
4. Μέτρηση της Υδροστατικής δύναμης σε Επιφάνεια
Στο  πείραμα αυτό  προσδιορίζεται  η  Υδροστατική  δύναμη  που  δρά επάνω σε  μία  κατακόρυφη 
παραλληλόγραμμη επιφάνεια. Η δύναμη αυτή προσδιορίζεται μέσω του βάρους μίας μάζας που 
εξισορροπεί την επίδρασή της σε έναν οριζόντιο μοχλό.

4.1. Η γεωμετρία της συσκευής Armfield και η εκτέλεση των 
μετρήσεων.

Η συσκευή Armfield F1-12 χρησιμοποιείται για το πείραμα, η οποία φαίνεται στην φωτογραφία. Επάνω 
στον μεταλλικό άξονα του σχήματος, είναι κολλημένο 
ένα  τορροειδές  σώμα.  Το  σύστημα  άξονας  – 
τορροειδές σώμα, ισορροπεί κατά την απουσία νερού 
στην δεξαμενή των 7 λίτρων στην οποία βρίσκεται. 
Οταν προστεθεί νερό στην δεξαμενή, η ισορροπία του 
συστήματος  ανατρέπεται  λόγω  της  υδροστατικής 
δύναμης  που  δρά  στην  κατακόρυφη 
παραλληλόγραμμη  βαθμονομημένη  επιφάνεια  και 
δημιουργεί μία ροπή. Κρεμώντας μία μάζα στην άκρη 
του άξονα, δημιουργούμε μία ίση και αντίθετη ροπή 
προς  την  προηγούμενη,  ισορροπώντας  εκ  νέου  το 
σύστημα  άξονας  –  τορροειδές  σώμα.  Η  ισορροπία 
ελέγχεται επακριβώς με τον έλεγχο της ευθυγραμμίας 
του άξονα με χαραγές που βρίσκονται στη συσκευή. 

Το όλο πείραμα συνίσταται σε διαδοχικές μετρήσεις 
που  λαμβάνονται  με  την  εξής  επαναληπτική 
διαδικασία:

● Πρόσθεση ποσότητας νερού στην δεξαμενή. Ανατροπή της ισορροπίας σαν αποτέλεσμα.

● Πρόσθεση μάζας στο άκρο του άξονα, αρκετής για την επαναφορά της ισορροπίας.

● Καταγραφή του βάθους του νερού yi, καθώς και της αντίστοιχης μάζας m.

Αυτή  η  συσκευή  λειτουργεί  με  δύο  διαφορετικά 
προφίλ: το βαθύ (160 mm > yi  > 100mm) και  το 
ρηχό  (yi  <  100mm).  Το  βαθύ  είναι  αυτό  που 
χρησιμοποιείται  κυρίως  στα  πειράματα  του 
Εργαστηρίου,  και  επομένως  το  βάθος  κυμαίνεται 
από 100 έως 160 mm. Κατά κανόνα παίρνονται 20 
μετρήσεις  με  διαδοχική  αύξηση του  βάθους  μέσα 
σ'αυτό το διάστημα. Στη φωτογραφία δεξιά φαίνεται 
η βαθμονομημένη κλίμακα του βαθέος προφίλ.

4.2. Επεξεργασία των 
μετρήσεων.

Για κάθε μέτρηση, έχει μετρηθεί το βάθος yi σε mm 
και η αντίστοιχη μάζα m σε gr. Με βάση αυτά τα 
μεγέθη, υπολογίζονται σε συνάρτηση με το βάθος:

● η θεωρητική τιμή της υδροστατικής δύναμης που δρά στην επιφάνεια, 



όπου ρ η πυκνότητα του νερού, g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας και Α το 
εμβαδό της επιφάνειας που δέχεται 
την  δύναμη,  δηλαδή  το 
παραλληλόγραμμο Α=b.d. Είναι δε: 
b=7.5cm  και  d=10cm.  Στο  σχήμα 
φαίνεται  η  πλάγια  όψη  της 
επιφάνειας αυτής.

● η  πειραματική  τιμή  της 
ίδιας  δύναμης,  η  οποία 
προκύπτει  από την ισότητα 
των δύο ίσων και αντίθετων 
ροπών που περιγράφηκαν.

