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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
Η δύναμη που ονομάζεται άνωση 

Ονοματεπώνυμο  : ________________________________________   Τμήμα :  ______

Ημερομηνία : ______________________

1. Συζητήστε στην ομάδα σας και απαντήστε στην ερώτηση: Γιατί νομίζετε ότι δυσκολευόμαστε
να βυθίσουμε μια μπάλα του βόλεϊ στο νερό;
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Ανοίξτε την προσομοίωση http://www.seilias.gr/images/stories/gl/swf/anosi.swf
από την ιστοσελίδα του Φυσικού Σιτσανλή Ηλία.

α. Τοποθετήστε την ένδειξη του δρομέα 
“Τριβές” στο τέρμα δεξιά

β. Στο μέγεθος πυκνότητα υγρού γράψτε 
μηδέν ή μηδενίστε χρησιμοποιώντας τα βέλη 
για να τοποθετηθεί η διάταξη στον αέρα.

γ. Πατήστε το κουμπί της έναρξης

δ. Σημειώστε την ένδειξη του δυναμομέτρου  Fελ 
 = ________ Ν

ε. Συγκρίνετε την Fελ με το βάρος του σώματος W. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε;

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

στ. Στο πλαίσιο γράψτε την συνθήκη ισορροπίας για το σώμα και στο σχήμα σημειώστε τις δυνάμεις που 

δέχεται το σώμα   

=

3. Τοποθετήστε το χάρακα δίπλα στο σώμα και με το ποντίκι μετατοπίστε  το σώμα κατά 20 cm 
περίπου προς τα πάνω. 
α. Σημειώστε την ένδειξη του δυναμομέτρου  Fελ  = ________ Ν στρογγυλοποιώντας σε ακέραιες 

μονάδες.
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1ο Γυμνάσιο Παπάγου              Καλέμης Γ. - Φυσικός

β. Γιατί νομίζετε ότι μεταβλήθηκε η ένδειξη του δυναμομέτρου;
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

γ. Για τη νέα κατάσταση ισορροπίας σημειώστε τις δυνάμεις στο σχήμα και γράψτε τη συνθήκη 
ισορροπίας στο πλαίσιο. 

4. Τοποθετήστε τη διάταξη στο νερό επιλέγοντας πυκνότητα υγρού ρυ = 1g/cm3 είτε γράφοντας 

τον αριθμό είτε με τα βέλη. Εναλλακτικά όταν εμφανιστεί το υγρό με δεξί κλικ μπορείτε να 
επιλέξετε Νερό. 

α. Ποιά είναι τώρα η ένδειξη του δυναμομέτρου; Fελ  = ________ Ν
β. Γιατί νομίζετε ότι μειώθηκε η ένδειξη του δυναμομέτρου;

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

γ. Πως νομίζετε ότι αλληλεπιδρά το νερό με το σώμα το οποίο είναι βυθισμένο μέσα σε αυτό;

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

δ. Για τη νέα κατάσταση ισορροπίας σημειώστε τις δυνάμεις στο σχήμα και γράψτε τη συνθήκη 

ισορροπίας στο πλαίσιο. Την κατακόρυφη δύναμη με φορά αντίθετη του βάρουςπου δέχεται το 

σώμα από το υγρό την ονομάζουμε άνωση και τη συμβολίζουμε με το γράμμα Α.

ε. Εφαρμόζοντας τη συνθήκη ισορροπίας να υπολογίσετε την άνωση

     Fελ + Α =  W =>  Α =  ____-_____ => A = ______-______ =>    A= ______ N

=

=

5. Σύμφωνα με αυτά που διαπιστώσατε από το πιο πάνω πείραμα, γιατί νομίζετε τελικά ότι 
δυσκολευόμαστε να βυθίσουμε μια μπάλα του βόλεϊ στο νερό;

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

δ. Εφαρμόζοντας τη συνθήκη ισορροπίας να υπολογίσετε 

τη δύναμη που ασκείται στο σώμα από το χέρι μας (μέσω του ποντικιού).
    
   Fελ + Fx =  W =>  Fx = W -  Fελ =>   Fx = ______-________ =>   Fx = ______ N


