
Флуиди

1



Стања материје
 Чврсто
 Течно
 Гас
 Плазма
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Чврсто тело
 Има дефинисану 
запремину

 Има дефинисан облик
 Молекули се налазе на 
специфичним 
локацијама
 интерагују 
електричним силама

 Вибрирају око 
положаја равнотеже
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Течности
 Имају дефинисану запремину
 Немају дефинисан облик
 Постоје на вишим 
температурама него
чврста тела 

 Молекули “лутају” кроз
течност на случајан начин 
 Силе између молекула нису 
довољно јаке да би их држале на 
фиксираним позицијама
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Гас
 Нема дефинисану запремину
 Нема дефинисан облик
 Молекули су у сталном случајном 
кретању

 Молекули међусобно интерагују 
само слабим силама.

 У апроксимацији идеалног гаса 
уопште нема сила између 
молекула (осим при сударима)
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Плазма
 Материја која је загрејана до 
веома високе температуре

 Многи од електрона се одвајају 
од језгра

 Резултат је скуп слободних 
(наелектрисаних) јона

 Плазма постоји унутар звезда
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Густина
 Однос масе и запремине:

 Јединице су kg/m3 (SI)
 Густине чврстих тела и течности 
су готово непромељиве

 Густине гасова се значајно 
мењају са променама 
температуре и притиска

m
V
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Притисак
 Однос нормалне 
компоненте силе која 
делује на површину и 
површине

2

F NP у Pa
A m
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Задатак притисак

Водени кревет има дужину od 1,5m, 
ширину од 2m и дебљину од 20cm. 
Цела површина кревета је у контакту са 
подом.
a) Колика је тежина кревета? 
b)Колики је притисак кревета на под?
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Зависност притиска од 
дубине

 Ако флуид мирије у контејнеру, сви 
делови флуида морају бити у  
статичкој равнотежи

 Све тачке на истој дубини морају бити 
на истом притиску
 У супротном флуид не би био у равнотежи
 Флуид би текао од региона вишег 
притиска, ка региону нижег притиска.
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Зависност притиска од 
дубине

 Посматрајте тамнији 
део, који представља 
елемент флуида
 Има попречни пресек A
 Протеже се до дубине h 
испод површине

 Три спољашње силе 
делују на тај елемент 
флуида (види слику)
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Зависност притиска од 
дубине



 Po је атмосферски 
притисак
 1.01 x 105 Pa

 Притисак не зависи 
од облика суда –
исти је у тачкама A, 
B, C и D.
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Питање - притисак
Притисак на дно чаше напуњене водом је Р 
(густина воде је 1000 kg/m3). Вода је 
просута и чаша је напуњена уљем (густина 
алкохола је 900 kg/m3). Притисак на дно 
чаше је сада 
a) Мањи од Р
b) Једнак Р
c) Већи од Р
d) Немогуће је одредити на основу датих 
информација
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Задатак 
У танку са водом дубине h2=3m, је просуто уље
дубине h1=10m (види слику). Густина уља је 900 
kg/m3, а воде 1000 kg/m3. Колики је притисак на
дно танка.
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Паскалов принцип
 Притисак који је примењен на 
затворен флуид се без смањења 
преноси на сваку тачку флуида и на 
зидове контејнера.
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Паскалов принцип, 
наставак

 Хидраулична преса 
илуструје примену
Паскаловог принципа

 Користи се у
хидрауличним 
кочницама, 
дизалицама, итд.

2

2

1

1

A
F

A
FP 
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Задаци
1. Процените силу која делује на бубну опну услед воде, 

када пливате на дну базена дубоког 2m.
2. У хидрауличној преси мањи клип има радијус од 5cm. 

Радијус већег клипа је 25 cm.
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a) Колика сила мора да 
делује на мали клип да би 
подигла кола тежине 10kN?
b) Покажи да је рад на 
улазном (мањем) и излазном 
(већем) клипу исти.



Мерење притиска:
Манометар

 Један крај цеви у 
облику слова U је 
отворен ка атмосфери

 Други крај је повезан 
са судом у којем треба 
да се измери притисак

 Притисак у тачки B је
Po+ρgh
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Мерење притиска: 
Барометар

 Дугачка затворена цев је 
напуњена живом, и 
изврнута у суду са живом

 Мери атмосферски 
притисак као ρgh
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Задатак - барометар
Неколико врста барометара је 
направљено користећи разне врсте 
флуида. За који флуид ће подеоци 
барометра бити највећи?
a)Живу
b) Воду
c) Етил алкохол
d) Бензен
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Архимедов принцип
 На било који објекат који је 
комплетно или делимично зароњен у 
течност или гас делује сила потиска. 
Сила потиска је једнака тежини 
флуида који је објекат истисао.
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Сила потиска
 Физички разлог силе 
потиска је разлика у 
притисцима између 
врха и дна објекта

 Притисак је због веће 
дубине већи на дну 
објекта што води ка 
сили потиска која је 
усмерена нагоре
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Сила потиска, наставак
 Интензитет силе потиска је увек 
једнак тежини истиснутог флуида

 За потпуно потопљени објекат 
сила потиска зависи само од 
његове запремине, т.ј. не зависи 
од облика или густине тела

fluid fluid fluidB V g w 
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Архимедесов принцип:
Објекат који је потпуно потопљен

 Сила потиска 
B=ρfluidgVobj

 Сила гравитације усмерена надоле
W=mg=ρobjgVobj

 Резултантна сила је
B-W=(ρfluid-ρobj)gVobj
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Задатак – златна круна

Антиквар је купио “златну” круну на
вашару. Након што је стигао кући, он
измери круну на ваги и добије да је тешка
10N. Потом измери круну док је потпуно
потопљена у води, и добије да је тежина
9N. Да ли је круна направљена од чистог
злата? Напомена: Густина злата је 19,3*103

kg/m3.
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Сила потиска, наставак

 Сила потиска је сила којом флуид 
(течност или гас) делује на тело.

 Међусобни однос између силе 
потиска и тежине одређује да ли ће 
објекат да плута или да потоне.
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Објекат који плута

 Објекат је мање 
густине него флуид

 На објекат делује 
резултантна сила 
усмерена нагоре

 Објекат тада плута
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Архимедов принцип:
Објекат који тоне

 Објекат је веће 
густине од флуида

 На објекат делује 
резултантна сила 
усмерена надоле

 Објекат тада тоне
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Архимедесов принцип:
Објекат који плива

 Густина објекта је иста као и густина 
флуида

 Објекат је у статичкој равнотежи
 Сила потиска усмерена нагоре је 
истог интезитета као и сила 
гравитације усмерена надоле.
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Архимедов принцип:
Објекат који плута

 Силе морају бити у равнотежи



obj

fluid

fluid

obj

V
V
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Задатак – сплав који 
плута

Сплав је направљен од дрвета које има густину
600 kg/m3. Површина сплава је 6 m2, а његова
запремина је 1 m3. Кад се сплав стави у слатку
воду, до које дубине h ће сплав бити потопљен?

31



Сила потиска питање
Атмосферски притисак се мења из дана у 
дан. Ниво брода који плута током дана кад 
је висок притисак је
a) Виши
b) Нижи
c) Исти као дана кад је низак притисак
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Сила потиска питање
Густина олова је већа него грожђа, и оба 
метала имају већу густину од воде. Сила 
потиска на оловни објекат је
a) већа
b) иста
c) мања 
од силе потиска на гвоздени објекат истих 
димензија.
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