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Έργο σταθερής δύναμης 
Ένα θεατρικό “παραμύθι” για τον υπολογισμό 

του έργου σταθερής δύναμης. Διάρκεια 20 

λεπτά. 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

  Μια φορά και έναν καιρό ένας καλός Φαραώ της 

Αιγύπτου ήθελε να κτίσει μια πυραμίδα, που θα 

ήτανε εντυπωσιακή και στο εσωτερικό της θα 

συνέχιζε τη ζωή και μετά το θάνατο του, ως 

βασιλέας και θεός, όπως πιστευόταν την εποχή 

εκείνη. 

 

 

 

Για αυτό το σκοπό κάλεσε όλους τους σοφούς της 

χώρας και τους ζήτησε να του σχεδιάσουν μια 

πυραμίδα. Επειδή όμως τον διέπνεε και το αίσθημα 

της δικαιοσύνης ήθελε και οι αμοιβές των εργατών 

να είναι δίκαιες.  
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Φαραώ : Με όλο τον σεβασμό μου θέλω να βρείτε 

έναν τρόπο να πληρώνονται δίκαια οι εργάτες. 

 

Σοφός 3 : Βασιλέα μας μην ανησυχείς. Θα                   

επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα με έτοιμα τα σχέδια 

μας. 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι μέρες πέρασαν γρήγορα και οι σοφοί 

επισκέφθηκαν το παλάτι του Φαραώ με έτοιμα τα 

σχέδια τους. Ο Βασιλιάς εντυπωσιάστηκε από το 

μεγαλείο των σχεδίων. Το ενέκρινε και ζήτησε να 

του αναλύσουν την οικονομική αμοιβή των 

εργατών. 

Φαραώ : Σας παρακαλώ μπορείτε να μου 

εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα αμείβονται οι εργάτες;  

Σοφός 1 : Μεγαλειότατε ξέρουμε ότι στη χώρα μας 

που το μεγαλύτερο μέρος της είναι έρημος, οι 

πέτρες που θα χρησιμοποιηθούν βρίσκονται μακριά 

η μία από την άλλη. Επομένως οι εργάτες θα 

πληρωθούν ανάλογα με τον αριθμό από τις πέτρες 

που θα κουβαλάνε επί την απόσταση της διαδρομής 

που κάνουνε.  
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Παραστάτης 1 (εμφανίζεται με ταμπλό που θα έχει 

τα παρακάτω) :  

Αμοιβή = Αριθμός από πέτρες x απόσταση 

W = N x S 

Φαραώ : Σκηνικές οδηγίες (Σκέφτεται για λίγο) 

Μου αρέσει. Το ακούω δίκαιο. 

Σύζυγος : Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, μεγάλε 

Φαραώ. 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Αμέσως μετά δίνεται εντολή για τη έναρξη των 

έργων κατασκευής της πυραμίδας. 
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Ο καιρός περνούσε και το έργο συνεχιζόταν με 

γρήγορους ρυθμούς. Μια ημέρα όμως ένας 

επιστάτης Αξιωματικός είδε τους εργάτες που 

εργάζονταν σε ανηφόρα να κουράζονται 

περισσότερο. Έτρεξε αμέσως στα ανάκτορα και 

ζήτησε ακρόαση από τον Φαραώ. 

Αξιωματικός επιστάτης : Βασιλιά μου οι εργάτες 

που κουβαλούν τις πέτρες σε ανηφόρα κουράζονται 

περισσότερο από εκείνους που τις μεταφέρουν σε 

οριζόντιο δρόμο. 

Φαραώ : Πράγματι έχεις δίκαιο. 

Κάλεσε αμέσως τους σοφούς. 

Αξιωματικός επιστάτης : Μάλιστα  

Φαραώ : Τι αδικία ! Να εργάζεσαι περισσότερο και 

να έχεις την ίδια αμοιβή. 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

Οι σοφοί έφθασαν σχεδόν αμέσως. 

Σοφός 2 : Τα σέβη μας(με υπόκλιση). 

Ο Φαραώ εξηγεί για λίγο 

Αφού τους εξήγησε το πρόβλημα που προέκυψε, οι 

σοφοί αποχώρησαν τρέχοντας για να κερδίσουν 

χρόνο για να λύσουν το πρόβλημα. 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

Επέστρεψαν την επόμενη ημέρα και ζήτησαν 

ακρόαση από το Βασιλιά. Ο Υπασπιστής 

ανακοίνωσε τον ερχομό τους. 

Υπασπιστής : Μεγαλειότατε έχουνε έρθει οι σοφοί. 

Φαραώ : Να περάσουν. 

Σοφός 1: Είμαστε έτοιμοι. 

Σοφός 2 : Το πρόβλημα θα λυθεί αν με ένα ελατήριο 

μετρήσουμε τη δύναμη που τραβά  την πέτρα ο 

εργάτης στην ανηφόρα και αντί να 

πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό από τις πέτρες, θα 

πολλαπλασιάζουμε με την τιμή της  οριζόντιας 

δύναμης. (Δηλαδή, από το πόσο έχει επιμηκυνθεί το 

ελατήριο συμπεραίνουμε και για την τιμή της δύναμης 

που πρέπει να καταβάλουμε ) 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

Στη συνέχεια ο σοφός παρουσίασε στον βασιλιά τον 

νέο τύπο πληρωμής των εργατών. 
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Παραστάτης 2 : Με το «ταμπλό» δείχνουμε την 

παρακάτω σχέση. 

 

Αμοιβή = Δύναμη x απόσταση 

W = F x S 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Τα χρόνια περνούσανε και το έργο συνεχιζότανε με 

γρήγορους ρυθμούς. 

