ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ

Φυσική Β’ Γυμνασίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9
ΑΝΩΣΗ – Η αρχή του Αρχιμήδη

Όργανα – Τλικά:
Δυναμόμετρο 2 ι 2,5Ν
Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ
Βαρίδι 50g
Βάςθ – Ράβδοι ςτιριξθσ
Δοχείο με νερό

κοπόσ τθσ άςκθςθσ:
Οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ άνωςθ:
είναι δφναμθ που αςκοφν τα υγρά
ζχει κατεφκυνςθ προσ τα πάνω
είναι ίςθ με το βάροσ του υγροφ που
εκτοπίηεται.

Εκτζλεςθ
ε κάκε κζςθ εργαςίασ (2-3 ατόμων) ςτινουμε τθν διάταξθ τθσ φωτογραφίασ.
Επειδι οι δυνάμεισ που μετράμε ζχουν τιμζσ 0,5 – 1,5 Ν, ςυςτινεται θ χριςθ
δυναμόμετρου ζωσ 2,5Ν (…αν υπάρχει δυνατότθτα, επιλζγουμε το δυναμόμετρο των 2Ν με
υποδιαιρζςεισ ανά 0,02Ν).
Για να μπορεί να αναρτθκεί ο δοκιμαςτικόσ ςωλινασ, ςυνδζουμε ςτο πάνω μζροσ του ζνα
ελαφρφ κομμάτι ςφρμα, με λίγθ μονωτικι ταινία. Νερό μποροφμε να προςκζςουμε με τθν
βοικεια ενόσ υδροβολζα.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Η ςυςκευι άνωςθσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου (μεταλλικόσ κφλινδροσ / βαρίδι) ζχει το
μειονζκτθμα ότι δζχεται πολφ μικρι τιμι άνωςθσ, ςχετικά με το ςυνολικό βάροσ τθσ ςυςκευισ.
Ζτςι το ςφάλμα ςτθν μζτρθςθ τθσ άνωςθσ είναι μεγάλο, και ςτα όρια τθσ ευαιςκθςίασ του
δυναμόμετρου.

Νίκοσ Αναςταςάκθσ
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Φφλλο Εργαςίασ
Άνωση - Η αρχή του Αρχιμήδη
Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………
Ημερομθνία ………………………………………………………………………………………….

1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Κρζμαςε ςτο δυναμόμετρο τον δοκιμαςτικό
ςωλινα με το βαρίδι. Σράβθξε τα προσ τα κάτω.
Πωσ αλλάηει θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου;
Αυξάνεται ……

Ελαττώνεται ……

Αναςικωςε τθν ςυςκευι προσ τα πάνω και
παρατιρθςε τθν ζνδειξθ του δυναμόμετρου.
Αυξάνεται ……

Ελαττώνεται ……

2. ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ
το διπλανό ςχιμα ςχεδίαςε τισ δυνάμεισ που δζχεται θ ο ςωλινασ.
Σι ςχζςθ ζχουν οι τιμζσ τουσ; (…επζλεξε)
Α. Ίςεσ
Β. Σο βάροσ είναι μεγαλφτερο
Γ. Η δφναμθ του δυναμόμετρου είναι μεγαλφτερθ.
Άφθςε το δυναμόμετρο να θρεμιςει και από τθν ζνδειξθ του, μζτρθςε το βάροσ του
ςωλινα με το βαρίδι .
Βσυσκ= ………. Ν
3. ΑΝΩΗ
Ρίξε το καπάκι από το ςτυλό ςου ςτο δοχείο με το νερό. Βυκίηεται;
Ναι ……..

