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Part sés - Stàtica dij flùid
An costa part i vardoma an particolar le condission d'echilìbri d'un flùid, le lèj dë Stevino e Pascal,
la possà d'Archimede e lòn ch'a na ven. I vardoma peui l'echilìbri dij còrp fongà ant un flùid. I
acenoma peui a le caraterìstiche dl'atmosfera.
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ECHILÌBRI ANT UN FLÙID

I l'oma già vist quaicòs dl'echilìbri a propòsit ëd sistema contìnuo e equassion general
andefinìa dël moviment. Sì i arpijoma 'l dëscors e magara i arpetoma 'dcò quaicòs se an servirà.

Cand  as  dis  che  quaicòs  a  l'é  a  l'arpòs  ò  an  echilìbri,  a  venta  spessifiché  an  che  sistema
d'arferiment sòn a l'é vèra. Sì i comensoma a consideré un genérich sistema inersial, për nen gionté
'd complicassion.

Condission d’echilibri
I arpijoma lòn che i l'oma dit ant la tersa part ëd coste nòte, arferendse 'ncora a cola che là

a l'era figura 6, andova i parlavo dl'andipendensa dla pression da la diression considerà. J'espression
ch'i l'avìo indicà con [1] a peulo esse considerà j'espression generaj dl'echilibri d'un flùid grév ant
un camp gravitassional. Le fòrse ëd pression e cole 'd gravità a venta che a l'abio n'arzultant ugual a
zero.

I consideroma sempe un lìquid ideal, con densità costanta e sensa atrito intern. I l’oma vist
che un lìquid a l'é an echilibri cand su ògni sò volumet cilìndrich dv  la fòrsa total che a agiss a l'é
zero. Suponoma antlora un lìquid ferm ëd densità , soget a sò pèis ant un camp ëd fòrsa
gravitassional vertical ëd valor Hz e un volumet dv an sto lìquid coma a ven arpresentà an figura 1.

Hz

z

y

x

dz

ds

P2

P1

Figura 1 - Echilibri idrostàtich

Dal moment che dv a l'é ferm, sòn a veul dì che le fòrse lateraj as anulo l’un-a con l’àutra,
con arsultant total ugual a zero. An diression dl’ass z, anvece, a venta che a sia:

012 dvHdspdsp z

Ma a l’é ds
dz
dv  e dppp 12  e antlora: zz H

dz
dp;dzHdp 0

Ant un cas pì general a peul esse che la pression a venta ch'a sia considerà fonsion ëd tute e
tre le coordinà p(x, y, z) e donca le condission d’echilibri a peulo esse scrivùe:
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Com i l’oma vist ant la prima session, për ël camp gravitassional terestr a-i é un potensial
U e na fonsion potensial V.  An  general,  se  a  esist  na  fonsion  potensial V(x,  y,  z) për  ël  camp,  i
podoma scrive:

dVdp;dz
z
Vdy

y
Vdx

x
Vdz

z
pdy

y
pdx

x
pdp

An costa espression V a l'é la fonsion potensial dël camp gravitassional. Se la densità  dël
lìquid a l'é costanta, coma ant nòstra ipòtesi, antlora as peul fàcil integré l’espression e oten-e che la
pression p a val

costVp

La pression a arsulta donca fonsion dël potensial gravitassional e dla densità. A l'é na
fonsion contìnua che a dipend da la posission ant l'ëspassi. Dal moment che për ël potensial V a
esisto surfasse echipotensiaj, ëdcò la pression a l'avrà 'd surfasse "isobàriche", che a saran co-
incidente con le surfasse echipotensiaj.

La surfassa lìbera d'un lìquid an chiete a l'é na surfassa echipotensial, dësnò a-i sarìa na
component dla fòrsa che a farìa score un volumet qualonque, e donca la surfassa a l'é 'dcò a pression
costanta. Sòn an dis che la costant d'integrassion a l'é la pression che 'l gas dzora al lìquid a aplica al
lìquid midem. E sòn a val ëdcò për la surfasse che a separo doi lìquid che as mës-cio nen.

