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 الموائع الساكنة

وجماض بىحدات  Mass Densityوهٍ كحلة وحدة الحجىم،و جعوً أَضا بالكثافة الكحلُة  الكثافة:

كُلىغسام/هحس
3
 (kg/m

3
 للجعن ال جحأثس بحغُس ًظام الجاذبُة، وجؼحود الكثافةة  (. والكثافة الكحلُة

لوائغ هحجاًط ػلً ػدة ػىاهل هٌها دزجةة حةسازة الوةائغ والضةغظ الوعةلظ ػلُةغ. وجحغُةس كثافةة 

العائل للُالً ولودي واظةغ هةي الضةغظ ودزجةة الحةسازة لةرل  َوكةي اػحاازهةا ثابحةة فةٍ ا حةىا  

 االػحُادَة. أها كثافة الغاش فهٍ حعاظة جداً لحغُسات دزجة الحةسازة والضةغظ فحغُةس كثافةة الغةاش

َجؼةةل هُكاًُةة  الغةةاش هؼمةةداً بؼةة  الوةةٍل،ثى هملةةىل الكثافةةة الكحلُةةة َعةةوً بةةالحجن الٌةةىػٍ 

Specific Volume  ( وَماض بىحداتm
3
/kg.) 

فهةةٍ الٌعةةاة بةةُي كثافةةة أٌ هةةادة وكثافةةة هةةادة لُاظةةُة  Relative Densityأهةةا الكثافةةة الٌعةةاُة 

، وػةادة َحذةر الوةال كوةادة لُاظةُة هحددة، بدزجة حسازة وضةغظ هحةددَي، لةرل  فهةٍ ال بؼةد لهةا

4Cبدزجةةة حةةسازة 
0

حُةةي َ ةةل لكثافحةةغ الؼظوةةً وجحةةث الضةةغظ الجةةىٌ االػحُةةادٌ، حُةةي أى  

4Cالكثافة الكحلُة للوال بدزجة 
0

1000kg/mجالغ  
3

 أها كثافحغ الٌعاُة فهٍ واحد. 

 الضغظ فٍ العىائل :

َؤثس العائل بمىة ػلً الجدزاى الجاًاُة ولاػدة الىػال الرٌ َححىَغ. وًكىى المىة ػوىدَة ػلً 

 جوُغ الٌماط العطح الرٌ جؤثس ػلُغ حُي اى الضغظ هى المىة الوؤثسة لىحدة الوعاحة 

P = F/A    N/m
2
 , dyne/cm

2 
 

1*10=  (atm)وَماض اَضا بىحدات الجى 
5
 N/m

2
جفاع ػوىد الصئاك . كوا َسهص للضغظ باز 

غن /ظن 63.6الرٌ كثافحغ 
3
شئاك . اها  –ظن  66وَكافئ الضغظ الجىٌ ػٌد ظطح الاحس  

 = 1mmHg = (torr)والحٍ جعوً احُاًا  (mmHg)الضغظ الىاطئ فُماض بىحدات هلن شئاك 

1/760 atm. 

  كثافحة َحٌاظب الضغظ الرٌ َعلطغ العائل ًحُجة لىشًغ ػٌد أٌ ًمطة داخل العائل هغ

ظن فٍ ظائل  hالعائل وػوك جل  الٌمطة ػٌد ظطح العائل . فأذا اخرت ًمطة ػلً ػوك 

غن / ظن ρكثافحغ 
3
ػٌد جل   Aفاى المىة الحٍ جؤثس بها العائل ػلً هعاحة همدازها  

 الٌمطة 

F = Ah g ρ    dyne 

P = ρ hg             dyne/ cmوَكىى الضغظ َعاوٌ 
3
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( الل هي 4ػٌد وضغ االًاىل الوؼسٌ فٍ العائل ًجد اًحٌال العطح َجؼل الضغظ ػٌد الٌمطة )

( هوا َدفغ العائل الً االزجفاع فٍ الٌاىل الوؼسٌ  جل هؼادلة 5الضغظ الجىٌ ػٌد الٌمطة )

(  ى فسق الضغظ p1-p5( َعاوٌ )5-6الضغظ ػٌد الٌمطحُي ًفسض اى الضغظ ػٌد الٌماط )

 االفمٍ َعاوٌ صفس ػاس العطح 

P1 = P2  

 = P1كرل                                                                                                       

P2= P3   

P1 = P4 + ρ hg  

P5 = P4 + 2¥/r 

 P1=P5هحعاوَحاى  ًهوا َوثالى الضغظ الجىٌ أٌ اى  5، 6لُوة الضغظ ػٌد الٌمطة 

P4 + ρ hg = P4 + 2¥/r  

¥ = ρ hgr/2               or   h = 2¥/ ρgr  
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