκάνη µε νερό. 
Ένα ποτήρι. 
Ένα κεράκι ρεσώ. 
 
 

- Άναψε το ρεσώ και τοποθέτησέ το  στην επιφάνεια του 
νερού. 

 
- Κράτησε το ποτήρι, ανάποδα πάνω στο ρεσώ, έτσι ώστε 

να µπει λίγο µέσα στο νερό. Πρόσεξε, να µην ακουµπήσει στον 
πάτο της λεκάνης. 

 
- Τι πιστεύεις πως θα συµβεί σε λίγο στη φλόγα του 

κεριού; 
  
_____________________________________________ 
 
- Γιατί συµβαίνει αυτό; 
 
-Τι παρατηρείς στην επιφάνεια του νερού µέσα στο 

ποτήρι; 
______________________________________________ 
 
- Γιατί ανέβηκε η στάθµη του νερού; 
 
_______________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  4    
 
 
Υλικά: 
Ένα τενεκεδάκι από αναψυκτικό. 
Γκαζάκι. 
Νερό. 
Πλαστελίνη 
 

- Βάλε λίγο νερό µέσα στο τενεκεδάκι. 
 

- Ζέστανε το νερό στο γκαζάκι µέχρι να βράσει. 
 
 - Βγάλε προσεκτικά το τενεκεδάκι από τη φωτιά. 

Κλείσε την τρύπα µε την πλαστελίνη. 
- Ρίξε κρύο νερό πάνω στο τενεκεδάκι.  
 
- Τι παρατηρείς να συµβαίνει; 
 
____________________________________________ 
 
- Γιατί συµβαίνει αυτό; 
  
____________________________________________ 
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2.3. Εξηγήσεις πειραµάτων 

1.  Ο αέρας που βρίσκεται κάτω από το χαρτί, του ασκεί µεγάλη πίεση, ικανή 

να κρατήσει το βάρος του νερού του ποτηριού. 

Η ατµοσφαιρική πίεση θα µπορούσε να κρατήσει µε αυτό τον τρόπο µια στήλη 

νερού ύψους περίπου 10 µέτρων! 

 

2. Τραβώντας µε το στόµα τον αέρα, στο εσωτερικό η πίεση µειώνεται. Έτσι η 

εξωτερική πίεση που ασκείται κάθετα στο χαρτί είναι µεγαλύτερη και το 

συγκρατεί.  

 

3. Σβήνοντας το κερί έχει κάψει το οξυγόνο του αέρα εσωτερικά. Η πίεση 

λοιπόν στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού της λεκάνης είναι µεγαλύτερη και 

σπρώχνει το νερό προς τα µέσα. 

 

4. Το νερό που έβρασε στο δοχείο έδιωξε  από µέσα τον περισσότερο αέρα. Το 

δοχείο γέµισε µε υδρατµούς. Όταν το ψύχουµε, οι υδρατµοί υγροποιούνται και 

γίνονται σταγονίδια. Η πίεση µέσα στο δοχείο γίνεται πάρα πολύ µικρή, αφού 

είναι κλειστό και δεν µπορεί να εισχωρήσει ο αέρας και η πίεση του 

εξωτερικού αέρα το συνθλίβει. 
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2.4. Συµπληρωµατικές γνώσεις 

 Η βασική αρχή για τη µέτρηση της ατµοσφαιρικής πίεσης βασίζεται 

στην ισορροπία στήλης υγρού που ασκεί την ίδια πίεση στο ίδιο οριζόντιο 

επίπεδο. Χρησιµοποιείται ο υδράργυρος, γιατί είναι το βαρύτερο υγρό, έχει 

ειδικό βάρος 13,6 gr/cm3. Ο χώρος πάνω από τον υδράργυρο µέσα στο 

σωλήνα είναι κενός από αέρα (µανοµετρικό κενό). 

Αν αντί για υδράργυρο χρησιµοποιήσουµε άλλο υγρό, το ύψος της 

στήλης θα είναι πολύ µεγάλο" το νερό π.χ. θα έχει ύψος περίπου 10 µέτρα. 

Στην ύπαρξη της ατµοσφαιρικής πίεσης βασίζεται και η άντληση νερού 

από τα πηγάδια µε τις υδραντλίες. θεωρητικά σύµφωνα µε τα παραπάνω 

µπορεί να αντληθεί νερό από βάθος 10 µ. 

