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3.1 Εισαγωγή
Η υδρολογία πραγματεύεται την εμφάνιση και την κίνηση του νερού πάνω και κάτω 
από την επιφάνεια της γης. Το νερό κινείται, ή ρέει, ανταποκρινόμενο σε δυνάμεις 
όπως η βαρύτητα και η πίεση, που δρουν πάνω και κάτω από το έδαφος. Από την 
θεώρηση των δυνάμεων που προκαλούν την κίνηση του νερού και από την ανταπό-
κριση του νερού σε αυτές τις δυνάμεις μπορούν να βγούν πολλά συμπεράσματα. Η 
μελέτη των φυσικών διεργασιών που κυβερνούν την κίνηση των υγρών ονομάζεται 
μηχανική των ρευστών. Η ροή του νερού στα ρεύματα και στους υπόγειους υδρο-
φορείς, η διήθηση της βροχής στο έδαφος, η εξάτμιση, ο σχεδιασμός αντιπλημμυρι-
κών έργων και η μεταφορά των ρυπαντών στο υπόγειο νερό είναι μόνο κάποια από 
τα προβλήματα που μελετούν οι υδρολόγοι, μελέτη που βασίζεται στην γνώση της 
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μηχανικής των ρευστών. Στην υδρολογία, προφανώς, προσπαθούμε κυρίως να κατα-
νοήσουμε την συμπεριφορά του νερού, αλλά οι αρχές που αναπτύσσονται σε αυτό το 
κεφάλαιο εφαρμόζουν σε μια ευρύτερη κατηγορία ρευστών. 

Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείνουμε τις ιδέες της ισορροπίας των δυνάμεων και του 
δεύτερου νόμου του Νεύτωνα (η δύναμη ισούται με μάζα επί επιτάχυνση), οικείες 
από την βασική μηχανική του στερεού σώματος, στα ρευστά και ειδικά στο νερό. Οι 
δυνάμεις που προκαλούν την κίνηση του νερού είναι η βαρύτητα, οι διαφορές πίεσης 
και οι επιφανειακές τάσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε απλές περιπτώσεις όπως 
η ροή διαμέσου ενός σωλήνα ή μιας μάνικας, αλλά οι ίδιες αρχές εφαρμόζουν στη 
ροή στα υδατορεύματα καθώς και στη ροή διαμέσου του χώματος και των βράχων. 
Αυτές οι εφαρμογές εξετάζονται σε κατοπινά κεφάλαια. Οι βασικές αρχές που ανα-
πτύσσονται εδώ επίσης εφαρμόζουν στην ροή της λάβας, του αέρα, των παγετώνων 
και του μανδύα της Γης. Όλα τα παραπάνω είναι ρευστά με την αυστηρή έννοια του 
όρου, αλλά διαφέρουν κατά πολύ στην συνεκτικότητά τους. Η συνεκτικότητα της 
λάβας είναι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από αυτή του αέρα. Θα 
διαπιστώσουμε ότι η συνεκτικότητα του υγρού παίζει σημαντικό ρόλο στην κίνησή 
του. Τις ροές στις οποίες επικρατεί η συνεκτικότητα τις ονομάζουμε στρωτές ροές 
ενώ οι ροές όπου η συνεκτικότητα είναι αμελητέα είναι συχνά τυρβώδεις. Η ροή 
του υπόγειου νερού είναι κυρίως στρωτή ενώ οι επιφανειακές ροές είναι συνήθως 
τυρβώδεις.

3.2 Ορισμοί και Ιδιότητες
Ταξινομούμε συνήθως την ύλη σε στερεά, υγρή ή αέρια βασιζόμενοι σε μακροσκο-
πικές ιδιότητες. Μερικοί τυπικοί ορισμοί βασίζονται στις διαφορές που  εύκολα δι-
απιστώνονται ανάμεσα στους τρεις αυτούς τύπους: Ένα αέριο παίρνει το σχήμα και 
καταλαμβάνει τον όγκο του δοχείου που περιέχεται, το υγρό παίρνει το σχήμα του 
δοχείου αλλά διατηρεί τον ορισμένο όγκο του ενώ το στερεό διατηρεί αναλλοίωτα το 
σχήμα και τον όγκο του. Τα υγρά και τα αέρια καλούνται ρευστά.