 

 

Η πυραμίδα ανέβαινε υψομετρικά και σου 

προκαλούσε το θαυμασμό. 

Μια μέρα όμως καθώς ο Φαραώ βγήκε στην 

βεράντα του παλατιού για να παρακολουθήσει την 

κατασκευή του έργου αντίκρισε κάτι  τρομερό για 

τον ίδιο. Οι περισσότεροι εργάτες ήταν ανεβασμένοι 

επάνω στις πέτρες που κουβαλούσαν οι υπόλοιποι. 
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Όταν έφθαναν κοντά στην πυραμίδα πλησίαζαν το 

ταμείο πληρωμών και εισέπρατταν τα χρήματα που 

αντιστοιχούσαν στη μετακίνησή τους. Δηλαδή, 

απόσταση επί τη δύναμη του βάρους τους που 

ασκούσαν στην πέτρα, το οποίο μετρούσαν 

δανειζόμενοι το ελατήριο «μετρητή».   Ξέφρενος ο 

Φαραώ άρχιζε να φωνάζει ! 
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Φαραώ : Φρουροί να συλλάβετε γρήγορα τους 

Αξιωματικούς επιστάτες και να τους φέρετε εδώ. 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Παράλληλα καλεί τους σοφούς. Αυτοί σπεύδουν 

γρήγορα να έρθουν στο παλάτι. Σκυφτοί 

πλησιάζουν το βασιλιά. 

Σοφοί : Αφέντη μας συχώρεσε μας. Θα το 

διορθώσουμε το λάθος μας.  

Σκηνική οδηγία 

Οι Σοφοί αποχωρούν (κίνηση όχι αφήγηση). 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Μετά από δύο ημέρες οι Σοφοί επιστρέφουν στο 

βασιλιά. 

Σοφός 3 (μεγαλύτερος ηλικιακά) : Για να 

μπορέσουμε να λύσουμε μια για πάντα το πρόβλημα 

θα πρέπει να βάλουμε τον παρακάτω περιορισμό. 

Όταν η δύναμη που ασκείται στην πέτρα που 

μεταφέρεται  είναι κάθετη στην απόσταση το 

αντίτιμο του εργάτη θα πρέπει να είναι μηδέν. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 
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Ο Φαραώ ανακοινώνει το νέο τρόπο πληρωμής 

στους υπηκόους του. 

 

Παραστάτης 1 :  

Αμοιβή ίση με μηδέν : W = 0 

Όταν η δύναμη είναι κάθετη στην απόσταση. 

 

Παραστάτης 2 : 

Αμοιβή ίση με δύναμη επί απόσταση : W = F · S 

 Όταν η δύναμη είναι παράλληλη στη μετακίνηση. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι εργάτες ζητωκραυγάζουν χαρούμενοι για την 

δικαιοσύνη του βασιλιά τους. 

Αρχιεργάτης : Ζήτω ! Ζήτω ο δίκαιος βασιλιάς 

μας ! 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

Καθώς όλα κυλούσαν ομαλά ο λογιστής πληρωμών 

διαπίστωσε μια μέρα ένα πρόβλημα με έναν ψηλό 

εργάτη που μετέφερε την πέτρα με τέτοιο τρόπο που 

το σχοινί σχημάτιζε μια     γωνία φ με τον ορίζοντα. 

Λογιστής 1: Ο ψηλός εργάτης κουράζεται λιγότερο 

ή περισσότερο από τους άλλους ; 

Σκηνική οδηγία (δίπλα του ένας πιο κοντός εργάτης)   

Λογιστής2: Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που  λες ! 

Τώρα τι κάνουμε ; 

Λογιστής 1 : Έχω μια ιδέα ! 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Τρέχει να ανακοινώσει το νέο πρόβλημα στον 

Βασιλιά του, ο οποίος τον δέχεται αμέσως και του 

προτείνει την σκέψη του. 

Βέβαια, χρειάστηκε να ανακαλέσει στη μνήμη του 

τα μαθήματα γεωμετρίας του δασκάλου του στα 

μαθητικά του χρόνια,  να κάνει ανάλυση της 

δύναμης σε συνιστώσες και να υπολογιστεί το έργο 

που ξοδεύει ο κάθε εργάτης μόνο από την οριζόντια 

συνιστώσα, αφού η κάθετη δεν παίζει κανένα ρόλο 

στη μετακίνηση του σώματος. 
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Έτσι εμφανίστηκε  ένας νέος όρος, για τον  οποίο 

κανένας δεν ξέρει αν προήλθε από τότε, ονομάζεται 

συνημίτονο  και πολλαπλασιάζεται με το γινόμενο 

της δύναμης F επί την απόσταση  s. Δηλαδή : 

          

                     

                                                                         F 
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Παραστάτης 1 :  

συν φ=
𝑭𝟏

𝑭
 ή  F1= F ·  συν φ 

δηλαδή, το μήκος του οριζόντιου 

τμήματος(οριζόντια δύναμη F1 ) μπορεί να 

αντικατασταθεί με την τιμή της δύναμης F 

πολλαπλασιαζόμενη με το συν φ. 

Παραστάτης 2 : Για τον υπολογισμό του έργου, 

δηλαδή για την αμοιβή  καταλήγουμε στην 

παρακάτω σχέση : 

  W=F · S · συν φ 

Έργο = δύναμη επί απόσταση επί συνημίτονο της 

γωνίας φ 
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Ο Βασιλιάς ήταν χαρούμενος για τις σκέψεις του 

που λύθηκε και αυτό το πρόβλημα με απλότητα.  

Ο  Φαραώ πλέον πλήρωνε δίκαια τους εργάτες του, 

και ήτανε πολύ αγαπητός στους υπηκόους του.  

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 


