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Φύλλο εργασίας 
 

ΑΣΚΗΣΗ:ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗ∆Η. ΑΝΩΣΗ 

 

Ονοµατεπώνυµο:________________________________________________ 

Τάξη:_________________________ 

Ηµεροµηνία:___________________ 

 

Στοιχεία θεωρίας 

Αρχή του Αρχιµήδη: Τα υγρά ασκούν δύναµη σε κάθε σώµα που 
βυθίζεται  µέσα σε αυτά. Η δύναµη αυτή ονοµάζεται άνωση, είναι κατακόρυφη 
µε φορά προς τα πάνω και το µέτρο της ισούται µε το βάρος του υγρού που 
εκτοπίζεται από το σώµα 

έχουµε: Α= ρ υγρού η αερίου*g*Vβυθισµένο 

 
όπου Α= η άνωση που ασκείται σε σώµα βυθισµένο σε υγρό η αέριο 
         ρ υγρού η αερίου = η πυκνότητα του υγρού η του αερίου 
         Vβυθισµένο =ο όγκος του σώµατος που είναι βυθισµένος µέσα στο υγρό η 
το αέριο 
 

Η δύναµη της άνωσης σε ένα ολικώς βυθισµένο σώµα είναι ίση µε το 
βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα.  
  
        

Στόχοι:  

• Να αποδείξεις πειραµατικά  ότι η άνωση που δέχεται ένα σώµα όταν 

βυθίζεται µέσα σ’ υγρό είναι ίση µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζει.  

• Να µάθεις τη λειτουργία του δυναµόµετρου 

• Να µάθεις να διαβάζεις τις κλίµακες στο δυναµόµετρο 

• Να χρησιµοποιείς σωστά τον ογκοµετρικό κύλινδρο 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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Υλικά: 

1.          Βάση παραλληλόγραµµη  

2.         Ράβδοι µεταλλικές 1m  

3.         Σύνδεσµος απλός  

4.         ∆υναµόµετρο 2,5 N 

5.         Κύλινδροs  

6.         Ογκοµετρικός κύλινδρος 250mL (ή 500mL)  

7.         Υδροβολέας πλαστικός  

8.         Μολύβι & χαρτί 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Εισαγωγή 

1.∆ένουµε ένα κύλινδρο σταθµών (π.χ. των 100gr και τον κρεµάµε 
από το άγκιστρο ενός δυναµόµετρου. 
 
2. Στερεώνουµε το δυναµόµετρο µε τον κύλινδρο σε ορθοστάτη. 
Σηµειώνουµε την αρχική ένδειξη Βαρχ  
 
3. Τραβάµε το κύλινδρο των σταθµών προς τα κάτω. Βλέπουµε την 
ένδειξη  του δυναµόµετρου 
 
4. Σπρώχνουµε τον κύλινδρο προς τα πάνω. Παρατηρούµε ξανά την ένδειξη 
του δυναµόµετρου 
 
5. Τι παρατηρείτε στις παραπάνω περιπτώσεις σε σχέση µε την ένδειξη του 
δυναµοµέτρου;__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Βήµατα 

• ∆ένουµε ένα κύλινδρο σταθµών και τον 

κρεµάµε από το άγκιστρο ενός δυναµόµετρου. 

Σηµειώνουµε την αρχική ένδειξη Βαρχ. 

• Στερεώνουµε το δυναµόµετρο µε τον 

κύλινδρο σε ορθοστάτη. 

• Σε λεπτό ογκοµετρικό σωλήνα των 250ml 

ρίχνουµε νερό µέχρι περίπου Vαρχ και 

σηµειώνουµε την αρχική ένδειξη της στάθµης 

του νερού.  

•  Βυθίζουµε τον κύλινδρο στο σωλήνα και 

σηµειώνουµε την νέα ένδειξη του 

δυναµόµετρου Βτελ  καθώς και τη νέα ένδειξη του ογκοµετρικού σωλήνα 

Vτελ 

•  Η διαφορά των δύο ενδείξεων του δυναµόµετρου οφείλεται σε µια 

δύναµη που οφείλεται στο νερό, δηλαδή αυτή που ονοµάζουµε άνωση. 

 

 Συµπληρώνουµε τον πίνακα. 

  Ένδειξη 

δυναµόµετρου (Ν) 

Στάθµη νερού στον 

ογκοµετρικό 

κύλινδρο(ml) 

 

Α= Βαρχ-

Βτελ 

Πριν τη βύθιση του 

κυλίνδρου 

Βαρχ= Vαρχ= 

Μετά τη βύθιση του  Βτελ= Vτελ= 

 

 

Βαρχ-

Βτελ=  
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Κάντε τους παρακάτω υπολογισµούς 

∆V=Vτελ- Vαρχ =_______________________________________________ 

∆ίνεται ότι  dνερού=1g/ml 

Το βάρος του εκτοπιζόµενου υγρού δίνεται από τη σχέση:  

Βνερού= dνερού*g* ∆V 

Σύγκρινε την τιµή της άνωσης που βρήκες µε τη βοήθεια του δυναµοµέτρου 

µε το βάρος του νερού που εκτοπίσθηκε όταν  βύθισες ολόκληρο το σώµα 

µέσα στον ογκοµετρικό  κύλινδρο 

Συµπέρασµα : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ερώτηση:  
Θα µπορούσες  µε βάση την παραπάνω πειραµατική διαδικασία να 

υπολογίσεις την πυκνότητα  ενός άγνωστου υγρού; Ανέπτυξε τη σκέψη σου 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

Καλή επιτυχία! 