Για την περιγραφή της κίνησης του ρευστού χρειαζόμαστε ένα πιο θεμελιώδη 
ορισμό του ρευστού. Η λέξη fluid (ρευστό) προέρχεται από το λατινικό fluere (to 
flow)  και ένας πιθανός ορισμός ενός λεξικού μπορεί να είναι "μια ουσία ικανή να 
ρέει". Η επιστημονική χρήση του όρου δεν είναι πολύ διαφορετική:  το ρευστό είναι 
μια ουσία που διαρκώς παραμορφώνεται κάτω από την επίδραση μιας διατμητικής 
τάσης. Η διατμητική τάση είναι μια εφαπτομενική δύναμη (παράλληλη με την επι-
φάνεια) που ασκείται στην επιφάνεια ενός υλικού. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε 
ότι τα ρευστά κινούνται υπό την επίδραση μιας διατμητικής (ή συρτικής) τάσης. Για 
παράδειγμα, το νερό σε μια λακούβα θα διαταραχτεί από έναν άνεμο που ασκεί εφα-
πτομενική τάση στην επιφάνεια του.

Ο παραπάνω ορισμός ισχύει για κάθε ρευστό. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο 
παραμορφώνεται εξαρτάται από τη φύση του ίδιου του ρευστού. Η ιδιότητα ενός 
ρευστού να ανθίσταται στην κίνηση όταν εφαρμόζεται πάνω του μια διατμητική τάση 
ονομάζεται συνεκτικότητα ή ιξώδες. Η συνεκτικότητα του μελιού είναι μεγαλύτερη 
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από αυτή του νερού, και αυτή του νερού μεγαλύτερη από αυτή του αέρα. Αυτή η 
καθημερινή αντίληψη της συνεκτικότητας συμφωνεί  με την επιστημονική της έν-
νοια. Για να διατυπώσουμε έναν ακριβή ορισμό της συνεκτικότητας θα κάνουμε ένα 
απλό νοητό πείραμα. Φανταστείτε ένα αρκετά φαρδύ (εμβαδό= A) και λεπτό φύλλο 
υλικού να επιπλέει πάνω στην επιφάνεια ενός ρευστού με πολύ μικρό βάθος (βάθος 
= d). Υποθέστε ότι αυτό το υλικό σύρεται πάνω στην επιφάνεια του υγρού (με δύ-
ναμη = F). Το πείραμα θα γίνει περισσότερο χειροπιαστό εάν σκεφτούμε ότι δένουμε 
ένα τετράγωνο φύλλο Styrofoam8 με διαστάσεις 2 μέτρων από την άκρη του με ένα 
σχοινί  το οποίο επιπλέει πάνω σε ακίνητο νερό βάθους 20 mm και κατόπιν τραβάμε 
το σκοινί αναγκάζοντας το φύλλο να κινηθεί εφαπτομενικά (παράλληλα στην επιφά-
νεια του νερού) και κατά μήκος της επιφάνειας του νερού. Θα διαπιστώσουμε ότι το 
υγρό που συνορεύει με τον πυθμένα έχει "κολλήσει" στον πυθμένα και δεν κινείται, 
ενώ το νερό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του επιπλέοντος υλικού κινείται 
με την ίδια ταχύτητα με αυτό, ας την πούμε uπλάκας (Σχήμα 3.1). Μετά από λίγο θα 
διαπιστώσουμε ότι η ταχύτητα του νερού ανάμεσα στο φύλλο και τον πυθμένα του 
δοχείου θα είναι ανάλογη με τη θέση πάνω από τον πυθμένα, εφόσον το γινόμενο  
uπλάκας* d είναι μικρότερο από περίπου 0.002 m2 s-1 –  ο λόγος που υπάρχει αυτό το 
όριο διερευνάται στο Πρόβλημα 3. Για παράδειγμα, σε ύψος d/2 μονάδων -στο μέσον 
μεταξύ επιφάνειας και πυθμένα- η ταχύτητα θα ισούται με uπλάκας/2. Θα βρούμε ότι η 
δύναμη που εφαρμόζουμε διαιρούμενη με την επιφάνεια του φύλλου είναι ανάλογη 
με την ταχύτητα στην επιφάνεια uπλάκας διαιρούμενη με το βάθος d της ροής.

