
Σύνθεση δυνάμεων 

 

Α.  Οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση, ίδια φορά και διαφορετικά –εν γένει- μέτρα.  

 

 

  Στο σχήμα οι συνιστώσες έχουν ίδια κατεύθυνση (δηλαδή ίδια διεύθυνση 

και ίδια φορά) και μέτρα 4 Ν  και  8 Ν. 

Η συνισταμένη Fολ οφείλει να έχει ίδια κατεύθυνση με τις συνιστώσες και 

μέτρο ίσο με το άθροισμα τους  

 

 

Πείραμα (Ι)    
 

          

 

 

 

 

 

        Γιατί η δύναμη, που καταγράφει το μοναδικό  δυναμόμετρο είναι η συνισταμένη των δυο ; ……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Β.  Οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και διαφορετικά –εν γένει- μέτρα. 

 

 

  Στο σχήμα οι συνιστώσες έχουν ίδια κατεύθυνση (δηλαδή ίδια διεύθυνση 

και ίδια φορά) και μέτρα 6 Ν  και  8 Ν. 

Η συνισταμένη Fολ οφείλει να έχει ίδια κατεύθυνση με την  συνιστώσα που 

έχει μεγαλύτερο μέτρο και το μέτρο -της συνισταμένης,  να είναι ίσο με το 

αποτέλεσμα της αφαίρεσης των μέτρων που έχουν οι συνιστώσες. 

 

Στη πρώτη εικόνα, το βαρίδιο ισορροπεί, επειδή 

δυο δυνάμεις αναιρούν την δύναμη του βάρους. 

Αυτές τις δυνάμεις μετράμε με τα δυο 

δυναμόμετρα   F1 = ……. N    και   F2 = ……. Ν 

Αντικαθιστούμε τα δυο δυναμόμετρα με ένα, 

οπότε η δύναμη που αναιρεί το ίδιο βάρος είναι 

μια! 

 Ποια η τιμή της δύναμης αυτής ;   

……………………… 

 



Πείραμα (ΙΙ)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 Γιατί η F είναι η συνισταμένη των F1  και  F2 ; ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Πείραμα (ΙΙΙ) 

Προσπαθήστε να φτιάξετε το σκηνικό που βλέπετε στη διπλανή εικόνα. 

Μετρήστε τις δυνάμεις F1  και F2 με τη βοήθεια των δυο δυναμόμετρων. 

  Οι δυο δυνάμεις F1 και  F2  τι ρόλο έχουν στην εν λόγω διάταξη ; …… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………….. 

  Ποιες τιμές δείχνου τα δυναμόμετρα ;   F1 = ….. N      F2 = ……. N 

 

  Ποια η τιμή της συνισταμένης πειραματικά ; …………………………………….  ( χμ ! πρέπει να μετρηθεί…  πώς άραγε…) 

  Ποια η τιμή της συνισταμένης όπως αυτή προκύπτει από τη χρήση του Πυθαγόρειου θεωρήματος ; ………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Τι παρατηρείτε σχετικά με τις τιμές της συνισταμένης ;  Ποια εξήγηση έχετε ; …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Στην πρώτη εικόνα, δυο δυνάμεις που 

ασκούν τα δυναμόμετρα (αντίθετης 

κατεύθυνσης !) αναιρούν το βάρος του 

αντικειμένου. 

    Ποιες οι τιμές των δυνάμεων F1 = ….. Ν  

και F2 = …….. N  ; 

  Ποια η τιμή της F, που καταγράφει το 

μοναδικό δυναμόμετρο, στο οποίο είναι 

αναρτημένο το ίδιο αντικείμενο ;   

F = …….. N 
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