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Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές   
 
Τα υγρά ένεκα της σχετικά υψηλής πυκνότητάς τους έχουν µεγάλο ειδικό βάρος µε αποτέλεσµα να ασκούν 
µεγάλες δυνάµεις στα τοιχώµατα των δοχείων και δεξαµενών και γενικά στις στερεές επιφάνειες που τα 
περιορίζουν.  Η διαφορά φαίνεται στο γεγονός, ότι π.χ. το νερό έχει σχεδόν 800 φορές µεγαλύτερη πυκνότητα 
από τον αέρα. Ο υπολογισµός των δυνάµεων αυτών έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τις τεχνικές εφαρµογές και 
τα έργα, όπως π.χ. είναι τα τοιχώµατα ταµιευτήρων νερού σε συστήµατα ύδρευσης και τα φράγµατα στην 
υδροηλεκτρική παραγωγή. Για τον ίδιο λόγο της µεγάλης πυκνότητας οι πιέσεις µέσα στα υγρά είναι µεγάλες 
και εξαρτώνται από το βάθος στο οποίο θεωρείται ένα φαινόµενο. Τυπικό παράδειγµα αποτελούν οι τεράστιες 
πιέσεις στο θαλάσσιο πυθµένα σε µεγάλα βάθη που καθιστούν την ύπαρξη οποιουδήποτε είδους ζωής σχεδόν 
αδύνατη, όπως είναι οι πιέσεις των περίπου 110 ατµοσφαιρών (atm) στο µεγαλύτερο θαλάσσιο βάθος των 11 
περίπου χιλιοµέτρων που έχει παρατηρηθεί µέχρι σήµερα. Ευεργετικό αποτέλεσµα των παραπάνω ιδιοτήτων 
των ρευστών και ιδιαίτερα του νερού για την ανθρωπότητα είναι το φαινόµενο της άνωσης και ειδικότερα της 



πλεύσης σωµάτων µε µέση πυκνότητα µικρότερη των περίπου  1000 χιλιόγραµµων ανά κυβικό µέτρο (kg/m3) 
και όλες οι σχετιζόµενες µ’ αυτό τεχνολογικές εφαρµογές. Για τη µελέτη όλων αυτών των φαινοµένων 
απαιτείται ο υπολογισµός της κατανοµής της πίεσης µέσα στο ηρεµούν υγρό µε τη βοήθεια της υδροστατικής 
αρχής. Απορρέουσες εφαρµογές είναι το υδραυλικό πιεστήριο, το πιεσόµετρο, η ευστάθεια πλωτών µέσων, δηλ. 
τυπικά θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της υδροστατικής στο παρόν Κεφάλαιο. 

 


