
5. Υδραυλικό Πιεστήριο
Στο πείραμα αυτό εφαρμόζεται βάρος Β = mg επάνω 
σε ένα έμβολο, το οποίο διοχετεύει την αντίστοιχη 
πίεση σε νερό ενός σωλήνα κυκλικής  διατομής με 
εσωτερική ακτίνα R = 8.83 mm όπως φαίνεται στο 
σχήμα στο δεξί μέρος της σελίδας. Το έμβολο έχει 
ίδια μάζα 0.5 kg, η οποία προστίθεται σ'αυτήν των 
βαριδίων ώστε η συνολική μάζα που εφαρμόζεται να 
μην ξεπερνά το 1.5 kg. Η πίεση αυτή μεταφέρεται 
είτε  σε  ένα  μανόμετρο  τύπου  Bourdon,  είτε  σε 
μανόμετρο υδραργύρου τύπου U όπως φαίνεται στο 
δεξί  μέρος  της  φωτογραφίας  στο  κάτω  μέρος  της 
σελίδας, καθώς και σχηματικά στο παρακάτω σχήμα.

Στη συνέχεια, για κάθε μάζα που τοποθετείται επάνω στο έμβολο (συμπεριλαμβανομένης και της 
ίδιας μάζας του εμβόλου), υπολογίζεται η θεωρητική πίεση την οποία εφαρμόζει το έμβολο, και 
συγκρίνεται με την πειραματική τιμή (Pοργ) που προκύπτει από την άμεση μέτρηση της πίεσης. Η 
γραμμική σχέση των θεωρητικών με τις  πειραματικές τιμές της πίεσης για  κάθε εφαρμοζόμενο 
βάρος εξετάζεται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

5.1. Εκτέλεση του πειράματος και γραφήματα.
Η θεωρητική τιμή της πίεσης για κάθε μέτρηση 
υπολογίζεται από τη σχέση:

Ως  πειραματική  τιμή:  Στην  περίπτωση  του 
μανομέτρου, σαν Pοργ λαμβάνεται η ένδειξή του. 
Στην περίπτωση του υδραργυρικού μανομέτρου, 
η  Pοργ υπολογίζεται  από  το  ύψος  στήλης 
υδραργύρου και νερού ως εξής:

Η  πίεση  είναι  το  άθροισμα  της  πίεσης  που 
προκύπτει  από  στήλη  νερού  ύψους  h1 και  από 
στήλη υδραργύρου ύψους h2-h1. Ετσι προκύπτει 
η παρακάτω σχέση, η οποία περιλαμβάνει τα ύψη 
h1 και  h2,  καθώς  και  τις  πυκνότητες  νερού και 
υδραργύρου  ρΗ2Ο=1000kg/m3 και  ρΗg 

=13600kg/m3.

Κατόπιν,  κατασκευάζονται  τα γραφήματα Pθ(Β) 
και  Pοργ(Β)  σε συνάρτηση δηλαδή με  το  βάρος 
που εφαρμόζεται στο έμβολο και δημιουργεί την 
υδραυλική  πίεση  (αριστερό  και  μεσαίο  γράφημα  στο  τέλος  της  παρούσας  σελίδας).  Επίσης, 
θεωρείται η γραμμική σχέση των μεγεθών βάρους και πειραματικής τιμής της πίεσης, για την οποία 
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υπολογίζονται οι παράμετροι με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

Η γραμμική σχέση είναι στην προκειμένη περίπτωση: 

Το σύστημα των κανονικών εξισώσεων είναι στην προκειμένη περίπτωση:

Η  εξίσωση  που  αντιπροσωπεύει  την  βέλτιστη  ευθεία  που  προσδιορίστηκε  από  την  Μ.Ε.Τ. 
προστίθεται στο γράφημα Pοργ(B). 

Στή συνέχεια δημιουργείται γράφημα της Pθ σε συνάρτηση με την Pοργ'(B). Σχηματική παράσταση 
του γραφήματος αυτού φαίνεται  στο δεξί  γράφημα. Σ'αυτό το γράφημα απεικονίζεται επίσης η 
ευθεία  Pθ=Pοργ'(B),  δηλαδή  η  y=x,  για  να  διαπιστωθεί  η  απόκλιση  των  πειραματικών  από  τις 
θεωρητικές μετρήσεις. Προσδιορίζεται η βέλτιστη γραμμική σχέση των δύο πιέσεων με εκ νέου 
εφαρμογή της Μ.Ε.Τ. και απεικονίζεται και η καινούργια αυτή σχέση στο ίδιο γράφημα.

Τέλος, προσδιορίζονται τα σχετικά σφάλματα και ο μέσος τους όρος, όπου:

σχετικό σφάλμα % = [(Pθ/Pοργ
')-1]*100           (18)      
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