یاد آوری:
آین فشار آست که باعث آدآمه یافتن هر چیزی بر روی زمین آست .فشار نقش بسیار مهمی در زندگی تمامی جاندآرآن دآرد .آبی
مینوشیم ،هوآی ی که تنفس می کنیم ،خونی که در بدن ما به حرکت در می آید و ...با مفهوم فشار آرتباط دآرند .در
که
آین فصل بیش تر با فشار و موآرد مربوط به آن آشنا می شویم تا بتوآنیم دنیای آطرآف خود رآ بهتر بشناسیم.

نیرو :به آثر متقابل میان دو جسم نیرو گ فته می شود که یکای آندآزه گیری آن نیوتون آست .آین کمیت توسط نیروسنج قابل
آندآزه گیری آست .در فصل  5با نیرو و مفهموم آن آشنا شدیم.
فشار :به مقدآر نیروی ی که بر وآحد سطح وآرد می شود فشار گ فته می شود و یکای آندآزه گیری آن نیوتون بر متر مربع یا همان
پاسکال آست .آین کمیت توسط فشار سنج قابل آندآزه گیری آست.

نحوه محاسبه فشار ( فرمول فشار جامدآت ):

رآبطه صفحه قبل برآی شتاب رآ می توآن به شکل زیر نوشت:

یکا های ( واحد های ) فشار:
یکای آصلی فشار « پاسکال » آست که برآبر یک نیوتن بر متر مربع می باشد .آین وآحد به آفتخار فیزیک دآن مشهور بلز پاسکال
به آین طریق نام گرفته آست آلبته وآحد های دیگری برآی فشار وجود دآرد که در آزمون های کالسی و آزمون های ورودی آز آنان
سوآل طرح می شود.
تمام یکا های فشار و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر رآ در شکل زیر به خوبی مشاهده می کنید:

در نمودآر صفحه قبل:
 paبه معنای پاسکال آست.
 .atmبه معنای فشار یک آتمسفر آست ( در آدآمه بیش تر با آین جمله آشنا می شویم ).
 cmHgبه معنای « سانتی متر جیوه » آست که در آدآمه با آن و کاربرد هایش آشنا می شویم.
 mmHgبه معنای « میلی متر جیوه » آست که در آدآمه با آن و کاربرد هایش آشنا می شویم.
هر نیوتون بر متر مربع یا هر پاسکال ،یک ده هزآرم یک نیوتون بر سانتی متر مربع آست.
یا به عبارت دیگر:
2

5

5

76cmHg = 760mmHg = 10 pa = 10 N/M = 10 N/cm2 = 1atm = 1bar

نک ته :کیلوپاسکال یکی دیگر آز وآحد های فشار هست که برآبر  0111پاسکال می باشد.
تاثیر دو نیروی یکسان بر سطح های ی با مساحت متفاوت:
*نیرو در سطح کوچک تر ،متمرکز می شود و در نتیجه فشار بیش تری آیجاد می کند.
*نیرو در سطح بزرگ تر ،پخش می شود و در نتیجه فشار کمتری آیجاد می شود.
پس نتیجه میگیریم که مساحت و فشار با هم رآبطه عکس و نیرو و فشار با هم رآبطه مستقیم دآرند.
در شکل زیر آندآزه نیرو ها برآبر آست ،آما فشاری که بر آثر نیروی  0وآرد می شود بیش تر آز نیروی  2و بیش تر آز نیروی  3آست.
به طور کلی می توآن گ فت که نیرو هر چه با سطحی که جسم در آن آست عمود تر باشد ،فشار بیش تری وآرد می شود.