La lej dë Stevino
I podoma consideré 'l sènter dla terna d'ass d'arferiment an sla surfassa lìbera dël lìquid an

manera che  a sia 0pp  për 0z :

zgpdzgpp
z

0
0

0

andova g a l'é l'acelerassion ëd gravità.
An costa forma a ven enunsià la lej dë Stevino, che a dis: "Ant un lìquid ideal la diferensa ëd

pression fra doi pont a profondità diferente a l'é dàita dal pèis dla colòna lìquida 'd session unitària e
d'autëssa h  z2  z1".

Costa lej a val për ij lìquid ideaj (nen comprimìbij) e a val con bon-a aprossimassion edcò
për ij lìquid reaj.  Për ij gas con grosse diferense d'autëssa sòn a l'é nen vèra, e i lo vëddroma peui
për l'atmosfera. Se, anvece, a l'é possibil trascuré la diferensa ëd pression dàita da la gravità (coma
ant un gas con cite diferense d'autëssa), antlora la pression a l'é considerà coma costanta an tuta la
massa dël flùid.

Prinsipi ëd Pascal
A riva an manera direta da lòn che i l'oma dit sì dzora e a peul esse enunsià coma: "La

pression ant un pont dël flùid grév an chiete a l'é l'istessa për tuti ij pont dla surfassa orisontal (isobarica)
che a passa për col pont". As peul ëdcò dì che la pression che a ven fàita an sla surfassa lìbera d'un
lìquid  grév,  as  trasmëtt  a  tut  ël  lìquid  e,  an  tut  pont  as  gionta  la  pression  che  a  riva  da  la  lej  dë
Stevino:

zgpp 0
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La possà d’Archimede
Se i vardoma torna figura 1, e 'l rasonament che i l'oma fàit ambelelà, i podoma conclude

che nòstr volumét ëd lìquid dv  a  l’é  an  echilibri  ant  ël  camp  gravitassional  che  i  l’oma  soponù,
contut che a l’àbia aplicà soa fòrsa pèis, përchè sta fòrsa a ven compensà da le fòrse ëd pression. As
vëdd che le fòrse orisontaj che la pression a aplica a le surfasse lateraj, as anulo a cobie. La fòrsa
che as opon al pèis a l'é anvece dàita da la diferensa ëd pression an sle doe base, dovùa al diferent
livél ëd coste ant ël flùid.

Se, ant ël flùid, i suponoma d’andividué un volum qualonque con na forma qualonque, i
podoma supon-lo dividù ant n’ anfinità ‘d prisma verticaj con na base anfinitésima. Si dzora i l’oma
considerà  un  cilindret  con  le  base  paralele  e  orisontaj,  sì  i  consideroma  un  prisma  con  base
qualonque e i vëddroma che a l'é franch l'istess. Arferim-se për sòn a figura 2.

trassa dla surfassa ds

Surfassa ds sin

angol

trassa dla surfassa d

Surfassa d  sin

Surfassa d  cos dF = p2 d

Surfassa ds cos dF = p1 ds

angol

ds cos  = d  cosh

dv

Figura 2 – Fòrse elementar ëd pression su un element dv

Se i vardoma la fàcia superior, i vëddoma coma la fòrsa esercità da la pression p1 an sla
fàcia ds as ëscompon-a ant na fòrsa orisontal sindspF 1or1  e na fòrsa vertical

cosdspF 1ver1 .

La fòrsa orisontal a l'é compensà da la fòrsa che a agiss an sla surfassa sinds .  Se  i
vardoma la surfassa inferior, a l’istessa manera i podoma scrive che sindpF or 22 ,  e

cosdpF ver 22 .  Ëdcò  sì  la  fòrsa  orisontal  a  l'é  compensà  da  la  fòrsa  che  a  agiss  an  sla

surfassa sind . J’àutre fòrse lateraj as anulo coma sempe.
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Ciamoma ds’  la surfassa ds cos  = d  cos . Nòstr volumet dv a val, con precision,
cosdhcosdshsdhdv  con na massa sdhdm v

La fòrsa total F che a agiss an sël volumet a sarà

vv

v

sdhgsdhgsdhgF

hgppsdppsdhgF doncaema 1221

A la fòrsa pèis as gava ‘l termo dshg  che  a  corispond al  pèis  d’un  volum ëd
flùid  istess al volum dël còrp fongà. Sa la densità dël còrp a l'é pì bassa ‘d cola dël lìquid, sta possà
a l'é pì fòrta dël pèis dël còrp, e cost a galégia, e a fongrà ant ël lìquid mach fin-a a cand ël lìquid
spostà a l’avrà l’istess pèis dël còrp midem. A l'é natural che cand le doe densità a son istesse, i
tornoma a avèj le condission d’echilibri.

