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ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………                  Ηµεροµηνία ………………….. 
 
ΤΑΞΗ Β΄ Οµάδα    ….   Ονοµατ/µο µαθητ. ……………………………………… 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΑΝΩΣΗ  - ΑΡΧΗ του ΑΡΧΙΜΗ∆Η    

 
Όργανα – Υλικά 
Ορθοστάτης ( Βάση – ράβδος – σύνδεσµος ) 
∆υναµόµετρο 0-2  ή  0-5N, Ογκοµετρικός κύλινδρος 250 ml , Κύλινδρος Αl,  ποτήρι , 
νερό ,  χαρτί κουζίνας , αλουµινόχαρτο 
Ζυγαριά  (µηχανική ή ηλεκτρονική) 
 
Πειραµατική διαδικασία 
1. Με το αριστερό χέρι κρατάµε το δυναµόµετρο από το άγκιστρο  σε κατακόρυφη θέ- 
ση. Τραβάµε µε το δεξιό χέρι το άγκιστρο ανάρτησης βαρών λίγο προς τα κάτω και το 
επαναφέρουµε στη θέση ισορροπίας. ∆είχνει σωστά τη θέση του µηδενός, όταν δεν 
ασκείται δύναµη;  (ΝΑΙ – ΟΧΙ). Αν δεν δείχνει σωστά ζητάµε τη βοήθεια του καθηγητή 
για τη ρύθµισή του. 
2 Κρεµάµε το δυναµόµετρο από τον ορθοστάτη  και στο κάτω άγκιστρο του δυνα-
µόµετρου κρεµάµε τον  κύλινδρο από Αl και τον αφήνουµε να ισορροπήσει. 
3. Καταγράφουµε την ένδειξη Β1 του δυναµόµετρου στην πρώτη σειρά του πίνακα 1 
(βάρος σώµατος στον αέρα).                                        
                    
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 2                
                   

   
      
4. Ρίχνουµε νερό στον ογκοµετρικό κύλινδρο µέχρι τη µέση, περίπου, και καταγράφουµε 
την ένδειξη όγκου του νερού V1 στον πίνακα 2. 
5. Αφαιρούµε το δυναµόµετρο (µε τον κύλινδρο µαζί) από τον ορθοστάτη, το 
κρατάµε στο χέρι µας κατακόρυφα και ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ  κατεβάζουµε µέσα στον   
ογκοµετρικό κύλινδρο, τον   κύλινδρο Αl και στη συνέχεια κρεµάµε το δυναµόµετρο στον 
ορθοστάτη, µεταφέροντας ταυτόχρονα και τον ογκοµετρικό κύλινδρο   
    

 
Ένδειξη (N) 

δυναµόµετρου 
Βάρος σώµατος 

στον αέρα 
Β1 = 

«Βάρος» 
σώµατος στο 

νερό 
Β2 = 

ΑΝΩΣΗ Α = 

Όγκος νερού στον 
ογκοµετρικό κύλινδρο V1 =        ml 

Ένδειξη όγκου µετά τη 
βύθιση του κυλίνδρου 

Αl 
V2 =        ml 

∆ιαφορά όγκου V2 – V1  = 

Στόχοι: 1) Να διαπιστωθεί ότι ένα στερεό σώµα όταν βυθίζεται µέσα σε υγρό δέχεται 
κατακόρυφη δύναµη προς τα πάνω , την ΑΝΩΣΗ. 
         2) Να µετρηθεί, µε δυναµόµετρο, η άνωση που δέχεται ένας κύλινδρος από 
αλουµίνιο όταν βυθίζεται στο νερό. 

3) Να επαληθευθεί η «Αρχή του Αρχιµήδη», «…η άνωση [κατά µέτρο] είναι ίση 
µε το βάρος του εκτοπιζόµενου υγρού». 

