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H Αρχή του Αρχιμήδη 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη 

Περιγραφή Μαθαίνοντας για τις ιδιότητες της 

δύναμης της άνωσης και την Αρχή του 

Αρχιμήδη. 

Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με: 

● Τη δύναμη της άνωσης  

● Την Αρχή του Αρχιμήδη 

Σχετικά Μαθήματα  Φυσική 

Προαπαιτούμενη προετοιμασία για 

τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με τις έννοιες του όγκου, 

της πυκνότητας και της δύναμης 

(Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα) πριν 

συνεχίσουν με την παιδαγωγική 

δραστηριότητα. 

Προγενέστερη/Προαπαιτούμενη 

γνώση για τους μαθητές 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:  

● Τις διαφορές μεταξύ μάζας και 

βάρους 

● Την έννοια του όγκου και της 

δύναμης (Δεύτερος νόμος του 

Νεύτωνα). 
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● Tον μαθηματικό τύπο για τον 

υπολογισμό του όγκου μιας 

σφαίρας. 𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

● Τον μαθηματικό τύπο για τον 

υπολογισμό της πυκνότητας 𝜌 =

𝑚/𝑉) 

● Τις μονάδες μέτρησης (kg, 

m/dm/cm) 𝑚3) 

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 14 – 16 ετών (ανάλογα με το 

πρόγραμμα σπουδών της κάθε χώρας) 

Διάρκεια 1-2 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας Δύσκολο 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα πρώτο: Ποιος ήταν ο Αρχιμήδης; 

 

 

 

 

 

Πηγή: wikipedia.org 
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● Για ποια επιτεύγματα ήταν γνωστός ο Αρχιμήδης; 

Τον 3ο αιώνα π.Χ., ο Αρχιμήδης ανακάλυψε τον φυσικό νόμο της δύναμης 

της άνωσης, που έμεινε γνωστή ως η Αρχή του Αρχιμήδη. Σύμφωνα λοιπόν με 

την αρχή του Αρχιμήδη, ένα σώμα πλήρως ή μερικώς βυθισμένο σε ένα ρευστό 

δέχεται άνωση (ανοδική δύναμη) που είναι ίση με το βάρος του ρευστού που 

εκτοπίζει. Έτσι, η άνωση που δέχεται το αντικείμενο είναι ίση με τη διαφορά 

μεταξύ της δύναμης της άνωσης και του όγκου του. Αν η άνωση έχει θετική τιμή, 

τότε το αντικείμενο επιπλέει. Αν η τιμή είναι αρνητική, τότε το αντικείμενο 

βυθίζεται. Και αν η τιμή είναι μηδενική, τότε το αντικείμενο παραμένει στη θέση 

του χωρίς ούτε να επιπλέει ούτε να βυθίζεται.  

● Τι οδήγησε τον Αρχιμήδη στην εφεύρεση αυτή; 

Ο μύθος λέει ότι ο Αρχιμήδης ανακάλυψε την αρχή της άνωσης ενώ βρισκόταν 

σε μια μπανιέρα γεμάτη με νερό. Συνειδητοποίησε ότι το νερό που έτρεχε 

ισοδυναμούσε σε όγκο με το βυθισμένο μέρος του σώματός του. Όταν λοιπόν 

εφάρμοσε και άλλα πειράματα για να επαληθεύσει την υπόθεση αυτή, τότε 

εφηύρε τον φυσικό νόμο της άνωσης. Ο θρύλος αναφέρει ότι ο Αρχιμήδης ήταν 

τόσο ενθουσιασμένος με την ανακάλυψή του που ξεπήδησε έξω από το μπάνιο, 

και έτρεχε γυμνός στο δρόμο φωνάζοντας θριαμβευτικά, «Εύρηκα!» (η αρχαία 

ελληνική λέξη για το «το βρήκα!»). 

Βήμα 2: Το Βάρος και η Δύναμη της Άνωσης  

Το βάρος είναι η δύναμη που έλκει ένα αντικείμενο προς τα κάτω (νόμος της 

βαρύτητας), ενώ η άνωση είναι η δύναμη που ωθεί ένα αντικείμενο προς τα 
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πάνω. Η  δύναμη που υπερισχύει καθορίζει αν ένα αντικείμενο θα βυθιστεί ή θα 

επιπλεύσει. Παρατηρήστε το Σχήμα 2. Στα αριστερά, το βάρος του αντικειμένου 

είναι ισοδύναμο με την δύναμη της άνωσης που δρα πάνω σ' αυτό, και έτσι το 

αντικείμενο επιπλέει. Στα δεξιά, το βάρος του αντικειμένου είναι μεγαλύτερο 

από την δύναμη της άνωσης που δρα πάνω σαυτό, και έτσι το αντικείμενο 

βυθίζεται. 