        (3.1)

Η σταθερά της αναλογίας , μ, είναι η συνεκτικότητα του υγρού. 
Η Εξίσωση 3.1 είναι μια ειδική περίπτωση μιας σημαντικής σχέσης για την κατα-

νόηση της ροής του νερού, του αέρα και άλλων ρευστών. Πιο γενικά, το F/A είναι η 
εφαπτομενική δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας (διατμητική τάση) που δρα στην επι-
φάνεια του νερού και το uπλάκας /d  είναι η κλίση της καμπύλης (ευθείας στην περί-
πτωσή μας) που συνδέει την ταχύτητα της ροής με το ύψος πάνω από τον πυθμένα. 
Μια καμπύλη που συνδέει την ταχύτητα με την απόσταση πάνω από τον πυθμένα 
αποκαλείται προφίλ ταχυτήτων (ή κατατομή): η κλίση μιας τέτοιας ευθείας λέγεται 
κλίση (ή βαθμίδα) της ταχύτητας. Μπορούμε να ξαναγράψουμε την Εξίσωση 3.1 για 
να συνδέσουμε την διατμητική τάση με την κλίση της ταχύτητας:

        (3.2)  

όπου τ = διατμητική τάση [M L-1 T-2]; du/dz = βαθμίδα της ταχύτητας [T-1]; 
u = ταχύτητα στην x-διεύθυνση [L T-1]; και m = συνεκτικότητα [M L-1 T-1]. (Ση-
μειώστε ότι ισοδύναμες διαστάσεις για την συνεκτικότητα είναι [F L-2 T] όπου F 

8 .  Εδώ θα μπει το κείμενο της υποσημείωσης 8
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είναι δύναμη. Έτσι συχνά η συνεκτικότητα εκφράζεται σε μονάδες pascal·seconds). 
Η Εξίσωση 3.2 είναι γνωστή σαν ο νόμος της διάτμησης του Νεύτωνα και παρέχει 
έναν ορισμό για την συνεκτικότητα: η συνεκτικότητα ενός υγρού είναι ο λόγος της 
διατμητικής τάσης σε ένα σημείο προς την κλίση της ταχύτητας σε αυτό το σημείο. 

Σχήμα 1 Σχηματικό διάγραμμα του υποθετικού πειράματος για τον προσδιορισμό της 
συνεκτικότητας του νερού. Η συνεκτικότητα ορίζεται σαν λόγος της εφαρμοζόμενης δύ-
ναμης ανά μονάδα επιφάνειας προς την κλίση του προφίλ της ταχύτητας.

