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Η άνωση είναι μία οικεία δύναμη. Όποιος έχει προσπαθήσει να ανασηκώσει ένα 
βαρύ αντικείμενο, για παράδειγμα μια πέτρα,  που βρίσκεται στο βυθό της 
θάλασσας έχει καταλάβει ότι η δύναμη που απαιτείται να ασκήσει είναι αισθητά 
μικρότερη όσο η πέτρα βρίσκεται βυθισμένη στο νερό, από ότι όταν βρίσκεται έξω 
από αυτό. Ένα σώμα λοιπόν φαίνεται να έχει μικρότερο βάρος όταν είναι 
βυθισμένο σε υγρό, καθώς υπάρχει μία δύναμη αντίθετη του βάρους του, κι έτσι το 
φαινομενικό βάρος του σώματος είναι ίσο με τη διαφορά του πραγματικού βάρους 
του μείον την αντίθετη αυτή δύναμη (την άνωση).  

Η άνωση είναι μια συνέπεια του γεγονότος ότι η πίεση αυξάνεται όσο μεγαλώνει 
το βάθος, δηλαδή η απόσταση από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.  

Έστω ένα κυλινδρικό σώμα που είναι βυθισμένο εξ ολοκλήρου σε ένα υγρό 
πυκνότητας ρ.  
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Οι δυνάμεις που δέχονται οι δύο βάσεις του κυλίνδρου είναι κατακόρυφες, καθώς 
είναι κάθετες σε αυτές, ενώ δεν έχουν σχεδιαστεί οι πλευρικές δυνάμεις, αφού 
έχουν μηδενική συνισταμένη. Αν η πάνω βάση του κυλίνδρου βρίσκεται σε βάθος 
h1, ενώ το ύψος του κυλίνδρου είναι h και το εμβαδόν των βάσεών του είναι Α, οι 
δυνάμεις που δέχεται ο κύλινδρος από το υγρό έχουν μέτρο:  

𝐹 = 𝑃 𝐴 = 𝑃 + 𝜌𝑔ℎ 𝐴,          𝐹 = 𝑃 𝐴 = 𝑃 + 𝜌𝑔(ℎ + ℎ) 𝐴      

Η άνωση είναι η συνισταμένη αυτών των δύο δυνάμεων, έχει φορά προς τα πάνω 
και μέτρο: 

𝐹 , = 𝐹 − 𝐹 = 𝑃 𝐴 + 𝜌𝑔ℎ 𝐴 + 𝜌𝑔ℎ𝐴 − 𝑃 𝐴 − 𝜌𝑔ℎ 𝐴 ⇒ 𝑭𝟏,𝟐 = 𝝆𝒈𝒉𝑨 

Ο όγκος του κυλίνδρου όμως είναι Vκ=Αh, άρα: 
𝑭𝟏,𝟐 = 𝝆𝒈𝑽𝜿 

‘Όμως ο κύλινδρος έχει εκτοπίσει κατά τη βύθισή του, υγρό ίσου όγκου:  

𝑉 = 𝑉 ( ) =
𝑚 ( )

𝜌
 

Οπότε: 
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𝐹 , = 𝜌𝑔
𝑚 ( )

𝜌
⇒ 𝑭𝟏,𝟐 = 𝒎𝜺𝜿𝝉(𝝊𝜸𝝆)𝒈 = 𝒘𝜺𝜿𝝉(𝝊𝜸𝝆) 

 
Προκύπτει δηλαδή ότι η άνωση είναι ίση με το βάρος του υγρού που έχει εκτοπίσει 
ο κύλινδρος. Η πρόταση αυτή ισχύει για σώματα οποιουδήποτε σχήματος και είναι 
γνωστή ως αρχή του Αρχιμήδη, από το όνομα του Έλληνα μαθηματικού (και όχι 
μόνο) που τη διατύπωσε.  
 
Αν ο κύλινδρος δεν είναι βυθισμένος ολόκληρος στο υγρό, αλλά κατά ένα μέρος 
του, τότε η άνωση θα είναι ανάλογη του όγκου του βυθισμένου τμήματος του 
κυλίνδρου:  

                                        (ατμόσφαιρα)          �⃗�𝟏 = �⃗�𝜶𝝉𝝁 

 

                                                                                   y                            

                                                                 �⃗�𝟐                       

                                                                                    

                                                                  

 

