
الثالثةالثالثة

nميكانيكا الموائع الساكنة
nHYDROSTATICS
n يطلق اسم المائع على المواد السائلة والغازية بوجه عـام .

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك فرق جوهري بـين المـواد   
السائلة والغازية هو أن المواد السائلة ال يمكن أن تنضغط 
إال بضغوط عالية جداً ولذلك فكثافة السوائل غالبا ما تكون 

أما المواد الغازية فهي سـهلة االنقيـاد ألي تغيـر    . ثابتة
. طفيف في الضغط وبالتالى فإن كثافتها متغيرة

الباب السادسالباب السادس
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n الضغط الجوي  :ATMOSPHERIC PRESSURE 
n    نعلم أن الهواء يحيط بالكرة األرضية إحاطة تامـة ويمتـدد إلـى

مسافات كبيرة فوق سطح الكرة األرضية، وحيث أن الهواء جسـم  
فإن له وزنا وإن كانت كثافته صغيرة إذ ) خليط من الغازات(مادي 

وعليـه    GM/CM3 0.000129     تبلغ متوسط كثافة الهواء
فإن سطح األرض، بوحه عام وجميع األجسـام الموجـودة عليـه    
يتعرض للضغط الناشئ من ثقل الهـواء، كمـا يتعـرض الجسـم     
الموجود في قاع محيط للضغط الذي يسببه وزن الماء باإلضافة إلى 

. ضغط الهواء
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n    وتجدر اإلشارة إلى وجود نوعين مـن األجهـزة لقيـاس
الضغط، فاألجهزة المستخدمة لقياس الضغط الجوي يطلـق  

) BAROMETERS( عليهــا البــارومترات              
واألجهزة التي تقيس ضغط الموائع يطلق عليها مانومترات 

 )MANOMETERS  . (
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n     على وجه العموم ، فحساب تغيـر الضـغط الجـوي مـع
االرتفاع ليس سهال كما في حالة السوائل، ونكتفي هنا أن 
نبين بالرسم فقط، العالقة بين الضغط الجوي  واالرتفـاع   

. بالرسم البياني التالى 
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بقوة ما على جدار اإلناء ویقال أن  بقوة ما على جدار اإلناء ویقال أن  ) ) تضغطتضغط((من أھم خواص الموائع أنھا تؤثر من أھم خواص الموائع أنھا تؤثر   
المائع یضغط على جدار اإلناء كما أن السائل بضغط على قاعدة اإلناء باإلضافة إلى  المائع یضغط على جدار اإلناء كما أن السائل بضغط على قاعدة اإلناء باإلضافة إلى  

. . ضغطھ على الجوانب ضغطھ على الجوانب 
وعلى وجھ  العموم، ستقتصر كلمة الضغط على معنى خاص ھو الضغط المتوسط  وعلى وجھ  العموم، ستقتصر كلمة الضغط على معنى خاص ھو الضغط المتوسط    

بمعنى أنھ یشبھ بمعنى أنھ یشبھ " " متوسط القوة الواقعة على وحدة المساحاتمتوسط القوة الواقعة على وحدة المساحات" " الناتج عن تأثیرالناتج عن تأثیر
. . اإلجھاد في األجسام المرنةاإلجھاد في األجسام المرنة
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n  وال يتوقف الضغط على ي شئ آخر مثل شكل اإلنـاء، أو
مساحة قاعدته 

n   وتجدر اإلشارة إلى أن جميع النقاط الموجودة فـي بطـن
سائل ما وتكون جميعها على بعد واحد من سطح السـائل  
الخارجي يقع عليها ضغط واحد، بمعنى أن جميـع النقـاط   

.الواقعة في مستوى واحد يكون ضغطها واحد 
n ويالحظ أيضا أن الضغط عند أي مستوى في السائل يتغير

تبعا لتغير بعد المستوى عن مسـتوى السـطح الخـارجي    
. للسائل وأن هذا التغير تغييرا خطياً
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n  قاعدة باسكالPRINCIPLE OF PASCAL  
n تنص على أن الزيادة في الضغط الواقع على أي جزء من

أجزاء مائع ما موجود في حيز محدد في زيـادة مسـاوية   
. للضغط في جميع أجزاء المائع
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Archimedes Principleقاعدة أرشمیدس  
إذا غمر جسم فى سائل فإن ھذا الجسم یعاني دفعًا من  "

". أسفل إلى أعلى بقوة یساوي وزن السائل المزاح
والسائل المزاح ھو السائل الذي حل محلھ الجسم أي 

یتساوى حجمھ مع حجم الجسم وبالتالى فإن وزن السائل 
"كثافة السائل× المزاح یساوي حجم الجسم 
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n تطبيقات قاعدة أرشميدس واألجسام الطافية
nاستخراج كثافة جسم أو كثافة سائل -١ :
n  وذلك عن طريق وزن الجسم في الهواء ثم وزنه مغمـورا

: في السائل ونستخدم العالقات التالية
n      حجم الجسم  =V
n      كثافة الجسم  =ρS
n      كثافة السائل =ρ1 
nكتلةالجسم من الهواء
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nتصحيح قياسات األوزان الدقيقة  -٢

nالهيدرومترات   -٣HYDROMETERS 


