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3. Ünite Basınç

Katı Basıncı

Örneğin;

      Cisimler yere uyguladıkları ağırlıklarından dolayı basınç oluşturur. Bir cismin yere 
uyguladığı dik kuvvete basınç denir. Bir cismin basıncı ağırlığı ve cismin yüzey ile 
temas eden alanının değişmesiyle değişir. Basınç “P” ile gösterilir. Birimi ise pascal’dır 
ve “pa”, “atm” ve “N/m2” şeklinde de ifade edilir.

Basınç=
Yüzey Alanı

Ağırlık
Basınç=

Yüzey Alanı
Kuvvet

ya da

Katı Basıncının Formülü

şeklinde ifade edilir.

Şekildeki K ve L cisim-
lerinin katı basınçlarını 
ifade eder.

P= G
S

P= F
S

Zemin
G1

G2

S1 S2

PK=
G1

S1

PL=
G2

S2

K L

Katı Basıncının Ağırlık ile İlişkisi
     
     Katılarda basınç üzerine uygulan kuv-
vet veya ağırlık ile doğru orantılıdır. Yani 
katılarda ağırlık veya üzerine uygulanan 
kuvvet artarsa basınç artar.

Katı Basıncının Yüzey Alanı ile İlişkisi
     
     Katılarda basınç yüzey alanı ile ters 
orantılıdır. Yüzey alanı artarsa basınç azalır 
ya da yüzey alanı azalırsa basınç artar.

Basınç Basınç

Ağırlık Yüzey Alanı
G S

P P

2P 2P

3P 3P

2G 2S3G 3S
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UYARI!!! Katılarda yüzey alanı ve ağırlık eşit oranda azaltılırsa basınç değişmez.

UYARI!!! Katılarda düzgün kesim yapılmazsa ağırlık-yüzey alanı oranı değiştiğinden 
               basınç değişir.

Zemin

Zemin

4G

3G

2G

2G

G

G

4S

3S

2S

S

S

2S

K

K

L

L

M

M

      Yukarıda yer alan K cismi düzgün kesilerek önce L cismine daha sonra M cismine 
dönüştürülüyor. Bu işlemlerde düzgün kesim yapılmakta olup Ağırlık-yüzey alanı oranı 
korunduğundan K, L ve M cisimlerin katı basınçları PK=PL=PM olur.

       Düzgün kesim yapılmayan geometrik şekillerde ağırlık-yüzey alanı oranı korun-
madığından basınç değişecektir. Yani K, L ve M’nin basınç sıraması büyükten-küçüğe 
doğru PL>PK>PM şeklinde olur.

Günlük Hayattaki Katı Basınç Örnekleri

• Aynı ağırlığa sahip ördek ve tavuktan; tavuğun 
ayaklarının yüzey alanı ördeğe göre az olduğun-
dan tavuğun yere yaptığı basınç daha fazla olur.

• Ağır iş makinelerinde kuma saplanmamak için 
tekerlek yerine paletler kulanılır ve basınç azalır.

• Karlı havalarda tekerleklere zincir takılarak lastik-
lerin yüzeye alanı küçültülüp yüzeye uygulanan 
basınç artar.

• Tır ya da kamyonların küçük araçlara göre daha 
fazla tekerleğinin olması yüzeye uygulanan 
basıncı azaltır.

Ayrıca; bıçakların bilenmesi, dart, raptiye ve çivilerin uçlarının sivri olması basıncı
artırırken, kar ayakkabısı ise basıncı azaltmak için tasarlanmıştır.
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ÖRNEK 13

 ÇÖZÜM

Aşağıda eşit sayıda ve özdeş tuğlalardan oluşan düzenekler kurulmuştur.

Aşağıdaki kurulan düzenekte tuğlaların kum zemini uyguladığı basınç en 
fazladır?

A) B)

D)C)

Özdeş tuğlalarda oluşan düzeneklerde ağırlıkları eşit fakat yüzey alanları farklıdır. 
Yüzey alanı küçük olanın uyguladığı basınç fazla olur.

Cevap: C
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Sıvı Basıncı

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?