4) Να διαπιστωθεί ότι ένα σώµα, από υλικό µε πυκνότητα µεγαλύτερη από 
αυτή του νερού, µπορεί να επιπλέει, όταν λάβει κατάλληλο σχήµα (π.χ. πλοία)   
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6. Χαλαρώνουµε το σύνδεσµο και τον κατεβάζουµε προς τα κάτω, µέχρι να βυθιστεί 
ολόκληρος ο κύλινδρος Αl στο νερό ( όχι όµως και το δυναµόµετρο).  
Προσέχουµε ώστε το δυναµόµετρο και ο ογκοµετρικός κύλινδρος να βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. 
 
7. ∆ιαβάζουµε τη νέα ένδειξη Β2 του δυναµόµετρου και την καταγράφουµε στον 
πίνακα 1( «Βάρος» σώµατος στο νερό). 
8. ∆ιαβάζουµε τη νέα ένδειξη στάθµης του νερού V2 στον ογκοµετρικό κύλινδρο και 
την καταγράφουµε στον πίνακα 2 
9. Ξεκρεµάµε το  δυναµόµετρο  από τον ορθοστάτη. Αδειάζουµε τον ογκοµετρικό 
κύλινδρο στο νεροχύτη και σκουπίζουµε τον  κύλινδρο Αl. 
 
Υπολογισµοί 
 
1. Πώς θα υπολογίσουµε την άνωση από τις ενδείξεις  του δυναµόµετρου ;  
       
       ………………………………………………………………………..        Α = ……….                                         
2.   Πώς θα βρούµε τον όγκο του εκτοπιζόµενου νερού κατά τη βύθιση του κυλίνδρου Αl; 
 
     …………………………………………………………         V= ………   
       
3. Πώς θα υπολογίσουµε το βάρος B του εκτοπιζόµενου νερού ; 
       (Λαµβάνουµε υπόψη ότι 1ml  νερού έχει βάρος 0,01Ν ) 
                  
       ………………………………………………………………………. 
     
4. Συγκρίνουµε την άνωση  Α  µε το βάρος Β. Τι διαπιστώνουµε ; 
       Ποιο γενικό συµπέρασµα µπορούµε να διατυπώσουµε ; 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
        ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ           Πειραµατίζοµαι ! 
 
 
1.    Μπορεί ένα σώµα µε πυκνότητα υλικού µεγαλύτερη του 
νερού, να επιπλέει σε αυτό; 
 
 Παίρνουµε δύο κοµµάτια  αλουµινόχαρτο, σε µέγεθος µισής σελίδας Α4 και το 
ένα το φτιάχνουµε, πρόχειρα, σαν βάρκα  Την τοποθετούµε  σε ένα ποτήρι µε νερό και 
παρατηρούµε ότι επιπλέει. Τι σχέση έχει τώρα η άνωση µε το βάρος της βάρκας ; 
……………………………………………………………………………………………………..  
 Το δεύτερο κοµµάτι το διπλώνουµε συνεχώς στη µέση 4-5 φορές και το πιέζουµε 
για να φύγει ο αέρας από τις αναδιπλώσεις. Τοποθετούµε το διπλωµένο αλουµινόχαρτο 
όρθιο στο νερό. Τι παρατηρούµε ;  …………………………………………........................... 
 Αν βυθίστηκε εξηγούµε το γιατί : ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………   
2.  Σε µια ζυγαριά τοποθετούµε ένα ποτήρι µε νερό. Αν είναι µηχανική την ισορροπούµε. 
Αν είναι ηλεκτρονική καταγράφουµε την ένδειξή της. Αν βυθίσουµε στο νερό το δάχτυλό 
µας (χωρίς να ακουµπάει στο ποτήρι)  θα χαλάσει η ισορροπία της µηχανικής ζυγαριάς, 
ή θα αλλάξει η ένδειξη της ηλεκτρονικής;  ( Η εξήγηση θα δοθεί µε τη βοήθεια του 
καθηγητή  και τη χρήση του  τρίτου νόµου του Νεύτωνα) 
 
Στο τέλος αδειάζουµε το ποτήρι στο νεροχύτη και τακτοποιούµε τα υλικά, όπως τα βρήκαµε. 
 

Σχεδιάστε εδώ,  
σε αναλογία,  
όλες τις   
δυνάµεις  
όταν ο κύλινδρος 
είναι βυθισµένος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                           Β1 


