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Πειραµατική Εύρεση Κέντρου Βάρους 
 

Όταν ένα σώµα έχει ακανόνιστο σχήµα, είναι δυνατό να 

βρούµε το Κ.Β. του, κρεµώντας το µε ένα νήµα από δύο 

τουλάχιστον σηµεία του. Σε κάθε περίπτωση προεκτείνουµε τη 

διεύθυνση του νήµατος από κάθε σηµείο και στην τοµή των 

δύο προεκτάσεων βρίσκεται το κέντρο βάρους.  

 

Να δικαιολογήσετε την πρόταση αυτή 

 

Απάντηση 
 

Το στερεό ισορροπεί µε την επίδραση του βάρους του και την 

τάση του νήµατος από όποιο και σηµείο αναρτηθεί.  

 

Γενικά όταν ένα στερεό ισορροπεί µε δύο δυνάµεις τότε οι δυνάµεις αυτές είναι 

αντίθετες και συγγραµµικές δηλ. έχουν ίδιο µέτρο, αντίθετη φορά και ίδιο φορέα 

διεύθυνσης.  

Αυτό µπορεί εύκολα να αποδειχθεί ως εξής:  

Από την ισορροπία προκύπτει 
1 2 1 2

0 0F F F F FΣ = ⇒ + = ⇒ = −
� � � � �

 δηλ. οι δυνάµεις είναι 

αντίθετες και έτσι αποτελούν ζεύγος δυνάµεων.  

Για να αποκλείσουµε την µη ύπαρξη ροπής θα πρέπει η ροπή του ζεύγους να είναι µηδέν 

που συµβαίνει µόνο όταν είναι στην ίδια ευθεία ώστε d=0.  

Στ = 0 ⇒ F·d=0⇒d=0.  

 

Στην περίπτωση που το σώµα ισορροπεί αναρτηµένο από το Α ισχύει:  
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Και από τη στροφική ισορροπία σύµφωνα µε τα παραπάνω, το βάρος 

και η τάση του νήµατος θα είναι συνευθειακές δυνάµεις και έτσι το 

βάρος θα έχει σηµείο εφαρµογής που θα βρίσκεται πάνω στο φορέα 

της διεύθυνσης της τάσης του νήµατος. ∆ηλ. θα βρίσκεται στην µπλε 

διακεκοµµένη γραµµή του σχήµατος 1. 

 

Αναρτούµε το σώµα από το σηµείο Β. σχήµα 2  

 

Με την ίδια συλλογιστική η δύναµη του βάρους θα είναι αντίθετη από 

την τάση του νήµατος και το βάρος τώρα θα περνά από την 

διεύθυνσης της τάσης του νήµατος κατά µήκος της κόκκινης 

διακεκοµµένης γραµµής. 

 

Το βάρος του σώµατος ενεργεί στο ίδιο σηµείο όπως και να 

στρέψουµε το σώµα. Αυτό σηµαίνει ότι είτε είναι αναρτηµένο από το 

σηµείο Α ή από το σηµείο Β ή και από οποιοδήποτε άλλο το σηµείο 

εφαρµογής του βάρους είναι το ίδιο. Αν αναρτηθεί από το σηµείο Α 

βρίσκεται κατά µήκος της µπλε γραµµής ενώ από το Β κατά µήκος της 
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κόκκινης. Για να ικανοποιούνται και οι δύο απαιτήσεις ταυτόχρονα θα πρέπει το βάρος 

να έχει σηµείο εφαρµογής το κοινό σηµείο των δύο αυτών ευθειών που είναι το σηµείο 

τοµής τους. 

 

Χ. Αγριόδηµας  