Sıvı Basıncının Derinlik ile İlişkisi

Yükseklik (Derinlik) Yerçekimi ivmesiYoğunluk (Cins)

       Katılar gibi sıvıların da bir basıncı vardır. Sıvılar bulundukları kapta temas eden her 
noktaya basınç uygularlar. Akışkanlığı sayesinde sıvılar kabın şeklini alırlar ve böylece 
temas eden her noktada basınç oluştururlar.

• Sıvı basıncı sıvının 
derinliğine bağlıdır. 
Sıvı basıncı ile derinlik 
doğru orantılıdır. Yani 
sıvılarda derinlik artık-
ça sıvı basınca artar.

• Sıvı basıncı sıvının  
yoğunluğuna bağlıdır. 
Sıvının yoğunluğu 
artarsa sıvı basıncı da 
artar. Yoğunluk değiş-
mesi sıvı basıncını da 
değiştirir.

• Yer çekimi ivmesi 
dünyamızın birçok 
bölgesinde sayı-
sal olarak çok fazla 
değişim göstermese 
de yerçekimi ivmesi 
artarsa sıvı basıncı da 
artar.

P= h . d . g
Sıvı basıncı Derinlik Yoğunluk Yerçekimi ivmesi

UYARI!!! Sıvı basıncı derinlik, yoğunluk ve yerçekimi ivmesine bağlıyken;
• Sıvının kütlesine
• Sıvının hacmine
• Kabın şekline
• Kabın yüzey alanına gibi özelliklere bağlı değildir.

Sıvı basıncında; derinlik artarsa kabın tabanına uygulanan basınç artar. Yani derinlik ile 
basınç arasında doğru orantı vardır.

2h

 h

Su

LK

Su

Basınç

Derinlik
h

P

2P

3P

2h 3hPL>PK
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Sıvı Basıncının Yoğunluk ile İlişkisi

Sıvı basıncında; yoğunluk artarsa kabın tabanına uygulanan basınç artar. Yani 
yoğunluk ile basınç arasında doğru orantı vardır.

2h2h SuYağ

LK Basınç

Yoğunluk
d

P

2P

3P

2d 3d
                     dsu>dyağ olduğundan              olur.PL>PK

UYARI!!! Sıvı basıncı yerçekimi ivmesiyle de doğru orantılıdır. Yani yerçekimi ivmesi 
artarsa sıvı basıncı artar, azalırsa sıvı basıncı azalır.

2h2h Su

LK

S 3S

Su

PK=PL

• Ayrıca kabın kesit alanı ya da 
kabın içindeki su miktarı farklı 
olsa da aynı yoğunlukta ve 
derinlikte olan sıvıların kapların 
tabanına yaptıkları basınçlar 
birbirine eşittir.

Uyarı !!! Sıvılarda sıvının derinliği ne kadar artarsa kabın yüzeylerinde o kadar fazla ba-
sınç oluşturur. Bu yüzden kabın farklı noktalarından delikler açılırsa sıvının deliklerden 
fışkırma mesafeleri farklı olur.

En derinde olan muslukta en fazla basınç olur. Bu sayede en uzağa fışkırma mesafesi 
en derindeki musluktan gerçekleşir.
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Bileşik kaplar
     Bileşik kaplarda kabın şekli veya kesitine başlı olmaksızın açık hava basıncının 
etkisiyle sıvı yüksekliği bütün kesitlerde aynı oluncaya kadar sıvı akışı devam eder, 
eşitlik sağlanınca sıvılar aynı yükseklikte olur. 

K L M N O

PK=PL=PM=PN=PO

• Su tanklarının çalışma 
prensipi bu şekilde 
çalışır, yüksek bir yere 
yerleştirilen su depoları 
evlere, barınaklara

veya yerleşim yerlerine bu şekilde dağıtılır. Pomba veya motor kullanmadan suyun 
dağıtımı gerçekleştirilir.

Pascal Prensibi
     Kapalı kaplı bir kapta eğer sıvıyı sıkıştırırsak bu kuvvet kabın her noktasına aynen 
iletilir. Bu şekilde küçük kuvvetlerden büyük kuvvetler elde edilmesi durumuna pascal 
prensibi denir.
• Pascal prensibi kapalı kaplarda bulunan sıvılar için geçerlidir.
• Pascal prensibine göre, sıvılar basıncı aynen iletirken basınç kuvvetini aynen 

iletemezler.
• Pascal prensibine göre sıvılar basıncın büyüklüğünü değiştirmeden yön ve doğrul-

tusunu değiştirirler.
• Pascal prensibine göre basıncın etki ettiği yüzeyin yeri (konumu) ve büyüklüğü 

değiştirilerek istenilen yönde ve büyüklükte basınç kuvvetleri elde edilebilir.