Η φράση "σε κάποιο σημείο" στον πιο πάνω ορισμό απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη. 
Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του σημείου με την μαθηματική του ση-
μασία γιατί είναι απαραίτητη η χρήση της Ανάλυσης (calculus) για την ποσοτική πε-
ριγραφή των ροών. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι λόγω της μοριακής φύσης της ύλης, εάν 
διαλέξουμε κάποιο σημείο τυχαία στο υγρό, αυτό το σημείο μπορεί να είναι εντός 
ενός ατομικού σωματίδιου του νερού ή εναλλακτικά στον χώρο ανάμεσα στα σωμα-
τίδια. Οι "ιδιότητες" του υγρού σε αυτό το σημείο προφανώς εξαρτώνται από τη θέση 
του σημείου. Αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα με μια προσέγγιση που αναγνωρίζει 
την διακριτή φύση της ύλης κάνοντας την υπόθεση του συνεχούς μέσου: το υγρό μα-
κροσκοπικά εξιδανικεύεται σαν να είναι ομοιόμορφο στον χώρο -τα μόρια γίνονται 
αντιληπτά σαν να είναι "απλωμένα" ή "μοιρασμένα" ώστε να εξαλείφονται τα δια-
στήματα ανάμεσα στα ατομικά σωματίδια. Έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία 
"σε ένα σημείο" ώστε να διαθέτουμε τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία, αλλά ας 
συγκρατήσουμε ότι το "σημείο" στην πραγματικότητα αναπαριστά μέσες συνθήκες 
σε ένα μικρό όγκο. Για τους σκοπούς μας αυτή η υπόθεση είναι σωστή. (Υπάρχουν 
περιπτώσεις αερίων, σημαντικές σε άλλους κλάδους της επιστήμης όπου η υπόθεση 
του συνεχούς μέσου μπορεί να μην είναι αποδεκτή).

Εφόσον γίνει η υπόθεση του συνεχούς μέσου, μπορούμε να ορίσουμε την πυκνό-
τητα του υγρού σε ένα σημείο. Η πυκνότητα είναι απλά η μάζα στη μονάδα του 
όγκου. Εάν η πυκνότητα μεταβάλλεται στον χώρο τότε ο λόγος μάζας προς όγκο θα 
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μεταβάλλεται με βάση το μέγεθος του δείγματος. Άρα, ο ορισμός της πυκνότητας σε 
ένα σημείο είναι το όριο του λόγου της μάζας προς τον όγκο, καθώς ο όγκος αυτός 
γίνεται άπειρα μικρός.

        
(3.3)  

όπου ρ = πυκνότητα [M L-3]; M = μάζα του υγρού στον όγκο V [M]; V = όγκος 
του υγρού [L3]. Οπωσδήποτε, η υπόθεση του συνεχούς μέσου σημαίνει ότι η πυκνό-
τητα "σε ένα σημείο" είναι στην πραγματικότητα η μέση πυκνότητα ενός όγκου που 
είναι μικρός συγκρινόμενος με την μακροσκοπική κλίμακα της ροής αλλά μεγάλος 
σε σχέση με τις ενδομοριακές αποστάσεις. Εάν η πυκνότητα ενός υγρού δεν μετα-
βάλλεται στον χώρο τότε αυτό λέγεται ομογενές. Μια ιδιότητα του υγρού συνδεδε-
μένη με την πυκνότητα είναι το ειδικό βάρος. Το ειδικό βάρος (γ) του υγρού είναι 
το βάρος της μονάδας του όγκου και ισούται με το γινόμενο της πυκνότητας επί την 
επιτάχυνση της βαρύτητας, δηλαδή γ = ρg.

Η συνεκτικότητα του νερού στους 20°C είναι περίπου 1.0 x 10-3 pascal·seconds 
(Pa·s)  και η πυκνότητα του νερού σε αυτή τη θερμοκρασία είναι ελαφρά μικρότερη 
από 1000 kg m-3 (ή 1.0 g cm-3), ένα pascal είναι 1 Newton m-2  (δες Παράρτημα 1). 
Τόσο η συνεκτικότητα όσο και η πυκνότητα εξαρτώνται από την θερμοκρασία. Η συ-
νεκτικότητα μειώνεται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία από 1.787x10-3 Pa·s στους 0°C 
σε 0.7975x10-3 Pa·s στους 30°C (Πίνακας 3.1),  ένα εύρος που περικλείει το μεγαλύ-
τερο μέρος των περιπτώσεων που απαντάμε στη φύση. Η πυκνότητα μεταβάλλεται 
συναρτήσει της θερμοκρασίας με λίγο πιο περίπλοκο τρόπο. Η μέγιστη πυκνότητα 
του νερού είναι κοντά στους 4°C: η πυκνότητα ελαττώνεται βαθμιαία πάνω και κάτω 
από αυτή τη θερμοκρασία. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για την πυκνότητα και συνε-
κτικότητα του νερού δίνονται στο Παράρτημα 2. 