Το σταγονόµετρο είναι απλό όργανο, του οποίου η λειτουργία βασίζεται 

στην ατµοσφαιρική πίεση. 

 

2.5. Εφαρµογές  

Βεντούζα      

Ποτήρι – Καλαµάκι    
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3. Άνωση 

Σε κάθε σώµα που βρίσκεται µέσα στο νερό ή στον αέρα εξασκείται άνωση, 

δηλαδή µια κατακόρυφη δύναµη από κάτω προς τα πάνω, αντίθετα από τη φορά του 

βάρους. 

 

3.1. Στατική άνωση 

 Το σώµα που βυθίζεται τελείως µέσα στο νερό που ισορροπεί, δέχεται τόση 

άνωση όση είναι το βάρος του νερού που εκτοπίζει το σώµα. Η άνωση αυτή λέγεται 

στατική άνωση. 

3.1.1. Στόχοι 

Να κατανοήσουν την έννοια της άνωσης στα υγρά. 

Να κατανοήσουν ότι η άνωση εξαρτάται από τον όγκο του σώµατος και την 

πυκνότητα του υγρού. 

 

3.1.2. Νέα λέξη – έννοια 

Άνωση.  

Στατική άνωση 
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Φύλλο  εργασίας   1 
 
 
Υλικά: 
Μια λεκάνη µε νερό. 
Λεκάνες άδειες σε διάφορα, µικρότερα µεγέθη, από την 
προηγούµενη. 
 
 
 

- Προσπάθησε να βάλεις τη µικρή λεκάνη, άδεια, µέσα 
στο νερό. 

 
- Πόσο εύκολο είναι; 
_____________________________________________ 
 
- Τι νοµίζεις ότι είναι αυτό που σε εµποδίζει; 
_____________________________________________ 
 
- Προσπάθησε να βάλεις τις άλλες λεκάνες που έχεις µέσα 

στο νερό. 
 
- Τι παρατηρείς, όσον αφορά τη δυσκολία εισαγωγής τους 

στο νερό; Από τι εξαρτάται; 
_____________________________________________ 
 
 
_______________________________________________ 

  

- ∆οκίµασε και άλλα σώµατα. 
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Φύλλο  εργασίας   2 
 
Υλικά: 
Ογκοµετρικός σωλήνας διαβαθµισµένος. 
∆υναµόµετρο αντοχής 1 χγρ. 
Αλάτι 
∆ύο ίδιοι µεταλλικοί κύλινδροι. 

 
- Γέµισε τον ογκοµετρικό σωλήνα µε νερό, περίπου στα 3/5 

του, και σηµείωσε πάνω του µε ένα µαρκαδόρο την ελεύθερη 
επιφάνεια του νερού. 

- Κρέµασε στο δυναµόµετρο το µεταλλικό κύλινδρο και 
σηµείωσε την ένδειξή του. 

_____________ γρ. 
 
- Βύθισε το σώµα µέσα στο νερό. 
- Τι παρατηρείς στην ένδειξη του δυναµόµετρου; Κατέγραψέ 

την. 
_____________________________________________ 
 
- Τι παρατηρείς στη στάθµη του νερού; Σηµείωσέ τη. 
 
_____________________________________________ 
 
- Επανέλαβε το ίδιο κρεµώντας και το δεύτερο κύλινδρο στο 

δυναµόµετρο. Τι παρατηρείς, όσον αφορά τον όγκο του νερού σε 
σχέση µε προηγουµένως. Σηµείωσε και κατέγραψε τις ενδείξεις. 

 _____________________________________________ 
 
- ∆ιέλυσε στο νερό αρκετή ποσότητα αλατιού και επανέλαβε 

τα προηγούµενα καταγράφοντας τώρα τις παρατηρήσεις σου. 
_______________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
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3.2. Εξηγήσεις πειραµάτων 

1.  Ανάλογα µε τον όγκο των αντικειµένων που βάζουµε µέσα έχουµε και 

διαφορετική άνωση. 

