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BASINÇ-02 

Sıvılarda Basınç ve Parametreleri 
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Parametre 1 : Sıvı basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. 

Örneğin şekilde kesiti verilen kabın K ve L noktaları aynı 
derinlikte olduğundan K ve L ye uygulanan sıvı 
basınçları aynı büyüklükte,  

M noktası daha derinde olduğundan M ye uygulanan 
sıvı basıncı daha büyüktür. 
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Parametre 2: Sıvı basıncı, sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. 

Örneğin şekildeki kaplarda h 
yüksekliğinde d, 2d,3d özkütleli sıvılar 
olsun. 

 

Kapların tabanlarına uygulanan 
PK, PL, PM sıvı basınçları; 

PK  = hdg      PL = 2hdg   PM = 3hdg den  

 PM > PL > PK olur.  (Yükseklik aynı ise 
kabın şekline bağlı değildir)  

Parametre 3: Sıvı basıncı, bulunulan yerin 

çekim ivmesine bağlıdır. 

Şekildeki kapta bulunan d özkütleli h 
yüksekliğindeki sıvının kabın tabanına 
uyguladığı sıvı basıncı P olsun.  

Sistem sıcaklığı değiştirilmeden 
ekvatordan kutba götürülürse yerçekimi 

ivmesi artacağından sıvının basıncı artar. 

 

Sıvı basıncı kabın şekline, kesitine ve kaptaki sıvı miktarına bağlı değildir. 

 

M noktasındaki basınç sıvının serbest 
yüzeyine dik uzaklığıdır.  

Sonuç olarak PM=4h.dsıvı.g 
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Örneğin şekilde taban 
alanları ve düşey kesitleri 
verilen kaplarda h 
yüksekliğinde d özkütleli 
sıvılar olsun. Bu sıvıların 
kapların tabanlarına 
uyguladıkları sıvı 
basınçlarının, 

 

 

Psıvı = h . dsıvı . g den aynı olduğu görülür. 
 

Farklı yüzeylere konulan aynı cismin 

tabanındaki basınçlar  

Şekildeki cismi ters çevirdiğimizde 

sıvının yüksekliği azalacak ve sıvı 

basıncı düşecektir. 
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Örnek 01:  Dikdörtgenler prizması 

şeklindeki bir havuzda h ve 2 h 

yüksekliklerinde iki farklı homojen ve 

eşit kütleteye sahip sıvılar 

bulunmaktadır.  

Buna göre; 

Bu havuzun Z ve T noktalarında ki 

basınç oranları ne olacaktır. 

𝑃𝑍

𝑃𝑇
=? 

 

 

 

Örnek 02:  Dikey kesiti şekildeki gibi olan kap 

içerisinde birbirine karışmayan iki farklı 

özkütleye sahip 2d ve 3d özkütleye sahip 

sıvılar vardır. 

Buna göre 
𝑃𝑋

𝑃𝑌
  oranı kaçtır? 
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Örnek 03: Aşağıdaki X havuzunda üç farklı sıvı bulunmakta ve X havuzunun tabanına 

sıvılar   P basıncını uygulamaktadırlar. Bir müddet sonra musluk açılarak X havuzunun en 

üst kısmında ki d özkütlesine sahip sıvı Y havuzuna alınmaktadır. 

Buna göre Y havuzunda ki sıvı basıncı kaç P olacaktır?  
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ÖRNEK 04: 

P cisminin K ve L 
sıvılarındaki denge 
konumu şekildeki 
gibidir.  

P cisminin tabanındaki 
X ve Y noktasındaki 
basınç oranları  

 

𝑃𝑥

𝑃𝑦
= ?   
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Örnek 05: Birbirine karışmayan d, 2d ve 4d 

özkütleli X, Y,Z sıvıları 4V hacimli düzgün 

kaba sırasıyla V,V ve 2V hacminde 

konuluyor. Bu durumda sıvıların kabın 

tabanına uyguladığı toplam basınç P dir? 

Bu sıvılar karıştırılıp türdeş bir karışım 

yapıldığında bu karışımın kabın tabanına 

uyguladığı basınç kaç P olur? 

 

 

 

A)1/3         B) 1/2        C) 1              D) 2         E) 3 

 

 

 

 


