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ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ: ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΎΝΘΔΗ ΓΤΝΑΜΔΩΝ  ΣΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ  ΜΔ ΣΗ  ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΤ 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 

(1) Πάξηε δύν δηαθνξεηηθά δπλακόκεηξα ην έλα πην «ζθιεξό» από ην άιιν. Δλώζηε 

ηα (άγθηζηξν κε άγθηζηξν) , ζθεπάζηε ηα κε θύιια ραξηηνύ  θαη ηξαβήμηε όπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα.  

 

Ση πξνβιέπεηο γηα ηηο ελδείμεηο ησλ δπλακόκεηξσλ; 

Α. Θα είλαη ίδηεο; 

Β. Μεγαιύηεξε είλαη ε έλδεημε ηνπ «ζθιεξόηεξνπ» δπλακόκεηξνπ; 

Γ. Μηθξόηεξε είλαη ε έλδεημε ηνπ «ζθιεξόηεξνπ» δπλακόκεηξνπ; 

Δμήγεζε ηελ άπνςή ζνπ. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

(2)Απνκάθξπλε ην ραξηί από ηα δπλακόκεηξα, δηάβαζε ηηο ελδείμεηο θαη έιεγμε ηελ 

πξόβιεςε πνπ έρεηο θάλεη.  Γξάςε ην ζπκπέξαζκά ζνπ   
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

(3) πλαξκνιόγεζε ηε δηάηαμε πνπ βιέπεηο  

ηεξέσζε κε έλα δαθηύιην ην  δπλακόκεηξν.  

Κξέκαζε έλα βαξίδη 1 από έλα δπλακόκεηξν όπσο 

θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή εηθόλα. Πνηα ε έλδεημε ηνπ 

δπλακόκεηξνπ;  Πνηα ε ζρέζε ηεο έλδεημεο κε ην 

βάξνο ηνπ ζώκαηόο;  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

 

(4) Αλαδήηεζε ην κηιηκεηξέ ραξηί, πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ.  Κάλε έλα 

απιό ζρέδην πνπ λα δείρλεη ην  βαξίδη 1 θαη ην δπλακόκεηξν. ε απηό ην ζρέδην 

αλαπαξάζηεζε ηηο δπλάκεηο πνπ  αζθνύληαη ζην ζώκα (ρξεζηκνπνίεζε θιίκαθα 

αληηζηνίρεζεο (1 cm =>…Ν) , Ολόκαζε ηηο  δπλάκεηο κε όλνκα θαη ζύκβνια.  Απηέο 

νη ελέξγεηεο απνζθνπνύλ ώζηε  έλαο ζπκκαζεηήο ζνπ  πνπ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηελ πξαγκαηηθή δηάηαμε λα  κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ην κέηξν θαη ηελ 

θαηεύζπλζε απηώλ ησλ δπλάκεσλ. πδήηεζε κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζνπ γηα λα 

ζπκθσλήζηε όηη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην κηιηκεηξέ, επηηπγράλεηαη ν 

ζηόρνο.  

 

(5) Να αληηθαηαζηήζεηο ην βαξίδη 1 κε έλα άιιν ην 2  Κξέκαζε ην 2 αληί ηνπ 1 

από ην δπλακόκεηξν θαη θαηέγξαςε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

(6) Μπνξείο λα πξνβιέςεηο ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ αλ θξεκάζεηο θαη ηα δύν 

βαξίδηα από ην δπλακόκεηξν; Δμήγεζε πσο ζθέθηεθεο.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

(7) Πξαγκαηνπνίεζε ην πείξακα. Δπαιεζεύηεθε ή όρη ε πξόβιεςή ζνπ. Πνην είλαη ην 

απνηέιεζκα; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(8) πλαξκνινγείζηε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη.  Κξεκάζηε έλα κεγάιν βαξίδη  από 

ην έλα δπλακόκεηξν Γ1. Έλα κέινο ηεο νκάδαο   ζα  αξρίζεη λα ηξαβάεη ην λήκα κε ην 

άιιν δπλακόκεηξν Γ2, όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Θα ζηακαηήζεη λα 

ηξαβάεη όηαλ   έρεη απνθιίλεη αξθεηά από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε.  Φξνληίζηε ην ζρνηλί 

λα είλαη νξηδόληην. πλεξγαζηείηε γηα λα θαηαγξάςεηε ηηο ελδείμεηο ησλ 

δπλακόκεηξσλ όηαλ ην βαξίδη ηζνξξνπεί θαη λα κεηξήζεηε ηε γσλία θ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη δηεπζύλζεηο ησλ δπλακόκεηξσλ κε έλα κνηξνγλσκόλην.  