 

2.  Η άνωση που δέχεται ένα σώµα βυθισµένο σε υγρό, είναι ανάλογη µε τον 

όγκο του σώµατος και την πυκνότητα του υγρού. 
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3.3. Συµπληρωµατικές γνώσεις 

 
Η αρχή του Αρχιµήδη εξετάζεται στα ρευστά που βρίσκονται σε ηρεµία. η 

άνωση που δέχεται ένα σώµα µέσα σε ρευστό ερµηνεύεται αν πάρουµε υπόψη και 

µελετήσουµε τις δυνάµεις που ασκούνται σ' ένα σώµα εξαιτίας της υδροστατικής ή 

αεροστατικής πίεσης πάνω σ' αυτό. Οι δυνάµεις αυτές είναι µεγαλύτερες στις 

κατώτερες επιφάνειες του σώµατος παρά στις ανώτερες, επειδή βρίσκονται σε 

µεγαλύτερο βάθος, όπου η πίεση του ρευστού είναι µεγαλύτερη. Η διαφορά των 

πιεστικών δυνάµεων µεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας ισούται µε την 

άνωση. 

Η άνωση (Α) είναι κατακόρυφη δύναµη µε φορά αντίθετη προς την έλξη 

της γης και ισούται µε το βάρος του εκτοπιζόµενου υγρού (αερίου). Εφαρµόζεται 

στο κέντρο µάζας του εκτοπιζόµενου ρευστού. 

Υπολογίζεται από τη σχέση: 

Άνωση (Α) = Όγκος εκτοπιζόµενου ρευστού Χ ειδικό βάρος ρευστού 
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3.4. ∆υναµική   Άνωση 

 
 

Όταν µεταξύ δύο απέναντι επιφανειών ενός σώµατος, δηµιουργούνται 

ρεύµατα αέρα µε διαφορετική ταχύτητα, τότε εµφανίζεται στο σώµα µια 

δύναµη, που έχει φορά από τη µεριά του σώµατος που το ρεύµα είναι µικρής 

ταχύτητας προς τη µεριά που το ρεύµα είναι µεγάλης ταχύτητας. Η δύναµη 

αυτή έχει φορά από κάτω προς τα πάνω και λέγεται δυναµική άνωση. 

Η δυναµική άνωση είναι µεγαλύτερη, όταν η κατασκευή κινείται 

γρηγορότερα 

 

3.4.1. Στόχοι 

Να κατανοήσουν οι µαθητές µε απλά πειράµατα πότε εµφανίζεται η 

δυναµική άνωση πάνω σ’ ένα σώµα.  

 

3.4.2. Νέα λέξη έννοια 

∆υναµική άνωση 
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Φύλλο  εργασίας   1 
 
 
Υλικά: 
Ένα χοντρό βιβλίο. 
∆ύο κόλες χαρτί Α4. 
Ένα καλαµάκι αναψυκτικού. 
 

 
- Τοποθέτησε τις δύο κόλες χαρτιού ανάµεσα στις σελίδες 

του βιβλίου, σε απόσταση µεταξύ τους και µε το περισσότερο 
µέρος έξω από το βιβλίο. 

 
- Αν φυσήξεις µε το καλαµάκι ανάµεσα στις κόλες 

χαρτιού τι πιστεύεις πως θα συµβεί στα χαρτιά; 
_____________________________________________ 
 
- ∆οκίµασέ το. 
- Τι παρατηρείς να συµβαίνει; 
_____________________________________________ 
 
- Γιατί πιστεύεις πως συµβαίνει αυτό; 
 
_____________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας 2 
 
 
Υλικά: 
Ένα χωνί  
Ένα µπαλάκι του πινγκ-πονγκ 
 
Τοποθέτησε το µπαλάκι µέσα στο χωνί. Αν φυσήξεις από κάτω προς 
τα επάνω τι περιµένεις να κάνει το µπαλάκι. 
______________________________________________________ 

∆οκίµασε να φυσήξεις. Γιατί το µπαλάκι δεν φεύγει προς τα επάνω; 

______________________________________________________ 

Γύρισε το χωνί ανάποδα και συγκράτησε µε το χέρι σου το µπαλάκι. 
Αν φυσήξεις τώρα µε δύναµη, από επάνω προς τα κάτω, χωρίς να 
κρατάς το µπαλάκι, τι πιστεύεις πως θα συµβεί; 
______________________________________________________ 

∆οκίµασε να φυσήξεις µε δύναµη, χωρίς να κρατάς το µπαλάκι. Τι 
συµβαίνει; 
 
______________________________________________________ 

Γιατί πιστεύεις πώς δε φεύγει το µπαλάκι; 

