
1 
 

Γσλάκεης  Φσζηθή Β γσκλαζίοσ              Σατηλίδες Σσκεώλ 

 

 

Οη δσλάκεης προθαιούλ κεηαβοιή ζηελ ηατύηεηα ηωλ ζωκάηωλ 
ζηα οποία αζθούληαη. 

Οη δσλάκεης προθαιούλ παρακόρθωζε ηωλ ζωκάηωλ ζηα 
οποία αζθούληαη. 

Οη δπλάκεηο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Δπλάκεηο πνπ 
αζθνύληαη θαηά ηελ επαθή δύν ζσκάησλ (δπλάκεηο επαθήο) θαη 
δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη από απόζηαζε 

Ρόκπερη Χοσθ (Ηοοθ): 

Η επηκήθσλζε ελός ειαηερίοσ είλαη αλάιογε κε ηε δύλακε ποσ 
αζθείηαη ζ' ασηό. 

 

Τελ παξαπάλσ ηδηόηεηα ησλ ειαηεξίσλ ηελ εθκεηαιιεπόκαζηε ζηελ 
θαηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο δπλάκεσλ: ηωλ δσλακόκεηρωλ  

 

Η κολάδα δύλακες ζηο Γηεζλές Σύζηεκα Μολάδωλ (S.I) ολο-
κάδεηαη 1 Ν (Νηούηολ). 

Απηή ηε δύλακε ν Νεύησλαο ηελ νλόκαζε (γήηλν) βάρος ηνπ 
ζώκαηνο. Τν βάξνο είλαη δύλακε θαη επνκέλσο ε κνλάδα κέηξεζεο 
ηνπ ζην S.I είλαη ε κνλάδα ηεο δύλακεο, δειαδή ην Ν. 

Η γε αζθεί βαρσηηθή δύλακε ζ' νπνηνδήπνηε ζώκα, αλεμάξηεηα αλ 
απηό βξίζθεηαη ζην έδαθνο, πέθηεη ή αλπςώλεηαη. Η γε πάληνηε έιθεη 
ηα ζώκαηα πξνο ην θέληξν ηεο Οη βαρσηηθές δσλάκεης είλαη 
πάληοηε ειθηηθές 

 
H ηρηβή είλαη ε δύλακε ποσ αζθείηαη από έλα ζώκα ζε έλα άιιο 
όηαλ βρίζθοληαη ζε επαθή θαη ηο έλα θηλείηαη ή ηείλεη λα θηλεζεί 
ζε ζτέζε κε ηο άιιο. 
  
Η δύλακε εθείλε πνπ πξνθαιεί ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ην ζύλνιν 
ησλ επηκέξνπο δπλάκεσλ, δειαδή ε ζπλνιηθή δύλακε, ιέγεηαη 
ζσληζηακέλε. 

Εάλ δπν ή πεξηζζόηεξεο δπλάκεηο κε κέηξα Ρ1, Ρ2 θηι., έρνπλ ηελ 
ίδηα δηεύζπλζε θαη θνξά. ε ζπληζηακέλε ηνπο {Ρ0ι,) έρεη ηε δηεύζπλζε 
θαη θνξά ησλ δπλάκεσλ θαη κέηξν. 

Σηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη δπλάκεηο έρνπλ θαη ηζα κέηξα, ε 
ζπληζηακέλε ηνπο ηζνύηαη κε ην κεδέλ Δύν ηέηνηεο δπλάκεηο ιέγνληαη 
αληίζεηες . 
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Γεληθά, γηα λα ζσλζέζοσκε δσο δσλάκεης κε δηαθνξεηηθέο δηεπ-
ζύλζεηο, ζρεκαηίδνπκε ην παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη πιεπξέο ηα 
δηαλύζκαηα πνπ παξηζηάλνπλ ηηο δπλάκεηο. Η δηαγώληνο ηνπ 
παξαιιεινγξάκκνπ, πνπ πεξλάεη από ηελ θνηλή αξρή ησλ δηα-
λπζκάησλ, παξηζηάλεη ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ. Τν κέηξν ηεο 
ζπληζηακέλεο θαζνξίδεηαη από ην κήθνο ηεο δηαγσλίνπ 

Ο πρώηος λόκος ηοσ Νεύηωλα γηα ηελ θίλεζε ηωλ ζωκάηωλ. 

Έλα ζώκα ζπλερίδεη λα παξακέλεη αθίλεην ή λα θηλείηαη επζύγξακκα 
θαη νκαιά εθόζνλ δελ αζθείηαη νρ απηό δύλακε ή ε ζπλνιηθή 
(ζπληζηακέλε) δύλακε πνπ αζθείηαη πάλσ ηνπ είλαη κεδεληθή. 

 

Η πξόηαζε απηή ηνπ Νεύησλα ζπλδέεηαη κε κηα ηδηόηεηα ησλ 
ζσκάησλ πνπ νλνκάδεηαη αδράλεηα. 

 

Αδράλεηα είλαη ε ηάζε ησλ ζσκάησλ λα αληηζηέθνληαη ζε νπνη-
αδήπνηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (ηαρύηεηαο). 

 

Λέκε όηη έλα ζώκα, πνπ ζεσξείηαη σιηθό ζεκείο, ηζνξξνπεί όηαλ 
είλαη αθίλεην ή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.   

Η μάζα ανθίσταται στη μεταβολή της ταχύτητας 
 
Όζν κεγαιύηερε είλαη ε κάδα ελόο ζώκαηνο, ηόζν δσζθοιόηερα 
κπορεί λα κεηαβιεζεί ε ηατύηεηα ηοσ. 
 
Η κάδα θαη ην βάξνο ελόο ζώκαηνο ζπλδένληαη κέζσ ελόο κεγέζνπο 
πνπ νλνκάδεηαη επηηάτσλζε ηες βαρύηεηας (g) θαη κεηαβάιιεηαη 
από ηόπν ζε ηόπν. 

Ιζρύεη: B=mg 

ή δηαθνξεηηθά, ζε θάζε ηόπν ην πειίθν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο 
πξνο ηε κάδα ηνπ είλαη ζηαζεξό θαη ίδην γηα όια ηα ζώκαηα. Η ηηκή 
ηνπ g ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη πεξίπνπ 9.8 m/s2. 

Tρίηος λόκος ηοσ Νεύηωλα: 

Όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζ' έλα άιιο ζώκα (δράζε), ηόηε 
θαη ηο δεύηερο ζώκα αζθεί δύλακε ίζοσ κέηροσ θαη αληίζεηες 
θαηεύζσλζες ζηο πρώηο (αληίδραζε). 

 

Σε θάζε δράζε αληηζηοητεί πάληα κηα αληίζεηε αληίδραζε. 

Δελ έρεη ζεκαζία πνηα από ηηο δπν δπλάκεηο απνθαινύκε δράζε θαη 
πνηα αληίδραζε, αξθεί λα ζπκόκαζηε πάληα όηη ζπλππάξρνπλ Απηό 
πνπ είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε είλαη όηη οη δσο δσλάκεης δράζε-
αληίδραζε αζθούληαη πάληοηε ζε δύο δηαθορεηηθά ζώκαηα 
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