24ο Μάθημα
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Ο αέρας, όπως και κάθε αέριο, ασκεί δυνάμεις, ασκεί πιέσεις

Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι πιέσεις μπορεί να ασκηθούν στην επιφάνεια στερεών και
υγρών σώματων. Τι συμβαίνει στην περίπτωση των αερίων; Kαι αυτά ασκούν πίεση στην
επιφάνεια στερεών και υγρών σωμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
ατμοσφαιρικός αέρας που ασκεί σε όλα τα σώματα με τα οποία βρίσκεται σε επαφή την
ατμοσφαιρική πίεση.

Πείραμα 1
Πάρτε ένα χάρτινο κουτί χυμού, αδειάστε το περιεχόμενό του
και προσαρμόστε ένα καλαμάκι στο στόμιό του, έτσι ώστε ο
αέρας να μπορεί να περνά μόνο από το καλαμάκι.
Αναρροφήστε με το στόμα τον αέρα από το κουτί. Τι
παρατηρείτε;
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Πείραμα 2
Κλείστε το μεγάλο άνοιγμα ενός χωνιού με ελαστική
μεμβράνη (π.χ. από ένα μπαλόνι) και από το μικρό άνοιγμα
αναρροφήστε με το στόμα τον αέρα.
Τι διαπιστώνετε;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Από τον ορισμό των δυνάμεων, ξέρουμε ότι αυτές προκαλούν
και παραμορφώσεις.

• Πού οφείλονται οι παραμορφώσεις που παρατηρούμε στα
δύο παραπάνω πειράματα;
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Με ποιο σώμα βρίσκονται σε επαφή τα τοιχώματα του κουτιού
και η μεμβράνη; .................. Οι παραμορφώσεις οφείλονται σε
δυνάμεις που ασκεί ............. στις εξωτερικές επιφάνειες των
σωμάτων. Πριν από τα πειράματα, αέρας υπήρχε και στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό των σωμάτων. Με την
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O αέρας ασκεί
δύναμη στα σώματα
H δύναμη εξαρτάται
από την πυκνότητα
του αέρα

αναρρόφηση, λιγοστεύει δραστικά ο αέρας στο ................ .
Μπορούμε επομένως να δεχθούμε ότι ο αέρας ασκεί κάποια
δύναμη στα σώματα με τα οποία βρίσκεται σε επαφή. Όσο
περισσότερος είναι ο αέρας μέσα στον ίδιο χώρο (όσο πιο
πυκνός είναι ο αέρας), τόσο ..................... δύναμη ασκεί στα
σώματα. Πριν από την αναρρόφηση, οι δυνάμεις που ασκούσε
ο αέρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ήταν ............. και γι'
αυτό δεν είχαμε παραμόρφωση.

• Τώρα μπορείς να εξηγήσεις πού οφείλονται οι παραμορφώσεις:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Πείραμα 3
Πάρτε ένα μακρύ καλαμάκι και αναρροφήστε μ' αυτό
νερό από ένα ποτήρι.
α. Κλείστε απότομα με το δάχτυλό σας το επάνω στόμιο
του καλαμακιού. Τι παρατηρείτε;
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
β. Έπειτα, αφήστε ελεύθερο το στόμιο. Τι συμβαίνει;
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
γ. Ξεκινήστε πάλι από την αρχή. Τώρα όμως αφήστε για λίγο το στόμιο και ξανακλείστε
το, προτού να χυθεί όλο το νερό. Τι παρατηρείτε;
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Μια ποσότητα νερού συγκρατείται μέσα στο καλαμάκι
(Πείραμα α). Κάποια δύναμη συγκρατεί την ποσότητα αυτήν
μέσα στο καλαμάκι. Ποιος ασκεί αυτή τη δύναμη; Η στήλη του
υγρού έρχεται σε επαφή με δύο σώματα, το καλαμάκι και τον
αέρα. Μήπως το καλαμάκι, με τα τοιχώματά του, ασκεί αυτή τη
δύναμη; Όταν αποσύρατε το δάχτυλό σας, το υγρό έπεσε
(Πείραμα β). Άρα δεν είναι .............................. που ασκεί
δύναμη στη στήλη του νερού και την συγκρατεί. Γιατί η στήλη
που συγκρατείται ήταν μικρότερη στην περίπτωση του
Πειράματος γ;
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• Να προσπαθήσετε να εξηγήσετε τις παρατηρήσεις αυτές,
λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του αέρα που υπήρχε
κάθε φορά πάνω από το νερό μέσα στο καλαμάκι.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Πείραμα 4
Παίξτε τώρα με μια πλαστική σύριγγα, χωρίς τη βελόνα της.
α. Μετακινήστε το έμβολο σε μια θέση γύρω στη μέση της
σύριγγας και φράξτε με το δάχτυλό σας το στόμιο.