_____________________________________________________ 

Πού µπορούµε να συναντήσουµε γύρω µας αυτό το φαινόµενο; 

___________________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας 3 
 
Υλικά: 
Κουβαρίστρα  
Χαρτονάκι      
Καρφίτσα 
 

 
Πέρασε µια καρφίτσα σε ένα χαρτονάκι και αυτή στην τρύπα µιας 

κουβαρίστρας, όπως στην παραπάνω εικόνα. 
Αν γυρίσεις την κουβαρίστρα µε το χαρτονάκι προς τα κάτω το 

χαρτονάκι θα πέσει ή θα µείνει σταθερό; 
___________________________________________________________ 

∆οκίµασέ το. 
Αν φυσήξεις δυνατά από την επάνω τρύπα της κουβαρίστρας, τι 

πιστεύεις πως θα γίνει µε το χαρτονάκι; 
___________________________________________________________ 

∆οκίµασέ το. 

Γιατί πιστεύεις πώς συµβαίνει αυτό; 

___________________________________________________________ 

Πού µπορούµε να συναντήσουµε γύρω µας αυτό το φαινόµενο; 

_______________________________________________________________ 
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3.4.3. Εξηγήσεις πειραµάτων 

1, 2, 3.    Αν σε δυο απέναντι επιφάνειες ενός σώµατος που βρίσκονται µέσα σε 

ροή έχουµε διαφορετικές ταχύτητες του αέρα, θα έχουµε και διαφορετικές 

πιέσεις. 

 

3.4.4. Συµπληρωµατικές γνώσεις 

 
Στην υδροδυναµική και αεροδυναµική βασικός νόµος είναι ο νόµος 

του Μπερνούλι: 

«Όταν ένα ρευστό βρίσκεται σε ροή µέσα σε σωλήνα, η πίεση είναι 

µικρή σε περιοχή µεγάλης ταχύτητας του ρευστού και µεγάλη σε περιοχή όπου 

η ταχύτητα είναι µικρή». 

Στις περιοχές της ροής, όπου οι ταχύτητες του ρευστού είναι µεγάλες, 

εκεί η πυκνότητα των ρευµατικών γραµµών είναι µεγάλη. 

Αν σε δυο απέναντι επιφάνειες ενός σώµατος που βρίσκονται µέσα σε 

ροή έχουµε διαφορετικές ταχύτητες του ρευστού (διαφορετικές πυκνότητες 

των ρευµατικών γραµµών), θα έχουµε και διαφορετικές πιέσεις. Και οι 

δυνάµεις που ασκούνται από τις πιέσεις αυτές προφανώς θα είναι 

διαφορετικές. Η διαφορά των δυο αυτών δυνάµεων δηµιουργεί «δυναµική 

άνωση». 

Οι εφαρµογές του νόµου του Μπερνούλι είναι πολλές. Η άνοδος του 

υγρού στους ψεκαστήρες, η µέτρηση της ταχύτητας των αεροπλάνων, ο 

εξαερισµός των αµπαριών των πλοίων, ο εξαερισµός των λεωφορείων και 

τόσων άλλων συσκευών ερµηνεύονται µε το νόµο αυτό. 
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Η διαφορετική πίεση στις πτέρυγες των αεροπλάνων δηµιουργείται µε 

τη διαφορετική κατασκευή των επιφανειών στο πάνω και κάτω µέρος των 

πτερύγων. Στο πάνω µέρος της πτέρυγας σχηµατίζεται «καµπούρα», ενώ στο 

κάτω µέρος σχηµατίζεται «κοιλότητα». Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι 

ρευµατικές γραµµές να γίνονται πιο πυκνές από το πάνω µέρος (µεγαλύτερη 

ταχύτητα) και εποµένως εκεί να εξασκείται µικρότερη πίεση.  

Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει στο κάτω µέρος, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται δύναµη που έχει συνιστώσα από κάτω προς τα πάνω και να 

εµφανίζεται έτσι η «δυναµική άνωση». 

 

3.4.5. Εφαρµογές 

 

Ως εφαρµογές του φαινοµένου της δυναµικής άνωσης, έχουµε την 

απογείωση του αεροπλάνου, καθώς και την «αρπαγή» της στέγης από τον 

ισχυρό άνεµο. 
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4. Υδροστατική πίεση 

4.1. Στόχοι 

Να γνωρίσουν οι µαθητές τι είναι η υδροστατική πίεση και που µπορεί να 

τη συναντήσουµε. 

