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∆ΥΝΑΜΕΙΣ





Οι δυνάµεις, γενικά:
σπρώχνουν ή τραβούν τα σώµατα
µετακινούν ή σταµατούν τα σώµατα
περιστρέφουν τα σώµατα
παραµορφώνουν ή αλλάζουν τα σχήµατα των σωµάτων

Αντίθετα µε τη µάζα, µε το µήκος ή µε τον όγκο, η δύναµη είναι κάτι που δεν
προϋπάρχει σε ένα σώµα Η δύναµη είναι µια αλληλεπίδραση µεταξύ δυο σωµάτων,
πχ του δρόµου και των ποδιών µας, του νερού και των χεριών µας, της µπάλας και
των χεριών ή των ποδιών µας.
Με άλλα λόγια, ένα σώµα µπορεί να ασκήσει µια δύναµη σε ένα άλλο, άλλα
δεν µπορεί να κατέχει µια δύναµη ως κάτι ξεχωριστό. Τη δύναµη τη συναντάµε µε
διάφορες ονοµασίες όπως βάρος, έλξη, άπωση, αντίσταση, τριβή κ.α.
Για να καθορίσουµε τη δύναµη που δέχεται ένα σώµα ή τη δύναµη που ασκεί
ένα σώµα σε ένα άλλο, χρειάζεται να γνωρίζουµε τρία στοιχεία:




το µέτρο της δύναµης (αριθµητική τιµή και µονάδα µέτρησης)
τη διεύθυνση και τη φορά της δύναµης
το σηµείο εφαρµογής της.

Είναι, εποµένως, φανερό ότι η δύναµη είναι διανυσµατικό µέγεθος
Στην παρακάτω εικόνα η δύναµη ασκείται στο σηµείο Ο του βαγονιού Το
σηµείο Ο δείχνει το σηµείο εφαρµογής της δύναµης, ενώ το διάνυσµα δείχνει τη
διεύθυνση και τη φορά της δύναµης
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∆υνάµεις επαφής και δυνάµεις από απόσταση
1. Οι δυνάµεις ασκούνται στα σώµατα είτε εξ επαφής είτε από απόσταση
2. Οι δυνάµεις ασκούνται είτε από έµψυχα είτε από άψυχα σώµατα
3. Ένα σώµα δέχεται τόσες δυνάµεις όσα τα σώµατα µε τα οποία έρχεται σε
επαφή, και επιπλέον τόσες δυνάµεις όσα είναι τα πεδία µέσα στα οποία
βρίσκεται.
Πεδία στα οποία µπορεί να βρίσκεται το σώµα είναι το βαρυτικό, το ηλεκτρικό, το
µαγνητικό και άλλα πεδία που προς το παρόν δεν µας ενδιαφέρουν
∆υνάµεις επαφής
∆υν
άµει
ς
από
από
στα
ση
(πεδ
ίου)

Σχεδιασµός δυνάµεων
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Για να σχεδιάζουµε σωστά δυνάµεις, θα πρέπει να έχουµε υπόψη τα παρακάτω






Πριν αρχίσουµε να σχεδιάζουµε κάθε δύναµη σ'ενα σώµα, πρέπει να βρούµε
από που προέρχεται κάθε δύναµη η οποία ασκείται πάνω σε αυτό.
Θεωρούµε ότι τα σώµατα που θα εξετάσουµε είναι οµογενή και το βάρος τους
ασκείται στο γεωµετρικο κεντρο τους (θα µαθουµε οτι το σηµειο αυτο λεγεται
κεντρο βαρους)
Σχεδιάζουµε το βάρος του σώµατος πάντοτε κατακόρυφα.



Οι δυνάµεις που ασκούνται από τοιχώµατα είναι κάθετες σε αυτά, όταν δεν
υπάρχουν τριβές



Οι δυνάµεις που ασκούνται από σχοινιά – νήµατα είναι πάντοτε πάνω στη
διεύθυνση των νηµάτων µε φορά από το σώµα προς το νήµα.
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Οι δυνάµεις που ασκούνται από οξεία αιχµή είναι πάντοτε κάθετες στην
επιφάνεια του σώµατος στο σηµείο επαφής

∆ύναµη από ελατήριο – Νόµος του Hooke
Αν ένα σώµα είναι σε επαφή µε ένα ελατήριο θα δεχτεί δύναµη από το ελατήριο,
µόνο αν αυτό είναι παραµορφωµένο από το φυσικό του µήκος (επιµηκυµένο ή
συσπειρωµένο).
Αν το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος, δεν ασκεί δύναµη στο σώµα.
Η δύναµη που ασκεί ένα ελατήριο σε ένα σώµα έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του
άξονα του ελατηρίου και φορά που είναι από το ελατήριο προς το σώµα, αν το
ελατήριο έχει συσπειρωθεί ή από το σώµα προς το ελατήριο, αν το ελατήριο έχει
επιµηκυνθεί.
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∆ιαπιστώνεται πειραµατικά, ότι για τα ελαστικά σώµατα ισχύει ο νόµος του
Hooke (Χουκ), σύµφωνα µε τον οποίο:
Οι ελαστικές παραµορφώσεις των στερεών σωµάτων, είναι ανάλογες µε τις
δυνάµεις που τις προκαλούν
Η σχέση αυτή µεταξύ δύναµης και παραµόρφωσης µπορεί να αποδοθεί
µαθηµατικά ως εξής

F=kx

Η δύναµη που ασκεί ένα ελατήριο σε ένα σώµα, τείνει να επαναφέρει το σώµα
στη θέση όπου το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος.
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