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Μέτρηση του Βάρους 
 

Εισαγωγή  

Συνισταμένη δύναμη    

Συνισταμένη δύναμη δύο η περισσοτέρων δυνάμεων ονομάζεται η δύναμη που 
προκαλεί μόνη της το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που προκαλούν όλες οι δυνάμεις 
μαζί. 

Η συνισταμένη των δυνάμεων      ,      ,      ,.... συμβολίζεται με      ή            

Οι  δυνάμεις       ,      ,      ,.... ονομάζονται συνιστώσες 
Σύνθεση δυνάμεων  ονομάζεται η διαδικασία καθορισμού της συνισταμένης 
δύναμης 
 

 υνισταμένη 2 συγγραμικών  δυνάμεων  

α.  Οι συνιστώσες δυνάμεις έχουν ίδια κατεύθυνση  

Η συνισταμένη δύναμη       έχει : 

 Ιδία κατεύθυνση με τις συνιστώσες  

 Μέτρο           

 

β.  Οι συνιστώσες έχουν αντίθετη κατεύθυνση  

Η συνισταμένη δύναμη       έχει :  

 Την  κατεύθυνση της συνιστώσας  με το  

       μεγαλύτερο μέτρο.  

 Μέτρο           

 

γ.   ύνθεση πολλών  συγγραμμικών  δυνάμεων  

Επιλέγουμε μία θετική φορά και 

προσθέτουμε αλγεβρικά τις δυνάμεις.  

Έτσι βρίσκουμε την αλγεβρική τιμή της 

συνισταμένης (   .    

               

 

δ. Αντίθετες  δυνάμεις   (            )  

                

        (ίσα μέτρα . 
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Α.  ύνθεση 2 δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία  

Η συνισταμένη     ή       δύο δυνάμεων      και      που ασκούνται σε ένα σώμα είναι 

το διανυσματικό άθροισμα των δυνάμεων αυτών. 

                                                  

Η πρόσθεση των δύο διανυσμάτων γίνεται 

με τον κανόνα του παραλληλογράμμου. 

Δηλαδή κατασκευάζουμε το 

παραλληλόγραμμο που έχει πλευρές τις δύο 

συνιστώσες              που ασκούνται στο ίδιο 

σημείο  . 

Η διαγώνιος του παραλληλογράμμου μας δείχνει τη  υνισταμένη Δύναμη (  ).  

Το μέτρο της συνισταμένης συμβολίζεται με    ή     και ισχύει: 

F=     
     

               

όπου φ η γωνία που σχηματίζουν οι δύο συνιστώσες. 

Βάρος ενός σώματος ονομάζεται η ελκτική δύναμη που δέχεται ένα σώμα από 

την μάζα της γης . Το βάρος συμβολίζεται με Β και έχει κατεύθυνση προς το 

κέντρο της Γης. 

 

Μέτρηση του Βάρους .Τι είναι αυτό που μετράμε  
Εισαγωγή  
Αν θεωρήσουμε ένα ελεύθερο σώμα τότε οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα 

έχουν συνισταμένη F΄ που τη συμβολίζω με Β΄ 

Από την μέτρηση του βάρους με δυναμόμετρο η τιμή που προκύπτει ισούται με 

την Β΄. 

Μέτρηση Βάρους με δυναμόμετρο (ελατήριο) 

Θα αποδείξουμε ότι αν μετρήσουμε το βάρος με ελατήριο η μετρούμενη τιμή 

είναι ίση με τη  δύναμη Β΄  

Την ένδειξη του ελατηρίου την καθορίζει η δύναμη  𝐹   που ασκείται από το 

σώμα στο ελατήριο. 

Αν το σώμα αφεθεί  ελεύθερο δέχεται την συνισταμένη δύναμη Β΄. 

Κρεμάμε το σώμα στο ένα άκρο του  ελατηρίου του οποίου το άλλο άκρο είναι 

στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. 

Όταν το σώμα ισορροπεί δεμένο στο άκρο του ελατηρίου δέχεται από το 

ελατήριο δύναμη 𝐹   η οποία εξουδετερώνει την δύναμη Β΄.   

Λόγω δράσης αντίδρασης το ελατήριο δέχεται δύναμη 𝐹  
  που είναι ίση με Β΄. 

 

φ 
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Πως αντιλαμβανόμαστε το βάρος μας  
Το βάρος μας είναι μια δύναμη που  την αντιλαμβανόμαστε  μέσω των 

δυνάμεων που την εξουδετερώνουν (πλήρως ή μερικώς). 

Όταν στεκόμαστε όρθιοι  αισθανόμαστε την κάθετη δύναμη N από το δάπεδο , η 

οποία εξουδετερώνει το βάρος μας  

Μέτρηση του βάρους με ζυγαριά  
Θα αποδείξουμε ότι αν μετρήσουμε το βάρος με ζυγαριά  η 

μετρούμενη τιμή είναι ίση με την κάθετη  αντίδραση  Ν που 

δέχεται ο άνθρωπος από τη ζυγαριά  

Την ένδειξη της ζυγαριάς την καθορίζει η δύναμη  Ν΄ που 

ασκείται στη ζυγαριά  από το σώμα  

Αν θεωρήσουμε τον άνθρωπο ελεύθερο τότε οι δυνάμεις που 

του  ασκούνται έχουν συνισταμένη Β΄ 

Όταν ο άνθρωπος ισορροπεί πάνω στη ζυγαριά δέχεται από την 

ζυγαριά δύναμη Ν που εξουδετερώνει την Β΄ 

Λόγω δράσης-αντίδρασης η ζυγαριά δέχεται δύναμη Ν΄ από το 

σώμα  

Το μετρούμενο βάρος Β΄ ισούται  με τη δύναμη Ν΄  

Επειδή οι δυνάμεις  Ν΄ και Ν έχουν ίδιο μέτρο μπορούμε να λέμε πως το 

μετρούμενο βάρος έχει το ίδιο μέτρο με τη Ν . 

     

Άρα η αίσθηση που έχουμε για το βάρος μας οφείλεται  στην αντίδραση Ν που 

δεχόμαστε από το δάπεδο. 

Αν μας ζητάνε να καθορίσουμε  την μετρούμενη τιμή του βάρους ενός σώματος 

αρκεί να βρίσκουμε το μέτρο της  κάθετης δύναμης που δέχεται το σώμα από το 

δάπεδο. 

Αν με κάποιο μαγικό τρόπο μηδενίσουμε την δύναμη Ν (Ν=0) τότε θα έχουμε 

πετύχει συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. 

Μέτρηση του βάρους με ζυγαριά   

Α.  Όταν το σώμα  εκτός από την αντίδραση Ν δέχεται 

μόνο την ελκτική δύναμη από τη γή (βάρος Β) .Αυτό 

συμβαίνει αν θεωρήσουμε τη γη ακίνητη και χωρίς 

ατμόσφαιρα.  

Στον άνθρωπο ασκούνται δύο δυνάμεις  

1. Το βάρος του (Β) 

2. Η αντίδραση από τη ζυγαριά  

Επειδή ο άνθρωπος ισορροπεί : 𝐹         

Άρα  η ζυγαριά μετρά το βάρος του σώματος . 

 N 

B΄ 

N΄ 

 N 

B 

N΄ 
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Β. Όταν το σώμα  εκτός από την αντίδραση Ν και το βάρος του δέχεται 
και άλλη δύναμη F  

B1.  H  F  είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω  

Όταν ο άνθρωπος ισορροπεί στη ζυγαριά  δέχεται τρείς 
δυνάμεις  

1. Το βάρος του (Β) 

2. Η δύναμη (F ) 

3. Η αντίδραση(Ν) από τη ζυγαριά  

Επειδή ο άνθρωπος ισορροπεί: 

  𝐹       (𝐹             

Ο άνθρωπος νιώθει τώρα το βάρος του μεγαλύτερο  
 

B2.  H  F  είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω  

Όταν ο άνθρωπος ισορροπεί στη ζυγαριά  δέχεται τρείς 
δυνάμεις  

1. Το βάρος του (Β) 

2. Η δύναμη (F ) 

3. Η αντίδραση(Ν) από τη ζυγαριά  

Επειδή ο άνθρωπος ισορροπεί : 

 𝐹       𝐹          𝐹 

Ο άνθρωπος νιώθει τώρα το βάρος του μικρότερο 

 

Αδρανειακές Δυνάμεις  

1.Όχημα που φρενάρει  

Φανταστείτε ένα λεωφορείο που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ο οδηγός του 
λεωφορείου βλέπει ότι το φανάρι άναψε κόκκινο και πατάει απότομα φρένο. 
Μετά το φρενάρισμα όλοι οι επιβάτες  αισθάνονται μια μυστηριώδη «δύναμη» 
να τους ωθεί προς τα μπρος. 

Παρατηρητής στο  έδαφος 
Ο παρατηρητής που βρίσκεται ακίνητος στο πεζοδρόμιο παρατηρεί το 
λεωφορείο με τους επιβάτες και εξηγεί την κίνηση των επιβατών ως εξής  
Όταν το  λεωφορείο μειώνει απότομα την ταχύτητά του, οι επιβάτες λόγω 
αδράνειας συνεχίζουν να κινούνται με την αρχική τους ταχύτητα  που ήταν η 
ταχύτητα του λεωφορείου και για τον λόγο αυτό κινούνται προς τα μπρος. 

Παρατηρητής εντός του λεωφορείου   
Ο παρατηρητής μέσα στο λεωφορείο για να ερμηνεύσει την κίνηση των 
επιβατών κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, πρέπει να υποθέσει την ύπαρξη 
μιας δύναμης η οποία έχει κατεύθυνση προς τα εμπρός. Η υποθετική αυτή 
δύναμη είναι αντίρροπη της επιτάχυνσης του αυτοκινήτου και ονομάζεται 
αδρανειακή δύναμη Δεν θα αλλάξουν  τα συμπεράσματα μας αν δεχτούμε  πως 

 
N 

B F 

 N 

B 

F 
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η υποθετική αυτή  δύναμη αυτή είναι μια βαρυτική δύναμη F..Oι επιβάτες 
μπορούν να θεωρήσουν τον εαυτό τους ακίνητο και να υποθέσουν ότι μπροστά 
τους υπάρχει ένα τεράστιο σώμα που τους έλκει ασκώντας τους δηλαδή 
βαρυτική δύναμη   

 
 

 

 

 

 

 

 

Αν μια πελώρια υποθετική μάζα τοποθετηθεί μπροστά σε ένα ακίνητο αυτοκίνητο , οι 
επιβάτες θα επιταχυνθούν προς τα εμπρός κατά τον ίδιο τρόπο  που δεν μπορούν να τον 
ξεχωρίσουν από την επίδραση ενός απότομου φρεναρίσματος  

 Παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει όταν το λεωφορείο επιταχύνεται, οπότε οι 
επιβάτες αισθάνονται μια δύναμη να τους σπρώχνει προς τα πίσω. 

2. Κίνηση σε ανελκυστήρα 

Όταν βρισκόμαστε μέσα σε ανελκυστήρα ο οποίος επιταχύνεται , 

αισθανόμαστε το βάρος μας μεγαλύτερο ή μικρότερο  

2α.  Ανελκυστήρας με επιτάχυνση α προς τα πάνω  

Παρατηρητής στο έδαφος  

Για τον παρατηρητή του εδάφους ο άνθρωπος κινείται μαζί 
με τον ανελκυστήρα και έχει επιτάχυνση α . 

Οι δυνάμεις που ασκούνται στον άνθρωπο είναι  

1. Το βάρος του (Β) 

2. Η αντίδραση (Ν) από το δάπεδο  

Θεμελιώδης εξίσωση : 

  𝐹               (     

Έτσι  ο παρατηρητής του εδάφους εξηγεί γιατί  η ζυγαριά  
δείχνει τιμή μεγαλύτερη του βάρους  

Παρατηρητής μέσα στον ανελκυστήρα  
Όταν ο ανελκυστήρας ξεκινάει να ανεβαίνει έχει 