Να κατανοήσουν ότι ασκούνται πιέσεις στα τοιχώµατα και τον πυθµένα 

των δοχείων εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης. 

 

4.2. Νέα λέξη έννοια 

Υδροστατική πίεση 
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Φύλλο  εργασίας 1 
Υλικά: 
Λεκάνη µε νερό. 
Συσκευή υδροστατικής πίεσης 
 

- Εφάρµοσε το δίσκο της συσκευής στο κάτω µέρος του 
σωλήνα και κράτησέ τον εκεί σταθερά µε το σχοινί. 

- Βύθισε τη συσκευή στο νερό. 
- Αν αφήσεις το σχοινί τι περιµένεις να γίνει; 

___________________________________________________ 
 

 Άφησε τώρα το σχοινί. Τι παρατηρείς;  
___________________________________________________ 
 
       Γιατί δε φεύγει ο δίσκος; 

 __________________________________________________ 

Ρίξε σιγά σιγά νερό µέσα στο σωλήνα, µέχρι το ύψος του 
νερού της λεκάνης. Φεύγει τώρα ο δίσκος; 
___________________________________________________ 

 
Συνέχισε να ρίχνεις νερό στο σωλήνα. Τι παρατηρείς 

τώρα;  
___________________________________________________ 

 Γιατί πιστεύεις   πως συµβαίνει αυτό; 

__________________________________________________   

 Επανέλαβε το ίδιο πείραµα µε αλατόνερο στην λεκάνη. Τι 
παρατηρείς τώρα; 
__________________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  2 
 
Υλικά: 
Ένα πλαστικό δοχείο (ή µεταλλικό) µε όσο δυνατόν µεγαλύτερο ύψος. 
Νερό. 
 

- Άνοιξε τρεις τρύπες στο δοχείο σε διαφορετικά ύψη και στην 
ίδια κατακόρυφο. Φρόντισε η  µια τρύπα να είναι κοντά στη βάση. 

 
 Αν ρίξεις νερό µέσα στο δοχείο, θα τρέξει νερό απ’ όλες τις 
τρύπες; 
 
_______________________________________________________ 
 

Αν γεµίσεις το δοχείο µέχρι επάνω, από πια τρύπα θα πεταχτεί 

πιο µακριά το νερό; 

 ______________________________________________________ 

      - Κλείσε µε τα δάχτυλά σου τις τρύπες και γέµισε το δοχείο µε 
νερό. 
 
      - Αποµάκρυνε τα δάχτυλά σου από τις τρύπες Τι παρατηρείς;  

_______________________________________________________ 

 Γιατί πιστεύεις   πως συµβαίνει αυτό; 

_______________________________________________________     

 Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πονάνε τα αυτιά µας όταν 

κατεβαίνουµε βαθιά στη θάλασσα; 
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4.3. Εφαρµογές:  

1. Στην κατασκευή φραγµάτων.    

 
 

2. Στην πίεση που ασκεί η θάλασσα στους δύτες και στα υποβρύχια. 

  
 

3. Υδροστρόβιλος – αυτόµατο πότισµα 
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4.4. Εξηγήσεις πειραµάτων 

1. Η πίεση που ασκεί το υγρό συγκρατεί το δίσκο στη θέση του. Όταν η 

επιφάνεια του νερού µέσα στο σωλήνα ξεπεράσει την ελεύθερη 

επιφάνεια του νερού της λεκάνης, τότε ο δίσκος φεύγει. Όταν υπάρχει 

αλατόνερο στη λεκάνη, τότε το ύψος της στάθµης του νερού µέσα στο 

σωλήνα πρέπει να είναι υψηλότερο από αυτό της λεκάνης για να φύγει ο 

δίσκος. Αυτό συµβαίνει επειδή η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη µε 

την πυκνότητα του υγρού. 

2. Όσο πιο βαθιά βρισκόµαστε στο νερό, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

υδροστατική πίεση. Το νερό λοιπόν πετάγεται µακρύτερα από την κάτω 

τρύπα, επειδή η πίεση του είναι πιο µεγάλη. 
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4.5. Συµπληρωµατικές γνώσεις 

Η Υδροστατική, κυρίως, ασχολείται µε τους νόµους (αρχές) της 

υδροστατικής πίεσης, της µετάδοσης των εξωτερικών πιέσεων µέσα στα υγρά, 

την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων και της άνωσης. 