Cost a corispond al prinsipi d'Archimede che a dis: " Un còrp fongà ant un flùid a sperimenta
na possà vers l'àut che a corispond al pèis dël lìquid ëspostà". As peul capì che sto prinsipi a val për
lìquid e gas coma idèja general, ma se la densità dël flùid a cambia con l'autëssa, a venta ten-e cont
che ël pèis dël flùid ëspostà a cambia 'dcò chièl con l'autëssa.

Ël tòrcc idràulich
Costa a l'é n'aplicassion dël prinsipi 'd Pascal. Is arferima a figura 3.

s S

f F
f

Figura 3 - Tòrcc idràulich

Doi  piston,  con  surfassa  diferenta,  a  peulo  score  an  doi  cilinder  e  a  son  pogià  an  sla
midema massa ëd lìquid. Se al piston pì cit, ëd session s as aplica na fòrsa f, costa a tireria a sposté 'l
piston an giù aplicand na pression p che as trasmëtt an tut ël lìquid, fin-a sota al piston pì gròss , ëd
session S. Për ten-e ferm sto piston e manten-e l'echilibri, a-i và na fòrsa F che a l'é:

s
SfS

s
fSpF

L'efét  a smija sùbit  a col ëd na leva dël prim gré.  A l'é  natural  che,  coma a càpita për na
leva, ël travaj che a peul fé ël piston gròss a l'é sempe istess al travaj che a ven fàit an sël piston cit.
Se la fòrsa f a pròvoca n'ëspostament 1h , sò travaj a sarà 11 hfT  e a sposterà un volum

11 hsv .  Dal  moment  che  'l  flùid  a  l'é  nen  comprimìbil,  sto  volum  a  àussa  ël  piston S  ëd
S/vh 12 . Ël travaj dla fòrsa F a l'é antlora:

11
11

22 Thf
S

hs
s
Sf

S
v

s
SfhFT
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Për un gas, a val ancora 'l prinsipi dla pression che as trasmëtt a tuta la massa, ma adéss ël
volum a peul cambié. Donca a val pì nen l'istess rasonament. Ëdcò sòn a sarà vist ant la tersa
session d'ëste nòte.

Condòt an comunicassion
Vardoma adéss la figura 4, andova vaire condòt a conten-o n'ùnica massa 'd lìquid përchè a

son an comunicassion sota al livel dël pej lìber. An sël pej lìber, peui, suponoma che a-i sia la
pression atmosférica, istessa daspërtut.

Coma consegoensa dla lej dë Stevino, an tuti ij condòt ël lìquid a riva a l'istess livél. Sòn,
coma natural, a val con ël lìquid ferm. Le còse a cambio con ij lìquid (flùid an general) an
moviment e i vëddroma peui lòn che a càpita an costi cas.

pa pa pa pa pa

Figura 4 - Condòt an comunicassion

Giusta për fé n'esercissi, adéss i consideroma 'ncora na situassion coma costa, ma con
mach doi condòt, che a l'han l'istessa session S, con andrinta un dàit lìquid con na densità 1 . Ant
un dij condòt giontoma n'àutr l'quid, che as mës-cia nen con ël prim, con na densità 2 .

Is arferima a figura 5.

h1

h2S S
h1

Figura 5 - Esercissi

Conossend la densità 1  e misurand le doe autësse 1h  e 2h  i voroma trové 2 .

La pression dl'anviron ap  a  l'é  un  termo  che  as  adission-a  ai  doi  member  ëd  nòstra
equassion d'echilibri, e donca i podoma trascurelo.

