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9.) Basınç Ölçümü 



 Atmosfer temel olarak 

iki ana bölüme ayrılır. 

1. "Homojen atmosfer"  

2. "Heterojen atmosfer“ 

 Homojen atmosfer :   

yoğunluğun hemen 

hemen aynı olduğu ilk 8 

km lik kısım.  

 Heterojen atmosfer :   

8 km nin yukarısı 

 

Atmosfer 



 

 

 Yer seviyesinde yoğunluk hemen 

hemen aynı olması ne demektir?   

 

Yoğunluk - Tanım 



 8 km seviyesinden sonra yoğunluk 

yükseklikle daha da fazla azalır. 

 Seyrek gaz kütleleri şekline dönüşerek uzay 

boşluğuna kadar uzanır ki bu bölge de 

"heterojen atmosfer" olarak isimlendirilir. 

 Yoğunluk yükseklikle exponansiyel azalır. 

 Atmosferin tepesinde bir hava 

molekülünün diğer bir molekül ile 

çarpışmak için katetmesi gereken mesafe 

~1km dir. 

 Aynı  çarpışma mesafesi, yer seviyesinde 

ise 1 cm’ nin milyonda biridir! 

 

Yoğunluk - Tanım 



Basınç Nedir? 

 Basınç hangi parametrelerin 

fonksiyonudur?   

 Basınç = f(yoğunluk, yer 

çekimi ivmesi, yükseklik)  

 

h 



Atmosfer basıncı nedir? 

 Basınç : birim yüzeye(alana) 

etki eden kuvvettir. 

 Kuvvet ise, kolon içerisindeki 

havanın ağırlığından 

kaynaklanmaktadır. 

 Dolayısıyla basınç, birim 

kolon içerisindeki havanın 

ağırlığı ile doğru orantılıdır. 

 



Atmosfer basıncı 

 Hava basıncını ilk ölçen 

bilim adamı 

Toricelli’dir(1643).  

 

 

 Basınç farklı birimlerle 

ifade edilebilir: 

 1 Atm=760mmHg = 1.01325 bar; 
 

1 Atm=1013.25 mb =1013.25hPa=101325Pa 
 



Atmosfer basıncı 

 Soru 1:Birim alana etki eden başınç kuvveti kaç kg’dır? 

F 



Atmosfer basıncı kuvveti denkliği 

 Soru 2: Aynı basınç kuvvetine denizde hangi derinlikte ulaşılır? 

F 

h 



Atmosfer basıncı 

 Atmosfer, farklı gazların karışımından oluşmaktadır. 

 



Atmosfer basıncı elemanları 

 Ölçülen basınç : karışımı oluşturan gazların ağırlığı 

toplamından ibarettir.  

 

 

 
Molekül 
ağırlıkları: 
 
N2=28 gr 
O2=32 gr 
H20=18 gr 
CO2=44 gr 
 



Atmosfer basıncı elemanları 

 Nemli hava mı daha ağırdır, kuru hava mı?   

 

 

Molekül 

ağırlıkları: 
 

N2=28 gr 

O2=32 gr 

H20=18 gr 



Basınç Ölçümü 

1.) Civalı barometre: 

 Atmosferik 

sütunun, bir sıvı 

sütunu ile dengesini 

kullanmaktır.  

 Sıvı olarak alçak 

buhar basıncına 

sahip civa kullanılır. 

  En sıhhatli ölçüm 

bu metotla yapılır. 



Basınç Ölçümü 

2.) Aneroid (Metal) barometre: 

 Basınç değişiminin bir zar veya 

metal levhadaki değişimine göre 

basınç değeri tayin edilir.  

 Bu presibe göre çalışan aletler 

aneroid barometre veya 

barograflardır. 

 



Basınç Ölçümü 

3.) Hipsometre (sıvıların kaynama noktasına göre 

basınç ölçümü): 

 Sıvıların kaynama noktaları yüzeyleri 

üzerindeki basınca bağlıdır.  

 Sıvı üzerindeki buhar basıncı, üzerinde duran 

atmosferin basıncına eşit olunca buharlaşma 

başlar.  

 Sıvının kaynama noktası ölçülerek barometrik 

basınç bulunur.  

Müfettiş barometresi olarak kullanılan 

hipsometreler bu metotdan yararlanarak 

yapılmışlardır. 