Όχι ………

Δζχεται δφναμθ από το νερό; Σι ςχζςθ ζχει αυτι με το βάροσ του;
………………………………………………………………………………………. …………………………………. …………..
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Κρζμαςε τον ςωλινα ώςτε να βυκίηεται κατά
ζνα μζροσ μζςα ςτο νερό. θμείωςε τθν ζνδειξθ
του δυναμόμετρου:
F= ……. Ν
Εκτόσ από τθν δφναμθ του βάρουσ και τθν
δφναμθ από το δυναμόμετρο, δζχεται θ διάταξθ
και κάποια άλλθ δφναμθ; Αν ναι, από ποιόν;
……………………………………………………………………
φγκρινε τθν θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου με
τθν προθγοφμενθ ζνδειξθ του βάρουσ τθσ
ςυςκευισ (βιμα 2). Μπορείσ να δώςεισ μία
εξιγθςθ για τθν διαφορά που παρατθρείσ;
…………………………………………………………………………
…… ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
Από τθν διαφορά των δυο τιμών Βςυςκ- F υπολογίςτε τθν δφναμθ που αςκεί το νερό
ςτον κφλινδρο (Άνωση).
Α = Βσυσκ- F = ……… Ν
4. Η ΑΡΧΗ ΣΟΤ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
θμείωςε με το λαςτιχάκι το βφκιςμα του ςωλινα
Βγάλε το βαρίδι από τον ςωλινα και γζμιςζ τον νερό, μζχρι τθν ζνδειξθ που
ςθμείωςεσ με το λαςτιχάκι. Με τθν βοικεια του δυναμόμετρου, μζτρθςε το βάροσ του
νεροφ (αφαίρεςε το βάροσ του ςωλινα)
Βνερ = ……..Ν
φγκρινε τθν τιμι τθσ Άνωςθσ που υπολόγιςεσ ςτο βιμα 3, με το Βάροσ του νεροφ. Σι
παρατθρείσ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Σι ςχζςθ ζχει ο όγκοσ του νεροφ ςτο δοχείο και αυτόσ του βυκιςμζνου κυλίνδρου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Χαρακτιριςε ωσ ςωςτι () θ λανκαςμζνθ (Λ) τθν επόμενθ πρόταςθ:
«Η άνωςθ που δζχεται ζνα βυκιςμζνο ςώμα, είναι ίςθ με το βάροσ του νεροφ που
εκτοπίηει κατά τθν βφκιςι του».

……………………
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5. ΕΞΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΓΚΟ ΣΟΤ ΒΤΘΙΜΕΝΟΤ ΩΜΑΣΟ
Βφκιςε τον ςωλινα με το βαρίδι ςτο νερό
κφλινδρο, ςε διαφορετικζσ τιμζσ βυκίςματοσ
(μετακίνθςε τθν φιάλθ με το νερό). Σι παρατθρείσ
ςτθν ζνδειξθ του δυναμόμετρου ;
Χαρακτιριςε ωσ ςωςτι () θ λανκαςμζνθ (Λ) τθν
επόμενθ πρόταςθ:
« Όςο μεγαλώνει ό όγκοσ του ςώματοσ που βυκίηεται
ςτο νερό, τόςο θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου μικραίνει
άρα, θ άνωςθ που δζχεται το ςώμα από το νερό
μεγαλώνει». ……
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Φφλλο Εργαςίασ
Άνωση - Η αρχή του Αρχιμήδη
(με την χρήση του εργαστηριακού κυλίνδρου)
Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………
Ημερομθνία ………………………………………………………………………………………….

1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Χωράει ακριβώσ ο κφλινδροσ ςτο δοχείο τθσ ςυςκευισ του Αρχιμιδθ;
Ναι ……..

Όχι ………

Κρζμαςε ςτο δυναμόμετρο τθν ςυςκευι του. Σράβθξε τθν προσ τα κάτω. Πωσ αλλάηει θ
ζνδειξθ του δυναμόμετρου;
Αυξάνεται ………………..

Ελαττώνεται ………………………

Αναςικωςε τθν ςυςκευι προσ τα πάνω και παρατιρθςε τθν ζνδειξθ του
δυναμόμετρου.
Αυξάνεται ………………..

Ελαττώνεται ………………………

2. ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ
το διπλανό ςχιμα ςχεδίαςε τισ δυνάμεισ που
δζχεται θ ςυςκευι του Αρχιμιδθ.
Σι ςχζςθ ζχουν οι τιμζσ τουσ; (…επζλεξε…)
Α. Ίςεσ
Β. Σο βάροσ είναι μεγαλφτερο
Γ. Η δφναμθ του δυναμόμετρου είναι μεγαλφτερθ.
Άφθςε το δυναμόμετρο να θρεμιςει και από τθν
ζνδειξθ του, μζτρθςε το βάροσ τθσ ςυςκευισ .
Βσυσκ= ………. Ν
3. ΑΝΩΗ
Ρίξε το καπάκι από το ςτυλό ςου ςτο δοχείο με το νερό. Βυκίηεται;
Ναι ……..