F1

S1

P1

P1= P2

P2
S2

F2

F1

S1

F2

S2

=

• Pascal prensibinden faydalanılarak; su cenderesi, sıkıştırma sistemleri (hidro-
lik frenler, hidrolik presler), taşıma sistemleri (hidrolik liftler, vinçler), tulumbalar, 
berber koltukları, basınç ölçmek için kullanılan araçlar (barometre ve manometre) 
yapılmıştır.
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ÖRNEK 14

 ÇÖZÜM

Sıvılarda basınç; derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılıdır. dsu>dzeytinyağ olduğundan 
aynı yükselikteki L ve M sıvılarından PL>PM olur. K ve L sıvılarından L’nin derinliği 
K’den fazla yoğunlukları eşit olduğundan PL>PK olur. Ancak K ile M arasında belirli 
bir oranlama yapılamaz. PM>PK, PL=PK ya da PK>PM olabilir. Bunun için I ve II öncül-
leri olabilir.

Cevap: A

2h

 h

Su

LK

Su

2h Zeytinyağ

M

Aşağıda yer K, L ve M kaplarında su ve zeytinyağı bulunmaktadır. Sıvı basıncı, yoğun-
luk ve derinlikle doğru orantılıdır. (sıvıların yoğunlukları dsu>dzeytinyağ)

Yukarıda verilen K, L ve M kaplarının sıvı basınçları ile ilgili olarak;

I.   K, L ve M sıvılarının kabın tabanına yaptığı basınçların büyüklükleri sıralaması 
     PL>PK=PM olur.

II.  K, L ve M sıvılarının kabın tabanına yaptığı basınçların büyüklükleri sıralaması 
     PL>PM>PK olur.

III. K, L ve M sıvılarının kabın tabanına yaptığı basınçların büyüklükleri sıralaması 
     PL=PK=PM olur.

öncüllerinden hangisi ya da hangileri doğru olabilir.

A) I ve II                      B) I ve III                      C) II ve III                      D) I, II ve III
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Gaz Basıncı
    Gaz basıncı kapalı kabın her noktasına eşit yönde basınç uygular. Bundan dolayı 
gazların basıncı kabın her noktasında eşittir. Gaz basıncı göstermek için kullanılan 
birimler şunlardır: pascal, cmHg, mmHg, torr, atm, bar.

Kapalı kaptaki gaz taneciklerine kuvvet 
uygulanıp sıkıştırılırsa, kap içerisindeki

toplam basıncı artar.

Açık Hava Basıncı
Havanın moleküllerinin bir ağırlığı var ve bu moleküllerin canlı ve cansız varlıklar üze-
rinde bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin birim yüzeye düşen etkisine ise açık hava basıncı 
denir.

P0 P0P0
 h

P0=h

Toriçelli Deneyi:
     Toriçelli deniz kenarında 00C’de 1m uzunluğundaki bir ucu açık borunun içerisine 
cıva ile doldurur ve cıva dolu boruyu bir kabın içerisine daldırır. Belirli bir süre bekler 
cıva seviyesinin 76 cm-Hg olarak ölçüm yapar. Bu deneyi, deniz seviyesinden daha 
yukarılarda yapar ve 76cm-Hg seviyesinden daha aşağı bir sonuç elde eder.. Sonuç 
olarak deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncının azaldığını tespit 
etmiştir.

76cmP0

Boşluk

UYARI!!! Açık hava basıncında kullanılan barometrenin; şekli, kesit alanı ve daldırılış 
biçimi açık hava basıncının sonucunu değiştirmez.
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Günlük Hayattan Açık Hava Basıncı Olduğunun İspatı:

• Büyük damacanaların içindeki hava yakılarak 
iç basınç azaltılır ve dış basıncın etkisiyle sert 
damacana içe doğru bükülür.

