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Σύνθεση δυνάμεων – Ισορροπία σώματος 
 

Στόχοι:  
  Να διαπιστώσουμε ότι το αποτέλεσμα της δράσης των δυνάμεων εξαρτάται 
και από το μέτρο και από την κατεύθυνσή τους  

 Να επιβεβαιώσουμε πειραματικά ότι η συνισταμένη δύο δυνάμεων εξαρτάται 
από τα μέτρα και τις κατευθύνσεις τους  

 Να σχεδιάζουμε τη συνισταμένη  δύο καθέτων δυνάμεων και να υπολογίζουμε 
το μέτρο και την κατεύθυνσή της 

 Να επιβεβαιώσουμε πειραματικά ότι για να ισορροπεί ένα σώμα υπό την 
επίδραση τριών δυνάμεων πρέπει η συνισταμένη των δύο να είναι αντίθετη 
της τρίτης δύναμης 

 
Επισήμανση:  
Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται μετά από τη διδασκαλία 
και την άσκηση του νόμου του Hooke, οπότε είναι γνωστή η αντιστοίχηση της 
επιμήκυνσης του ελατηρίου στην ασκούμενη σ΄ αυτό δύναμη και έχουν ήδη μετρηθεί 
οι σταθερές Κ των ελατηρίων που χρησιμοποιούνται. Για τον υπολογισμό του μέτρου 
της δύναμης χρησιμοποιούμε τον τύπο: F= K ΔL= K(L – L0)  
Επειδή τα ελατήρια έχουν ίδιο φυσικό μήκος (οπότε ίσες δυνάμεις προκαλούν σ΄ 
αυτά ίσες επιμηκύνσεις), μπορούμε να αντιστοιχίσουμε την ασκούμενη δύναμη στο 
τελικό μετρούμενο μήκος κάθε ελατηρίου. Αυτό διευκολύνει τους υπολογισμούς και 
τα συμπεράσματα της άσκησης.  
 

 
Πορεία της άσκησης  
1. Στηρίζουμε τα μη κοινά άκρα των δύο ελατηρίων στα σημεία Α και Β. O 
κρίκος ισορροπεί σε μια θέση. Μετράμε τα μήκη των ελατηρίων.  Σχεδιάζουμε τις 
δυνάμεις που ασκούνται από τα ελατήρια στον κρίκο. Τι συμπεραίνουμε για τις 
δυνάμεις αυτές;  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
          Απαιτούμενα υλικά 
 

• 3 όμοια ελατήρια συνδεδεμένα στο ένα 
τους άκρο με κρίκο  

 
• ορθογώνια λεία ξύλινη επιφάνεια (π.χ. 
από μελαμίνη) διαστάσεων τουλάχιστον 
40cm x 50cm με καρφάκια που εξέχουν 
(σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ) ώστε να 
συγκρατούν τα άλλα άκρα των 
ελατηρίων, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα. Επάνω σ΄ αυτήν μπορούμε να 
σχεδιάζουμε με μολύβι τις δυνάμεις. 
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2. Έχοντας τα ελατήρια στις ίδιες θέσεις, τεντώνουμε αργά το τρίτο ελατήριο. Η 
γωνία μεταξύ των δύο αρχικών ελατηρίων συνεχώς μικραίνει ενώ παρατηρούμε ότι 
τα μήκη τους αυξάνονται. Συγκρατούμε το τρίτο ελατήριο σ΄ εκείνη τη θέση όπου τα 
δύο άλλα ελατήρια σχηματίζουν γωνία 1200 (είναι σημειωμένη πάνω στην ξύλινη 
επιφάνεια). Μετράμε τα μήκη των τριών ελατηρίων. Τι παρατηρούμε;  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Σχεδιάζουμε τις τρεις δυνάμεις στο σημείο που ο κρίκος ισορροπεί. Σχεδιάζουμε και 
το παραλληλόγραμμο που έχει πλευρές τις δύο δυνάμεις. Φέρουμε τη διαγώνιο και  
μετράμε το μήκος της. Συγκρίνουμε με το μέτρο και την κατεύθυνση της τρίτης 
δύναμης. Ποιο συμπέρασμα προκύπτει;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
3. Μεταφέρουμε τα μη κοινά άκρα των δύο ελατηρίων στα σημεία Γ και Δ. 
Τεντώνουμε το τρίτο ελατήριο μέχρις ότου τα δύο πρώτα σχηματίσουν γωνία 900 
(είναι σημειωμένη πάνω στην ξύλινη επιφάνεια), ενώ τα μήκη  τους είναι ίσα. 
Μετράμε τα μήκη των τριών ελατηρίων. Σχεδιάζουμε τις τρεις δυνάμεις που 
ασκούνται στον κρίκο. Με τον κανόνα του παραλληλογράμμου σχεδιάζουμε τη 
συνισταμένη των δύο πρώτων δυνάμεων και τη συγκρίνουμε με την τρίτη δύναμη 
(μέτρο και κατεύθυνση). Τι παρατηρούμε;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
Επειδή οι δύο αρχικές δυνάμεις σχηματίζουν ορθή γωνία, εφαρμόζουμε το θεώρημα 
του Πυθαγόρα και υπολογίζουμε το μέτρο της συνισταμένης. Το συγκρίνουμε με 
αυτό που υπολογίσαμε πειραματικά. Τι συμπεραίνουμε;  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
4. Μεταφέρουμε τα μη κοινά άκρα των δύο ελατηρίων στα σημεία Δ και Ε. 
Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία (βήμα 3). Τώρα τα ελατήρια 
σχηματίζουν και πάλι γωνία 900 ενώ τα μήκη τους δεν είναι ίσα. Τι παρατηρούμε;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..  
 
Συμπεράσματα 
Σ΄ αυτήν την εργαστηριακή άσκηση ασχοληθήκαμε με την πρόσθεση διανυσματικών 
μεγεθών και συγκεκριμένα δυνάμεων.  
1. Η συνισταμένη δύο δυνάμεων παριστάνεται με τη ……………………..  του 
παραλληλόγραμμου που σχηματίζεται από αυτές.  
2. Όταν ένα σώμα ισορροπεί, τότε το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται σ΄ 
αυτό (δηλαδή η συνισταμένη δύναμη) είναι …………… 
3. Η συνισταμένη δύο δυνάμεων που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία μεγαλώνει 
όσο η γωνία αυτή …………………………………..  
4. Όταν σ΄ ένα σώμα ασκούνται  δύο δυνάμεις ίσων μέτρων  και σχηματίζουν 
γωνία 1200, τότε: το μέτρο της συνισταμένης τους είναι  ………………………. με το 
μέτρο καθεμιάς και για να ισορροπεί το σώμα πρέπει να του ασκείται μια τρίτη 
δύναμη ……………. μέτρου και  ………………….. φοράς με τη συνισταμένη.  
5. Όταν δύο δυνάμεις ασκούνται  σ΄ ένα σώμα σχηματίζοντας γωνία ……, τότε 
το μέτρο της συνισταμένης τους υπολογίζεται με εφαρμογή του θεωρήματος του 
Πυθαγόρα. 
 