Όχι ………

Δζχεται δφναμθ από το νερό; Σι ςχζςθ ζχει αυτι με το βάροσ του;
………………………………………………………………………………………. …………………………………. …………..
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Σοποκζτθςε το δοχείο κάτω από τθν ςυςκευι και
βυκίςτε ολόκλθρο τον κφλινδρο μζςα ςτο νερό.
θμείωςε τθν ζνδειξθ του δυναμόμετρου:
F= ……. Ν
Εκτόσ από τθν δφναμθ του βάρουσ και τθν δφναμθ
από το δυναμόμετρο, δζχεται θ ςυςκευι και
κάποια άλλθ δφναμθ; Αν ναι, από ποιόν;
………………………………………………………………………………
φγκρινε τθν θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου με τθν
προθγοφμενθ ζνδειξθ του βάρουσ τθσ ςυςκευισ
(βιμα 2). Μπορείσ να δώςεισ μία εξιγθςθ για τθν
διαφορά που παρατθρείσ;
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………..
Από τθν διαφορά των δυο τιμών Βςυςκ- F υπολογίςτε τθν δφναμθ που αςκεί το νερό
ςτον κφλινδρο (Άνωση).
Α = Βσυσκ- F = ……… Ν
4. Η ΑΡΧΗ ΣΟΤ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
Γζμιςε με νερό το δοχείο τθσ ςυςκευισ του Αρχιμιδθ και μζτρθςε τθν ζνδειξθ του
δυναμόμετρου.
Βολ= ……. Ν
Αφαίρεςε το βάροσ τθσ ςυςκευισ και υπολόγιςε το βάροσ του νεροφ ςτο δοχείο τθσ
ςυςκευισ.
Βνερ = Βσυσκ - Βολ = ……..Ν
φγκρινε τθν τιμι τθσ Άνωςθσ που υπολόγιςεσ ςτο βιμα 3, με το Βάροσ του νεροφ. Σι
παρατθρείσ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Σι ςχζςθ ζχει ο όγκοσ του νεροφ ςτο δοχείο και αυτόσ του βυκιςμζνου κυλίνδρου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Χαρακτιριςε ωσ ςωςτι () θ λανκαςμζνθ (Λ) τθν επόμενθ πρόταςθ:
«Η άνωςθ που δζχεται ζνα βυκιςμζνο ςώμα, είναι ίςθ με το βάροσ του νεροφ που
εκτοπίηει κατά τθν βφκιςι του».

……………………
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5. ΕΞΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΓΚΟ ΣΟΤ ΒΤΘΙΜΕΝΟΤ ΩΜΑΣΟ
Μζτρθςε το μικοσ του κυλίνδρου και χώριςε
το ςε τρία ίςα μζρθ. Με ζνα μαρκαδόρο
ςθμείωςε τισ χαραγζσ πάνω ςτον κφλινδρο.
Βφκιςε τον κφλινδρο μζχρι τθν πρώτθ χαραγι
και παρατιρθςε τθν ζνδειξθ του
δυναμόμετρου.
υνεχίςτε τθν βφκιςθ διαδοχικά, μζχρι να
βυκιςτεί ολόκλθροσ ο κφλινδροσ. Σι
παρατθρείσ ςτθν ζνδειξθ του δυναμόμετρου ;
Ζχοντασ ολόκλθρο τον κφλινδρο βυκιςμζνο
ςτο νερό μετακίνθςε πάνω –κάτω το δοχείο.
Αλλάηει θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου;
Ναι …………..

Όχι …………….

Χαρακτιριςε ωσ ςωςτι () θ λανκαςμζνθ (Λ) τθν επόμενθ πρόταςθ:
« Όςο μεγαλώνει ό όγκοσ του ςώματοσ που βυκίηεται ςτο νερό, τόςο θ ζνδειξθ του
δυναμόμετρου μικραίνει άρα, θ άνωςθ που δζχεται το ςώμα από το νερό μεγαλώνει». ……

