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ALUMNO: GRUPO:                 DATA:                 

Figura 1

Figura 2

PRESIÓN HIDROSTÁTICA (coa consola VTT Jeulin)

OBXECTIVO
• Comprobar experimentalmente a ecuación

fundamental da hidrostática para un fluído
incompresible tomando datos da presión
(mediante a consola VTT) e a profundidade:

MATERIAL
• Consola VTT Jeulin con sensor de presión.
• Soportes, nós e pinzas.
• Tubo flexible de plástico e tubo de vidro longo.
• Papel milimetrado.
• Cinta métrica.
• Fluído: auga.
• Probeta ou recipiente de gran altura.

MONTAXE EXPERIMENTAL (Figura 1)
• Encher con auga a probeta

ou recipiente (canto máis
alto mellor).

• Conecta–lo tubo flexible de
plástico por un extremo ó
sensor de presión e este á
consola.

• O extremo libre do tubo de
plástico conectalo a un
extremo do tubo de vidro. (Tamén se pode introducir directamente o tubo
plástico na auga pero como se curva, é máis fácil usando o tubo de vidro).

• Situa–la consola máis alta que a superficie da auga (para que esta non faga
contacto por accidente co sensor de presión).

TOMA DE DATOS
• Anota–la presión atmosférica, Po (a que sinala a consola cando o extremo libre

do tubo de vidro está na aire), que corresponde a unha profundidade nula.

Po = hPa

• Introducir, a unha pequena profundidade, o extremo libre do tubo de vidro (suxeito ó soporte
graduado) na auga.

• Anota–la presión hidrostática (Ph), que é a que sinala a consola (P) menos a atmosférica (Po): Ph =
P – Po. Medi–la profundidade, h,  e anotala. A profundidade é a distancia dende a superficie libre da
auga no recipiente ata a superficie da auga dentro do tubo de vidro (Figura 2).

• Somerxe–lo tubo a máis profundidade e repeti–las medidas.

Nº exp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h /m 0

Ph /Pa 0
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GRÁFICA Ph – h
• Representa–las parellas de puntos nunha gráfica Ph – h en papel milimetrado.
• Traza–la recta que mellor se aproxime ós datos experimentais e que pase por 0. Face–los cálculos

para obte–la pendente da recta:

Pendente =

• Escribi–la ecuación da recta:

 (unidades do SI)P = _________________Ah

CUESTIÓNS
1. ¿Por que a maior profundidade máis auga se introduce no tubo?

2. Que a gráfica de Ph fronte a h se axuste a unha recta ¿que podemos dicir sobre a dependencia da
presión hidrostática coa profundidade?

3. ¿A que expresión corresponde a pendente obtida?

4. Se supoñemos que g ten un valor de 9,8 mAs2, indicar como se pode calcula–la densidade da auga
e que valor se obtería:

5. Se supoñemos que a densidade da auga ten un valor de 103 kg/m3, indicar como se pode calcula–la
aceleración da gravidade e que valor se obtería:

6. Utilizando auga observamos que a presión aumenta pouco coa profundidade. Se utilizaramos
mercurio (densidade de 13,55 kg/m3), ¿a presión aumentaría máis ou menos? Razoa–la resposta:

7. Posto que o sensor de presión ten unha precisión de 2 hPa ¿que unidade mínima de distancia

debemos empregar para medi–la profundidade? ( , sendo )p = 2 hPa):

8. ¿Que erros se comenten nesta experiencia e como poderiamos diminuílos?:


