
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Φυσική Β Γυμνασίου



Οδηγίες

Πριν την προβολή της παρουσίασης παρακολουθήστε τα παρακάτω 

εκπαιδευτικά video:

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/959 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/963

https://www.youtube.com/watch?v=Kcvm_FVzIT0

https://www.youtube.com/watch?v=zRSfxWeaHCI 

Αφού παρακολουθήσετε και την παρουσίαση ασχοληθείτε με το 

φύλλο εργασίας σχετικά με την ατμοσφαιρική πίεση.



ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ;

❖Γύρω από τη Γη υπάρχει η ατμόσφαιρα, που αποτελείται

από αέρια.

❖Η ατμόσφαιρα συγκρατείται από τη βαρύτητα που της

ασκεί η Γη.

❖Όπως στα υγρά έτσι και στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει

πίεση σε κάθε επιφάνεια που βρίσκεται μέσα της εξ

αιτίας του βάρους της.

✓ Οφείλεται στο βάρος της ατμόσφαιρας



ΕΡΩΤΗΣΗ 1

✓ Γιατί όταν ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο

η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται;

➢ Γιατί όλο και λιγότερο μέρος της ατμόσφαιρας 

βρίσκεται από πάνω μας.

o Επομένως τη μέγιστη  ατμοσφαιρική πίεση θα 

την έχουμε στην επιφάνεια της Γης



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ 

TORRICELLI

✓Ο Torricelli (1608-1647) μέτρησε πειραματικά

την ατμοσφαιρική πίεση

 Στα σημεία Α και Β οι πιέσεις είναι ίσες, λόγω 

της ισορροπίας του υδραργύρου

 Η πίεση στο Α είναι η ατμοσφαιρική και η

πίεση στο Β είναι η υδροστατική των 76cm

του υδραργύρου.

 Άρα, μετρώντας την υδροστατική στο Β, 

μετράμε την ατμοσφαιρική στο Α.

𝑃𝛼𝜏𝜇𝜊𝜎𝜑. = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = 13600
𝑘𝑔

𝑚3
∙ 9,8

𝑚

𝑠2
∙ 0,76𝑚 = 101.293𝑃𝑎

Περίπου 100.000Pa=1atm



ΕΡΩΤΗΣΗ 2

✓ Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης

είναι μικρή ή μεγάλη;

➢ Είναι πολύ μεγάλη. 

➢ 100.000Pa=100.000N/m2. Δηλαδή, σε κάθε 1m2

ασκείται κάθετα δύναμη 100.000Ν, που αντιστοιχεί

σε μάζα 10.000kg, δηλαδή 10 τόνους.



ΕΡΩΤΗΣΗ 3

✓Πώς είναι δυνατό η ατμοσφαιρική πίεση της 1atm,

να μη μας σκοτώνει;

➢ Την αντέχουμε γιατί η πίεση στο εσωτερικό του οργανισμού μας είναι

ίση με την ατμοσφαιρική, οπότε η ολική δύναμη που ασκείται στο

σώμα μας είναι μηδέν.



ΕΡΩΤΗΣΗ 4

✓ Μπορούμε να αισθανθούμε τις μεταβολές της 

ατμοσφαιρικής πίεσης;

➢ Τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης τις αισθανόμαστε στα

αυτιά μας όταν μετακινούμαστε σχετικά γρήγορα μεταξύ περιοχών

με διαφορετικό υψόμετρο.



Η παρουσίαση που παρακολουθήσατε είναι μια

σύνοψη της θεωρίας του σχολικού βιβλίου, η

οποία περιλαμβάνει τις σελίδες 72 – 74.