 

Έλδεημε ηνπ Γ1……………………………………………………………………….. 

 

Έλδεημε ηνπ Γ2……………………………………………………………………….. 

 

Γσλία θ ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζύκβαζε ( 1cm => … Ν)  λα αλαπαξαζηήζεηο ζην κηιηκεηξέ 

ραξηί ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην βαξίδη .  Κάλε έλα αληίγξαθν απηνύ ζρήκαηνο 

ζε άιιε ζέζε ηνπ κηιηκεηξέ γηαηί ζα ζνπ ρξεηαζηεί ζηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα.   

 

(10) Πνηεο δπλάκεηο θξαηνύλ  ην  αθίλεην;   Γξάςε ηηο 

………………………………………………………………………………………….. 

ρεδίαζε κία δύλακε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη κε ην ίδην απνηέιεζκα 

ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα δπλακόκεηξα ζην  (δειαδή ηε ζπληζηακέλε ηνπο, κε 

βάζε ηνλ θαλόλα ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ). Από ην ζρέδην λα ππνινγίζεηο ην κέηξν 

θαη ε θαηεύζπλζε απηήο ηεο δύλακεο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(11) ην αληίγξαθν  πνπ έρεηο θάλεη ζην κηιηκεηξέ ραξηί, ζρεδίαζε δύν δπλάκεηο πνπ 

ζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε δύλακε πνπ αζθεί ην δπλακόκεηξν Γ1 ζην . 

(αλάιπζε ζε ζπληζηώζεο  κε ηνλ θαλόλα ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ)  
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(12) Κξεκάζηε από έλα δπλακόκεηξν ην θαξνηζάθη 

όπσο θαίλεηαη ζηελ πιατλή  εηθόλα θαη θαηαγξάςηε 

ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ.  

 

Έλδεημε δπλακόκεηξνπ: 

 

……………………………………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

12) Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Κξαηήζηε 

ζηαζεξή ηελ αλύςσζε ηνπ ζξαλίνπ  θαη θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ.  

 

Έλδεημε δπλακόκεηξνπ: …………………………………………………… 

 

 

(12) Αλ απμεζεί ε γσλία ζ ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα 

κείλεη ίδηα; πδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο αηνκηθέο ζαο πξνβιέςεηο. Καηαιήμηε ζε 

κηα πξόβιεςε απνδεθηή από όινπο; Πνπ ζηεξίδεηε ηελ πξόβιεςή ζαο ; (λα αιιάμνπλ 

ηα ρξώκαηα πνπ δειώλεηαη ε γσλία ζ γηαηί δελ πξνζδηνξίδεηαη εύθνια ζην ζρήκα) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(13) Απμήζηε ηε γσλία αλύςσζεο θαη παξαηεξήζηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ. 

Δπηβεβαηώλεηαη ή όρη  ε πξόβιεςή ζαο;    
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

(14) Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζύκβαζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δπλάκεσλ ζην 

κηιηκεηξέ ( 1cm=>…N) αλαπαξαζηήζηε ην βάξνο Β πνπ έρεη ην θαξνηζάθη. 

ρεδηάζηε ζην κηιηκεηξέ ραξηί ηηο ππόινηπεο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην θαξνηζάθη 

θαη εξγαζηείηε γεσκεηξηθά ( θαλόλαο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ)  γηα ππνινγίζηε πνηα 

ζα είλαη ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ γηα ζ=30
ν
 θαη ζ=60

ν
.    Διέγμηε ηηο πξνβιέςεηο 

αιιάδνληαο ηελ θιίζε ηνπ ζξαλίνπ θαη δηαβάδνληαο ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ηνπ 

δπλακόκεηξνπ.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

(15) Γύν από ηνπο «πην δπλαηνύο» καζεηέο ηεο ηάμεο παίξλνπλ έλα ρνλδξό ζρνηλί θαη 

ην ηξαβάλε από ηηο άθξεο «κε όιε ηνπο ηε δύλακε» ώζηε λα είλαη ηελησκέλν. 

Καηόπηλ κηα καζήηξηα αζθεί δύλακε ζηε κέζε ηνπ ζρνηληνύ θάζεηα ζε απηό 

πξνζπαζώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λα «ηξαβήμεη» ηνπο καζεηέο. Ση παξαηεξείηε; 

Πεξηκέλαηε ην απνηέιεζκα;  θεθζείηε, ζπδεηείζηε θαη παξνπζηάζηε  κηα εμήγεζε 

γηα απηό πνπ παξαηεξήζαηε..  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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