
Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας 

 

ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ :  Όταν σε ένα σώμα  η συνολική δύναμη είναι μηδέν, τότε το σώμα 

ισορροπεί.  (Ισορροπία = ακινησία ή ευθύγραμμη ομαλή κίνηση).   

 

Τι γίνεται στη περίπτωση που στο σώμα υπάρχει συνισταμένη με μη μηδενική τιμή;  Αυτό 

είναι το θέμα που θα δούμε σε τούτες εδώ τις σελίδες.  Ας ξεκινήσουμε δηλώνοντας : 

Όταν σε σώμα ασκηθεί δύναμη  (ή συνισταμένη μη μηδενική), τότε η 

ταχύτητα του σώματος θα αλλάξει. Ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή αν σε σώμα 

διαπιστωθεί αλλαγή στην ταχύτητα, τότε κάποια δύναμη (ή κάποια μη μηδενική συνισταμένη) είναι 

υπεύθυνη για την αλλαγή στη ταχύτητα. 

 

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. 

(Ι)   Στην διπλανή εικόνα αφήσαμε τη μπάλα στη θέση Α.  Αφήσαμε 

σημαίνει χωρίς ταχύτητα!   Η μπάλα κατεβαίνει προς τα κάτω – 

κινούμενη πάνω στη κατακόρυφο- με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Ποια δύναμη είναι υπεύθυνη για αυτή τη μεταβολή στο μέτρο της 

ταχύτητας; 

Απάντηση :  Το Βάρος! 

 

 

         

 (ΙΙ)  Στην εικόνα δίπλα, ο αλεξιπτωτιστής ‘κατέβηκε’ με σχετικά 

μικρή και όχι αυξανόμενη ταχύτητα, διότι φρόντισε κατά την πτώση 

του, εκτός του βάρους να ασκηθεί και άλλη δύναμη!  Μια δύναμη 

που ασκήθηκε από το αλεξίπτωτο. 

Αυτή η δύναμη είναι αντίθετης φοράς με τη δύναμη του βάρους… 

 

Στη Σελήνη, θα μπορούσε ο αλεξιπτωτιστής  να κάνει ανάλογο άλμα; 

 
 

 



 

 

 

    (ΙΙΙ)   Δυο εικόνες, η μια από τον 

μικρόκοσμο  και η άλλη από τον 

μακρόκοσμο.  

Η δύναμη που ασκεί ο πυρήνας στο 

ηλεκτρόνιο προκαλεί την κίνηση του 

γύρω απ' αυτόν.  

Η βαρυτική έλξη που ασκεί ο ήλιος στη 

γη, προκαλεί την περιφορά της γύρω 

του.  

Και στις δυο, η ταχύτητα αλλάζει 

συνεχώς κατεύθυνση. 

 

 

             (IV)  Στην εικόνα δίπλα, το σώμα κινείται οριζόντια 

προς τα δεξιά (Βλέπε ταχύτητα), σε επαφή με ένα επίπεδο. 

Υπάρχει τριβή (που αντιστέκεται). 

Λοιπόν!  

Καθώς η κίνηση θα εξελίσσεται, η τριβή θα μειώσει μέχρι 

μηδενισμού τη ταχύτητα.  Το σώμα είναι ‘καταδικασμένο’ 

να σταματήσει.  

 

 

 

    (V)  …Θέλει να κινήσει το σώμα, καταβάλλοντας ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια. Μάλλον 

δεν θα τα καταφέρει.  Τι δεν έλαβε υπόψη του ;  



(VI)  Ο οδηγός φρενάροντας, έδωσε τη δυνατότητα στο 

αυτοκίνητο να αναπτυχθεί στα λάστιχα, δύναμη τριβής, 

ικανή να αλλάξει / μειώσει την ταχύτητα του 

αυτοκινήτου. 

Σε ολισθηρό οδόστρωμα, αυτό δεν θα μπορούσε να 

συμβεί.  Τώρα ξέρετε γιατί η οδήγηση απαιτεί προσοχή 

και …δεξιότητες. 

