
FISICA la pressio 

La pressio 
La pressió, P, és el quocient entre el valor de la força exercida i la superfície S 
sobre la qual actua. 

P=F/S 

Es mesura en pascals (Pa). Però hi ha altre unitats de mesura: 

1mBar=1000Pa 
1atm=760mmHg 
1atm=101325Pa 

LA PRESSIO EN ELS FLUIDS  

 SOBRE COSSOS SUBMERGITS: Un objecte submergit (en líquid o gas) •
rep la pressió que el fluid exerceix sobre ell. Les forces degudes a 
questes pressions són sempre perpendiculars a la superfície de l’objecte 
i actuen sobre tots els seus punts. 

 PRESSIÓ HIDROSTÀTICA: La pressió hidrostàtica és la pressió •
exercida pels líquids en tots els punts del seu interior. 

En el recipient ple de líquid la pressió que exerceix el pes del líquid sobre el 
fons és: 

P=F/S (equació fonamental de l’estàtica de fluids) 

La pressió hidrostàtica en els punts situats a una determinada profunditat d’un 
líquid depèn de la densitat del líquid, de la gravetat i de la profunditat o altura 
de la capa de líquid que hi ha per sobre d’aquests punts. 

P= d·g·h 

 PARADOXA HIDROESTÀTICA: Si els objectes tenen la mateixa pressió, •
i superfície idèntica s’anomena paradoxa. 

 

 

 



 VASOS COMUNICATS: De l’equació fonamental de l’estàtica dels fluids •
es dedueix el fonament dels vasos comunicats. 

Determinacio de la densitat 

 

 

 

PRINCIPI DE PASCAL 

Diu que la pressió exercida sobre un líquid es transmet a tots els seus punts, 
en totes les direccions i sense perdre intensitat. 

Aplicacions 

 Premsa hidràulica •

 

 

 

 Elevador hidràulic •
 Frens hidràulics •

PRESSIO EXERCIDA PER LATMOSFERA 

La pressió atmosfèrica és la força que exerceix l’atmosfera sobre cada metre 
quadrat de superfície de la Terra. 

Mesurament 

Experiment de Torricelli 

 

 

 

 

VARIABLES QUE INFLUEIXEN EN LA PRESSIO ATMOSFERICA 

d1·g·h1=d2·g·h2 

 

s1 s2 Amb això apliquem el principi de Pascal (i el 
fenomen dels vasos comunicats). 

F2=F1·S2/S1 

Buit 

76cm 

Mercuri(Hg) 



 Altura •
 El vent •
 El temps meteorològic •

 Depressions o borrasques (pressió inferior a les zones veïnes) o
 Anticiclons (pressió superior a les zones veïnes) o

PRINCIPI DARQUIMEDES 

Tot cos submergit totalment o parcialment en un fluid experimenta un 
empenyiment cap amunt igual al pes del volum del fluid desallotjat. 

Aquest empenyiment és més fort que els líquids que els gasos i, fa que els 
objectes que hi estan submergits totalment o parcialment pesin menys i puguin 
arribar a flotar. 

La causa és la diferència de pressions entre la seva part inferior, P1, i la seva 
part superior, P2. Les diferent pressions ocasionen forces diferents sobre 
l’objecte. 

E= dfluid·g·Vobjecte=Pfluid desallotjat 

Papartent=P-E 

L’empenyiment té sentit oposat al pes de l’objecte submergit. El pes aparent és 
la força resultant. 

 Si el pes és més petit que E, l’objecte flota •
 Si el pes és igual que E, l’objecte queda en equilibri •
 Si el pes és més gran que E, l’objecte s’enfonsa •