Θερμοκρασία Συνεκτικότητα Πυκνότητα
χφυξφυξ χφυξφυξ χφυξφυξ
χφυξφυξ χφυξφυξ χφυξφυξ
χφυξφυξ χφυξφυξ χφυξφυξ
χφυξφυξ χφυξφυξ χφυξφυξ
χφυξφυξ χφυξφυξ χφυξφυξ

Πίνακας 3.1 Ιδιότητες του νερού συναρτήσει της θερμοκρασίας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πυκνότητα εξαρτάται επίσης από την πίεση. Η 
πίεση θα οριστεί στο επόμενο εδάφιο, αλλά, χοντρικά, είναι η δύναμη στην μονάδα 
της επιφάνειας που τείνει να συμπιέσει ένα υγρό. Οι τιμές της πυκνότητας που δίνο-
νται στον Πίνακα 3.1 είναι για πίεση μίας ατμόσφαιρας. Οι αλλαγές της πυκνότητας 
που οφείλονται στις αλλαγές της πίεσης συχνά αγνοούνται σαν πολύ μικρές. Ωστόσο, 



6

Η βάση της ανάλυσης στην Φυσική Υδρολογία:  Αρχές της Μηχανικής των Ρευστών

υπάρχουν σημαντικές περιπτώσεις στις επιστήμες του περιβάλλοντος όπου η συμπι-
εστότητα του νερού δεν μπορεί να αγνοηθεί και έτσι πρέπει να ληφθούν υπ' όψη 
και οι αλλαγές της πυκνότητας. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν μεταβολές της 
πυκνότητας με το βάθος στους ωκεανούς και παρεκλίσεις της εξωτερικής πίεσης σε 
βαθείς υδροφορείς.

3.3 Δυνάμεις στα ρευστά
Στη πραγμάτευση της ροής του νερού (ή οποιουδήποτε άλλου ρευστού) είναι απα-
ραίτητο να εξετάσουμε τις δυνάμεις που δρουν πάνω σε ένα σωματίδιο του νερού. 
Αυτές οι δυνάμεις διαιρούνται συνήθως σε δύο κατηγορίες, τις σωματικές δυνάμεις 
και τις επιφανειακές δυνάμεις. Οι σωματικές δυνάμεις είναι αυτές για τις οποίες -για 
να δράσουν- δεν απαιτείται άμεση επαφή με το υγρό, καθώς δρουν "από απόσταση". 
Μία τέτοια σωματική δύναμη με σημαντικό ρόλο στα υδρολογικά συστήματα είναι η 
έλξη της βαρύτητας, το βάρος του νερού. Άλλο παράδειγμα σωματικής δύναμης είναι 
η ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Οι επιφανειακές δυνάμεις είναι αυτές που προκαλού-
νται από την άμεση επαφή δύο σωματιδίων του νερού μεταξύ τους, ή την επαφή σω-
ματιδίων νερού και στερεού. Η εφαπτομενική δύναμη στο νοητό πείραμα που κάναμε 
για να ορίσουμε την συνεκτικότητα είναι ένα παράδειγμα μιας επιφανειακής δύναμης 
-η σύρση του νερού από το υλικό απαιτούσε το φύλλο του υλικού να είναι σε επαφή 
με την επιφάνεια του νερού. Η κάθετη δύναμη είναι αυτή που η διεύθυνσή της είναι 
κάθετη στην επιφάνεια που ασκείται.

