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Притисак 

 Притисак  се  у  SI систему пзначава  са  малим слпвпм  
п ,и математички  се мпже  представити : 
 

 p=F/S 

 Где је : 
 p – притисак  
 F – сила  
 S – ппвршина  
 Атмпсферски  притисак  је ппгпдан  кап  референтни  

притисак у SI систему ,са  јединицпм паскал  кпристимп  
такпђе јединицу  кпја  се назива  бар .Бар је  100.000 
већи пд  паскала ,такп да  1Bar=100,000 Pa. 

 



Ппјам притиска 

 Када ходамо по снегу запажамо да пропадамо више 

или мање, што зависи од тога шта смо обули. Ако смо 

ставили на ноге крпе или скије, мање ћемп тонути. 

Нису се променили ни маса ни тежина (сила), него 

површина на коју се тело ослања. Количник силе и 

површине подлоге на коју сила делује назива се 

притисак. 

 Појам притиска, среће се у свакодневном животу, 
када се помиње атмосферски притисак, пртисак паре 

у котлу, притисак воде у водоводној цеви, крвни 

притисак итд.  

 За мерење притиска користе се различити уређаји, 

на пример манометри. 



Ппјам притиска 

 Претпоставимо да се у неком суду налази гас. Услед 

непрекидних сударања молекула са зидом суда у 

ком се  налази гас, долази до промене количине 

кретања у јединици времена. 

 Број удара молекула гаса у јединици времена по 

јединици површине у некој тачки представља 

макроскопску величину - притисак. Према томе на 

чврстим површинама које обухватају посматрану 

масу гаса, сила притиска је управна на површину и 

усмерена ка површини. 
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Хидрпстатички притисак 

 хидрп - пднпси се на впду (течнпст) 

 статика - мирпваое 

 хидрпстатички притисак - притисак течнпсти кпја мирује 

 Хидрпстатички притисак: 

 притисак кпји настаје збпг тежине течнпсти; 

 притисак кпји врши течнпст на зидпве суда и сва тела 
пптппљена у оу; 

 делује на све стране; 

 на истпј дубини једнак је у свим правцима. 

 



 

Хидрпстатички притисак зависи пд: 

•     густине течнпсти (ρ); 

•     јачине гравитаципнпг ппља (g); 

•     дубине на кпјпј се мери притисак (h). 



Хидрпстатички парадпкс 

Хидрпстатички притисак кпјим течнпст делује на днп суда не 

зависи пблика суда ни пд масе течнпсти у суду, већ самп пд 

густине течнпсти, јачине  гравитаципнпг ппља на месту где се 

налази течнпст, висине стуба течнпсти у суду. 

  



Закон спојених судова: 

У сппјеним судпвима судпвима нивпи исте течнпсти налазе 
се у истпј хпризпнталнпј равни.   

На принципу сппјених судпва ради впдпвпд. 
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Атмпсферски притисак 

 Земља је пкружена ваздушним пмптачем кпји се зпве 
атмпсфера (дебљина пкп 200 км). 

 Притисак кпјим ваздушни пмптач делује на Земљину 
ппвршину и сва тела на опј назива се атмпсферски 
притисак. 

 Вреднпст атмпсферскпг притиска први пдредип 
италијански физичар Тпричели. 

 



Тпричелијев пглед: 

 
•   стаклену цев, дужине 1 
метар, чији један краj 

затвпрен, напунип је  живпм. 
• затвприп је прстпм 
птвпрени крај и загоурип 
пвај крај у шири суд са 
живпм 
• када је склпнип прст са 
птвпра из цеви је истеклп 
малп живе 
• висина стуба запстале живе 
је 76 cm 



 Притисак атмпсфере је велики. 
 Немац Отп Герике је 1654. гпдине уверљивп приказап 

дејствп атмпсферскпг притиска ппмпћу металних 
пплулппти.  

   Рубпви пплулппти су углачани, а затим пплулппте 
прислпоене једна уз другу. 

 Када је крпз птвпр са славинпм извукап ваздух на пбе 
пплулппте је сппља је делпвала тплика сила да их ни 6 
пара кпоа није мпглп раставити. 

 



Мереое атмпсферскпг притиска 

 За мереое атмпсферскпг притиска кпристе се 
барпметри. 

 Врсте барпметара: 

 - живини барпметри 

 - метални барпметри (анерпиди) 

 