Θα κρατάτε το στόμιο κλειστό συνεχώς, σε όλα τα
πειράματα που ακολουθούν.
Τραβήξτε τώρα προς τα έξω το έμβολο. Τι παρατηρείτε;
Άλλαξε η ποσότητα του αέρα που έχετε κλείσει μέσα στη
σύριγγα;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
β. Αφήστε το έμβολο ελεύθερο, κρατώντας πάντοτε το στόμιο κλειστό. Τι παρατηρείτε;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
γ. Κρατώντας πάντοτε το στόμιο κλειστό, σπρώξτε τώρα το έμβολο προς τα μέσα. Τι
παρατηρείτε;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
δ. Τέλος, αφήστε το έμβολο ελεύθερο, κρατώντας πάντοτε το στόμιο κλειστό. Τι
παρατηρείτε;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Μπορείτε να εξηγήσετε τις παρατηρήσεις σας σε όλα τα
παραπάνω πειράματα;
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

151

24. Aτμοσφαιρική πίεση

Σε όλα τα παραπάνω πειράματα είναι εμφανής η άσκηση
δυνάμεων από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ξέρουμε τώρα ότι όταν
ασκείται σε μια επιφάνεια μια δύναμη, το αποτέλεσμα
εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος της δύναμης, αλλά και από
κάτι
άλλο.
Θυμάσαι
ποιο;
................................................................... Για τον λόγο αυτόν
εισαγάγαμε ένα καινούριο φυσικό μέγεθος. Ποιο μέγεθος;
...............................................................................
Oρισμός της
ατμοσφαιρικής
πίεσης

Είναι πια φανερό ότι ο αέρας ασκεί ............................................
σε όλα τα σώματα με τα οποία βρίσκεται σε επαφή. Στην
περίπτωση του ατμοσφαιρικού αέρα, την πίεση αυτή την
ονομάζουμε
................................................................................................. .
Μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα
πειράματα και να εξηγήσουμε τις παρατηρήσεις μας, όχι με
βάση τις δυνάμεις που ασκεί ο αέρας, αλλά με βάση την πίεση.
Για παράδειγμα, στο Πείραμα 1 προτού να αναρροφήσουμε τον
αέρα από το εσωτερικό του κουτιού, η πίεση στο εξωτερικό και
στο
εσωτερικό
ήταν
διαφορετική
ή
η
ίδια;
..................................... Και όταν αναρροφήσαμε τον αέρα, τι
συνέβη;
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Η πίεση που ασκεί ο αέρας δεν είναι πάντοτε η ίδια. Στο
Πείραμα 4, σίγουρα αισθανθήκατε την αλλαγή της
συμπεριφοράς του αέρα, που οφειλόταν σε διαφορετική πίεση
κάθε φορά. Στο Πείραμα 3, η πίεση που ασκεί ο αέρας στην
ελεύθερη επιφάνεια του νερού μέσα στο ποτήρι είναι ίδια ή
διαφορετική από την πίεση που ασκεί ο αέρας στην επιφάνεια
του νερού μέσα στο καλαμάκι; ............................................
Ποια είναι τότε η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές πιέσεις;
.................................................

Σχέση της πίεσης
αερίου με την
πυκνότητά του

• Μέσα σε ένα κλειστό δοχείο που περιέχει αέρα, προσθέτουμε
κι άλλο αέρα (π.χ. με μια τρόμπα). Τι νομίζεις ότι θα συμβεί
στο μέγεθος της πίεσης του αέρα μέσα στο δοχείο;
.................................................................................................
.................................................................................................
• Μπορείς να βγάλεις ένα γενικό συμπέρασμα για την πίεση
που ασκεί ένα αέριο σε σχέση με την πυκνότητα του αερίου;
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
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Mεταβολή της
ατμοσφαιρικής πίεσης
με το υψόμετρο

Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της
θάλασσας είναι 100.000 Pa περίπου. Στο τέλος του μαθήματος
περιγράφεται ένας τρόπος για να μετρήσουμε την
ατμοσφαιρική πίεση (το πείραμα του Torricelli). Επειδή ο
υδράργυρος είναι βλαβερός για την υγεία (είναι τοξικός), θα
κάνετε ένα όμοιο πείραμα με νερό, για να καταλάβετε το
πείραμα του Torricelli.
Όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας,
η ατμόσφαιρα γίνεται αραιότερη, δηλαδή η πυκνότητα του
αέρα γίνεται μικρότερη. Τι περιμένεις ότι κάνει η
ατμοσφαιρική πίεση τότε, σε σχέση με την επιφάνεια της
θάλασσας, μένει η ίδια, είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη;
....................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Πείραμα 5

Βάλτε αρκετό νερό σε μια πλατιά πλαστική
λεκάνη. Γεμίστε εντελώς με νερό έναν λεπτό
γυάλινο σωλήνα που είναι κλειστός στο ένα
του άκρο. Με τον δείκτη του χεριού κλείστε
καλά το ανοιχτό άκρο και αναποδογυρίστε τον
σωλήνα μέσα στο νερό της λεκάνης,
κρατώντας τον σωλήνα όρθιο με το κλειστό
άκρο του προς τα πάνω. Να προσέξτε να μην
μπει αέρας μέσα στον σωλήνα. Τι παρατηρείτε;
.............................................................................
.............................................................................
.
Μπορείτε να εξηγήσετε αυτό που παρατηρείτε;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης:
Το πείραμα του TORRICELLI
Με το παρακάτω πείραμα, πρώτος ο Ιταλός Φυσικός
Εvangelista Torricelli το 1643 πέτυχε να μετρήσει την
ατμοσφαιρική πίεση.
Γεμίζουμε ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα, κλειστό στο ένα άκρο,
μήκους 1 m περίπου, πλήρως με υδράργυρο. Κτυπάμε
ελαφρά εκεί που υπάρχουν φυσαλίδες αέρα και αφού
κλείσουμε με το δάχτυλο το ανοικτό του άκρο, τον
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αναποδογυρίζουμε μέσα σε μια μικρή λεκάνη
που
κι
αυτή
περιέχει
υδράργυρο.
Απομακρύνουμε τώρα το δάχτυλό μας. Θα
παρατηρήσουμε ότι η στήλη υδραργύρου
κατεβαίνει και σταθεροποιείται σε κάποιο
ύψος από την ελεύθερη επιφάνειά του μέσα
στη λεκάνη.
Πάνω από τη στήλη του υδραργύρου μέσα
στον σωλήνα υπάρχει κενό δηλαδή δεν
υπάρχει αέρας. Η στήλη του υδραργύρου
συγκρατείται από την ................................
που εξασκείται στην ελεύθερη επιφάνεια του
υδραργύρου μέσα στη λεκάνη. Έτσι η ατμοσφαιρική πίεση που εξασκείται σ' ένα οποιοδήποτε
τμήμα της ελεύθερης επιφάνειας του υδραργύρου είναι ίση με την υδροστατική πίεση που
ασκείται στη βάση της στήλης του υδραργύρου.
Αν το πείραμα αυτό το εκτελέσουμε στο επίπεδο της θάλασσας, το ύψος της στήλης είναι 76
cm (760 mm). Aυτή την ατμοσφαιρική πίεση την ονομάζουμε κανονική ατμοσφαιρική πίεση.
Αυτή γράφεται 76 cm Hg ή 760 mm Hg και διαβάζεται "76 εκατοστόμετρα στήλης
υδραργύρου" ή "760 χιλιοστόμετρα στήλης υδραργύρου" (Hg είναι το χημικό σύμβολο του
υδραργύρου). Η τιμή της κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης λέγεται και 1 ατμόσφαιρα (1 atm).
Αν υπολογίσουμε την πίεση που ασκεί η στήλη υδραργύρου μέσα στον σωλήνα, θα βρούμε ότι
είναι περίπου 100.000 Pa = 100.000 N/m2, δηλαδή σε μια επιφάνεια 1 m2 ο αέρας εξασκεί
δύναμη 100.000 N, δύναμη που αντιστοιχεί σε μάζα περίπου ............ kg = .............. tn (τόννοι).