Αντί να χρησιμοποιούμε τις επιφανειακές δυνάμεις απ' ευθείας, συνήθως χρησιμοποι-
ούμε την έννοια της δύναμης ανά μονάδα επιφάνειας ή την τάση. Υπάρχουν δύο τύπων 
τάσεις στην μηχανική των ρευστών, οι κάθετες τάσεις και οι επιφανειακές τάσεις. Οι τε-
λευταίες, όπως είδαμε, καλούνται διατμητικές τάσεις. Οι κάθετες τάσεις όταν εξασκούνται 
σε ένα υγρό μέσο αναφέρονται ως πίεση.

3.4 Υδροστατική
Μια ειδική περίπτωση κίνησης υγρού είναι η ακινησία, δηλαδή η ανυπαρξία κίνησης. 
Εάν δεν κινείται το υγρό, δεν υπάρχουν διατμητικές δυνάμεις (εξ’ ορισμού) και η 
μόνη επιφανειακή δύναμη που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη είναι η πίεση. Η ειδική 
περίπτωση στατικού υγρού έχει σημαντικές εφαρμογές και η μελέτη αυτών των προ-
βλημάτων ονομάζεται Υδροστατική.

Η μεταβολή της πίεσης με το βάθος σε ένα στατικό υγρό είναι μια από τις θεμελιώδεις 
σχέσεις στην μηχανική των ρευστών. Η εξίσωση που περιγράφει την μεταβολή της πίεσης 
είναι γνωστή σαν υδροστατική εξίσωση. Θα εξάγουμε αυτή την εξίσωση θεωρώντας μια 
λεπτή 'φέτα' υγρού σε ακινησία και εξετάζοντας τις δυνάμεις που επενεργούν πάνω της 
(Σχήμα 3.2). Η φέτα έχει επιφάνεια Α και πάχος Δz. Οι οριζόντιες δυνάμεις πίεσης που 
ασκούνται στις πλαϊνές της πλευρές πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες έτσι ώστε να αλ-
ληλεξουδετερώνονται. Εάν αυτό δεν συνέβαινε θα έπρεπε να προκύπτει μια συνισταμένη 
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δύναμη που να προκαλεί την κίνηση του υγρού, επομένως δεν θα είχαμε ακινησία. Η προς 
τα πάνω δύναμη σε αυτή την φέτα pA, οφείλεται στην πίεση στην κάτω πλευρά της φέτας. 
Υπάρχουν δύο προς τα κάτω δυνάμεις, το ίδιο το βάρος της φέτας και η δύναμη στην πάνω 
πλευρά της φέτας που οφείλεται στην πίεση. Το βάρος της φέτας δίνεται από το γινόμενο 
της πυκνότητας επί την επιτάχυνση της βαρύτητας επί τον όγκο της φέτας V = AΔz. Η πίεση 
στην πάνω πλευρά θα διαφέρει από την πίεση στην κάτω πλευρά της φέτας κατά μια μικρή 
ποσότητα Δp, έτσι ώστε η προς τα κάτω πίεση στην πάνω πλευρά θα είναι (p + Δp)A. Αφού 
το υγρό είναι ακίνητο, οι προς τα πάνω δυνάμεις εξισορροπούνται με τις προς τα κάτω, έτσι 
ώστε:

       

Την εξίσωση αυτή μπορούμε να τη λύσουμε για την μεταβολή στην πίεση Δp από 
την οροφή στο πυθμένα της φέτας: 

        

ή, 

      

καθώς το πάχος της φέτας γίνεται άπειρα μικρό, 

     (3.4)  

Σχήμα 2 Μία λεπτή φέτα σε ένα στατικό υγρό. Επειδή το υγρό είναι ακίνητο οι δυνάμεις 
που σπρώχνουν την φέτα προς τα πάνω εξισορροπούν τις προς τα κάτω δυνάμεις. 

