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Työssä tutkitaan kappaleen tilavuuden ja nesteen
tiheyden vaikutusta nosteeseen.

Välineet 27029 mekaniikan sarjasta
Sylinterisarja
Suorakulmainen särmiö, muovia
Mittalasi
Keitinlasi 100 ml, 2 kpl
Jousivaaka 2 N
Lankaa

Lisäksi tarvitaan
38011B Digitaalivaaka

Teippiä
Etanolia

Tutki kappaleeseen vaikuttavaa nostevoimaa, kun se upotetaan
nesteeseen. Mitkä seikat vaikuttavat nosteeseen?

Punnitse sylinterisarjan suurin sylinteri samoin ensin ilmassa ja
sitten vedessä. Kirjoita tulokset taulukkoon. Miten kappaleen ti-
lavuus vaikuttaa nosteeseen?

B. Nesteen tiheyden vaikutus nosteeseen
Vaihda mittalasiin veden tilalle etanolia, jolla on pienempi tiheys
kuin vedellä. Punnitse suurin sylinteri etanolissa.  Kumpi nesteistä,
vesi vai etanoli, aiheuttaa suuremman nosteen?

Ota toiseen keitinlasiin vettä ja toiseen etanolia. Pudota muovinen
suorakulmainen särmiö vuorotellen molempiin nesteisiin. Mitä
havaitset? Miten voit selittää ilmiön?

C. Nosteen ja syrjäytetyn nesteen painon yhteys

Punnitse mittalasi digitaalivaa’alla tai jousivaa’alla, jolloin siihen
pitää kiinnittää teipistä ripustuslenkki.

Punnitse mittalasi tyhjänä ja merkitse tulos taulukkoon. Ota mit-
talasiin 50 ml vettä.

Punnitse sylinteri jousivaa’alla ensin ilmassa ja sitten mittalasin
vedessä. Kirjoita tulokset taulukkoon.

Miten jousivaa’an lukema muuttui?
Mikä aiheutti jousivaa’an lukeman muutoksen?

Merkitse taulukkoon mittalasin lukema, kun sylinteri on vedessä.
Montako millilitraa on sylinterin tilavuus? Merkitse tulos taulukkoon.

Tyhjennä mittalasi ja ota siihen sylinterin tilavuuden verran vettä.
Punnitse digitaalivaa’alla tai jousivaa’alla mittalasin ja kappa-leen
suuruisen vesimäärän yhteinen paino. Merkitse lukema taulukkoon.

Laske mittaustuloksista sylinteriin vedessä kohdistuva noste sekä
sylinterin syrjäyttämän veden painovoima. Mitä havaitset tuloksista?

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
A. Kappaleen tilavuuden vaikutus nosteeseen

Kiinnitä sylinterisarjan kahteen samankokoiseen sylinteriin lanka
ja punnitse molemmat jousivaa’alla ensin ilmassa ja sitten mitta-
lasissa vedessä. Kirjoita tulokset taulukkoon. Mitä havaitset jousi-
vaa’an lukeman muutoksesta molemmissa tapauksissa?

Tätä lukeman pienenemistä, ”kevenemistä”, sanotaan nosteeksi.
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N = Noste

G = Tukin paino

Tehtäviä

1. Arkhimedeen lain mukaan noste esimerkiksi vedessä on sa-
ma kaikkiin yhtä suuriin kappaleisiin. Miksi kuitenkin noste tun-
tuu selvästi, kun upotetaan veteen styroksikimpale, mutta si-
tä ei huomata, jos veteen upotetaan saman kokoinen teräs-
kimpale?

2. Miten voit huomata, että myös ilma voi aiheuttaa nostetta?

3. Veteen upotetaan pohjaan kiinnitettyjen vaijerien avulla
200 litran tyhjä umpinainen terässäiliö, jonka massa on
20 kg. Piirrä tilannekuva.
a) Kuinka suuri on tynnyrin syrjäyttämän vesimäärän paino?
b) Kuinka suuri on noste?
c) Kuinka suuri on tynnyrin paino?
d) Kuinka suuri on vaijerien jännitysvoima?

4. Vedessä kelluu tukki, jonka tilavuus on 80 dm3 ja tiheys
0,60 kg/dm3. Laske
a) tukin massa
b) tukin paino
c) noste
d) syrjäytetyn vesimäärän paino
e) syrjäytetyn vesimäärän massa.
Vertaa tukin massaa ja syrjäytetyn vesimäärän massaa.
Tämä tulos pätee aina kappaleen kelluessa veden pinnalla.

Havainnot ja päätelmät

  Kappaleet Tilavuus Jousivaa’an lukema Jousivaa’an lukema Lukemien
(sylinterit) ilmassa vedessä erotus

Pieni kevyempi 20 cm 3

Pieni raskaampi 20 cm 3

Iso 30 cm 3

  Sylinteri Mittalasi

Sylinterin paino eli jousivaa’an Sylinterin syrjäyttämän veden ja
lukema ilmassa mittalasin paino

Jousivaa’an lukema vedessä Mittalasin paino tyhjänä

Erotus eli sylinteriin kohdistuva Erotus eli syrjäytetyn veden
nostevoima paino

A. Kappaleen tilavuuden vaikutus nosteeseen

B. Nesteen tiheyden vaikutus nosteeseen

Nesteistä suuremman nosteen samaan kappaleeseen aiheutti

__________________ .

Muovinen särmiö upposi __________________ pohjalle, mutta

pysyi __________________ pinnalla.

C. Nosteen ja syrjäytetyn nesteen painon yhteys