επιτάχυνση α με φορά προς τα πάνω  και τότε ο επιβάτης  

αισθάνεται το βάρος του μεγαλύτερο .Aυτό μπορεί να 

ερμηνεύσει αν  δεχτεί την ύπαρξη μιας αδρανειακής 

δύναμης F με φορά  προς τα κάτω (αντίρροπη της 

επιτάχυνσης) η  οποία  έχει μέτρο F=ma 

Ο επιβάτης βλέπει τον εαυτό του ακίνητο και έτσι οι 

δυνάμεις που δέχεται θα έχουν μηδενική συνισταμένη  

 𝐹        𝐹          

Έτσι  ο παρατηρητής του ανελκυστήρα εξηγεί γιατί  η 
ζυγαριά  δείχνει τιμή μεγαλύτερη του βάρους  

 

F 

 

N 

B 

F 
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2β. Ανελκυστήρας με επιτάχυνση α προς τα κάτω  

Παρατηρητής στο έδαφος  

Για τον παρατηρητή του εδάφους ο άνθρωπος κινείται 
μαζί με τον ανελκυστήρα και έχει επιτάχυνση α . 

Οι δυνάμεις που ασκούνται στον άνθρωπο είναι  

1. Το βάρος του (Β) 

2. Η αντίδραση (Ν) από το δάπεδο  

Θεμελιώδης εξίσωση : 

  𝐹               (     

Άρα η ζυγαριά  δείχνει τιμή μικρότερη του βάρους 

  

Παρατηρητής μέσα στον ανελκυστήρα  

Όταν ο ανελκυστήρας ξεκινάει να κατεβαίνει έχει  

επιτάχυνση α με φορά προς τα κάτω  και τότε ο επιβάτης  

αισθάνεται το βάρος του μικρότερο  .Aυτό το αποδίδει σε 

μια βαρυτική δύναμη με φορά προς τα πάνω  (αντίρροπη 

της επιτάχυνσης) που έχει μέτρο F=ma 

Ο επιβάτης βλέπει τον εαυτό του ακίνητο και έτσι οι 

δυνάμεις που δέχεται θα έχουν μηδενική συνισταμένη  

 𝐹        𝐹           

Έτσι  ο παρατηρητής του ανελκυστήρα εξηγεί γιατί  η 
ζυγαριά  δείχνει τιμή μεγαλύτερη του βάρους  

3. Όχημα που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση   

Παρατηρητής στο έδαφος  
Ένα όχημα που κάνει κυκλική τροχιά έχει κεντρομόλο επιτάχυνση (    με φορά 

προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 

       

Ένα σώμα που βρίσκεται μέσα στο όχημα κάνει κυκλική τροχιά και δέχεται 

δυνάμεις που η συνισταμένη τους ονομάζεται κεντρομόλος δύναμη (𝐹   και έχει 

φορά προς το κέντρο του κύκλου  

𝐹           

Παρατηρητής εντός του οχήματος   
Ο επιβάτης του οχήματος  αισθάνεται  μια δύναμη να τον  σπρώχνει προς τα έξω 

και αυτό μπορεί να ερμηνεύσει αν  δεχτεί την ύπαρξη μιας αδρανειακής 

δύναμης (F) με φορά  προς τα έξω που ονομάζεται φυγόκεντος δύναμη και η  

οποία  έχει μέτρο F=ma .Ο επιβάτης βλέπει τον εαυτό του ακίνητο και έτσι οι 

δυνάμεις που δέχεται θα έχουν μηδενική συνισταμένη  

Εξ ίσου καλά μπορεί  να θεωρήσει την φυγόκεντρο δύναμη ότι προέρχεται από 

κάποιο βαρυτικό πεδίο που έλκει προς τα έξω . 

Η φυγόκεντρoς δύναμη έχει μέτρο              

 

N 

α 

B 

 

N 

F 

B 
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4. Όταν το όχημα είναι η ίδια η Γή  

Ο παρατηρητής στην επιφάνεια της Γής βρίσκεται μέσα σε κινούμενο όχημα που 

κάνει κυκλική τροχιά .Το κινούμενο όχημα είναι η ίδια η Γή , η οποία 

περιστρέφεται με περίοδο  Τ=24h=86400s 

Μέτρηση του Βάρους όταν λάβουμε υπ όψιν την περιστροφή της Γής 

Aν θεωρήσουμε την Γη ως τέλεια ομογενή σφαίρα θα αποδείξουμε ότι η 
μέτρηση του βάρους δίνει μεγαλύτερες τιμές κοντά στους πόλους από ότι 
κοντά στον ισημερινό ..  