Se i vardoma la session ëd separassion dij doi lìquid, i osservoma che costa as treuva sota a
na colòna àuta 12 hh  ëd lìquid con densità 2 , ma a l'é 'dcò sota 'd 12 h  rispét al pej lìber dël
lìquid con densità 1 . Dal moment che a-i é echilibri, a venta che a sia:

21

1
1211212

2
2

hh
hhghhg doncae
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Manòmeter a aria lìbera
Ël manòmeter a l'é un misurator ëd pression, ò méj an sto cas, un misurator ëd diferensa ëd

pression. Sto manòmeter a paragon-a na pression ant n'ambient con la pression atmosférica, che sì a
fà da arferiment. I vardoma figura 6.

Nòstr manòmeter a l'é un tubo fàit a U, duvert an fond ai doi ram, che a conten un lìquid
grév con densità .. Se an sël pej lìber dij doi ram a-i é l'istessa pression (cola dl'armosfera an cost
cas), ël livél dël lìquid ant ij doi ram a l'é l'istess, com i l'oma dësgià vist. Se su un dij doi ram la
pression a chërs d'un xp , ël lìquid ant ël ram relativ a cala, e a monta col dl'àutr ram. A l'echilibri
la surfassa isobàrica dël pej lìber bass a sarà a la pression xa pp  mentre cola dël pej lìber pì àut a
sarà a la pression ap . La diferensa, sempe për lòn che i l'oma vist, a sarà:

hgpx

pa pa + px pa

h

pa

Figura 6 - Manòmeter a ària lìbera.

Baròmeter a mercuri
A misura la pression dl'atmosfera. Na cana 'd véder lunga a-peu-pre un meter a l'é sarà da

na part e a ven ampinìa 'd mercuri. Stopand l'àutra part, an manera che 'l mercuri a scapa nen, as
vira e as fonga la part duverta ant na vaschëtta 'd mencuri, e as gava l'ëstopon, butand peui la cana
vertical coma ant la sconda part dla figura 7 che i pijoma com arferiment.

h

session S

Figura 7 - Baròmeter a mercuri
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Ant l'operassion a venta nen che ant la cana a intra d'ària. I podoma vëdde che 'l mercuri
ant la cana a cala fin-a a n'autessa h d'a-peu-pré 760 mm, lassand-se dzora 'l veuid. Se i
consideroma la session S dla cana a l'autëssa dël pej lìber dla vaschëtta, i osservoma che costa as
treuva a la surfassa isobàrica  dël pej lìber dla vaschëtta, e donca a la pression atmosférica da
misuré.

An echilibri con costa a-i é la pression dàita dal mercuri ant la cana. Sì a-i é nen la pression
atmosférica an sël pej lìber, ma 'l veuid e donca na pression che i podoma pijé coma zero. La
pression atmosférica a l'é 'ncora dàita da:

hgpa

Sta pression a l'é pitòst variabil, e pì che tut a cambia con l'autëssa an sël livél dël mar. As
pija coma valor normal a livel dël mar col che a corispond a 0,760 m ëd colòna 'd mercuri. Se i
pensoma che për ël mercuri  a val 13595 kg/m3 e che un valor ëd g  che a va bin a l'é 9,80665 m/s2,
as oten na pression ëd 101324 [N / m2].

Echilibri d'un lìquid ant un camp sentrìfugh
Adess i consideroma figura 8, andova a ven arpresentà un lìquid ant un contenitor

cilìndrich che a vira antorna a sò ass. Su ògni volumet ëd lìquid a-i son doe fòrse che a agisso: cola
dël pèis e cola sentrìfuga. Sota l'assion dë ste doe fòrse, normaj fra 'd lor, ël lìquid a pija në stat
d'echilibri dinàmich.

Notoma sùbit che se 'l lìquid a fussa vreman ideal, sensa atrito intern as butrìa nen a viré,
tirà dal contenitor, ma noiàutri suponoma che lìquid e contenitor a viro con l'istessa velocità angolar

  antorna a l'ass z . Sòn a càpita, an pràtica, dòp un temp ëd transission. An costa manera a-i é pì
nen scoriment dij seuj lìquid, e donca la viscosità a intra pì nen an geugh.