• Çay bardağının ile çay tabağının arasında biraz 
sıvı olmasıyla iç basınç azalır ve açık hava basın-
cı etkisiyle tabak bardağa yapışır.

• Bardağın ağzına kadar su ile doldurulup üzerine 
kağıt ile kapatırsak ters çevirdiğimizde bardak-
taki suyun ağırlığı ile açık hava basıncının etkisi 
birbirine eşit ya da açık hava basıncın etkisi daha 
fazla olur ve su dökülmez.

Ayrıca;
• İnsanlar deniz seviyesinden yukarılara çıkdıkça atmosferin açık hava basıncı azalır daha önce iç basınç 

dış basınca eşit iken açık hava basıncı azaldığından iç basınç fazla olur ve burun kanamaları olabilir.

• Lavabo açmak için kullanılan vantuz (lavabo pompası) açık hava basıncı etkisiyle lavaboya yapışır.

• Yağ bidonlarının içindeki yağı boşaltırken üst kısmındaki delik açılarak açık basıncı sayesinde boşaltma 
işlemi kolaylaşır.

• Alternatif tıp tekniklerinden insanlara kupa vurma işlemi yapılması açık hava basıncının etkisiyle olur.

• Elektrik süpürgesi tozları açık hava basıncının etkisiyle içeri doğru çeker.

• Meyve sularını pipet yardımıyla içerken açık hava basıncının etkisinden yararlanırız.

• İçecek kutularını ısıtırsak iç basıncı ısının etkisiyle 
azaltılırsa ağzını kapatırsak içecek kutusu içe 
doğru bükülür.

• Yumurta şişe deneyinde; şişenin içindeki gaz 
yakılarak iç basıncı azaltılır ve üzerine kabuğu 
soyulmuş haşlanmış yumurta konunca yumurta 
parçalanmadan şişenin içine girer.

• İki bardağı birleştirip içindeki havayı yakarak pe-
çetenin yardımı sayesinde içteki hava vakumlanır 
iç basınç azaltılır ve açık hava basıncının etkisiyle 
bardaklar birbirine yapışır.

Isı veriliyor

Sakız

Haşlanmış 
yumurta

İç basınç 
azalıyor
yumurta

aşağı iniyor

Su
şişesi

Kağıtlar
yakılıyor

Yumurta
şişenin

içine giriyor

Ters 
çevriliyor

Su
basıncı

Bardak

Islak peçete

Mum yakılarak 
bardak içinde iç 
basınç azaltılır ve 
bardaklar birbirine 

yapışır.
Açık hava

basıncı
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ÖRNEK 14

 ÇÖZÜM

P0 P0P0
 h

P0=h

Betül Öğretmen sınıfa aynı uzunluktaki farklı şekillere sahip barometreler ve cuva 
dolu kap getirmiştir. Farklı şekildeki barometreleri ağzına kadar doldurmuş ağzını  
eliyle kapatıp cıva dolu kaba daldırmış ve aynı işlemi diğerlerine de uygulayıp baro-
metreleri sabitlemiştir. Belirli bir süre beklemiş aşağıdaki görüntüyü elde etmiştir.

Öğretmen yukarıda şekle göre öğrencilere soru sormuştur.

Öğretmen : Sizce barometrelerde yükseklik neden eşit oldu?

Ali             : Öğretmenim hepsinde cıva kullandık onun için cıva seviyeleri eşit oldu.

Öğretmen : Ali’nin verdiği cevap yeterli mi sizce?

Defne       : Öğretmenim aynı ortamda yapılan açık hava basıncı ölçümlerinde 
                   barometre borusunun; şekli, kesit alanı ve daldırış biçimi cıva seviyesinin 
                   yükselme miktarını etkilemez onun için eşit çıktı.

Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) Sadece Ali’nin verdiği cevap dpğrudur.
B) İkisinin de verdiği cevap yanlıştır.
C) İkisinin de verdiği cevap doğrudur.
D) Sadece Defne’nin verdiği cevap doğrudur.

Aynı ortamda yapılan açık hava basıncı deneyinde kullanılan barometrenin; şekli, 
kesit alanı ve daldırılış biçimi açık hava basıncının sonucunu değiştirmez. Bu nedenle 
Defne doğru söylemiştir.

Cevap: D