فشار در مایعات:
مایع ها نیز همانند آجسام جامد می توآنند به سطح زیرین خود نیروی وزن و در نتیجه فشار وآرد کنند .شما فشار حاصل آز آب رآ
در زندگی خود تجربه کرده آید .برآی مثال وقتی یکی آز آنگشتان رآ جلوی آبی که آز شیلنگ بیرون می آید می گیرید ،فشار آب رآ
به رآحتی آحساس می کنید و یا در آعماق بیش تر آستخر پر آز آب ،فشار آب بیش تری رآ بر روی بدنتان آحساس می کنید .به
همین دلیل غوآصان نمی توآنند در عمق بیش آز  01متر شنا کنند.
عوآمل موثر در فشار مایعات:
 -0چگالی مایع  -2 -آرتفاع ستون مایع ( عمق آز سطح مایع )  - 3 -شتاب گرآنش.
به همین دلیل ،فشار مایعات رآ به آین صورت محاسبه می کنند:
P=pgh

فشار = چگالی × شتاب جاذبه × آرتفاع ستون مایع (عمق آز سطح )

در فرمول باال وآحد فشار ،نیوتون بر متر مربع ( پاسکال)  ،وآحد چگالی کیلوگرم بر متر مکعب ،وآحد شتاب جاذبه نیوتون بر
کیلوگرم و وآحد آرتفاع آز سطح مایع ( عمق ) متر آست.
نک ته :فشار مایعات با چگالی ،شتاب جاذبه و آرتفاع ستون مایع رآبطه مستقیم دآرد.
نکات بسیار مهم درباره فشار مایعات:
 :0در فشار مایعات ،شکل ظرف هیچ تاثیری ندآرد .مثال در شکل زیر ،فشاری که در ظرف  0و  2و  3به توپ وآرد می شود برآبر
آست با وجود آنکه مساحت قائده و شکل ظرف متفاوت آست آما به دلیل یکسان بودن شتاب جاذبه و چگالی و آرتفاع آز
سطح مایع ،فشار برآبر آست.

آلبته نیروی ی که به ک ف ظرف وآرد می شود به مساحت قائده مربوط آست.
*آگر در یک ظرف حاوی آب در آرتفاع های برآبر سورآخ آیجاد کنیم ،آب با فشار یکسان آز ظرف خارج می شود.
*آگر در یک ظرف حاوی آب در آرتفاع های متفاوت سورآخ آیجاد کنیم ،آب با فشار های متفاوت آز ظرف خارج می شود و فشار
خروج آز سورآخ های باال به پایین ،آفزآیش میابد.
نک ته :فشار مایع در یک عمق معین آز سطح مایع ،در همه جهت ها یکسان آست.
سطح ازاد مایع و ظروف مرتبطه:
ظروف مرتبطه مجموعه ظروفی با شکل های مختلف و با دهانه باز می باشند که آز قسمت آنتهای ی به یکدیگر مرتبط و متصل
هستند .به شکل زیر دقت کنید .آین ظرف چند سر متفاوت دآرد آما آنتهای تمامی ظرف ها به یکدیگر متصل آست .آین آمر
باعث می شود که با ریختن مایع درون یکی آز ظروف ،مایع درتمامی ظروف به جریان در می آید و باعث می شود همه ظروف به
طور یکسان آز مایع پر شوند .بنابرآین سطح آزآد مایع در تمامی ظروف در یک آرتفاع قرآر می گیرد .درحقیقت سطح آزآد مایع در
هر ظرف موآزی با سطح آفق آست ( یعنی آگر ظرف رآ کج نگه دآریم ،سطح آزآد موآزی با سطح آفق شکل می گیرد ) :
تصویر زیر به خوبی نحوه کار کرد ظروف مرتبطه و سطح آزآد مایع رآ نشان می دهد:

نک ته :آزمایش ظروف مرتبطه ثابت می کند که فشار مایعات به شکل و حجم ظرف و مقدآر کلی مایع بستگی ندآرد ،بلکه به
آرتفاع ستون مایع بستگی دآرد.
اصل پاسکال:
مایعات به آسانی مترآکم و فشرده نمی شوند .بنابرآین هنگام وآرد شدن فشار به مایعات ،آن فشار منتقل می شود .پس آگر بر
بخشی آز مایع که در ظرفی محصور آست فشار وآرد کنیم ،فشار بدون کاهش به قسمت های دیگر ظرف منتقل می شود.
مایعاتی که در ظرفی محصور هستند ،فشار رآ بدون ظعیف شدن به دیوآره های ظرف منتقل می کنند و فشار در تمام جهات به
طور یکسان به آطرآف جسم درون مایع منتقل می شود.
به زبان ساده آین آصل بیان می کند که آگر بر بخشی آز مایعی که درون ظرفی محصور آست ،فشار وآرد شود ،آین فشار بدون
تغییر به بخش های دیگر مایع و دیوآره های ظرف وآرد می شود.
نحوه عملکرد ترمز های هیدرولیکی خودرو:
آین وسیله بر آساس آصل پاسکال عمل می کند .یعنی وقتی رآننده آی پدآل ترمز رآ فشار می دهد ،آین فشار (بدون تغییر در
مقدآر) توسط روغن ترمز به پیستون ها و ک فشک ها و بالشتک ها منتقل می شود .ک فشک ها به کاسه ترمز عقب و بالشتک ها

به صفحه آی که به چرخ جلو متصل آست نیرو وآرد کرده و خودرو متوقف می شود:

نک ته بسیار مهم:
فشار حاصل آز مایعات به سه عامل چگالی مایع ،شتاب گرآنش زمین و آرتفاع ستون مایع بستگی دآرد .با آفزآیش هر یک آز آین
سه عامل ،مقدآر فشار نیز آفزآیش میابد و آین فشار مطابق رآبطه زیر قابل محاسبه خوآهد بود:
P =p × g × h

باال بر های هیدرولیکی :آین باالبر ها همانطور که آز نامشان پیدآست ،بر آساس آصل پاسکال کار می کنند .آین دستگاه آز دو
آستوآنه یکی با دهانه بزرگ و دیگری با دهانه کوچک ساخته شده ( آلبته گاهی یک منبع روغن نیز در پشت آین دو دهانه قرآر
می دهند ) ،به طوری که با لوله باریکی به یکدیگر مرتبط می شوند .درون هر آستوآنه یک پیستون متحرک قرآر دآرد و فضای
خالی درون باالبر هیدرولیکی آز یک مایع و معموال روغن پر شده آست .هر گاه بر پیستون با سطح کوچک نیروی کوچکی ()0
حاصل آز آن باعث وآرد شود ،فشار به پیستون با سطح بزرگ تر وآرد می شود و نیروی بزرگی ( )2به وجود می آید .فشار حاصل
آز آین دو نیرو با یکدیگر برآبر هستند .بنابرآین رآبطه زیر برقرآر می شود:
P1= P2 -----> F1/A1 = F2/A2

در تصویر زیر کارکرد یک باال بر هیدرولیکی رآ مشاهده می کنیم:

محاسبه فشار مایعات در لوله های « یو » شکل:
آگر دو مایع حل نشدنی و با چگالی های متفاوت مانند آب و جیوه یا آب و روغن مایع رآ درون یک لوله یو شکل بریزیم و به شرط
باز بودن دهانه دو سر لوله ( تا فشار هوآ بر مایعات وآرد شود ) ،پس آز مدتی دو مایع به حالت تعادل می رسند .در آین حالت

روآبط زیر برقرآر آست ( به شکل توجه کنید ) :
با توجه به آینکه فشار در نقاط Bو  Aبرآبر آند ،پس:
PA = PB
>= pA g hA = pB g hB
PA hA = PB hB

فشار در گاز ها:
گاز ها نیز مانند مایع ها دآرآی فشار هستند .در زندگی روزمره به طور مستقیم یا غیر مستقیم هموآره با فشار گازها در آرتباط
هستیم .آز وزش باد گرفته تا نوشیدن مایعات با ِنی .در آطرآف زمین تا آرتفاع معینی هوآ وجود دآرد و هرچه آز سطح زمین باالتر
می رویم ،آین فشار کم تر می شود .مثال فشار هوآی قله آورست بسیار پایین تر آز سوآحل خلیج فارس آست .بدن ما توسط فشار
خون در رگ های بدن ،فشاری معادل فشار هوآ به وجود می آورد .به همین دلیل فضانوردآن باید در بیرون آز جو لباس های
شبیه سازفشار زمین رآ بپوشند تا فشار درون و فشار بیرون بدنشان به حد تعادل برسد.وقتی با آنگشت شست دستمان بر روی
الستیک دوچرخه فشار وآرد می کنیم تا میزآن باد آن رآ بررسی کنیم ،شست دستمان با مقاومتی همرآه می شود که آین مقاومت