Ògni volumet dël flùid a arsentrà dël camp gH1  dirét  vertical  vers  ël  bass,  e  dël

camp rH 2
2  dirét an manera radial vers l'anfòra, con r che a l'é la distansa dël volumet da l'ass

ëd rotassion. La surfassa lìbera a sarà na surfassa echipotensial dël camp arzultant da l'adission dij
doj. Ël potensial total a sarà l'adission dij doi potensiaj:

zgV1 e 22
2 2

1 rV

H1

H2

z

x
z

Figura 8 - Echilibri dinàmich d'un lìquid an rotassion.

Ël potensial costant dla surfassa lìbera dël lìquid a sarà:
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cost.22
21 2

1 rzgVVV

Costa a l'é na surfassa ëd rivolussion antorna a l'ass z che, scrita ant un arferiment cartesian
a tre dimension a arzulta:

Cyx
g

z 22
2

2
1

Costa a l'é l'equassion d'un parabolòid. Tute le surfasse echipotensiaj a son donca ëd
parabolòid.

Se i consideroma un volumet qualonque andrinta a la massa lìquida, i podoma fé le stesse
considerassion che i l'oma fàit për ël camp gravitassional, tnisend cont che adess ël camp a l'é
l'adission vetorial dij doi camp che i l'oma vist, dirét second la normal dle surfasse echipotensiaj.
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ECHILIBRI DIJ CÒRP FONGÀ E GALEGIANT

Sì i vardoma l'echilibri d'un còrp ant un lìquid sempe intèis coma ideal. Për un còrp ant un
gas vëddroma peui quaicòs dòp avèj parlà dl'atmosfera. Ëdcò ant l'ària la possà d'Archimede a l'é
nen sempe da trascuré, e dle vire  l'é motobin amportanta.

Còrp tut fongà
I l'oma vist, parland dla possà d'Archimede, che un còrp tut complet fongà ant un lìquid a

arsèiv na possà vers l'àut ugual al pèis dël lìquid spostà. Sòn a dis che un còrp con na densità ugual
a cola dël lìquid a arsèiv na possà che a compensa sò pèis (arzultant zero), un còrp con densità pì
bassa a arsèiv na possà pì fòrta che sò pèis (arzultant vers l'àut), un còrp con densità pì àuta a arsèiv
na possà manch fòrta che sò pèis (arzultant vers ël bass). Ma tant ël pèis coma la possà a l'han un
pont d'aplicassion che a l'é nen dit che a sia l'istess, e donca an sël còrp a agiss, an general, ëdcò na
cobia.

La  possà  a  l'é  aplicà  al  "sènter ëd possà", che a l'é 'l barisènter dla sàgoma, visadì ël
barisènter che a l'avrìa 'l còrp se a fussa omogeni coma densità. Ël barisènter a l'é diferent dal sènter
ëd possà se la massa a l'é nen dëstribuìa an manera omogénia.

Vardoma antlora figura 14. A-i son ses situassion arpresentà, dont le prime quatr as
arferisso a possà e pèis che as compenso precis, la quinta a un còrp pì grév dla possà, l'ùltima a un
còrp manch grév dla possà.

B DC

E

F

A

Figura 9 - Echilibri 'd còrp fongà

Ant ël cas A) ël còrp a l'é omogeni e 'l sènter ëd possà e 'l barisènter a coincido. L'arzultant
a l'é zero e 'dcò la cobia, përchè ant ògni posission ël brass a sarìa zero. L'echilibri a l'é andiferent.

Ant ël cas B) ël còrp a l'é nen omogeni, ma tutun possà e pèis a son istéss. Ël barisènter a
l'é an sl'istessa riga drita vertical dël sènter ëd possà, ma al'é pì bass. Arzultant e cobia a son zero, e
l'echilibri a l'é stàbil coma rotassion, andiferent coma posission vertical. Ògni rotassion a produv na
cobia che a tira a arporté andarera 'l còrp.

Ant ël cas C) ël còrp a l'é col dël cas B), ma barisènter e sènter ëd possà a son nen alineà.
Sempe con n'arzultant zero, as produv na cobia che a tira a alineé 'l barisènter con ël sènter ëd
possà, con ël barisènter da sota.  Ël còrp a vira për portesse coma ant ël cas B).