Στο εσωτερικό ενός υγρού εξασκείται πίεση που προέρχεται από το βάρος 

των υπερκείµενων στρωµάτων του υγρού. Η πίεση αυτή είναι ανάλογη του 

βάθους από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού καθώς επίσης ανάλογη και του 

ειδικού βάρους του υγρού. 

Υδροστατική πίεση (ρ) = Ειδικό βάρος (ε) Χ βάθος (Μ) 

Η µαθηµατική αυτή διατύπωση ονοµάζεται συνήθως θεµελιώδης νόµος ή 

θεµελιώδης αρχή της υδροστατικής. 

Το ειδικό βάρος ενός σώµατος (υγρού) είναι το βάρος που έχει ο όγκος 

ενός κυβικού εκατοστού από το σώµα αυτό. Για έναν τόπο το ειδικό βάρος (ε) 

συνδέεται άµεσα µε την πυκνότητα (ρ) του σώµατος και δίνεται µε τον τύπο: 

Ειδικό βάρος (ε) = πυκνότητα (ρ) χ ένταση της βαρύτητας (g) 

Επειδή οι µαθητές δεν έµαθαν ακόµη την έννοια του ειδικού βάρους, 

µπορούµε να λέµε ότι η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη µε την πυκνότητα.  

Για να βρούµε τη δύναµη που εξασκείται σε µια επιφάνεια µέσα στο υγρό 

εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης, πολλαπλασιάζουµε την πίεση που ασκεί το 

υγρό στο βάθος αυτό µε το εµβαδά της επιφάνειας πάνω στην οποία εξασκείται 

η πίεση. Η δύναµη π.χ. που ασκείται στον πυθµένα ενός δοχείου βρίσκεται αν 
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πολλαπλασιάσουµε την υδροστατική πίεση που υπάρχει στο βάθος αυτό µε το 

εµβαδά της επιφάνειας του πυθµένα. 

Στα πλάγια τοιχώµατα η ασκούµενη δύναµη έχει µεταβλητό µέτρο και 

αυξάνει ανάλογα µε το βάθος. 

Τις µεγάλες πιέσεις που ασκεί το θαλάσσιο νερό λαµβάνουµε υπόψη 

στις εργασίες µέσα στο νερό, π.χ. οι δύτες που εργάζονται σε πλοία που έχουν 

βυθιστεί. Για καταδύσεις µέχρι 50 µ. βάθος οι δύτες χρησιµοποιούν λαστιχένια 

στολή που κλείνει αεροστεγώς µε ένα στρογγυλό κράνος. Ο αέρας αναπνοής 

µεταφέρεται µε σωλήνα από το σκάφος που συνοδεύει τους δύτες. Για να 

µπορεί να διαφύγει ο αέρας εκπνοής, πρέπει η πίεση του να είναι µεγαλύτερη 

από την πίεση του νερού σ' αυτό το βάθος. 

Η κατάδυση και η ανάδυση πρέπει να γίνονται αργά για να µπορεί το 

ανθρώπινο σώµα να προσαρµόζεται στις αλλαγές της πίεσης. Για καταδύσεις 

σε βάθος µεγαλύτερο από 50 µ. χρησιµοποιείται κώδωνας κατάδυσης. Ο δύτης 

εργάζεται σ' έναν ατσάλινο κώδωνα σταθερό στις πιέσεις του νερού, και µε 

κανονική ατµοσφαιρική πίεση. 
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Ασκήσεις 

Σε ποιο από τα τρία δοχεία η κατανοµή των δυνάµεων που εξασκεί το νερό 

στα πλάγια τοιχώµατα είναι η σωστή; 

 

 
 
 

Ποιο το λάθος στην παρακάτω εικόνα; 
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5.      Συγκοινωνούντα δοχεία 

5.1. Στόχοι 

Να κατανοήσουν µε απλά πειράµατα την αρχή των συγκοινωνούντων 

δοχείων. 

Να µάθουν ορισµένες από τις εφαρµογές των συγκοινωνούντων δοχείων. 

