
1 
 

Κάντο όπως ο Newton 

 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται σύντομη παρουσίαση της 

υδροστατικής του Newton, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο μνημειώδες “Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica”. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται προτάσεις για τη 

σημερινή διδασκαλία της ενότητας υδροστατική πίεση που προκύπτουν από το έργο του 

Newton.  

  

1. Εισαγωγή. 

Τόσο στα βιβλία Φυσικής όσο και στα περιοδικά της διδακτικής η δουλειά του Newton 

στο χώρο της υδροστατικής αγνοείται, κάτι που μας οδήγησε, στη συνέχεια, στη σύντομη 

παρουσίασή της. Για εκτενέστερη μελέτη ο αναγνώστης παραπέμπεται είτε στο 

πρωτότυπο έργο του Newton (1999, p.687-692), είτε σε παρουσίαση του από τον 

Chalmers (2017, p.149-153). Ο Newton στην υδροστατική του ολοκλήρωσε το έργο των 

Stevin, Pascal και Boyle  και αποδίδει στην έννοια πίεση χαρακτηριστικά παρόμοια με τα 

σύγχρονα. Ουσιαστικά μετά τον Newton, η ανάπτυξη της μηχανικής των ρευστών 

επικεντρώνεται στην υδροδυναμική (Chalmers 2017, p.169-170). Αναγνώρισε ότι η 

αδυναμία των υγρών να αντέξουν σε δύναμη παραμόρφωσης είναι το κλειδί για την 

κατανόηση της υδροστατικής. Ας το έχουν υπόψη τους οι συγγραφείς βιβλίων που 

εισάγουν την πίεση σε περιβάλλον στερεών, βλέπε 3.1. Λόγω αυτής της ανικανότητάς 

τους τα υγρά μετατρέπουν τις κατευθυνόμενες δυνάμεις, που εφαρμόζονται σε μια 

περιοχή τους, σε δυνάμεις που δρουν εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλο το 

σώμα τους.  

 

2. Η  υδροστατική του Newton  

Η πρώτη έκδοση της υδροστατικής του Newton εμφανίζεται στην αδημοσίευτη 

πραγματεία του “De gravitatione”, με ημερομηνία σύνθεσης μεταξύ 1665-1668 ή κατ’ 

άλλους το 1684-85. Ο Newton βελτιώνει, το αντίστοιχο έργο των Stevin, Pascal και 

Boyle, που πιθανότατα γνώριζε μέσω του “Hydrostatical paradoxes made out by new 

experiments” του Boyle, που εκδόθηκε το 1666 (Chalmers 2017, p.136-138). Η δεύτερη 

έκδοση της υδροστατικής του εμφανίζεται στο “Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica”, εκδόθηκε το 1687, περιέχεται στο Section V του δεύτερου βιβλίου και 

περιλαμβάνει δύο Propositions, XIX και XX, συνολικής έκτασης έξι σελίδων στην 

έκδοση του 1999 (Newton 1999, p.687-692).  

 Η Section V ξεκινάει με τον ορισμό του ρευστού: «Ρευστό είναι κάθε σώμα του 

οποίου τα μέρη υποχωρούν σε οποιαδήποτε δύναμη που ασκείται σε αυτό και που 

υποχωρώντας, κινούνται εύκολα το ένα σε σχέση με το άλλο» (Newton 1999, p.687). 

Σημειώνεται ότι ο Newton δίνει μεν ορισμό γενικότερα για τα ρευστά αλλά τον 

χρησιμοποιεί μόνο για (πρακτικά) ασυμπίεστα ρευστά δηλ. τα υγρά. Με τον ορισμό του 



2 
 

υγρού ο Newton έδωσε ακριβή θεωρητική αίσθηση της «συνέχειας και ρευστότητας» 

των υγρών που είχαν ήδη αναφερθεί, χωρίς όμως περεταίρω επεξηγήσεις, από τον Pascal 

στο έργο του (Evans 1973, p. 6-11).  