Η διαφορά τιμών στη μέτρηση οφείλεται στη φυγόκεντρο δύναμη    
Για τον παρατηρητή που βρίσκεται στην επιφάνεια της Γής το σώμα ισορροπεί  

Και έτσι οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα έχουν συνισταμένη μηδέν.  

Η μετρούμενη τιμή του βάρους (Β΄) ισούται με τη συνισταμένη των δυνάμεων  

1. Βάρους (Β) και  

2. Φυγόκεντρης δύναμης (F) 

Η δύναμη Ν που δέχεται το σώμα από το δάπεδο  είναι αντίθετη της 

συνισταμένης (Β΄) του βάρους (Β) και της φυγόκεντρης δύναμης(F)  

Η  Ν ισούται κατά μέτρο με τη μετρούμενη τιμή του βάρους Ν=Β΄ 
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Η φυγόκεντρη δύναμη βρίσκεται πάνω στην ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που 

κάνει το σώμα και έχει κατεύθυνση προς τα έξω . Για το μέτρο της ισχύει:  

𝐹         
   

  
  

Όπου r= ακτίνα κυκλικής τροχιάς ενός σημείου της επιφάνειας της Γης  

Όσο αυξάνει το γεωγραφικό πλάτος μικραίνει η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς  

Aπό το σκιασμένο ορθογώνιο τρίγωνο βρίσκουμε την ακτίνα της κυκλικής 

τροχιάς του σημείου Α που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος φ. 

         

Στον ισημερινό της Γής η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι ίση με την ακτίνα 

της Γης (R)                         

και προκύπτει 𝐹  
  

     
  

Σε γεωγραφικό πλάτος 60⁰ η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι          
 

 
   

        ύ          𝐹  
  

     
  

Μετρούμενο Βάρος Β΄ (αυτό που μετράμε) 
Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το μετρούμενο  βάρος Β΄ ενός σώματος στη 

θέση Ι (ισημερινός) και στη θέση Α που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος  φ. 

Το μετρούμενο  βάρος Β΄ είναι η συνισταμένη του βάρους (Β) και της  

φυγόκεντρης δύναμης (F)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

A 

-Β΄ 

Β 

F 

-Β΄ 

 𝛪
  

 𝛢
  

 

Β 

F΄ 

 

φ 

φ 
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Στον ισημερινό (Ι) συμβολίζω το μετρούμενο  βάρος με   
  

Στη θέση Α συμβολίζω το μετρούμενο  βάρος με   
  

Το βάρος (Β) είναι η ελκτική δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γή ,έχει  

κατεύθυνση πάντα προς το κέντρο της Γης και το μέτρο της είναι ίδιο σε 

όλα τα σημεία που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης . 

Υπολογισμός  του φαινομενικού  βάρους  Β΄ στα σημεία Ι και Α 

Στον Ισημερινό σημείο(Ι)  :  

      ό        ύ     𝐹 έ     έ     

    𝐹   
   

  
  

             ό  ά        𝛪          ί         
  ή         ί     

      (   
             (    

 

Σε γεωγραφικό πλάτος φ (Σημείο Α)  

Το μετρούμενο  βάρος του σώματος στο Α 

 το συμβολίζω  με   
  ή     . 

Για να βρούμε την Β΄ εργαζόμαστε ως εξής : 

Βρίσκουμε το μέτρο της φυγόκεντρης δύναμης που 

είναι  

𝐹    
   

  
   

   

  
      

𝐹    
   

  
       𝐹      

            όπου F  η τιμή της φυγόκεντρης δύναμης  στον ισημερινό  
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Προσθέτουμε και αφαιρούμε το 2𝐹      και έχουμε  

       (𝐹       2𝐹      2𝐹      2𝐹       

    (  𝐹       2𝐹     (        

     ή           (  
              (   

𝛢 ό (      (2       ύ    :    
    

  

Άρα ακόμη και αν η γη είναι τέλεια και ομογενής σφαίρα η μέτρηση του 

βάρους κοντά σους πόλους θα έδινε μεγαλύτερη τιμή από την τιμή που 

δίνει κοντά στον ισημερινό  
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