ناشی آز فشار هوآی درون الستیک دوچرخه آست.
تمامی آجسام روی زمین فشار درونی برآبر با فشار هوآ دآرند .آگر آین فشار درونی رآ توسط یک پمپ خالء به صفر برسانیم ،آن
جسم توسط فشار هوآ له می شود!!

کاربرد های فشار هوآ در زندگی روزمره:
آز موآرد کاربرد فشار هوآ می توآن به نوشیدن مایعات توسط نی ،کمک به دستگاه تنفس هنگام آنجام عمل تنفس ،آستفاده آز
جاروبرقی و ..آشاره کرد.
بررسی فشار هوآ نسبت به سطح زمین:
جو یا آتمسفر همان هوآی آطرآف کره زمین آست که تا آرتفاع معینی کره زمین رآ در بر گرفته آست .با آفزآیش آرتفاع نسبت به
سطح زمین ،فشار هوآ کمتر می شود زیرآ ترآکم مولکول ها با آفزآیش آرتفاع آز سطح زمین کم تر می شود .پس فشار هوآ در سطح
( کنار ساحل ) بیش تر آز فشار هوآ در آرتفاعات آست.
دریا
در تصویر زیر به خوبی میبینیم که چرآ فشار هوآ در ساحل بیش تر آز فشار هوآ در کوهستان آست:

.

نحوه آندآزه گیری فشار هوآ توسط فشار سنج جیوه آی:
برآی آولین بار توریچلی ،دآنشمند آیتالیای ی به کمک یک فشار سنج حاوی فلز مایع حیوه ثابت کرد که هوآ دآرآی فشار آست و
وزن ستون هوآی ی که باالی سر ما وجود دآرد ،باعث آیجاد فشار بر روی بدن ما و تمام آجسام دیگر می شود که به آین فشار،
فشار هوآ می گویند.
در معادالت معموال فشار هوآ رآ با  P0نشان می دهند.

در شکل باال روآبط زیر برقرآر آست:
PA = PB = P0

با توجه به آطالعاتی که آز آین آزمایش به دست آوردیم می توآنیم به رآحتی فشار هوآ رآ محاسبه کنیم (مایع به کار رفته جیوه
آست) که چگالی برآبر  03611کیلوگرم بر مترمکعب دآرد:
P0 = p . g . h ---> 13600kg/m3 . 9/8 N/Kg . 0/76 m = 101300N/m2

پس فشار هوآ در سطح دریا تقریبا  011111پاسکال یا نیوتون بر متر مربع آست.
نک ته :آگر آین فشار سنج رآ در مناطق باالتر آز سطح دریا مانند کوهستان ها یا شهری مانند شهر تهرآن ببریم ،به دلیل آینکه
آرتفاع بیش تری آز سطح دریا دآرد ،آرتفاع ستون جیوه درون لوله کاهش یابد .بنابرآین متوجه می شویم که با آفزآیش آرتفاع آز
سطح زمین فشار کاهش میابد.
نک ته :در فشار سنج توریچلی در فضای خالی باالی لوله ،خالء نسبی به وجود می آید.
فشار گاز ها در ظرفی در بسته به  3عامل آصلی بستگی دآرد:
 -0حجم ظرف یا گاز  -2 -دمای گاز  -3 -تعدآد ذرآت گاز ( مقدآر گاز )
فشار گاز درون ظرف در بسته با حجم ظرف و دما رآبطه معکوس و با مقدآر ذرآت گاز رآبطه مستقیم دآرد.

