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« فشار چیست؟ »
فشار :مقدار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود.

عوامل موثر بر
فشار

یا

وزن

نیرو

سطح

سطح

فشار

نیرو (وزن) :هرچه نیروی وارد شده بیش تر باشد فشار بیش تر می شود.
سطح :هرچه سطح اشغال شده کم تر باشد فشار بیش تر می شود.

 مثال :در کدام حالت ،کتاب فشار بیش تری را بر میز وارد می کند؟ چرا؟
 جواب:
.

اجسام جامد به دلیل وزن خود به محیط اطراف فشار وارد می کنند که این فشار جهت مشخصی دارد و تنها بر سطحی که جسم قرار دارد وارد می
شود .اما در اجسام سیال (مایع یا گاز) فشار حاصل از وزن آن ها نه تنها به ته ظرف بلکه به دیواره های ظرف نیزز وارد مزی شزود .در واقزع در هزر
عمقی از یک سیال (مایع یا گاز) فشار به طور برابر به همه جهت ها وارد می شود.
 نكته :هرچه عمق یک سیال افزایش یابد ،فشار آن نیز بیش تر می شود ،چون وزن سیال افزایش یافته است .به همین دلیل هرچه غواصزان در
عمق بیش تری شنا کنند ،فشار آب بیش تری را احساس خواهند کرد.
فشار هوا :هواکره مخلوطی از گازهاست که به علت داشتن وزن ،در همه جهت ها فشار وارد می کند .به این فشار ،فشار هوا گفته می شود.
فشار هوا در سطح دریا تقریباً برابر با فشاری است که یک وزنه یک کیلوگرمی بر سطحی به مساحت یک سانتی متر مربع وارد می کند.
 نكته :ما فشار هوا را احساس نمی کنیم ،زیرا این فشار در همه جهت ها بر درون و بیرون بدن ما وارد می شود.
هوا در همه جهت ها فشار وارد می کند .به همین دلیل یک قوطی حلبی خالی به صورت
سالم است .اما هنگامی که هوای درون قوطی را تخلیه می کنیم ،قوطی به صورت مچالزه
در می آید .چون در این حالت فشار هوا فقط از بیرون به قوطی وارد می شود کزه باعز
مچاله شدن قوطی می شود.

در خارج از هواکره زمین ،هوایی وجود ندارد و فضانوردان ناگزیرند لباس های ویژه ای بپوشند که درون فضای بسته آن ها ،فشاری ساختگی وجزود
داشته باشد .بدون این لباس ویژه ،فضانوردان در فضا منفجر می شوند.
هواشناس ها از روی فشار هواکره وضع هوا را پیش بینی می کنند.

« بارومتر »
بارومتر :برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نزام فشزار سزنا یزا بزارومتر جیزوه ای اسزتفاده
میشود.
این دستگاه از یک لوله شیشه ای بلند ساخته شده که یک انتهای آن بسته است و درون آن را با جیزوه پزر
کرده اند .انتهای دیگر لوله در ظرفی پر از جیوه قرار گرفته است.
 نكته :فضای خالی باالی ستون جیوه نزدیک به خأل کامل است .در این فضا هیچ هوایی وجزود نزدارد و
تنها مقدار بسیار ناچیزی بخار جیوه یافت می شود .در واقع این فضای خالی تقریباً هیچ فشزاری بزر سزتون
جیوه وارد نمی کند.

فشار هوای معمولي :به میانگین فشار هوا در سطح دریا فشار هوای معمولی می گویند که در این حالزت ارتفزاس سزتون جیزوه  722mmHgیزا
 72cmHgمی باشد که به آن فشار استاندارد نیز گفته می شود.
 722فشار هوای معمولی یا فشار هوای استاندارد
1
121
پاسکال ( )Paیکای فشار در سیستم  SIاست .در حالی که اتمسفر ( )atmو میلی متر جیوه ( )mmHgدو یکای غیر  SIفشار هستند.
 نكته :هرچه از سطح دریا باالتر برویم فشار هوا کاهش می یابد و بارومتر عددی کوچک تر از  722mmHgرا نمایش می دهد .همچنین هرچه
از سطح دریا پایین تر برویم فشار هوا افزایش می یابد و بارومتر عددی بزرگ تر از  722mmHgرا نمایش می دهد.
 مثال :مشخص کنید که هر یک از فشارسنا های زیر فشزار هزوا را در
چه منطقه ای نشان می دهد؟
 جواب:

« مـانـومـتـر »
هر گاز محبوس در یک ظرف بر دیواره های آن ظزرف فشزار وارد
می کند.
مانومتر :فشار سنجی که با آن فشار گاز محبوس در یزک ظزرف
اندازه گیری می شود.
مانومتر یک لوله  Uشکل است که یزک سزر آن بزاز اسزت و سزر
دیگر آن به ظرف دارای گاز متصل اسزت .در ایزن لولزه جیزوه یزا
مایع های دیگر را می توان ریخت .ارتفاس جیوه در دو شاخه لوله برابر است ولی با باز شدن شیر ظرف و ورود گاز به درون آن ،ارتفاس جیوه در لولزه
تغییر می کند و با توجه به آن فشار گاز اندازه گیری می شود.
محاسبه فشار گاز:
برای محاسبه فشار گاز توسط مانومتر از فرمول زیر استفاده می کنیم:
 تذکر :اگر فشار گاز بیش تر از فشار هوا باشد یا به عبارت دیگر جیوه در لوله سمت راست باالتر باشد 2
 تذکر :اگر فشار گاز کم تر از فشار هوا باشد یا به عبارت دیگر جیوه در لوله سمت چپ باالتر باشد 2
 تذکر :اگر فشار گاز با فشار هوا برابر باشد یا به عبارت دیگر ارتفاس جیوه در دو لوله هم سطح باشد 2
 مثال :فشار گاز را در هر مورد محاسبه
کنید.

 جواب:
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