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Όπου Fυγρ=mg (με αυτήν τη δύναμη πιέζει το υγρό το έμβολο λόγω του βάρους 

του) 

Το δοχείο του παραπάνω σχήματος περιέχει υγρό πυκνότητας ρ.  

‘Οταν ήταν όρθιο κλείστηκε με έμβολο που μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, σε 

ατμοσφαιρική πίεση ίση με 1Atm, έτσι ώστε να μην έχει εγκλωβιστεί αέρας στο 

εσωτερικό του. 

Ας δούμε  πώς υπολογίζουμε τις πιέσεις όταν γυρίζουμε ανάποδα το δοχείο, 

στην απλή περίπτωση που το έμβολο είναι αβαρές και δεν επιβάλλουμε κάποια 

δική μας δύναμη F στο έμβολο.  

Δηλαδή θέτουμε  w=F=0      Pατμ=1Atm 

επιτάχυνση της βαρύτητας = g       ύψος της στήλης του υγρού =h 

Όταν το δοχείο ήταν όρθιο το έμβολο επέβαλλε εξωτερική πίεση στο υγρό ίση 

με 1Atm, δηλαδή ίση με την ατμοσφαιρική. 

Εξωτερική πίεση θα εννοούμε την πίεση που έχει μεταδοθεί από 

εξωτερικό αίτιο σε όλα τα σημεία του υγρού και δεν έχει σχέση με τη 

βαρύτητα. 

(Την εξωτερική πίεση μπορούμε να την επιβάλλουμε μέσω του εμβόλου ή μέσω 

κάποιου αερίου με το οποίο έρχεται σε επαφή η ανώτερη επιφάνεια του υγρού, 

κλπ) 
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Όταν το δοχείο γύρισε ανάποδα, τότε το έμβολο πιέστηκε προς τα κάτω λόγω 

του υπερκείμενου υγρού, που τώρα ασκεί στο έμβολο επιπλέον πίεση ίση με 

ρgh, η οποία μειώνει την αρχική εξωτερική πίεση που ασκείτο στο έμβολο 

και ήταν ίση με την ατμοσφαιρική.   

Δηλαδή αν στην αρχή στο όρθιο δοχείο η εξωτερική πίεση που επέβαλλε το 

έμβολο και είχε μεταδοθεί σε όλα τα σημεία του υγρού ήταν 1Atm, όταν το 

δοχείο γυρίζει ανάποδα, η εξωτερική πίεση που επιβάλλεται στο υγρό μέσω 

του εμβόλου και μεταδίδεται σε όλα τα σημεία του υγρού, δεν είναι πια 

pεξ=1Atm,  αλλά  pεξ’=1Atm-ρgh,  που τυχαίνει να είναι ίση με την πίεση που 

επικρατεί στην πάνω επιφάνεια του υγρού(!) 

Τότε μπορούμε να πούμε ότι η ολική πίεση στον πυθμένα του ανάποδου δοχείου 

είναι: 

p=pυδρ + pεξ’ 

p=ρgh + (1Atm-ρgh) = 1Αtm (1) 

Βλέπουμε  λοιπόν ότι η πίεση στο σημείο Β, στον πυθμένα, «δεν εξαρτάται» από 

την ποσότητα ρgh, και είναι κάτι πολύ λογικό, αφού κάθε φορά που 

αναποδογυρίζουμε το δοχείο μειώνουμε την αρχική εξωτερική πίεση κατά 

ρgh, επομένως με τον τρόπο αυτόν «εξουδετερώνουμε» την επίδραση της 

υδροστατικής πίεσης,  η οποία φαίνεται να «εξαφανίζεται», όπως προκύπτει 

από τον υπολογισμό της συνολικής πίεσης στον πυθμένα του δοχείου στη σχέση 

(1). 

Παρατήρηση 

Το ίδιο θα συνέβαινε αν το δοχείο ήταν όρθιο και ασκούσαμε μέσω του εμβόλου 

μια επιπλέον πίεση ίση με ρgh προς τα πάνω, ώστε να μειώσουμε πάλι κατά 

την ποσότητα ρgh την αρχική εξωτερική πίεση που ήταν ίση με την 

ατμοσφαιρική.   

Τότε η εξωτερικά επιβαλλόμενη πίεση μέσω του εμβόλου θα γινόταν πάλι  

pεξ’=1Atm-ρgh  

 Και στον πυθμένα του δοχείου θα είχαμε πάλι ολική πίεση  

p=pυδρ + pεξ’ 

p= ρgh+ (1Atm-ρgh) = 1Atm  

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1)Αν γυρίσουμε ανάποδα το δοχείο, το «τοπίο» αλλάζει. 

Η εξωτερικά επιβαλλόμενη πίεση που έχει μεταδοθεί σε όλα τα σημεία του 

υγρού δεν είναι πια 1Αtm (ίση με την ατμοσφαιρική), αλλά 1Atm-ρgh. 

Επίσης, όπως φαίνεται, το κατά πόσον θα μειωθεί η εξωτερικά επιβαλλόμενη 

πίεση «εξαρτάται» από την ποσότητα ρgh, αφού κάθε φορά όταν γυρίζουμε το 

δοχείο ανάποδα, αφαιρείται αυτός ο όρος από την αρχική εξωτερική πίεση που 

ήταν 1Atm. 

2)Στην περίπτωση που έχουμε ένα απλό δοχείο γεμάτο νερό που φράσσεται με 

έμβολο στην ανώτερη επιφάνειά του ή έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, 

για να βρούμε την πίεση σε βάθος h από την επιφάνεια του υγρού μπορούμε 

κάλλιστα να εφαρμόζουμε τον τύπο p=pυδρ+pεξ  ή  p=ρgh + pεξ προσέχοντας να 

αντικαθιστούμε κάθε φορά στη θέση  pεξ  την πίεση που επιβάλλουμε μέσω του 

εμβόλου ή την ατμοσφαιρική. 

3)Επειδή πολλές φορές ο τύπος p=pυδρ+pεξ  δημιουργεί δυσκολίες στη 

σωστή εφαρμογή του, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τον τύπο  

pB-pΓ = ρgh  

που μας δίνει τη διαφορά πίεσης ανάμεσα σε δύο σημεία ενός υγρού Β και 

Γ, με υψομετρική διαφορά h, όπως φαίνεται στο αρχικό σχήμα. 
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