Η Εξίσωση 3.4 είναι η υδροστατική εξίσωση. Δηλώνει ότι ο ρυθμός της μείωσης 
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της πίεσης με την απόσταση καθώς προχωράμε προς τα πάνω (σχετικά με την βα-
ρύτητα) είναι ρg, η μονάδα βάρους του υγρού. Η πίεση οφείλεται στο βάρος του 
υπερκείμενου υγρού. Σε πολλές περιπτώσεις όπου το υγρό είναι νερό μπορούμε να 
θεωρήσουμε την πυκνότητα σταθερή και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εξίσωση 
3.4 για να πάρουμε την πίεση σαν συνάρτηση του βάθους. Υποθέστε  ότι η φέτα στο 
Σχήμα 3.2 είναι σε ένα επίπεδο d  μονάδες κάτω από την επιφάνεια του υγρού και ότι 
z = 0  στην επιφάνεια. Θα ολοκληρώσουμε την εξίσωση από z = -d σε z = 0 , δηλαδή 
από την φέτα στην επιφάνεια. Αν ξαναγράψουμε την εξίσωση σε διαφορική μορφή,

     (3.5)  

ολοκληρώνουμε για να πάρουμε: 

           

όπου ps είναι η πίεση στην επιφάνεια, συνήθως η πίεση της ατμόσφαιρας. Με 
ολοκλήρωση,

       

ή, 
     (3.6)  

Η Εξίσωση 3.6  είναι μια μορφή της υδροστατικής εξίσωσης που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για να βρεθεί η απόλυτη πίεση σε κάθε σημείο ενός στατικού υγρού 
σταθερής πυκνότητας. Συνήθως θεωρούμε μηδενική την πίεση στην επιφάνεια, τη 
λεγόμενη σχετική πίεση (ps = 0) έτσι ώστε στην πραγματικότητα υπολογίζουμε την 
πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική. Για να μετατρέψουμε την σχετική πίεση σε 
απόλυτη πίεση πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή την ατμοσφαιρική πίεση. Στην συνέ-
χεια του κειμένου, θα ακολουθήσουμε την σύμβαση ότι η p είναι η σχετική πίεση. Σε 
αυτή την περίπτωση η Εξίσωση 3.6 γίνεται:

     (3.7)  

Δηλαδή, η πίεση σε ένα ακίνητο υγρό σταθερής πυκνότητας είναι το γινόμενο του 
μοναδιαίου βάρους του υγρού επί το βάθος. Η πίεση αυξάνει γραμμικά με το βάθος.

Για παράδειγμα, ας υπολογίσουμε την πίεση στον πυθμένα μιας δεξαμενής με τοι-
χώματα ύψους 1 μέτρου όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3α. Το μοναδιαίο βάρος του 
νερού είναι 9.8 kN m-3 και το βάθος είναι 1 μέτρο. Άρα η πίεση στον πυθμένα είναι 
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9.8 kN m-2 ενώ η πίεση στο μισό μέτρο είναι 4.9 kN m-2. Η πίεση στα τοιχώματα αυ-
ξάνει γραμμικά με το βάθος από την επιφάνεια. Η κατανομή της πίεσης στο τοίχωμα 
μπορεί να δειχτεί με μια γραμμή σε ένα διάγραμμα (Σχήμα 3.3β). Η ολική δύναμη 
στον τοίχο είναι η ολοκλήρωση της πίεσης στην επιφάνεια. Αν θεωρήσουμε λωρίδα 
στον τοίχο πλάτους 1 μέτρου (κάθετη στο επίπεδο της σελίδας στο Σχήμα 3.3, η δύ-
ναμη που ασκείται στο τοίχωμα δίνεται από:

Δύναμη ανά μέτρο πλάτους =   

Σχήμα 3 Η πίεση του νερού σε κατακόρυφο τοίχο (a) αυξάνει γραμμικά με το βάθος με 
ρυθμό of 9.8 kN m-2 ανά μέτρο (b). 

