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Η Υδροστατική Πίεση 
 

Κατασκευή μανομέτρου με απλά υλικά 
 
Απαιτούμενα υλικά 

1 m λεπτού αλφαδοσωλήνα (ή σωλήνα οξυγόνου από το φαρμακείο) 
1 πλαστικό μπουκάλι αναψυκτικού 1,5 L κατά προτίμηση με ίσια τοιχώματα 
1 μπαλόνι 
Ένα κομμάτι χαρτόνι μεγέθους Α4 ή το καπάκι από συσκευασία φωτοτυπικού 
χαρτιού 
Ξύλινο στήριγμα π.χ. καλαμάκι για σουβλάκια 
Κόλα υγρή 
 
Κατασκευή 

Κόβουμε το πλαστικό μπουκάλι στο ύψος της αρχής του κώνου στο πάνω του 
μέρος. Κόβουμε το στόμιο του μπαλονιού και το προσαρμόζουμε στον κώνο που 
αφαιρέσαμε από το μπουκάλι. Στη συνέχεια προσαρμόζουμε τον σωλήνα τρυπώντας 
το πώμα του κώνου (γίνεται εύκολα με πυρωμένο καρφί) και το μονώνουμε με υγρή 
κόλα. Προσαρμόζουμε στον σωλήνα το καλαμάκι ώστε η μια άκρη του να ακουμπά 
στο πώμα του κώνου. Σημειώνουμε τόσο στον κώνο όσο και στο καλαμάκι ενδείξεις 
ανά 5 cm μετρώντας από την κάτω επιφάνεια του κώνου. Σε χαρτί φωτοτυπικού Α4 
και κατά μήκος του μέσου της μεγαλύτερης πλευράς χαράζουμε χιλιοστομετρική 
κλίμακα. Σημειώνουμε την ένδειξη μηδέν στο μέσον της και θετικές και αρνητικές 
ενδείξεις ανά εκατοστό. Κολλάμε με κόλα το χαρτί στο χαρτόνι. Προσαρμόζουμε τον 
σωλήνα σε σχήμα U στο χαρτόνι έτσι που η κλίμακα να είναι ανάμεσα στα δύο σκέλη 
του (δες εικόνα στο τέλος του φύλλου εργασίας). 
 

 Πειραματική διαδικασία 
 
Στόχος 

Να διερευνηθεί η μεταβολή της υδροστατικής πίεσης με το βάθος. 
 
Θεωρητική άσκηση 

Με την διεξαγωγή της άσκησης θα επιβεβαιώσουμε ότι για συγκεκριμένο 
υγρό η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη του βάθους. 
 
Πείραμα 

Γεμίζουμε το πλαστικό μπουκάλι με νερό. Βάζουμε στον πλαστικό σωλήνα 
νερό που το έχουμε χρωματίσει με κάποια χρωστική (π.χ. με καφέ) έτσι ώστε η 
στάθμη του υγρού στα δύο σκέλη του σωλήνα να είναι στο μηδέν της κλίμακας. 
Βυθίζουμε τον κώνο στο νερό για λίγο ώστε ο αέρας του κώνου να αποκτήσει την 
θερμοκρασία του νερού και στη συνέχεια βγάζουμε τον κώνο έξω από το νερό, και 
τοποθετούμε τον κώνο λίγο πιο πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. 
Ξεβιδώνουμε λίγο το καπάκι στρέφοντας τον κώνο ώστε να περάσει ο αέρας για να 
έρθουν οι επιφάνειες του υγρού στα δύο σκέλη του σωλήνα στην ένδειξη μηδέν. 
Σφίγγουμε πάλι τον κώνο γύρω από το καπάκι. Βυθίζουμε τον κώνο στο νερό του 
μπουκαλιού και ανά 5 cm μετράμε την αντίστοιχη υψομετρική διαφορά. 
Συμπληρώνουμε τον πίνακα του φύλλου εργασίας. 
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1. Σύμφωνα με τις ενδείξεις του πίνακα κάνε την  γραφική παράσταση 

 
2. Παρατήρησε την γραφική παράσταση. Ποιο συμπέρασμα βγάζεις για τη 

σχέση βάθους και υψομετρικής διαφοράς του υγρού στα δύο σκέλη του 
σωλήνα; 

3. Γνωρίζοντας ότι η υψομετρική διαφορά στα δύο σκέλη του σωλήνα τύπου U 
του μανομέτρου είναι ανάλογη της πίεσης του νερού του πλαστικού δοχείου 
συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση 
Η υδροστατική πίεση είναι ............................. του βάθους από την ελεύθερη 
επιφάνεια του υγρού. 
 

Συμπέρασμα 
Η υδροστατική πίεση αυξάνεται ανάλογα με το βάθος. 
 
Ερωτήσεις 
Α. Θεώρησε δύο σημεία μέσα στο μπουκάλι σε βάθος 13cm και 23cm 
αντίστοιχα. Πρόβλεψε τη σχέση μεταξύ των υδροστατικών τους πιέσεων. 
Β. Με το μανόμετρο που έφτιαξες επιβεβαίωσε την πρόβλεψή σου. 
Γ. Πρόσθεσε στο πλαστικό μπουκάλι αρκετό μαγειρικό αλάτι. Τι άλλαξε στο 
νερό στο μπουκάλι; Τι προβλέπεις να συμβεί με την υδροστατική πίεση; Επαλήθευσε 
το συμπέρασμά σου εκτελώντας πάλι την πειραματική άσκηση. Γράψε το 
συμπέρασμά σου. 
 