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Μπορείς να περιγράψεις δύο πειράματα με τα οποία να δείχνεται ότι ο αέρας ασκεί
δυνάμεις στα σώματα με τα οποία βρίσκεται σε επαφή;
2. Πώς από τις δυνάμεις αυτές συμπεραίνουμε ότι ο αέρας ασκεί δυνάμεις στα σώματα
με τα οποία βρίσκεται σε επαφή;
3. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της ατμοσφαιρικής πίεσης;
4. Έχουμε μια ανοιχτή κενή φιάλη. Η πίεση του αέρα μέσα σ' αυτήν είναι ίση, μεγαλύτερη
ή μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση; Κατόπιν κλείνουμε καλά τη φιάλη με το
πώμα. Τι κάνει τώρα η πίεση μέσα στη φιάλη, αλλάζει;
5. Τι ονομάζουμε κανονική ατμοσφαιρική πίεση; Πόση είναι η τιμή της;
6. Τι κάνει η ατμοσφαιρική πίεση όταν ανεβαίνουμε ψηλότερα από την επιφάνεια της
θάλασσας, μένει η ίδια, μεγαλώνει ή μικραίνει; Να εξηγήσεις την απάντησή σου.
7. Με ποιο τρόπο μέτρησε ο E. Torricelli την ατμοσφαιρική πίεση;
8. Πώς εξηγείς ότι ύψος στήλης υδραργύρου 76 cm (760 mm) ασκεί πίεση ίση με την
ατμοσφαιρική πίεση;
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Και λίγη ιστορία: Τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου

Ο Δήμαρχος της πόλης του Μαγδεμβούργου της Γερμανίας Otto von Guericke έκανε το 1654
το ακόλουθο ιστορικό πείραμα.
Χρησιμοποίησε μια συσκευή που αποτελούνταν από δύο κοίλα μεταλλικά ημισφαίρια
διαμέτρου 10-15 cm με χοντρά τοιχώματα. Ανάμεσα στα χείλη των ημισφαιρίων τοποθέτησε
δερμάτινο δακτύλιο (πετσί) λιπασμένο, για να γίνεται όσο το δυνατό καλύτερη επαφή μεταξύ
των ημισφαιρίων. Το ένα ημισφαίριο είχε στρόφιγγα από την οποία αφαιρούνταν ο
ατμοσφαιρικός αέρας με αντλία.
Όταν τα ημισφαίρια περιέχουν αέρα, μπορεί ν’ αποχωρισθούν εύκολα γιατί η ατμοσφαιρική
πίεση μέσα και έξω από την σφαίρα είναι ................. . Όταν όμως αφαιρεθεί ο αέρας, τότε
χρειάζεται τεράστια δύναμη για ν’ αποχωρισθούν τα ημισφαίρια. Στο πείραμα του
Μαγδεμβούργου, 16 άλογα, 8 σε κάθε πλευρά, δεν κατάφεραν να τα αποχωρίσουν. Τούτο
οφειλόταν στ............................ που εξασκούνταν στο εξωτερικό των ημισφαιρίων, ενώ στο
εσωτερικό τους η πίεση ήταν πολύ πιο ................. εξαιτίας του ότι ........................................
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Για να γνωρίσεις περισσότερα,
να σκεφθείς και να καταλάβεις γιατί
1. Πάρε ένα κενό χαρτόκουτο με καπάκι που κλείνει καλά (ερμητικά), π.χ. από φρέσκο γάλα. Με
καλά κλειστό το καπάκι, προσπάθησε να τσαλακώσεις το κουτί. Τι παρατηρείς; Να κάνεις το ίδιο
με ανοικτό τώρα το καπάκι. Nα εξηγήσεις τις παρατηρήσεις σου.
2. Όταν φουσκώνουμε ένα μπαλόνι, βάζουμε αέρα φυσώντας μέσα σ' αυτό. Γιατί φουσκώνει το
μπαλόνι; Γιατί παρά την ατμοσφαιρική πίεση, το μπαλόνι μένει φουσκωμένο;
3. Γιατί παρά την ατμοσφαιρική πίεση μπορούμε να κρατήσουμε σε οριζόντια θέση ένα λεπτό
φύλλο χαρτιού;
4. Η πίεση στο εσωτερικό του σώματός μας είναι ίση, μεγαλύτερη ή μικρότερη από την
ατμοσφαιρική πίεση; (ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν εννοούμε την πίεση του αίματος, αλλά την πίεση του αέρα
μέσα στο σώμα μας.)
5. Αν εκτελούσατε το πείραμα Torricelli στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της χώρας μας, του
Ολύμπου, που έχει ύψος 2900 m, σε τι ύψος θα έφθανε η στήλη του υδραργύρου σε σχέση με
το ίδιο πείραμα στην επιφάνεια της θάλασσας, το ίδιο, μεγαλύτερο ή μικρότερο; Να εξηγήσεις
την απάντησή σου.
6. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου 100.000 N/m2 = 100.000 Pa. Να υπολογίσεις πόση περίπου
(δηλαδή κατά προσέγγιση) είναι η επιφάνεια ενός ανθρώπινου σώματος, και από αυτήν, πόση
δύναμη δέχεται ένας άνθρωπος από τον αέρα. Η δύναμη 100.000 Ν είναι περίπου δέκα φορές
μεγαλύτερη από τη δύναμη με την οποία ένα αυτοκίνητο έλκει ένα τροχόσπιτο. Πώς εξηγείς ότι
παρόλα αυτά το σώμα μας δεν συνθλίβεται από τη δύναμη του αέρα;
7. Στην περίπτωση του Πειράματος 5, ο σωλήνας μένει γεμάτος με νερό, το νερό δηλαδή δεν
κατεβαίνει όπως ο υδράργυρος στο πείραμα του Torricelli. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υδράργυρος
είναι 13,6 φορές βαρύτερος από το νερό (ο υδράργυρος έχει πυκνότητα 13,6 g/cm3, ενώ το νερό
1 g/cm3), να υπολογίσεις μέχρι ποιο ύψος μπορεί να συγκρατείται σε σωλήνα μια στήλη νερού.
Από αυτό που θα βρεις, θα καταλάβεις γιατί ο υδράργυρος έδωσε τη δυνατότητα στον Torricelli
να μετρήσει την ατμοσφαιρική πίεση.
8. Να υπολογίσεις τη μάζα σε kg μιας στήλης υδραργύρου ύψους 76 cm και με βάση 1 cm2. Σε πόσο
βάρος σε Ν αντιστοιχεί περίπου αυτή η μάζα; Ποια είναι επομένως η δύναμη που ασκεί στη βάση
της η στήλη αυτή υδραργύρου σε Ν/cm2; Πόση θα είναι η δύναμη αυτή σε Ν/m2; Με βάση το
τελικό αποτέλεσμα, μπορείς τώρα να εκφράσεις κατά προσέγγιση την κανονική ατμοσφαιρική
πίεση των 76 cm Hg (1 atm) σε μονάδες πιέσεως του διεθνούς συστήματος SI;
9. Το παρακάτω πείραμα μπορεί να δείξει τις μεγάλες δυνάμεις που μπορεί να ασκηθούν λόγω της
ατμοσφαιρικής πίεσης ή της έλλειψής της.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Η θέρμανση με γκαζάκι ή καμινέτο πρέπει να γίνει με την επίβλεψη του
καθηγητή σας ή κάποιου έμπειρου μεγάλου. Γι' αυτό, το πείραμα αυτό δεν πρέπει να το
επιχειρήσεις μόνος ή μόνη σου.
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24. Aτμοσφαιρική πίεση

Πάρτε έναν τενεκέ με πώμα που κλείνει καλά, π.χ. έναν άδειο
τενεκέ από λάδι. Βάλτε μέσα 2 δάχτυλα νερό, και με ανοιχτό το
πώμα, να θερμάνετε τον τενεκέ στη βάση του με καμινέτο ή γκαζάκι
μέχρι να βράσει το νερό μέσα σ' αυτόν. Αφήστε να συνεχιστεί ο
βρασμός για 2 λεπτά περίπου. Προσέξτε τους υδρατμούς που
βγαίνουν από το δοχείο: αυτοί παρασύρουν τον αέρα στο δοχείο
και τον μεταφέρουν έξω από αυτό. Κατόπιν να απομακρύνετε τον
τενεκέ από τη φωτιά, να βιδώσετε το πώμα και να τον περιβρέξετε
αμέσως με κρύο νερό. Τι παρατηρείτε και πώς το εξηγείτε;
10. Μέτρηση του όγκου του αέρα των πνευμόνων
Το σχήμα δείχνει μια πειραματική διάταξη με την οποία μπορούμε να
μετρήσουμε την ποσότητα (τον όγκο) του αέρα που μπορούμε να
κρατήσουμε στους πνεύμονές μας. Να προτείνεις τον τρόπο
εκτελέσεως αυτού του πειράματος.
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