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 :املعادلة اهليدروستاتيكية األساسية( Applications) طبيقاتت

A.  األوعية املستطرقة (Connected Vessels:) 

هي جمموعة من األوعية اليت تتصل فيما بينها بطريق ما وقد تكون فتحة صغرية.  
على أن السائل ( Principle of Communicating)وينص مبدأ األواين املستطرقة 

اء من جمموعة أوعية خمتلفة األشكال ومتصلة فيما بينها فإنه أيخذ عند وضعه يف وع
 ارتفاعاً واحداً يف مجيع هذه األوعية.

مؤلفاً من فرعني مفتوحني من األعلى، حيتوي سائاًل متجانساً ن لدينا إانًء أنفرتض  
( حيث 2h( ويف األيسر )1h)(، وليكن ارتفاع السائل يف الفرع األمين وزنه النوعي )

 يؤثر الضغط اجلوي على سطح السائل )االرتفاعات اختريت ابلنسبة ملستو اثبت
AA )-( 1122انظر الشكل)-. 

 
 (، مبدأ األواني المستطرقة.1122الشكل )

AAفإن املستوي األفقي ماسبق  واعتماداً على ،ومبا أن السائل متجانس    يشكل
 :سطحاً اثبتاً للضغط وابلتايل يشرتط حىت يكون السائل متوازانً أن يكون

21 pp  
21 hphp aa   
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 ومنه فإن:

21 hh   
 وابلتايل حنصل على شرط التوازن:

21 hh  
ن تكون متساوية، أالوعاء جيب وهذا يعين أن سوية السطح احلر للسائل يف فرعي  

 وتبقى هذه النتيجة صحيحة يف األوعية املؤلفة من عدة فروع متصلة.

واعتمادًا على هذا املبدأ ظهرت إحدى طرق قياس مستوايت السوائل يف اخلزان  
موازية للخزان حيث يرتفع وليًا وذلك بوصل أنبوبة شفافة أبسفل اخلزان، تنتصب شاق

السائل فيها مبقدار ارتفاعه داخل اخلزان )يراعى عندما يكون اخلزان مغلقًا وحيتوي على 
 –الطرف العلوي  –أعلى سطح السائل أن يوصل الطرف اآلخر لألنبوبة ضغط معني 

 إىل جسم اخلزان من األعلى.

B. مبدأ قياس الضغط: 

ه وقيمة ضغط قياسي معروف خيتار عادة إما يقاس الضغط عادة كفرق بني قيمت 
 (.apضغط الفراغ التام )الصفر املطلق( أو الضغط اجلوي املوضعي )

يقاس الضغط اجلوي )البارومرتي( بواسطة أنواع خمتلفة من البارومرتات  
(Barometers )رت، ويف اليت تستخدم فيها السوائل أو املعادن لتحديد قراءة الباروم

 ( ابرومرتين زئبقيني1121 الشكل )نيالغالب يستخدم الزئبق يف البارومرتات السائلية. ويب
 أحدمها فنجاين واألخر سيفوين.
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 سيفوني.-Bفنجاني، -A(، بارومترات زئبقية، 1121الشكل )

ومبدأ عمل هذين اجلهازين بسيط للغاية حيث يؤثر الضغط اجلوي )البارومرتي(  
مع الزمن على سطح الزئبق املعرض للهواء فريفع أو خيفض عمود الزئبق يف الذي يتغري 

األنبوبة اخلالية )املفرغة( متاماً من اهلواء يف هنايتها العليا وعادة تزود األنبوبة بتدريج لقياس 
عرف الضغط اجلوي التكنيكي مقدار الضغط وقد  2/11 cmKpat   والضغط اجلوي

 الفيزايئي:
23 /0333,1596,131076)(7601 cmKpHgmmatm   

 Absoluteوعليه، فإذا قيس الضغط من الصفر املطلق مسي الضغط املطلق ) 

Pressure) ( ويرمز له بـabsp)  أما إذا قيس الضغط يف اجلو الطبيعي كما جيري عادًة
 Atmosphericوي )( والضغط اجلopفيطلق على الفرق بني قيمة الضغط املعترب )

Pressure)-ap- ( ابلضغط املانومرتيManometer Pressure أو ضغط )
 القياس 

Ap( 1122.انظر الشكل.) 

