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CİSİMLERİN YÜZEMESİ VE BATMASI 

Atmosfer ortamında bulunan cisimler bu ortamın basıncı etkisi altındadır. Aşağı inildikçe basınç artar. Bu 

nedenle cisimlerin alt yüzeylerinde uygulanan basınç, üst yüzeylerinde uygulanan basınçtan daha fazladır. 

Bu olay sonucunda, cisim bulunduğu ortam tarafından yukarı itilir.  

Hacim etkisi 

Hacmi büyük olan cisimlere hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti büyük 

olur. Yandaki şekilde iki cisim havalı bir ortamda bir teraziye yerleştirilmiştir. 

Hacmi büyük olan cisme, hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti büyük 

olduğundan, cisim yükselmiştir.  

İkinci şekilde iki cismin bulunduğu ortamın havası boşaltılmıştır. Büyük hacme 

sahip olan cisme havanın uyguladığı kaldırma kuvveti kaybolduğundan, cisim 

alçalmıştır.  

Ağırlık etkisi 

Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma kuvvetinden büyük ise, cisim yere doğru düşer. Cismin ağırlığı, 

havanın kaldırma kuvvetine eşit ise, cisim havada askıda kalır. Cismin ağırlığı, havanın kaldırma 

kuvvetinden küçük ise, cisim yükselir (uçar).  

Aynı şekilde suya giren bir cisme yer çekimine zıt yönde bir kaldırma kuvveti uygulanır. Mesela suya 

girdiğimizde vücudumuza uygulanan kaldırma kuvvetini rahatlıkla hissedebiliriz. Kaldırma kuvveti, 

atmosfer ve sıvıların cisimlere uyguladığı itme kuvvetidir. Kaldırma kuvveti, sıvının yoğunluğuna, cismin 

batan hacmine ve yer çekim ivmesine bağlıdır.  

Yoğunluk etkisi 

Sıvıya bırakılan bir cisim, yerini değiştirdiği yani taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir 

kuvvetle yukarı itilir. Bu tanım Arşimet ilkesi olarak ta tanımlanır. Bir cismin sıvıda 

batıyor ya da yüzüyor olması cisim ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır.  

Yüzen cisim; cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçük ise cismin bir kısmı 

sıvıya batarak dengede kalır. Cismin ağırlık kuvveti sıvının kaldırma kuvvetinden 

küçüktür. Taşan sıvının hacmi cismin batan hacmi kadardır.  

Askıda kalan cisim; cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit ise cisim sıvı 

içinde asılı olarak dengede kalır. Cismin ağırlık kuvveti sıvının kaldırma 

kuvvetine eşittir. Taşan sıvının hacmi batan cismin hacmi kadardır. 

Batan cisim; Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük ise cismin batar ve 

taban yüzeyine dayanarak dengede kalır. Cismin ağırlık kuvveti sıvının kaldırma 

kuvvetinden büyüktür. Taşan sıvının hacmi batan cismin hacmi kadardır. 
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