Ant ël cas D) ël còrp a l'é col dël cas B), barisènter e sènter ëd possà a son alineà sl'istessa
vertical, ma 'l barisènter a l'é dzora al sènter ëd possà. Arzultant e cobia a son a zero (ël brass a l'é
zero), ma na qualunque cita rotassion a produv na cobia che a chërs sùbit e a tira a arporté ant la
situassion B). An rotassion l'echilibri a l'é instabil.
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Ant ël cas E) ël còrp a l'é pì grév dla possà che a arsèiv dal lìquid, e donca a cala giù fin-a a
toché 'l fond. I suponoma che le forme a sio taj da fé an manera che a-i sia giusta un pont ëd contat
tra còrp e fond. A sta mira as gionta na fòrsa 'd reassion vincolar aplicà dal fond al còrp. Suponoma
ël fond orisontal e sensa atrit. La fòrsa 'd reassion a dovrà esse vertical. Giusta për amposté
l'esercissi, suponoma un còrp coma col ëd figura 15. Lòn che a suced cand ël còrp a toca 'l fond, a
dipend da la sàgoma, da la diferensa fra pèis e possà, e da la distansa fra ij doi sènter d'ëste fòrse.

Figura 10 - Echilibri d'un còrp fongà posà an sël fond.

Cand  ël  còrp  a  toca  'l  fond,  ël  barisènter  a  tira  a  ocupé  la  posission  pì  bassa,  mentre  ël
sènter ëd possà a tira vers la posission pì àuta. La reassion vincolar a compensa la diferensa fra pèis
e possà. La prima figura (ëd figura 15) a mostra un còrp omogeni, andova ël barisènter a riva a la
minima distansa dal fond (ragg pì curt dl'elisse). Ant l'ësconda figura, le fòrse a son compensà, ma
ij moment a lo son nen. Pen-a 'l còrp a toca 'l fond, as ësvilùpa la fòrsa 'd reassion che a forma na
cobia con la fòrsa arsultant fra pèis e possà. An figura l'echilibri a l'é instàbil e 'l còrp a tira a
pogesse an s'un fianch. Pijand coma arferiment për ij moment ël pont d'apògg an sël fond, la tersa
part dla fgura a mostra che 'l moment dla fòrsa 'd reassion a l'é zero (brass ugual a zero). La fòrsa
pèis a l'é pì gròssa dla fòrsa 'd possà, ma al'ha un brass pì curt ëd costa. Man man che ël còrp a vira
për cogesse an sël fianch, le doe cobie dël pèis e dla possà as arduvo, ma la prima as arduv pì
ampressa dla sconda, fin-a a la mira andova a son istesse, e costa a l'é la posission d'echilibri.

Ant ël cas F) ël còrp a l'é pì leger dla possà che a arsèiv dal lìquid, e donca a monta sù fin-a
a comensé a seurte dal lìquid. Man man che a seurt, la possà a cala përchè a cala ël volum dël lìquid
spostà,  fin-a  a  cand  la  possà  e  'l  pèis  a  son  istess.  Ma sì  passoma al  cas  ëd  còrp  galegiant,  che  i
vëddoma sì sota.

Còrp galegiant
I podoma dëstingue doi tipo 'd còrp galegiant. Ël prim tipo a l'é col che a l'ha sempe na

densità pì bassa dël lìquid. Cost a l'é un còrp che se a ven fongà e peui lassà lìber, a torna a gala. A
peul esse un volum ëd sostansa pì legera dël lìquid (coma un tòch ëd bòsch ant l'aqua). A peul esse
un còrp ëd material magara pì grév dl'aqua, ma con volum intern veuid ò, an ògni meud, tal da
sposté un volum ëd lìquid che a pèisa 'd pì 'd sò pèis. L'ëscond tipo, anvece a l'é un galegiant che se
a ven fongà a torna pì nen a gala. Sòn përchè 'l lìquid a intrerìa ant l'ëspassi veuid che a garantiss ël
galegiament, coma a podrìa esse na nav d'assel.