𝐹 , = 𝐹 − 𝐹 = 𝑃 + 𝜌𝑔𝑦 𝐴 − 𝑃 𝐴 ⇒ 𝑭𝟏,𝟐 = 𝝆𝒈𝒚𝑨 = 𝝆𝒈𝑽𝜷𝝊𝜽 

Βέβαια, και στην περίπτωση αυτή η άνωση είναι ίση με το βάρος του εκτοπιζόμενου 
υγρού, αφού το βυθισμένο τμήμα του κυλίνδρου εκτοπίζει ποσότητα υγρού ίσου 
όγκου.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 
 

 Η άνωση δεν εξαρτάται από το υλικό του σώματος που βυθίζεται, αλλά μόνο από 
τον όγκο του, που είναι ίσος με τον όγκο του υγρού που εκτοπίζει. Έτσι, ένας 
ξύλινος και ένας σιδερένιος κύλινδρος ίδιου όγκου θα δεχθούν την ίδια άνωση! 
 

 Όταν ένα σώμα είναι βυθισμένο ολόκληρο σε υγρό, η άνωση δεν εξαρτάται από 
το βάθος στο οποίο βρίσκεται, αφού το βάρος του υγρού που εκτοπίζει είναι το 
ίδιο σε όλα τα βάθη. 

 
 Η άνωση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του υγρού 

στο οποίο βυθίζεται ένα σώμα. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι λίγο 
μεγαλύτερη από αυτή του γλυκού νερού, γι αυτό μπορούμε να επιπλέουμε 
ευκολότερα σε αυτό. 
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 Η άνωση δεν εξαρτάται, όπως αναφέρθηκε, από το βάρος του σώματος αλλά 
από τον όγκο του, ωστόσο το βάρος του σώματος σε σύγκριση με την άνωση 
είναι αυτό που θα καθορίσει το αν επιπλεύσει ή όχι. Το βάρος του κυλίνδρου 
που είναι ολόκληρος βυθισμένος στο υγρό είναι: 

𝑤 = 𝑚 𝑔 = 𝜌 𝑉 𝑔 = 𝜌 𝐴ℎ𝑔 

ενώ η άνωση είναι, όπως αποδείχθηκε, ίση με  𝐹 , = 𝜌𝑔ℎ𝐴. Επομένως 
υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για το βυθισμένο κύλινδρο:  

α) αν έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το υγρό, τότε το βάρος του θα είναι 
μεγαλύτερο από την άνωση, άρα θα βουλιάξει. 

β) αν έχει πυκνότητα μικρότερη από το υγρό, τότε η άνωση θα είναι μεγαλύτερη 
από το βάρος του, άρα θα επιπλεύσει στην επιφάνεια, σε μία θέση που το 
βυθισμένο τμήμα του θα εκτοπίζει υγρό βάρους ίσου με το δικό του βάρος (ώστε 
η μειωμένη άνωση να είναι ίση με το βάρος του).  

γ) αν έχει πυκνότητα ίση με αυτή του υγρού, τότε ούτε θα βουλιάξει ούτε θα 
επιπλεύσει, αλλά θα αιωρείται μέσα στο υγρό.  

Είναι προφανές ότι για την επίπλευση σε ένα υγρό, καθοριστικός παράγοντας 
είναι η πυκνότητα του σώματος. Ο λόγος που φορώντας ένα σωσίβιο επιπλέουμε 
ευκολότερα είναι επειδή έτσι αυξάνουμε τον όγκο μας, ενώ αυξάνουμε ελάχιστα 
τη μάζα μας, άρα η πυκνότητά μας συνολικά μειώνεται. Τα ψάρια μπορούν να 
μεταβάλλουν την πυκνότητά τους μέσω συστολής ή διαστολής μιας κύστης με 
αέρα που διαθέτουν, μεταβάλλοντας έτσι τον όγκο τους. Αυτό τους επιτρέπει να 
κινούνται προς τα πάνω (μειώνοντας την πυκνότητά τους) ή προς τα κάτω 
(αυξάνοντας την πυκνότητά τους). Οι κροκόδειλοι μπορούν να αυξάνουν την 
πυκνότητά τους καταπίνοντας πέτρες! Αυτό τους επιτρέπει να κολυμπούν 
χαμηλότερα μέσα στο νερό, ώστε να είναι λιγότερο ορατοί στη λεία τους. 

Τα πλοία τέλος ,αν και είναι κατασκευασμένα από υλικά με μεγαλύτερη 
πυκνότητα από αυτή του νερού, μπορούν και επιπλέουν επειδή το σχήμα τους 
είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να εκτοπίζουν νερό βάρους ίσου με το δικό τους 
βάρος. Έτσι η άνωση που δέχονται είναι ίση με το βάρος τους και επιπλέουν με 
βυθισμένο μόνο ένα μέρος τους. 

 

 

  


