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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1   

ΕΡΕΥΝΑ: 

Να εξετάσετε με τη βοήθεια της ισορροπίας των ελατηρίων πώς αλλάζει το ισοζύγιο δύο 

δυνάμεων όταν αλλάζει η μεταξύ τους γωνία. 
ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 Πίνακας δύναμης όρθιος 

 2 τροχαλίες του πίνακα δύναμης  

 Σπάγκος ανθεκτικός 

 3 δυναμόμετρα 10 Newton (περιέχεται στο πακέτο) 

 10 βάρη διπλού άγκιστρου 50 gr  

 Χάρακας  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Τοποθετήστε τον πίνακα σε όρθια θέση όπως στην εικόνα: 

1. Ενώστε τους κρίκους που βρίσκονται στην κορυφή των τριών 

στατήρων ώστε τα σπειρώματα να αποκτήσουν το μικρότερο δυνατό 

μήκος, και δέστε τα τρία σπειρώματα έτσι ώστε να συναντιούνται σε 

ένα κοινό σημείο. 

2. Προσαρμόστε τις δύο τροχαλίες στην κορυφή του πίνακα και σε 

απόσταση περίπου 100mm μεταξύ τους και με τους τροχούς στο πίσω 

μέρος του πίνακα και γαντζώστε τους δύο στατήρες, Α και Β, στις 

βίδες των σφιγκτήρων της κάθε τροχαλίας. 

3. Τραβήξτε τον τρίτο στατήρα, C, προς τα κάτω και κρατήστε τον 

εκεί. Οι τρεις στατήρες απομακρύνονται τώρα από το κεντρικό σημείο. 

Παρατηρήστε και καταγράψτε τις ενδείξεις και από τους τρεις 

στατήρες. 

4. Απελευθερώστε το C και απομακρύνετε περισσότερο μεταξύ τους τις τροχαλίες 

ούτως ώστε να αυξηθεί η γωνία μεταξύ Α και Β. Τραβήξτε προς τα κάτω το C μέχρι να 

εμφανιστεί η ίδια ένδειξη στα Α και Β. Προσέξτε πως αλλάζει η σχέση ισορροπίας. 

5. Επαναλάβετε το πείραμα με τους δύο στατήρες, Α και Β, γαντζωμένους στο ίδιο 

σημείο έτσι ώστε να είναι παράλληλοι και να ακουμπούν ο ένας τον άλλο. (Η γωνία 

μεταξύ τους θα είναι 0°.) 

6. Τέλος τοποθετήστε τα Α και Β σε αντίθετη θέση, με τη μεταξύ τους γωνία στις 

180°. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ: 

Γωνία μεταξύ Α και Β Ένδειξη στους στατήρες 

 Α Β C 

    

    

0°    

180°    

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Ποια ένδειξη του στατήρα αποτελεί τη δύναμη ισορροπίας για τα Α και Β; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Πώς αλλάζουν οι διαστάσεις της δύναμης ισορροπίας όταν αυξάνεται η γωνία 

μεταξύ Α και Β ενώ οι ενδείξεις στα Α και Β παραμένουν οι ίδιες; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Εξηγήστε την ένδειξη στο C όταν η γωνία μεταξύ Α και Β είναι 180 μοίρες. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 2 

ΕΡΕΥΝΑ: 

Να βρείτε τη συνισταμένη δύο μη παράλληλων δυνάμεων που εφαρμόζονται σε ένα 

σημείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του παραλληλογράμμου των δυνάμεων. 

ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 Πίνακας δύναμης όρθιος  

 3 Γάντζοι 

 Βαρίδια 10g  

 2 τροχαλίες του πίνακα δύναμης 

 Tac’n’Stik  

 Χάρακας 

 Σπείρωμα 

 Λευκό χαρτί 

 Μοιρογνωμόνιο 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

1. Στήστε τη διάταξη όπως βλέπετε παραπάνω. 

2. Προσαρμόστε διάφορα βαρίδια στους τρεις γάντζους μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία. 

Ρυθμίστε τις θέσεις των βαριδιών και των τροχαλιών έτσι ώστε η διασταύρωση των 

σπειρωμάτων να βρίσκεται κοντά στο κέντρο του πίνακα. 

3. Περάστε ένα φύλλο χαρτιού πίσω από τα σπειρώματα και κολλήστε το στον πίνακα με 

Tac’n’stik (ή σελοτέιπ) 

4. Σημειώστε με δύο τελείες, σε απόσταση 5 cm μεταξύ τους, τη θέση του κάθε 

σπειρώματος στο χαρτί. (Περάστε τον καθρέφτη πίσω από το σπείρωμα και, με το 

μάτι, ευθυγραμμίστε το σπείρωμα με το είδωλό του, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της 

παράλλαξης). 

5. Καταγράψτε την τιμή της κάθε δύναμης. 

6. Αφαιρέστε το φύλλο χαρτιού και κάντε ένα σχέδιο της διάταξης (με κλίμακα). 

Συμπληρώστε το παραλληλόγραμμο για τις δυνάμεις Α και Β για να βρείτε τη 

συνιστώσα δύναμη. Συγκρίνετε τη συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων ως προς 

την τιμή και τη διεύθυνση με τη δύναμη C. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 

Μετρήστε το βάρος που έχει ο κάθε γάντζος και υπολογίστε τα μεγέθη των τριών 

δυνάμεων. (Τα 10g έλκονται από τη γη με δύναμη της τάξης του 0,1 N). Επιλέξετε την 

κατάλληλη κλίμακα και σημειώστε με τις αντίστοιχες γραμμές τα μήκη που 

αντιπροσωπεύουν τα μεγέθη των δυνάμεων. 

Επομένως, προσθέτοντας οποιεσδήποτε δύο δυνάμεις με τη μέθοδο του 

παραλληλογράμμου, θα πάρετε τη συνιστώσα, η οποία θα είναι ίση και αντίθετη με την 

τρίτη δύναμη, τη δύναμη ισορροπίας. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

1. Η συνιστώσα έχει την ίδια επενέργεια με τις δυνάμεις Α και Β;  _______________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Μπορούν οι δυνάμεις Α και Β να αντικατασταθούν από τη συνιστώσα; _________ 

______________________________________________________________________ 

3. Ποια δύναμη αντιπροσωπεύει τη δύναμη εξισορρόπησης των Α και  Β;  __________ 

______________________________________________________________________ 
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