Όπου m είναι η μάζα των βαριδίων 
που  χρειάστηκαν  για  να  επέλθει  η 
ισορροπία, L=27.5cm το μήκος του βραχίονα από το σημείο στήριξής του μέχρι το σημείο εφαρμογής των 
βαριδίων και α=10cm ένα χαρακτηριστικό μήκος της συσκευής (η ακτίνα καμπυλότητας του τορροειδούς 
σώματος). Τα μεγέθη αυτά διακρίνονται στο σχήμα.

Στη συνέχεια δημιουργούνται τα παρακάτω γραφήματα:

α) της Fθ(yi) β) της Fπ(yi) γ) της Fπ'(Fθ)

Οι τιμές της Fθ(yi) σχηματίζουν μία ευθεία, αφού προέρχονται από την εφαρμογή της γραμμικής εξίσωσης 
της Fθ ως προς το βάθος yi (πρώτο γράφημα αππό αριστερά). Η γραφική παράσταση των ζευγών Fπ(yi) 
αντίθετα,  σχηματίζει  ένα νέφος σημείων με γραμμική τάση (μεσαίο γράφημα).  Από το νέφος αυτό των 
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μετρήσεων, υπολογίζουμε την βέλτιστη γραμμική σχέση των δύο μεγεθών με την μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων (ΜΕΤ) ως εξής:

Στην γενική περίπτωση μιάς γραμμικής σχέσης

οι τιμές των παραμέτρων α0 και α1 προσδιορίζονται από τη λύση του συστήματος των κανονικών 
εξισώσεων:

όπου  Ν  ο  αριθμός  των  μετρήσεων.  Η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  είναι  εδώ  το  βάθος  y i και  η 
εξαρτημένη η δύναμη Fπ, επομένως το σύστημα των κανονικών εξισώσεων γίνεται: 

όπου Σyi  είναι το άθροισμα των 20 μετρημένων τιμών του βάθους, και ΣFπ των τιμών της δύναμης. Από τη 
λύση του συστήματος των κανονικών εξισώσεων της ΜΕΤ, προκύπτουν οι τιμές των παραμέτρων 
α0 και α1. Αυτές οι τιμές ορίζουν την ευθεία της εξίσωσης (7), της οποίας το γράφημα προστίθεται 
στο  γράφημα  της  Fπ(yi),  δηλαδή  στο  νέφος  των  σημείων,  και  δείχνει  την  καλύτερη  δυνατή 
προσέγγιση του νέφους αυτού, δηλαδή της γραμμικής σχέσης βάθους – υδροστατικής δύναμης. 

Ο τρόπος με τον οποίο πρακτικά προσθέτουμε το γράφημα της ευθείας αυτής είναι ο εξής:

Με αντικατάσταση στην εξίσωση αυτή των τιμών του βάθους σαν x, παίρνουμε τις βελτιωμένες 
πειραματικές τιμές της δύναμης Fπ΄ σαν y. Προσθέτοντας στο γράφημα της Fπ(yi) δύο ζεύγη τιμών 
της Fπ' με το βάθος, και ενώνοντάς τα, προκύπτει η ευθεία.
Κατόπιν,  αυτές οι  βελτιωμένες πειραματικές τιμές συσχετίζονται  με τις  αντίστοιχες  θεωρητικές 
τιμές Fθ, έτσι ώστε, εφαρμόζοντας εκ νέου την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων να βρούμε την 
μεταξύ τους γραμμική σχέση, θεωρώντας την Fθ  ανεξάρτητη μεταβλητή και την Fπ΄ εξαρτημένη. 
Δημιουργείται το γράφημα Fπ΄(Fθ) (δεξί γράφημα της προηγούμενης σελίδας). Εκεί προστίθεται και 
η γραφική παράσταση της y=x, ώστε να αναδειχθεί η απόκλιση των βελτιωμένων πειραματικών 
τιμών της υδροστατικής δύναμης από τις αντίστοιχες θεωρητικές.
Επίσης, υπολογίζεται το σχετικό σφάλμα της κάθε μέτρησης, 

σχετικό σφάλμα % = [(Fθ/Fπ')-1]*100           (12)

αλλά και ο μέσος όρος των σχετικών σφαλμάτων για όλες τις μετρήσεις. 

y = a0 + a1A x 7
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N A a0 + P x A a1 = P y 8
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P x A a0 + P x 2A a1 = P xy 9
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20 A a0 + P y i A a1 = P Fπ 10
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P y i A a0 + P y i2A a1 = P y i Fπ 11
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