 
 (.1122الشكل )
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  aoA ppp  
 .Aيف هذه احلالة الضغط املطلق للنقطة  opحيث ميثل 

فإذا كان    0Ap :يسمى الضغط الزائد، ويكون 

(1122)   uuaoA hpppp   

/uuحيث يدعى ) ph .ابرتفاع الضخ ) 

)(0أما عندما يكون   Ap :فيسمى الضغط الناقص أو ضغط الفراغ ويكون 

(1122)   uNaoA hpppp   

/NNيدعى ) حيث ph .ابرتفاع السحب ) 

( أن كاًل من ارتفاع الضخ وارتفاع 1122( و)1122يالحظ من حتليل املعادالت ) 
املطلق كما (. والضغط السحب يقدر أبمتار من ارتفاع السائل ذي الوزن النوعي )

 ط اجلوي وضغط املقياس.( عبارة عن جمموع الضغ1122يالحظ من الشكل )
   

AaA
ppp abs 

وعلى هذا األساس تستخدم يف املخابر والصناعة أنواع متعددة من املانومرتات  
وذلك هبدف قياس الضغط يف نقطة من السائل، يف حني تستخدم املانومرتات التفاضلية 

 هبدف قياس الفرق يف الضغط بني نقطتني من السائل.
قياس الضغوط الصغرية ميكن استخدام األنبوب البيزومرتي الذي  أما عندما يراد 

اليت يراد  (C)يتألف من أنبوب زجاجي شاقويل مفتوح من األعلى، يوصل يف النقطة 
 .((1122قياس الضغط عندها )الشكل )
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 (، قياس الضغط بواسطة األنبوب البيزومتري.1122الشكل )

بيزومرتي عن مستوي تساوي الضغوط املار فإذا كان ارتفاع السائل يف األنبوب ال 
 ( الذي.ميكن قياسه مباشرة ابستخدام مسطرة مدرجة يكون:h( هو )Cمن النقطة )

hpp ac   
(1122) hpco   

 :ن  إحيث 
 cop( الضغط املقاس يف النقطة :C.) 
 cp( الضغط املطلق يف النقطة :C.) 

( فإذا  at2عندما يكون الضغط يف اخلزان كبرياً )بفرض أن الضغط املقاس حوايل  
33كان سائل املقياس هو املاء ) /10 mKp فهذا يعين أنه سيكون ارتفاع املاء يف )

 األنبوبة:
m

mKp

mKpp
h co 20

)/(10

)/(102
33

24







 

وهذا طبعاً غري عملي لذلك تستخدم من أجل الضغوط الكبرية مانومرتات سائلية بشكل 
( كبريًا يتم اختياره حسب قيمة الضغط m( حتتوي على سائل وزنه النوعي )uحرف )

 وغالباً مايكون الزئبق.املراد قياسه 

( اليت يراد قياس الضغط عندها ويبقى الفرع Cس يف النقطة )يربط أحد فرعي املقيا 
 .((1122)الشكل )اآلخر مفتوحاً ومعرضاً للضغط اجلوي من األعلى 
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 (.1122الشكل )

( هو مستو اثبت للضغط فعندئذ Aفإذا الحظنا أن املستوي املار من النقطة ) 
 يكون:

BA pp  
mmac hphp   

 منه:و 
hhpp mmac   

( وعندئذ h( فإنه ميكن إمهال احلد )m( صغرية جداً ابملقارنة مع )فعندما تكون )
 أتخذ املعادلة السابقة الشكل التايل:

(1122) mmac hpp   

-( Differential Pressure)ييس الضغط التفاضلية نستعرض أخريًا مقا 
يت تستخدم لقياس فرق الضغط بني نقطتني ويتألف من أنبوب على ال -(1122الشكل )

من األعلى و ( حيتوي على سائل كثافته عالية )غالبًا مايكون الزئبق( uشكل حرف )
على ذا املانومرت التفاضلي إىل نقطتني يوضع املاء كسائل غري قابل لالنضغاط ويوصل ه

 األنبوبة )مثاًل( ويعطي مباشرة فرق الضغط املقاس حبسب العالقة التالية:

(1122) )(12   mmhppp 
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تطبق هذه العالقة يف حالة توضع األنبوبة بشكل أفقي، ولكن يف حال ميل  
 زي بني نقطيت القياس:اجليودياألنبوبة جيب األخذ بعني االعتبار فرق املستوي 

zhppp mm   )(12 
 :ن  إحيث 

21 zzz  
 1z( 1: االرتفاع اجليوديزي لنقطة قياس الضغطp.ابلنسبة ملستو معني ) 
 2z( 2: االرتفاع اجليوديزي لنقطة قياس الضغطp ابلنسبة )يملستو لنفس ا. 