 

 

 

Σχήμα 2 / Το Βάρος και η Δύναμη της Άνωσης, 

 Πηγή: flexbooks.ck12.org  

Βήμα 3: Η Αρχή του Αρχιμήδη 

Οι εκπαιδευτικοί στο βήμα αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές να 

κατανοήσουν ότι όταν τοποθετούμε ένα αντικείμενο στο νερό, τότε εκτοπίζεται 

ένας όγκος νερού.  

▪ Η Αρχή: Σε ένα σώμα σε αδράνεια μέσα σε ένα υγρό επενεργεί μια δύναμη 

που το ωθεί προς τα πάνω, η οποία ονομάζεται άνωση και η οποία είναι 

ίση με το βάρος του υγρού που αυτό (το σώμα) εκτοπίζει. Εάν το σώμα 

είναι πλήρως βυθισμένο, τότε ο όγκος του υγρού που εκτοπίζεται είναι 

ίσος με τον όγκο του σώματος αυτού. Εάν το σώμα είναι εν μέρει 

βυθισμένο, ο όγκος του εκτοπισμένου υγρού είναι ίσος με τον όγκο του 

τμήματος του σώματος που είναι βυθισμένο. 
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Η αρχή της Άνωσης του Αρχιμήδη. Στο παραπάνω παράδειγμα, παρουσιάζεται 

ένα αντικείμενο των 5kg βυθισμένο στο νερό, στο οποίο επενεργεί μια ανοδική 

δύναμη/ άνωση των 2kg, και η οποία ισούται με το βάρος του νερού που 

εκτοπίζεται από το βυθισμένο αντικείμενο. Η δύναμη της άνωσης μειώνει το 

φαινομενικό βάρος του αντικειμένου κατά 2kg - δηλαδή, από 5kg σε 3kg. 

▪ Ο μαθηματικός τύπος της αρχής του Αρχιμήδη 

Όπως προαναφέραμε, ο νόμος του Αρχιμήδη ορίζει ότι η δύναμη της άνωσης σε 

ένα αντικείμενο ισούται με το βάρος του υγρού που αυτό εκτοπίζει. Μαθηματικά 

η δύναμη της άνωσης μπορεί να εκφρασθεί με τον μαθηματικό τύπο: 

𝐹𝑏 =  𝜌 ∗  𝑔 ∗  𝑉                        

όπου: 

● Το Fb είναι η δύναμη της άνωσης 

● Το ρ είναι η πυκνότητα ενός υγρού 

● Το V είναι ο όγκος του βυθισμένου σώματος  

● Το g είναι η επιτάχυνση της  βαρύτητας 
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Έτσι, όσο πυκνότερο είναι το υγρό, τόσο μεγαλύτερη είναι δύναμη της 

άνωσης. 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν από τον 

εκπαιδευτικό ως αξιολόγηση της 

δραστηριότητας ή ως εργασία για το 

σπίτι: 

Πιθανή ερώτηση 1:  

● Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί 

τον ορισμό της αρχής του 

Αρχιμήδη;  

Πιθανές απαντήσεις 

i. Η δύναμη της άνωσης είναι το βάρος 

της μάζας του νερού που εκτοπίζεται 

από ένα βυθισμένο αντικείμενο 

ii. Η δύναμη της άνωσης είναι το βάρος 

του όγκου του νερού που εκτοπίζεται 

από ένα βυθισμένο αντικείμενο 

iii. Η δύναμη της άνωσης είναι το 

βάρος της μάζας ενός βυθισμένου 

αντικειμένου. 
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Πιθανή ερώτηση 2:  

Υπολογίστε το μέγεθος της δύναμης 

που θα προκύψει χρησιμοποιώντας 

τον μαθηματικό τύπο του Αρχιμήδη, 

όταν μια χαλύβδινη σφαίρα ακτίνας 

6cm βυθίζεται στο νερό. Υποθέστε ότι 

η πυκνότητα του μόλυβδου είναι 7900 

𝑘𝑔

𝑚3 

Λύση: 

Ακτίνα της χαλύβδινης σφαίρας, r = 

6cm = 0,06m 

Επομένως, ο όγκος της χαλύβδινης 

μπάλας θα είναι, 

𝑉 =
4
3𝜋𝑟3 

δηλ. 

𝑉 =
4

3
𝜋(0.06)3 

έτσι,  

𝑉 = 9.05 ∗ 10−4𝑚3 

Πυκνότητα νερού 𝜌 = 1000 𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2 
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Ο μαθηματικός τύπος της αρχής του 

Αρχιμήδη είναι: 

Fb = ρ*g*V = 1000*9,8*(9,05*10−4) = 

8,87 N 

Έτσι, το μέγεθος της δύναμης είναι ίσο 

με 8,87 N. 
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