
Badanie ciśnienia hydrostatycznego

Wykorzystane przyrządy
3 butelki różnych rozmiarów

2 deski
miarka
Woda

Cel doświadczenia
Moim celem przy wykonywaniu doświadczenia było sprawdzenie zależności między 

wysokością słupa cieczy a ciśnieniem wywieranym przez tę ciecz na ściany

Opis metody i przebiegu pomiarów:
Pomiarów dokonywałem wraz z tatą. W każdej z trzech butelek zrobiliśmy niewielkiej 
wielkości otwór przez który, po napełnieniu butelki wodą, miała wydobywać się 
strumieniem woda. Następnie na każdej butelce co 5 centymetrów zaznaczaliśmy 
potencjalną wysokość słupa cieczy. W dalszej kolejności zbudowaliśmy nad wanną 
platformę testową złożoną z dwóch desek opartych o wannę i ułożonych względem 
siebie w literę „T”. Jedna deska służyła za podstawkę pod butelki a druga jako punkt 
przymocowania miarki. Wówczas napełniliśmy butelki i po kolei sprawdzaliśmy 
odległość strumienia w zależności od wysokość słupa cieczy. Podczas pomiarów 
zauważyliśmy że po nalaniu wody do butelki i zakręceniu jej, woda nie wypływa przez 
otwór

Opracowanie wyników pomiarów

H (cm) ΔH (w cm) L (w cm) ΔL (w cm) p (w hPa)
Pierwsza butelka

20

0,5

35 cm

1,5cm

196,2
15 27 cm 147,15
10 21 cm 98,1
5 11,5 cm 49,05

Druga butelka
20

0,5

21 cm

1,5cm

196,2
15 18 cm 147,15
10 14,5 cm 98,1
5 9,5 cm 49,05

Trzecia butelka
10

0,5
11 cm

1,5cm
98,1

5 8 cm 49,05

Dlaczego woda nie wypływa po zamknięciu butelki?
Dzieje się tak ponieważ powietrza pod nakrętką jest tak mało że trzyma wodę i nie pozwala jej wypłynąć
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Zależność ciścienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy
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Zależność długości strumienia od wysokości słupa cieczy
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Wykresy drugiej i trzeciej butelki 
pokrywają się

Podsumowanie oraz wnioski
W naszym doświadczeniu niestety nie udało się zrobić identycznych otworów w butelkach co można wywnioskować patrząc na wykres zależności 

długości strumienia od wysokości słupa cieczy. Jednak biorąc pod uwagę błąd pomiaru oraz różnicę otworów widzimy że zarówno długość 
strumienia wypływającego z otworu jak i ciśnienie hydrostatyczne są wprost proporcjonalne do wysokości słupa cieczy
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