Μια εφαρμογή της υδροστατικής εξίσωσης είναι στους υπολογισμούς του υγρού 
γεώτρησης κατά την ανόρυξη γεώτρησης για πετρέλαιο σε γεωλογικό σχηματισμό 
που βρίσκεται υπό πίεση (Σχήμα 3.4). Εάν η πίεση στον πετρελαιοφόρο σχηματισμό 
δεν ελεγχθεί μπορεί να συμβεί έκρηξη. Αυτές οι περιπτώσεις είναι τώρα σπάνιες αν 
και το περιστατικό του 2010 στον κόλπο του Μεξικού παραμένει μια υπενθύμιση των 
συνεπειών μιας τέτοιας έκρηξης. Μια μέθοδος για την αποφυγή έκρηξης κατά την 
ανόρυξη γεωτρήσεων είναι το γέμισμα της γεώτρησης με υγρό γεώτρησης (ή λάσπη 
γεώτρησης). Η υδροστατική πίεση που δημιουργείται από την στήλη της λάσπης εξι-
σορροπεί την πίεση του πετρελαιοφόρου σχηματισμού. Εάν ανορυχτεί μια γεώτρηση 
σε ένα πετρελαιοφόρο κοίτασμα που βρίσκεται υπό πίεση 1.9 x 104 kN m-2 σε βάθος 
2000 m, τότε το ύψος της στήλης λάσπης που απαιτείται για να εξισορροπηθεί αυτή 
η πίεση μπορεί να υπολογιστεί με την υδροστατική εξίσωση.
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pαπαιτούμενη = πίεση γεωλ. σχηματισμού =ρλάσπηςgd,

Όπου d είναι το ύψος της στήλης της λάσπης πάνω από το κοίτασμα. Για λάσπη 
γεώτρησης με ειδικό βάρος (ρλάσπηςg) = 10.5 kN m-3,

pαπαιτούμενη = 1.8 x 104 kN m-2 = (10.5 kN m-3) x d.

Σχήμα 3.4 

Επομένως το ύψος της στήλης λάσπης πρέπει να είναι 1700 μέτρα. Το βάθος του 
σχηματισμού είναι 2000 μέτρα οπότε εκεί η πίεση εξισορρόπησης θα είναι αρκετή 
για να αποφευχτεί μια έκρηξη.

Η υδροστατική εξίσωση χρησιμεύει ακόμα στην μέτρηση της πίεσης σε ένα υγρό. 
Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό λέγεται μανόμετρο. Για παρά-
δειγμα δείτε ένα υδραργυρικό μανόμετρο. Ένα άκρο του είναι εκτεθειμένο στο νερό 
του σωλήνα και το άλλο άκρο του είναι ανοικτό στην ατμόσφαιρα. Ο υδράργυρος 
σπρώχνεται γιατί η πίεση στον σωλήνα είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική. Δη-
λαδή το νερό πιέζει περισσότερο από ότι ο αέρας. Η υδροστατική εξίσωση μας επι-
τρέπει να υπολογίσουμε την πίεση του νερού στον σωλήνα. Η πίεση στο Β συνδέεται 
με την πίεση στο Α ως εξής: pB =  pA + (pg)Hg(40 mm). Αν χρησιμοποιήσουμε την 
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σχετική πίεση, pA είναι μηδέν και pB = (133 kN m3)(4x102 m) = 5.3 kN m2. Η πίεση 
στο C είναι ίση με το την πίεση στο B όταν ο υδράργυρος είναι ακίνητος. Η πίεση 
στον άξονα του σωλήνα (σημείο D) είναι μικρότερη από την πίεση στο C κατά (ρg)
(100 mm) ή 9.8 kN m3  0.1 m ~ 1 kN m2. Επομένως, η πίεση στον άξονα του σωλήνα 
είναι περίπου 4.3 kN m2 ή 4.3 kPa.

Σχήμα 4 Μανομετρική μέτρηση της πίεσης σε ένα σωλήνα