2.1 Ο Newton αποδεικνύει την Αρχή του Πασκάλ 

Στην Proposition XIX ο Newton (1999, p. 687) χρησιμοποιώντας τον ορισμό του για το 

ρευστό και τον 3ο Νόμο του, αποδεικνύει, σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, την αρχή 

του Pascal1, ότι δηλ. αν αυξηθεί η πίεση σε ένα μέρος ασυμπίεστου ρευστού, που ηρεμεί 

κλεισμένο σε ακίνητο δοχείο με άκαμπτα τοιχώματα, αυτή η αύξηση μεταδίδεται 

αμείωτη σε όλα τα τμήματα του ρευστού. Στη συνόψιση των συμπερασμάτων του τονίζει 

την εξάρτησή τους από τη «φύση της ρευστότητας και την ισότητα της δράσης με την αντίδραση». 

Ξεκινάει εξετάζοντας μια σφαίρα ασυμπίεστου ρευστού ABC (Εικόνα 1) που σε 

κάθε σημείο της επιφάνειας της δρα κάθετα, με φορά προς το κέντρο, η ίδια δύναμη ανά 

μονάδα επιφάνειας. Υποθέτει ότι αρχικά αυτό ηρεμεί και δεν ενεργεί σε αυτό κάποια 

βαρυτική ή κεντρομόλος δύναμη. Συνοψίζει το συμπέρασμά του ως έβδομο βήμα μιας 

διαδοχικής σειράς βημάτων.  

Στη συνέχεια δίνονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σε κάθε βήμα. Ο 

ενδιαφερόμενος για τον τρόπο απόδειξης μπορεί να ανατρέξει είτε στο πρωτότυπο 

(Newton 1999, p.687-692), είτε, για ευκολότερη κατανόηση, σε παρουσίαση της 

δουλειάς του Newton από τον Chalmers (2017, p. 149-153)  

1. Συμπεραίνει ότι οποιοδήποτε τμήμα της σφαίρας αυτής παραμένει ακίνητο.  

 
Εικόνα 1: Το σχήμα του Newton για την απόδειξη της Proposition XIX, (Newton 1999, 

p. 687). 

.  

2. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του ρευστού, και το συμπέρασμα από το βήμα 1, 

αποδεικνύει ότι σε όλα τα σημεία της επιφάνειας τυχαίας υπο-σφαίρας, EF, του υγρού 

η πίεση έχει την ίδια τιμή.  

3. Χρησιμοποιώντας τον 3ο Νόμο του, και το συμπέρασμα από το βήμα 2, αποδεικνύει 

ότι η πίεση σε κάθε σημείο της επιφάνειας κάθε υπο-σφαίρας είναι ίση για όλες τις 

 
1 Διατυπώθηκε από τον Pascal γύρω στο 1654 αλλά δημοσιεύθηκε το 1663, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. 

Δεν της έδωσε θεωρητική απόδειξη (Evans 1973, p.4-5). 
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υπο-σφαίρες (π.χ. EF και D) και ίση με την πίεση που υπάρχει στην επιφάνεια της 

σφαίρας ABC. 

4. Χρησιμοποιώντας τον 3ο Νόμο του, και το συμπέρασμα από το βήμα 3, αποδεικνύει 

ότι η πίεση η οποία δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της μεγάλης σφαίρας μεταδόθηκε 

αμείωτη σε όλα τα σημεία του υγρού.  

5. Ο Newton δείχνει ότι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε, στο 4ο βήμα, για τη 

σφαιρική μάζα ισχύει για μάζα υγρού οποιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. για την μάζα 

του υγρού που περιέχεται στην κλειστή επιφάνεια GHI, Εικόνα1.  

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει και για υγρό που περιέχεται σε δοχείο 

οποιασδήποτε μορφής: η πίεση σε κάθε σημείο του είναι παντού ίση σε μέγεθος με 

την δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που ασκείται στην επιφάνεια του δοχείου. 

Σημειώνεται ότι ο Newton δεν γράφει κάτι για δοχείο, αλλά το χρησιμοποιεί στο βήμα 

6 όπου γράφει:  

6. «Αν ένα υγρό είναι κλεισμένο σε μη άκαμπτο δοχείο και δεν έχει την ίδια πίεση σε όλα 

του τα σημεία, θα υποχωρήσει προς το μέρος της μικρότερης πίεσης». 

7. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό που έδωσε για το ρευστό και τον 3ο Νόμο του, 

συνοψίζει την απόδειξη της Αρχής του Pascal: «Και έτσι σε ένα άκαμπτο δοχείο ένα 

ρευστό δεν θα διατηρήσει μια πίεση η οποία θα είναι  στη μία πλευρά μεγαλύτερη από 

ότι την άλλη, αλλά θα υποχωρήσει σε αυτήν, και θα το πράξει σε μια στιγμή, καθώς η 

άκαμπτη πλευρά του δοχείου δεν θα ακολουθήσει το υγρό που υποχωρεί. Και 

υποχωρώντας [το υγρό], θα πιέσει την αντίθετη πλευρά, και έτσι η πίεση θα τείνει σε 

όλες τις πλευρές στην ισότητα. Και δεδομένου ότι, μόλις το υγρό προσπαθεί να 

υποχωρήσει από το μέρος που πιέζεται περισσότερο, εμποδίζεται από την αντίσταση του 

δοχείου στην αντίθετη πλευρά, η πίεση θα καταλήξει στην ισότητα από όλες τις πλευρές 

σε μια στιγμή χωρίς τοπική κίνηση; και στη συνέχεια τα μέρη του υγρού, (βήμα 5), θα 

πιέσουν το ένα το άλλο εξίσου και θα είναι σε ηρεμία το ένα με το άλλο». (Newton 

1999, p.688). 

 

2.2 Ο Newton αποδεικνύει την εξάρτηση της πίεσης από το βάθος, και υπολογίζει 

τη δύναμη που ασκείται στον πυθμένα του δοχείου. 

Στην Proposition XX o Newton έδειξε ότι η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε ένα 

υγρό που ηρεμεί είναι ανάλογη μόνο με το βάθος στο οποίο αυτό βρίσκεται. Η εξάρτηση 

της πίεσης από το βάθος αναφέρεται, χωρίς θεωρητική απόδειξη, από τον Stevin στο 

έργο του «The Elements of Hydrostatics», που εκδόθηκε το 1586. Για αυτό και μερικές 

φορές αναφέρεται ως νόμος του Stevin.  

 Ο Newton φτάνει στην εξάρτηση της πίεσης από το βάθος στην προσπάθεια του 

να αποδείξει ότι: «Εάν κάθε μέρος ενός υγρού που είναι σφαιρικό και ομοιογενές σε ίσες 

αποστάσεις από το κέντρο και στηρίζεται σε ένα ομόκεντρο σφαιρικό πυθμένα έλκεται προς το 

κέντρο του συνόλου, τότε ο πυθμένας θα υποστηρίζει το βάρος ενός κυλίνδρου [υγρού] του οποίου 

η βάση είναι ίση με την επιφάνεια του πυθμένα και  το ύψος του είναι ίδιο με εκείνο του υγρού που 

στηρίζεται πάνω του» (Newton 1999, p.689), Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: Το σχήμα του Newton για την απόδειξη της Proposition XX, (Newton 1999, 

p. 689). 

 

Για την απόδειξή του χρησιμοποίησε την Αρχή του Pascal, που απέδειξε στην 

Proposition XIX. Φαντάστηκε το υγρό να χωρίζεται σε ομόκεντρα σφαιρικά κελύφη 

AEI, BFK, CGL κτλ. με ελάχιστο πάχος. Το εξωτερικό κέλυφος του υγρού, ΑΕΙ, 

βαραίνοντας στο υποκείμενο κέλυφος BFK προκαλεί ομοιόμορφη πίεση, 𝑝1, στην 

εξωτερική επιφάνεια του δεύτερου κελύφους. Η πίεση αυτή μεταδίδεται ως η ίδια 

δύναμη ανά μονάδα επιφανείας στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους αυτού. Στη 

συνέχεια η ανώτερη επιφάνεια του τρίτου κελύφους θα πιεστεί όχι μόνο από την πίεση 

𝑝1 αλλά και από πίεση που οφείλεται στο βάρος του υγρού που περιέχεται στο δεύτερο 

κέλυφος και ούτω καθεξής. Έτσι στο τελευταίο κέλυφος του υγρού που είναι σε επαφή 

με την στερεά σφαιρική επιφάνεια που υποβαστάζει το υγρό, η πίεση θα έχει αυξηθεί 

κατά την πίεση (βάρος ανά μονάδα επιφάνειας) όλων των στρωμάτων πάνω από αυτό.  

