Tlak
Velikost tlaku vypočítáme, když tlakovou sílu dělíme obsahem plochy, na kterou tlaková síla
působí.
Tlak
Značí se: p
Jednotka: Pa (pascal)
Výpočet: p = F / S
p – tlak, F – tlaková síla, S plocha, na kterou tlaková síla působí

Tlak v kapalinách a plynech
Hydrostatický tlak
Značí se: ph
Jednotka: Pa
Výpočet: ph = h . ρ . g
ph – hydrostatický tlak, h – hloubka, ρ – hustota kapaliny, g – gravitační zrychlení
g = 10 N/kg
Hydrostatický tlak je způsoben vlastní tíhou kapaliny.
Spojené nádoby
Spojené nádoby jsou nádoby propojené u dna tak, že kapalina může protékat z jedné nádoby
do druhé.

Hladina kapaliny je ve všech nádobách ve stejné výšce.
Pascalův zákon - působení vnější tlakové síly na kapalinu
Když na kapalinu v nádobě působí vnější síla, je tlak v kapalině ve všech směrech stejný.
Toho se využívá u hydraulických zařízení.

Hydraulické zařízení
Ve dvou spojených válcových nádobách je
uzavřena kapalina. Pohyblivé písty mají
plochu o obsahu S1 a S2. Na píst o ploše S1
působíme sílou F1. Tato síla vyvolá v kapalině
tlak, který je podle Pascalova zákona ve všech
místech kapaliny stejný. Na píst s obsahem S2
tak působí tlaková síla F2. Síly, které na písty
působí, jsou ve stejném poměru jako obsahy
průřezů obou pístů.
F1 / F2 = S1 / S2
Vztlaková síla
Vztlaková síla je síla, která nadlehčuje těleso v kapalině nebo plynu.
Archimédův zákon
Těleso ponořené do kapaliny, je nadlehčováni vztlakovou silou, která se svou velikostí rovná
tíze kapaliny vytlačené tělesem.
Značí se: Fvz
Jednotka: N
Výpočet: Fvz = Vt . ρk . g
Fvz - vztlaková síla, Vt – objem tělesa, ρk – hustota kapaliny, g - gravitační zrychlení
g = 10 N/kg

Tlak v plynech
Pascalův zákon pro plyny
Tlak v plynu, který vyvolá vnější síla působící na stěny nádoby, v níž je plyn uzavřen, působí
všemi směry a je v celém objemu plynu stejný.
Atmosférický tlak
Atmosférický tlak je způsoben vlastní tíhou vzduchu. Velikost atmosférického tlaku klesá
s nadmořskou výškou. U hladiny moře je atmosférický tlak přibližně 100kPa.
Přetlak
O přetlaku hovoříme, když je tlak plynu větší než atmosférický.
Podtlak
O podtlaku hovoříme, když je tlak plynu menší než atmosférický.