 
 (، مقياس الضغط التفاضلي.1122الشكل )
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 :الضغط الزائد وارتفاع الضغط البيزومرتي -11212
 منيز نوعني من االرتفاعات البيزومرتية للضغط: 

 :االرتفاع البيزومرتي للضغط املطلق  .2

( يف نقطة ما بواسطة ارتفاع معني من Apعبري عن الضغط املطلق )ميكن الت 
( وعاء مغلقًا غري ممتلئ متاماً 1122السائل، ومن أجل ذلك نبني كما يف الشكل )

داخل السائل حبيث تقع عند مستوي الطرف السفلي  (m)ابلسائل. نعني النقطة 
 املغلق من األعلى. (Aلألنبوب الزجاجي العمودي )

 
 (.1122ل )الشك

Ah : ،االرتفاع البيزومرتي املطلقch.االرتفاع البيزومرتي الزائد : 
AH ،االرتفاع الكموين املطلق :H فاع الكموين الزائدت: االر. 

عند ذلك وحتت أتثري الضغط سنفرض أن هذا األنبوب خيضع لتخلخل كامل.  
(Ap( عند النقطة )m( سريتفع السائل داخل األنبوبة إىل ارتفاع معني )Ah فوق )

 (.mالنقطة )
ئاً ن يكون ممتل( جيب أAيف احلقيقة أن الفراغ فوق مستوي السائل يف األنبوبة ) 

هو املاء فعند درجة حرارة ببخار السائل املشبع، فلو فرضنا أن السائل يف الوعاء واألنبوبة 
 قريبة من الصفر سيبلغ ضغط اإلشباع.
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22 /006,0/6,06,0 cmKgmKNKpa f 

وهذا ماميكن إمهاله واعتبار أن الضغط على سطح السائل يف األنبوبة مساواًي الصفر. 
 ( ميكن كتابة املعادالت التالية:m)عطيات النقطة بشكل عام ومبساعدة م

 ( الضغط املطلق اهليدروستاتيكي عند النقطةm من جهة سطح السائل يف )
 الوعاء:

(1122) Ao php   
 ( الضغط اهليدروستاتيكي عند النقطةmمن ج ):هة السائل يف األنبوب 

Ah 0 
 أو بشكل أخر:

(1122) AA hp   

( اليت تدعى االرتفاع البيزومرتي املعرب عن Ah( يكفي معرفة )Apوابلتايل لتعيني )
فاع البيزومرتي املطلق وأحيااًن يطلق الضغط املطلق يف النقطة املدروسة أو ببساطة االرت

 ( تسمية االرتفاع احملول:Ahعلى )

(1.24) 


A
A

p
h  

يف ( ميثل ارتفاع عمود من السائل املتواجد Ahيفيد حتليل املعادلة السابقة أن ) 
كيل ضغط مساو للضغط املطلق يف النقطة الوعاء حبيث يكون وزن هذا العمود كاف لتش

( فهي واحدة طول وهذا يعين أنه ابإلمكان التعبري عن الضغط Ahاملدروسة، أما واحدة )
 املطلق أو أي ضغط آخر بواحدات الطول )ارتفاع عمود السائل(.

 :وهكذا ميكن التعبري عن الضغط اهليدروستاتيكي يف نقطة ما بطريقتني 
I.  مثال: بواحدات قوة/سطح 

2cm

Kg f   ،
2m

Kpa   ،   
2m

KN. 