Η συνολική δύναμη στην επιφάνεια που υποβαστάζει το υγρό βρίσκεται 

πολλαπλασιάζοντας την πίεση επί το εμβαδό αυτής της επιφανείας. 

Από τα 9 πορίσματα στα οποία καταλήγει, θεωρούμε, για την παρούσα εργασία, 

άξιο παρουσίασης το 2ο: «σε ίσες αποστάσεις από το κέντρο2, το μέγεθος της πίεσης είναι 

πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από το εάν η πιεζόμενη επιφάνεια είναι παράλληλη προς τον 

ορίζοντα ή κάθετη ή πλάγια, ή αν το ρευστό – που συνεχίζεται προς τα πάνω από την 

πιεζόμενη επιφάνεια - υψώνεται κάθετα κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής ή σέρνεται λοξά 

μέσω  κοιλοτήτων και καναλιών, κανονικών ή εξαιρετικά ακανόνιστων, φαρδιών ή πολύ 

στενών» Newton (1999, p.690).  

Σημειώνουμε απλά ότι έχει φτάσει στην απόδειξη του Υδροστατικού παράδοξου, το 

οποίο, εμπειρικά, είχε διατυπωθεί αρχικά από τον Stevin (Chalmers 2017, p. 40-41). 

 

 
2 Από το Σχήμα 2 προκύπτει ότι η φράση «από το κέντρο» είναι ισοδύναμη με την «από την επιφάνεια του 

υγρού» 
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3. Προτάσεις για τη διδασκαλία της Υδροστατικής που προκύπτουν από το 

έργο του  Newton. 

 

3.1 Να μην εισάγεται η πίεση μέσω στερεών.  

Σε πολλά βιβλία, τόσο δευτεροβάθμιας όσο και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. 

Levesley, 2017, p.140-141; Johnson 2001, p.85; Hewitt 2010, p.229, Kariotoglou  and 

Psillos, 2019), η πίεση εισάγεται σε περιβάλλον στερεών. Το βούλιαγμα ή όχι του σκιέρ, 

ανάλογα με το αν φορά ή όχι χιονοπέδιλα, και η «καταστροφή» που προκαλεί μια κυρία 

με τακούνια «στιλέτο» είναι από τα προτεινόμενα παραδείγματα για την εισαγωγή της 

έννοιας πίεση και, αντίστοιχα, η πινέζα είναι από τα πλέον προτιμούμενα παραδείγματα 

εφαρμογής. Μετά από αυτό οι συγγραφείς περνούν στα υγρά αναφερόμενοι κατ’ 

αναλογία μόνο στο βάρος τους. Προφανώς όμως στα στερεά δεν ισχύει η Αρχή του 

Πασκάλ, δεν έχουμε υδροστατικό παράδοξο κτλ. Στην ιστορία της υδροστατικής 

εντοπίζεται (Chalmers 2017, p. 161) ότι ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη της έννοιας πίεση 

ήταν η επικέντρωση των επιστημόνων στην έννοια του βάρους. Πιθανά η ίδια 

επικέντρωση που παρατηρείται στη διδασκαλία να αποτελεί ένα εμπόδιο για την 

κατανόηση της από τους μαθητές. Η δουλειά του Newton, βάση της οποίας είναι ο 

ορισμός του ρευστού, δείχνει ότι η πίεση προκύπτει από το βάρος αλλά και από την 

ιδιότητα του ρευστού να υποχωρεί προς όλες τις διευθύνσεις όταν ασκείται δύναμη σε 

κάποια περιοχή του, σε συνδυασμό με τον 3ο Νόμο του Newton.  

 

3.2 Απόδειξη της αρχής του Pascal.  

Στα σημερινά βιβλία Φυσικής της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η Αρχή του Pascal είτε απλά αναφέρεται (Hewitt 2010, p.238) είτε 

αποδεικνύεται για την ειδική περίπτωση που η αύξηση πίεσης προκαλείται στην 

επιφάνεια του υγρού (Serway & Jewett 2014, p.420; Halliday, Resnick &Walker 2011, 

p.366).  