 

5.2. Νέες λέξεις – έννοιες  

Ελεύθερη επιφάνεια 

Συγκοινωνούντα δοχεία 

 



Αεροστατικά και Υδροστατικά φαινόµενα 
Αλεξόπουλος Χ., Γούτσος Χ., Σκαλτσάς Α., Τάσιος ∆. 

 

 32

Φύλλο  εργασίας   1 
Υλικά: 
Συσκευή συγκοινωνούντων δοχείων. 
Χρωµατισµένο νερό. 
Πώµατα για τους σωλήνες. 
Λίγο λάδι. 

 
 

- Παρατήρησε τη συσκευή των συγκοινωνούντων δοχείων 
και κυρίως τις διαφορές στο σχήµα των σωλήνων. 

 
- Κλείσε µε τα πώµατα τους σωλήνες. αφήνοντας έναν 

ανοιχτό. 
 
- Ρίξε νερό στον ανοιχτό σωλήνα.  
 
- Αν βγάλεις τις τάπες από τους σωλήνες τι πιστεύεις πως 

µπορεί να συµβεί; 
_____________________________________________ 
 
- Βγάλε µία µία τις τάπες. Τι παρατηρείς; 
_____________________________________________ 
 
- Συµπλήρωσε µε νερό και παρατήρησε το ύψος που 

φτάνει µέσα στους σωλήνες. 
 
- Βρίσκεται το νερό σε όλους τους σωλήνες στο ίδιο ύψος; 
 
_____________________________________________ 
 
- Ρίξε λίγο λάδι σε έναν από τους σωλήνες. Τι παρατηρείς 

τώρα για το ύψος των υγρών στους σωλήνες; 
______________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  2 
 
 
Υλικά: 
Χωνί 
Λάστιχο 
∆οκιµαστικός σωλήνας µε µικρή έξοδο 
Βάση στήριξης 

 
- Φτιάξε τη διάταξη της εικόνας. 
 
- Ρίξε νερό στο χωνί. 
  
- Τι παρατηρείς να συµβαίνει στο σωλήνα την ώρα που 

βγαίνει το νερό;  
_____________________________________________ 
 
 
- Γιατί πιστεύεις πως συµβαίνει αυτό; 
 
_______________________________________________ 
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Φύλλο  εργασίας  3 
 
 
Υλικά: 
Χωνί 
Λάστιχο 
∆οκιµαστικός σωλήνας µε µικρή έξοδο 
Βάση στήριξης 
 

- Φτιάξε τη διάταξη της εικόνας. 
 
- Ρίξε νερό στο χωνί. 
  
- Τι παρατηρείς στο νερό που πετάγεται;  
_____________________________________________ 
 
- Μέχρι ποιο ύψος φτάνει; 
 
______________________________________________ 
 
- Γιατί πιστεύεις πως συµβαίνει αυτό; 
 
_______________________________________________ 
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5.3. Άσκηση 

Τι λάθος παρατηρείς στην εικόνα; 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
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5.4. Συµπληρωµατικές γνώσεις 

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων ισχύει 

όταν έχουµε το ίδιο υγρό στα διάφορα δοχεία που συγκοινωνούν και ότι οι 

επιφάνειές τους είναι ελεύθερες. Για να αποδείξουµε ότι οι ελεύθερες 

επιφάνειες του υγρού βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, θεωρούµε µια 

οριζόντια διαχωριστική επιφάνεια που τέµνει τα δοχεία. 

Επειδή το νερό ηρεµεί, σηµαίνει ότι η πίεση που ασκούν οι δύο 

υπερκείµενες στήλες του υγρού στη διαχωριστική επιφάνεια είναι ίσες. 

Αν κάποιο δοχείο είναι από πάνω κλειστό, τότε σε αυτό η επιφάνεια του 

υγρού δε θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τις άλλες επιφάνειες. 

Επίσης αν στα διάφορα δοχεία βρίσκονται υγρά διαφορετικού ειδικού 

βάρους και τα υγρά δεν αναµειγνύονται, οι ελεύθερες επιφάνειές τους δε θα 

βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, αλλά σε επίπεδα που θα εξαρτώνται 

από το ειδικό τους βάρος. Τα βαριά υγρά θα βρίσκονται σε χαµηλότερο 

επίπεδο. 

5.5. Εφαρµογές 

Πηγές, πηγάδια, αρτεσιανά, υδραγωγεία 

 