Suponoma prima d'avèj da fé con n'elissòid ëd bòsch coma col dël paragraf ëd prima. Man
man che 'l còrp a seurt dal lìquid, nen mach la possà a cala an corispondensa a la ridussion dël
volum fongà, ma 'dcò 'l sènter ëd possà as bassa, dal moment che a l'é 'l barisènter dël volum fongà
moment për moment. Arferomse donca a figura 16.
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Un còrp A a monta fin-a a la posission A1 con na cita part fòra dël lìquid, e an costa
situassion pèis e possà a son compensà. Ël sènter ëd possà a cala, ma a resta dzora al barisènter. Ël
còrp a l'é donca an echilibri stàbil, dal moment che arzultant e cobia a son zero. Un cit ëspostament
an sù a pròvoca na ridussion dla possà, e donca ël pèis a arpòrta 'l còrp an giù. Un cit ëspostament
an giù a pròvoca n'aument dla possà, e donca costa a arpòrta 'l còrp an sù. Na rotassion a dà sùbit un
brass a la cobia 'd fòrse, che a arpòrta andarera 'l còrp.

Ël còrp B, anvece, a l'ha un pèis motobin pì bass e un barisènter motobin pì davzin al
sènter ëd possà. A càpita antlora che la fòrsa a monté a echilibra 'l pèis mach cand ël còrp a l'é seurtì
motobin dal lìquid, e antramentre ël sènter ëd possà a l'é passà sota al barisènter.

A BA1
B2B1 B3

Figura 11 - Echilibri d'un galegiant

Ant la situassion B1 l'arzultant dle fòrse a l'é zero, ma la cobia a tira a fé cogé an sël fianch
ël còrp. Cost a vira, ma parèj ël sènter ëd possà as ëspòsta fin-a a portésse, da sota, an sla vertical
dël barisènter coma an B2. Costa as dirìa na posission nen stàbil, ma se ël còrp a contìnua a viré, ël
sènter ëd possà as ëspòsta ancora e as produv na cobia che a tira a arporté andarera ël còrp, coma
ant la situassion B3. La posission d'echilibri a l'é donca B2.

Vardoma antlora coma a stà an echilibri un galegiant , coma a podrìa esse na barca ò na
nav, andova a sarìa bin dificil ò nen pràtich buté 'l barisènter sota al sènter ëd possà. Vardoma
figura 17.

Metasènter

Barisènter

Sènter ëd possà

Figura 12 - Echilibri 'd galegiament - Metasènter.
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La sàgoma dla pàrt fongà a l'é la solussion dël problema. Costa a venta che a sia tala da
avèj un sènter ëd possà che ant ògni assét as ëspòsta an s'na sirconferensa dont ël sènter as treuva an
sl'ass dla nav e dzora al barisènter. Ël sènter ëd costa sirconferensa as ës-ciama "Metasènter". An
realtà a basta che la curva andova as ëspòsta 'l sènter ëd possà a l'àbia un sènter ëd curvadura che a
staga an sl'ass dla nav e sempe dzora al barisènter. Sòn a garantiss che për ògni rotassion as produv
na cobia che a tira a arporté la nav an assét.
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L'ATMOSFERA

I doma giusta na dëscrission ëd l'atmosfera antorna a la tèra, che a l'é 'l leu andova as
pràtica 'l vòl, còsa ch'i dëscrivroma ant l'ùltima part ëd costa session.

Sovens a càpita che l'ària lìbera ant l'atmosfera, an fenòmeno locaj, a peussa esse considerà
coma un flùid përfét nen comprimìbil. Se però as considera tuta l'atmosfera coma entità, sòn a l'é
nen possìbil.

An efét la densità 'd l'ària a l'é nen andipendenta, ma ansi, a l'é proporsional a la pression, e
la pression a càmbia da un valor p0  a livél dël mar fin-a a tende a zero për n'àutëssa che a chërs
oltra a 'n pàira 'd desen-e 'd chilòmeter. La variassion ëd pression a l'é donca nen linear e a l'é
influensà 'dcò da la temperatura che a vària con l'autëssa motobin. L'atmosfera peui a l'é fàita da na
mës-cia 'd gas con densità diferenta e consentrassion nen costanta.