II. .)بواحدات الطول )مقدار ارتفاع السائل يف األنبوب 
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( لقياس الضغط، at) ولقد لوحظ مؤخرًا استعمال الضغط اجلوي التكنيكي 
 ساوي ارتفاع عمود من املاء مقداره عشرة أمتار.ويؤخذ على أنه ي

 :زائد يف نقطةاالرتفاع البيزومرتي للضغط ال .1

( m( اليت تقع على مستوي النقطة )1122( على الشكل )nلندرس النقطة ) 
( عند Ap( زجاجية مفتوجة من األعلى. وبفضل الضغط )Bحيث تتصل أبنبوبة )

( أقل من chىل ارتفاع مالئم )إ( فإن مستوي السائل سريتفع يف األنبوبة nالنقطة )
(Ah ) بسب التأثري املعاكس للضغط اجلوي على سطح السائل احلر يف األنبوبة وابلتايل

 املعادالت التالية: ميكن كتابة

 ( من جهة سائل الوعاء يؤثر على النقطةn:الضغط ومقداره ) 

hpp oA   

 ( من جهة السائل يف األنبوبة يؤثر على النقطةn:الضغط ) 

ca hp   
( جيب أن يكون متساوايً حنصل على املعادلة nومبا أن الضغط من الطرفني على النقطة )

 التالية:

caA hpp   
 ومنه:

(1122) 


ppp
h aA

c 


 

 :ن  إحيث 
 p( الضغط الزئد يف النقطة :n.) 
 chاالرتفاع ال :( بيزومرتي الذي يعرب عن الضغط الزائد يف النقطةn أو ارتفاع ،)

 الضغط الزائد أو ارتفاع الضخ.
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aA( يعرب عن فرق الضغط )Ah( خبالف )chكما يالحظ فإن ارتفاع الضخ ) pp .) 
ملستخدمة لقياس ارتفاع السائل ابألانبيب البيزومرتية أو أانبيب قياس األانبيب اوتدعى 
 الضغط.
 أخرياً نشري أنه من السهل جداً التأكد من احلالتني التاليتني: 

( دائماً يساوي القيمة )B( و)Aأن اختالف السائل يف األنبوبتني )  .2


ap.) 

ao) عندما يكون الوعاء مفتوحًا أي عندما .1 pp ( فإن )hhc ( حيث ،)h )
 هو عمق النقطة املدروسة عن سطح احلر للسائل.

 :الضغط الناقص وارتفاع السحب -11211
يف الفقرة السابقة مت استعراض احلالة اليت يكون فيها الضغط املطلق يف النقطة  

aAن الضغط اجلوي، ولندرس اآلن احلالة اليت يكون فيهااملدروسة أكرب م pp . 
ختضع ملثل هذه الشروط، فعند ذلك  (1122( الشكل )mنفرتض أن النقطة ) 

وهو عبارة ميكن قياس الضغط عند تلك النقطة بواسطة البيزومرت العكسي أو الفاكومرت 
 ما هو موضح يف الشكل.عن أنبوبة معقوفة ك

 
 ضغط التخلخل.(، 1122الشكل )

عند وصل األنبوبة سوف ينخفض مستوى السائل يف األنبوبة عن مستوي النقطة  
(m( مبقدار )vh:وابلتايل ميكن التوصل إىل أن ) 

 ( الضغط يف النقطةm من جهة ):السائل يف الوعاء يساوي 
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hpp oA   

 ( الضغط يف النقطةm:من جهة السائل يف األنبوب يساوي ) 

vhpp aA   

 ومنه:
(1121) 



ppp
h Aa 


v 

حب. وكما هو مالحظ ارتفاع ضخ التخلخل )ضغط الفراغ( أو ارتفاع الس :vhحيث 
(. وهذا الفرق m( تصف الفرق بني الضغط اجلوي والضغط املطلق يف النقطة )vhفإن )

 )وليس الضغط نفسه( يدعى ابلتخلخل أو الضغط السالب.

إن ضغط التخلخل يف نقطة من السائل هو ذلك الضغط الالزم ليكتمل الضغط  
لك النقطة إىل الضغط اجلوي. وكما يف ارتفاع الضخ املوجب كذلك يف ارتفاع الضخ يف ت

السالب )فاكوم( فإنه من املمكن التعبري عن التخلخل بواسطة واحدات الضغط أو 
( أمتار من املاء فهذا يعين أن 2، فلو كان ضخ التخلخل يف نقطة مثاًل )بواحدات الطول

 ( أمتار من املاء.2ون )الضغط املطلق يف تلك النقطة سيك


