
Σύνθεση δυνάμεων 

  Ο όρος «σύνθεση δυνάμεων»  σημαίνει διαδικασία αντικατάστασης δυο ή περισσότερων δυνάμεων που 

ασκούνται σε ένα σώμα, με μία έτσι ώστε να προκαλείται το ίδιο αποτέλεσμα. 

Η δύναμη που αντικαθιστά τις υπόλοιπες δυνάμεις λέγεται συνισταμένη δύναμη. Οι δυνάμεις που αντικαθίστανται 

ονομάζονται συνιστώσες. 

 

Θα μελετήσουμε ορισμένες απλές περιπτώσεις σύνθεσης : 

 

Α]  Οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. Είναι ομόρροπες λέμε. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, η συνισταμένη έχει ίδια διεύθυνση με τις αρχικές, ίδια 

φορά και μέτρο : 

             

 

 

 

Β]  Οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά. Είναι αντίρροπες λέμε. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, η συνισταμένη έχει ίδια διεύθυνση με τις αρχικές, 

φορά ίδια με την δύναμη που έχει μεγαλύτερο μέτρο ( 7 N )    και   μέτρο :  

             

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Στη περίπτωση που οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και ίσα μέτρα, λέγονται 

αντίθετες και προφανώς Fολική = 0 ! 

Δείτε το ! 

   

  

 

                             Η κόκκινη και η μπλε είναι αντίθετες. Δίνουν 

συνισταμένη μηδέν. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ :  Πότε δυο δυνάμεις θα λέγονται ίσες ;   Πότε ίσου μέτρου; 



Γ]  Οι δυνάμεις έχουν διαφορετικές διευθύνσεις 

 

  Για να συνθέσουμε δυο δυνάμεις με διαφορετικές 

διευθύνσεις :  

 Σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο που έχει 

πλευρές τα διανύσματα που παριστάνουν τις δυνάμεις.  

 Η διαγώνιος του παραλληλογράμμου, που 

περνάει από την κοινή αρχή των διανυσμάτων, 

παριστάνει τη συνισταμένη των δυνάμεων.  

 Το μέτρο της συνισταμένης καθορίζεται από το 

μήκος της διαγωνίου. (*) 

 Η διεύθυνση της προσδιορίζεται από τη γωνία που σχηματίζει με μια από τις δυο δυνάμεις (φ ή θ ). Κάθε 

μια από αυτές τις γωνίες μπορεί να μετρηθεί με ένα μοιρογνωμόνιο. 

(*) Εφαρμογή :  

Στη εικόνα (β) έστω ότι η F1 σχεδιάστηκε με μήκος 4 cm.  Και η F2 επίσης με 4 cm.  Με χάρακα μετράμε την Fολική  και 

έστω ότι βρέθηκε 7 cm.  Αν κάθε  1 cm αντιστοιχεί σε μέτρο δύναμης 20 Ν, ποια η τιμή της συνισταμένης ; 

(Απάντηση 140 N ) 

 

Μοιρογνωμόνιο ξέρετε να χρησιμοποιείται ;   Αν ναι,  βρείτε την τιμή της γωνίας φ. 

 

 

Μια ειδική περίπτωση σύνθεσης ! 

 

Οι δυνάμεις F1  και  F2  είναι κάθετες μεταξύ τους  και η διαγώνιος που 

αντιστοιχεί στην Fολική , μπορεί να υπολογιστεί από το πυθαγόρειο 

θεώρημα! 

 

Πράγματι, 

 

                      F2
ολ = F2

1 + F2
2        F2

ολ = (4 N)2 + (3 N)2     ή    

 

                                                           F2
ολ = 16 N2 + 9 N2      ή 

 

                                                           F2
ολ =25 N2    ή     

 

                                                                                                                                           F2
ολ = 52 N2    ή      Fολ = 5 N 

 

 

Τι μάθαμε ; 

 Ομόρροπες δυνάμεις :   4 και 3 = 7 

 Αντίρροπες δυνάμεις :   4 και 3 = 1 

 Κάθετες δυνάμεις :        4 και 3 = 5 

 

Πόσο κάνει το 4  και 3 ;  Δεν ξέρω, αν δεν έχω μπροστά μου τα διανύσματα.  Και πώς θα τα έχω μπροστά μου αν δεν μάθω να 

σχεδιάζω ;  Τώρα ξέρετε γιατί πρέπει να μάθετε να σχεδιάζετε σωστά διανύσματα… 
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