A son tante le variàbij che a interven-o, che un modél matemàtich sempi dl'atmosfera a
sarìa sempe tròp aprossimà. Antlora noiàutri is arfoma ai valor che a son stàit misurà an manera
sperimental.

An realità le condission dl'atmosfera a cambio nen mach da pòst a pòst ma 'dcò da moment
a moment e son anfluensà da l'ora dla giornà, da la stagion e dal temp metereològich, ma për avèj na
base për ij càlcoj a l'é stàita definìa n'atmosfera standard, arcavà da valor medi 'd vàire misure an
vàire condission, che a ven pijà coma arferiment.

Diferensa fra lìquid grév e gas grév
Për stabilì le lej dë Stevino e lòn che a na deriva, i l'oma considerà na densità  costanta a

qualonque profondità ant un lìquid.
Ant un gas sòn a val, bin aprossimà, mach se le autësse a son nen gròsse. Ant un lìquid la

pression a chërs con la profondità, e sòn a càpita ëdcò për un gas, ma, man man che la pression a
chërs, për un gas a chërs ëdcò la densità . Donca i podoma supon-e che mentre për un lìquid la
pression a chërsìa linearment con la profondità, sòn a l'é pì nen vèra për un gas.

N'àutra còsa che a l'é bin diferenta a l'é che për un gas as peul nen trascuré soa temperatura
e le variassion ëd costa, che a peulo esse generà da la variassion ëd pression, e al contrari.

Ij paràmeter ëd l'atmosfera
Lòn che a anteressa për ij calcoj aerodinàmich a son la densità, la pression, la temperatura

e la viscosità a le diferente quòte. Ma për la viscosità i notoma che për le velocità che i
considereroma ant l'ùltima part, l'aria a peul esse tratà da flùid përfét.

Sì i consideroma l'atmosfera coma na còsa che i podoma misuré com a l'é fàita. Contut che
le carateristiche dl'atmosfera a son motobin variabij, com as peul sperimenté tuti ij dì, sì noi is
arferoma a cole condission medie ideaj, con aria fërma an echilibri, ch'i l'oma dit prima. Sòn a
podrìa smijé tut sùbit un pòch esagerà, ma a ven anvece motobin a taj.

L'ària a l'é na mës-cia 'd gas, an echilibri fra la tendensa a ocupé tut l'ëspassi a disposission
e l'atrassion gravitassional dla tèra che a la lassa nen scapé.

Nòstr model d'atmosfera "ideal" a l'ha pression, densità e temperatura medie che a cambio
con l'autëssa, second la tabéla che i arportoma sì sota. Is limitoma a consideré ij prim 20 chilòmeter
d'autëssa.
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Autëssa (m) Pression (N/m2) Densità (kg/m3) Temperatura (°C)
0 101308,0 1,2258 15

500 95442,8 1,1680 11,75
1000 89857,5 1,1123 8,5
1500 84538,9 1,0586 5,25
2000 79473,5 1,0070 2
2500 77327,3 0,9573 -1,25
3000 70075,8 0,9095 -4,5
3500 65743,6 0,8636 -7,75
4000 61611,3 0,8194 -11
4500 57705,6 0,7770 -14,25
5000 53986,5 0,7363 -17,5
6000 47148,2 0,6599 -24
7000 41029,7 0,5898 -30,5
8000 35577,7 0,5252 -37
9000 30712,3 0,4664 -43,5
10000 26406,7 0,3877 -50
12000 19315,2 0,3108 -56,5
14000 14089,8 0,2267 -56,5
16000 10277,4 0,1654 -56,5
20000 5465,3 0,0880 -56,5

Se i voroma fé un gràfich dla pression an fonsion dl’autëssa as oten col arpresentà an
figura 13, e notoma che la variassion dla pression con l’autëssa a l'é nen linear, com anvece a
capitava ant un lìquid.

5000 10000 15000 20000

m

100000

50000

N/m2

Figura 13 – Variassion dla pression atmosférica con l’autëssa.

E për adéss a basta parèj.