Προτείνουμε την απόδειξη της Αρχής του Pascal, σε συμφωνία με το έργο του  

Newton, δηλ. χρησιμοποιώντας τον ορισμό του ρευστού και τον τρίτο Νόμο. Έτσι αν σε 

μια τυχαία περιοχή του υγρού που περιέχεται σε οποιοδήποτε κλειστό δοχείο με 

ανένδοτα τοιχώματα ασκηθεί, με τη βοήθεια εμβόλου διατομής S, δύναμη F (Εικόνα 3) 

τότε αρχικά στο υγρό κάτω από το έμβολο, ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας του υγρού, 

δύναμη 
𝐹

𝑆
 με κατεύθυνση αυτήν της ασκούμενης δύναμης. Σύμφωνα με το ορισμό του 

Newton τα μέρη του υγρού τείνουν να υποχωρήσουν και να κινηθούν προς όλες τις 

κατευθύνσεις, κάτι που σημαίνει άσκηση δύναμης σε διαδοχικές στοιχειώδεις επιφάνειες 

του υγρού προς όλες τις κατευθύνσεις, συνεπώς κάποια στιγμή ασκείται δύναμη στη 

στοιχειώδη επιφάνεια του υγρού, που είναι σε επαφή με ένα από τα άκαμπτα τοιχώματα 

του δοχείου. Τότε το υγρό ασκεί δύναμη στο τοίχωμα (Δράση) και άρα δέχεται δύναμη 

ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς από το τοίχωμα (Αντίδραση). 
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Εικόνα 3: H αύξηση της πίεσης μεταδίδεται αμείωτη σε όλα τα τμήματα του ρευστού και 

προς κάθε κατεύθυνση. 

 

Η Αντίδραση αναγκάζει το υγρό να τείνει να υποχωρήσει, προς το εσωτερικό του 

δοχείου, προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατά την υποχώρηση θα συγκρουστεί με το υγρό 

που τείνει να έρθει από άλλες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να τείνει να κινηθεί προς το 

μέρος που του ασκείται η μικρότερη δύναμη ανά στοιχειώδη επιφάνεια, πιθανό να 

αλληλεπιδράσει πάλι με τα τοιχώματα, κτλ.. Τελικά η δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας σε 

επίπεδο τυχαίου προσανατολισμού που διέρχεται από τυχαίο σημείο Ο του υγρού θα 

γίνει ίση από τις δυο πλευρές του επιπέδου, κάθετη σε αυτό, και ίση με τη δύναμη ανά 

μονάδα επιφάνειας που ασκείται από το έμβολο (δηλ. η αύξηση της πίεσης μεταδίδεται 

αμείωτη), διότι σε διαφορετική περίπτωση το υγρό δεν θα ηρεμούσε. Τα παραπάνω 

γίνονται στιγμιαία και χωρίς τελική μετατόπιση του υγρού. Ουσιαστικά όλα έγιναν 

αφενός διότι το υγρό, λόγω της φύσης του, μετατρέπουν τις κατευθυνόμενες δυνάμεις 

που τους έχουν ασκηθεί σε ισότροπες και αφετέρου λόγω της αντίδρασης των 

τοιχωμάτων.  

 Ουσιαστικά όλο το παραπάνω μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα κύμα πίεσης 

που διαδίδεται  αμείωτα προς όλες τις κατευθύνσεις, ανακλάται στα τοιχώματα (3ος 

Νόμος) και τελικά υπάρχει η ίδια πίεση σε όλα τα σημεία διότι θα διαφορετικά το υγρό 

δεν θα  ηρεμούσε (ορισμός του Newton για το ρευστό). 

 

3.3  Απόδειξη της σχέσης 𝒑 = 𝝆𝒈𝒉  

Η σχέση αυτή συνήθως αποδεικνύεται λαμβάνοντας όγκο υγρού, σχήματος ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου, και υπολογίζοντας κάτω από αυτόν το λόγο 𝑝 =
𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝜐𝛾𝜌𝜊ύ 𝜋𝜊𝜐 𝜋 𝜌𝜄έ𝜒 𝜏𝛼𝜄 𝜎𝜏𝜊 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜆𝜆𝜂𝜆 𝜋ί𝜋 𝛿𝜊

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό 𝛽ά𝜎𝜂𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜆𝜆𝜂𝜆 𝜋𝜄𝜋έ𝛿𝜊𝜐
 (Hewitt 2010, p.230, Serway & Jewett 

2014, p.420; Halliday, Resnick &Walker 2011, p.363). Το παραπάνω έχει το 

μειονέκτημα ότι δεν μπορεί η σχέση p = ρgh να δειχτεί στους μαθητές αν το υγρό πάνω 

από την επιφάνεια που ζητείται ο υπολογισμός της πίεσης, όπως γράφει ο Newton, 

«σέρνεται λοξά μέσω  κοιλοτήτων και καναλιών, κανονικών ή εξαιρετικά ακανόνιστων, 

φαρδιών ή πολύ στενών».  

Προτείνεται η εξαγωγή της σχέσης χρησιμοποιώντας την Αρχή του Pascal: Έστω 

ABCD δοχείο γεμάτο με υγρό. Σε συμφωνία με την απόδειξη του Newton, βλέπε 2.2, το 
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υγρό χωρίζεται σε οριζόντια στρώματα, 1,2,3...,Ν-1, Ν, με ελάχιστο πάχος Δh→0 

(Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4: Η πίεση σε σημείο του υγρού εξαρτάται από το βάθος στο οποίο αυτό 

βρίσκεται  

Η πίεση, λόγω του βάρους του υγρού, στον πυθμένα του στρώματος 1 είναι: 

 𝑝1 =
𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜎𝜏𝜌ώ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜈 𝜌𝜊ύ 1

𝜋𝜄𝜑ά𝜈 𝜄𝛼 𝛽ά𝜎𝜂𝜍 𝜎𝜏𝜌ώ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 1 
=

(𝑆𝛥ℎ)𝜌𝑔

𝑆
=  𝜌𝑔𝛥ℎ. Σύμφωνα με την αρχή του Pascal η 

πίεση αυτή μεταφέρεται σε κάθε σημείο του στρώματος 2. Στον πυθμένα του στρώματος 

2 η πίεση 𝑝2 είναι ίση με την πίεση 𝑝1 αυξημένη κατά την πίεση που οφείλεται στο 

βάρος του υγρού που περιέχεται στο δεύτερο στρώμα. Δηλ. 

 𝑝2 = 𝑝1 +
𝛣ά𝜌𝜊𝜍 𝜎𝜏𝜌ώ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜈 𝜌𝜊ύ 2

𝜋𝜄𝜑ά𝜈 𝜄𝛼 𝛽ά𝜎𝜂𝜍 𝜎𝜏𝜌ώ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 2 
= 𝑝1 +

(𝑆𝛥ℎ)𝜌𝑔

𝑆
= 𝑝1 +  𝜌𝑔𝛥ℎ → 𝑝2 = 𝜌𝑔(2𝛥ℎ).  

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο φτάνουμε στο Ν στρώμα του υγρού, αυτό που αγγίζει τον 

πυθμένα του δοχείου ή αυτό που βρίσκεται στο ζητούμενο βάθος h, όπου η πίεση θα 

είναι 𝑝𝑁 = 𝜌𝑔(𝑁𝛥ℎ) = 𝜌𝑔ℎ.  

Στην περίπτωση του δοχείου που εξετάζουμε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

επιφάνεια της βάσης του κάθε στρώματος δεν παίζει ρόλο στον υπολογισμό της πίεσης, 

καθώς υπάρχει και στον υπολογισμό του βάρους του υγρού του αντίστοιχου στρώματος 

και απαλείφεται. Το ίδιο ισχύει και για δοχείο οποιοδήποτε σχήματος  «με την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κελυφών αυξάνεται και το πάχος τους μειώνεται επ’ 

αόριστον» (Newton 1999, p.689). Θεωρούμε πως η χρήση της αρχής του Πασκάλ (καθώς 

και του 3ου Νόμου), βοηθά τους μαθητές στην ερμηνεία του υδροστατικού παράδοξου, 

βλέπε 3.4. 