 

 

Ας σταματήσουμε εδώ την καταγραφή παραδειγμάτων, για να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα 

προς διερεύνηση: 

Με ποιο τρόπο συνδέεται η δύναμη με τη μεταβολή της ταχύτητας; 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σ' ένα σώμα που έχει ορισμένη μάζα, 

τόσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα του. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός σώματος, τόσο δυσκολότερα μπορεί να 

μεταβληθεί η ταχύτητα του. 

Λοιπόν! 

Θα ενισχύσω τις δυο προτάσεις με λίγες εικόνες. 

 

  (Ι)  Στην εικόνα, αν ασκήσουμε μεγαλύτερη δύναμη, 

τότε η ταχύτητα θα μεταβληθεί πιο γρήγορα… 

…Αν όμως διπλασιάσουμε τον αριθμό από τα τούβλα 

και κρατήσουμε την ίδια δύναμη, τότε η μεταβολή 

της ταχύτητας θα είναι πιο αργή. 

       

(ΙΙ)  Έρχεται πάνω σας ένα μαξιλάρι –σε στιγμές παιχνιδιού- και 

απλώνεται τα χέρια σας για να το πιάσετε. Το μαξιλάρι έχει μικρή 

μάζα και με τη δύναμη που θα ασκήσετε πάνω του πιάνοντάς το, 

μπορείτε να το σταματήσετε. Αν ερχόταν πάνω σας κάτι ιδιαίτερα 

βαρύτερο, παράδειγμα τσιμεντόλιθος, πως θα αντιδρούσατε; 

Υποψιάζομαι ότι θα προσπαθούσατε να αποφύγετε την επαφή, διότι η μεγάλη μάζα του -για να 

σταματήσει, έχει απαιτήσεις μεγάλης δύναμης, πέρα από τα όρια μαθητών γυμνασίου.  

 

(ΙΙΙ)  Γιατί η μπάλα το βόλεϊ  είναι ελαφριά; Στο βόλεϊ η μπάλα έρχεται και επιστέφεται προς το 

γήπεδο του αντιπάλου. Η επιστροφή είναι σημαίνει μεταβολή στη ταχύτητα της μπάλας. Επομένως 

χρειάζεται σημαντική δύναμη. Αν η μπάλα ήταν και βαριά, τότε κανείς δεν θα έπαιζε βόλεϊ, αφού η 

καταπόνηση των χεριών θα μας απέτρεπε από το να ξαναπαίξουμε…   



  

 (ΙV)  Γιατί ένας αθλητής σφαιροβολίας, θα στείλει τη σφαίρα πιο μακριά 

από σας;  

Διότι ασκεί μεγαλύτερη δύναμη και επομένως η σφαίρα θα φύγει από το χέρι του 

με μεγαλύτερη ταχύτητα …και θα πάει πιο μακριά. 

 

(Να μη αγνοήσουμε και την τεχνική του αθλητή, σχετικά με  τη γωνία βολής, κ.α.) 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ:   Στη  πρώτη τάξη του Λυκείου, θα μάθετε μια σπουδαία 

εξίσωση, γνωστή ως δεύτερος νόμος  του Νεύτωνα.  Αυτή έχει την εξής δομή: 

          
       

  
 

Τι λέει;    Λέει ότι η μεταβολή της ταχύτητα, έχει εξάρτηση από την δύναμη (ή την συνισταμένη 

δύναμη), από τη μάζα (m) του σώματος και από τη διάρκεια (Δt), που η δύναμη θα ασκηθεί στο 

σώμα. Τόσο απλά! 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι δυνάμεις προκαλούν ισορροπία (Fολική=0) ή μεταβολή στη ταχύτητα (Fολική≠0).   Η 

μεταβολή της ταχύτητας εξαρτάται από τη μάζα, τη δύναμη και τη διάρκεια , που η δύναμη 

έδρασε στο σώμα. 

 

 

https://youtu.be/HWNZtlHX3fo
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