Οι δυο παραπάνω προτάσεις συνεπάγονται ότι μετά την εισαγωγή της έννοιας 

πίεση θα διδαχθεί η Αρχή του Πασκάλ και στη συνέχεια η εξαγωγή της σχέσης 𝑝 = 𝜌𝑔ℎ, 

σε αντίθεση δηλ. με τη συνήθη σειρά παρουσίασης στα βιβλία όπου διδάσκεται πρώτα η 

σχέση 𝑝 = 𝜌𝑔ℎ και μετά η Αρχή του Pascal (π.χ. Hewitt 2010, p.230, 238; Serway & 

Jewett 2014, p.419, 420; Halliday, Resnick &Walker 2011, p.363, 366). 

 

3.4 Απόδειξη του υδροστατικού παράδοξου 
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Η δύναμη που ασκείται στον πυθμένα LM του δοχείου KLMN, Εικόνα 5, είναι 𝐹 =

𝑝𝑆 = 𝜌𝑔ℎ𝑆 = 𝜌𝑔𝑉, όπου 𝑆 το εμβαδόν του πυθμένα και V ο όγκος του υγρού, δηλ. 

ισούται με το βάρος του υγρού. 

 

 
Εικόνα 5: Η δύναμη που ασκείται στον πυθμένα ισούται με το βάρος του περιεχόμενου 

υγρού 

 

Αυτό που, σύμφωνα με την εμπειρία μας,  ξενίζει τους μαθητές είναι ότι από εφαρμογή 

της σχέσης 𝐹 = 𝑝𝑆 προκύπτει πως και στον πυθμένα του δοχείου ABCDEFGH, Εικόνα 

6, ασκείται δύναμη ίση με αυτήν που ασκείται στον πυθμένα του δοχείου KLMN. 

 

 
Εικόνα 6 : Υδροστατικό παράδοξο 
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Μια ποιοτικότερη ερμηνεία μπορεί να είναι: Η πίεση στο οριζόντιο επίπεδο BG, στη 

βάση της στήλης υγρού ABGH, είναι 𝑝1 = 𝜌𝑔ℎ1. Η πίεση αυτή, λόγω της αρχής του 

Pascal, μεταδίδεται στο πρώτο στοιχειώδες στρώμα υγρού του χώρου CDEF. H δύναμη 

που ασκείται από το υγρό στην επιφάνεια CF είναι 𝐹1 = 𝑝1𝑆 = 𝜌𝑔ℎ1𝑆, η οποία είναι 

αριθμητικά ίση με το βάρος του υγρού που θα περιείχε το δοχείο C΄CFF΄. Σύμφωνα με 

τον 3ο Νόμο του Newton από την επιφάνεια CF του δοχείου ασκείται στο υγρό η ίδια 

δύναμη με φορά προς τα κάτω. Έτσι στον πυθμένα DE του δοχείου ασκείται το βάρος 

του υγρού που περιέχεται στο CDEF και η αντίδραση από την επιφάνεια CF, που ισούται 

με το βάρος του υγρού που θα περιείχε το δοχείο C΄CFF΄ δηλ. συνολικά ίση με το βάρος 

του υγρού που περιέχεται στο δοχείο KLMN. Οι αντιδράσεις από τα τοιχώματα CD και 

EF δεν λαμβάνονται υπόψη διότι αλληλοαναιρούνται. 

 Πειραματικά (Koumaras & Pierratos 2015) για να μετρηθεί η ίδια ένδειξη  θα 

πρέπει ο πυθμένας DE να μην είναι προσκολλημένος στο υπόλοιπο δοχείο, όπως π.χ. ο 

πυθμένας μιας σύριγγας στο υπόλοιπο σώμα της. Στην περίπτωση αυτή τα τοιχώματα του 

δοχείου συγκρατούνται ανεξάρτητα από τον πυθμένα, π.χ. στην Εικόνα 7 τα τοιχώματα 

και το πάνω μέρος της σύριγγας συγκρατούνται από λαβίδα η οποία και δέχεται τις 

δυνάμεις που ασκεί το υγρό σε αυτά.  

 

 

Εικόνα 7: Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της δύναμης που ασκείται στον πυθμένα 

(Koumaras & Pierratos 2015) 
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