
Δύλακε είλαη ε αηηία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιή ζηελ 
ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο ή πνπ κπνξεί λα ην παξακνξθώζεη.  
 
Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δύλακεο;  
 
Η δύλακε είλαη κέγεζνο δηαλπζκαηηθό θαη επνκέλωο ζηα ζρήκαηα 
παξηζηάλεηαη κε έλα βέινο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο δύλακεο ζην δηεζλέο 
ζύζηεκα S.I. είλαη ην 1Ν (Newton).  
 
Τν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δύλακεο ζε έλα ζώκα εμαξηάηαη από ηελ 
θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο. Τν βέινο ηεο δύλακεο ζηα ζρεδηαγξάκκαηα έρεη 
ζεκείν εθαξκνγήο ην ζεκείν ζην νπνίν αζθείηαη ε δύλακε θαη 
θαηεύζπλζε ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο.  
 
Πωο εκθαλίδνληαη νη δπλάκεηο ζηε θύζε; Τη ελλννύκε όηη δύν ζώκαηα 
αιιειεπηδξνύλ;  
 
Σηε θύζε νη δπλάκεηο εκθαλίδνληαη πάληα θαηά δεύγε. Δελ ππάξρεη 

δειαδή έλα ζώκα πνπ λα αζθεί κία δύλακε θαη έλα άιιν ζώκα πνπ λα 

δέρεηαη απηή ηε δύλακε κόλν. Αληίζεηα απηό πνπ ζπκβαίλεη πάληνηε είλαη 

όηη όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζε έλα άιιν ζώκα, ηόηε θαη ην δεύηεξν 

ζώκα ζα αζθεί κηα δύλακε ζην πξώην. Με άιια ιόγηα όηαλ έλα ζώκα 

επηδξά πάλω ζε έλα άιιν αζθώληαο κηα δύλακε, ηόηε θαη ην δεύηεξν επηδξά 

θαη αζθεί κηα δύλακε ζην πξώην ζώκα. Γηα ην ιόγν απηό όηαλ εκθαλίδνληαη 

δπλάκεηο αλάκεζα ζε δύν ζώκαηα, ιέκε όηη ηα ζώκαηα αιιειεπηδξνύλ. 

Πνηεο δπλάκεηο νλνκάδνληαη δπλάκεηο επαθήο θαη πνηεο δπλάκεηο από 
απόζηαζε;  
Όηαλ δύν ζώκαηα πνπ αιιειεπηδξνύλ βξίζθνληαη ζε επαθή, ηόηε ηηο 
δπλάκεηο πνπ αζθεί ην έλα ζην άιιν ηηο ιέκε δπλάκεηο επαθήο.  
Όηαλ δύν ζώκαηα πνπ αιιειεπηδξνύλ δε βξίζθνληαη ζε επαθή, ηόηε ηηο 
δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο ηηο ιέκε δπλάκεηο από 
απόζηαζε.  
 
ηη γλωξίδεηε γηα ην λόκν ηνπ Hooke;  
 
Η επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη αλάινγε κε ηε δύλακε πνπ αζθείηαη 
ζε απηό.  
 
Μηα δύλακε F =20N πξνθαιεί επηκήθπλζε ζε έλα ειαηήξην ίζε κε  x = 4cm, αλ 
αζθεζεί ζην ειαηήξην κηα δύλακε  F =50N πόζε ζα είλαη ε λέα επηκήθπλζε  ; 

Τη γλωξίδεηε γηα ηε δύλακε ηνπ βάξνπο;  
 
Τν βάξνο είλαη ε δύλακε κε ηελ νπνία ε γή έιθεη έλα ζώκα. Τν βάξνο εθόζνλ 

είλαη δύλακε ην κεηξάκε κε όξγαλα όπωο ην δπλακόκεηξν θαη ε κνλάδα 

κέηξεζεο ηνπ βάξνπο ζην δηεζλέο ζύζηεκα είλαη ην 1Ν. 

Τη γλωξίδεηε γηα ηε δύλακε ηεο Τξηβήο;  



Η ηξηβή είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη από έλα ζώκα ζε έλα άιιν όηαλ 
βξίζθνληαη ζε επαθή θαη ην έλα θηλείηαη ή ηείλεη λα θηλεζεί ζε ζρέζε κε ην 
άιιν.  
Η δηεύζπλζε ηεο ηξηβήο είλαη παξάιιειε πξνο ηηο επηθάλεηεο πνπ εθάπηνληαη 

θαη έρεη θνξά ηέηνηα ώζηε λα αληηζηέθεηαη ζηελ νιίζζεζε ηεο κηαο επηθάλεηαο 

πάλω ζηελ άιιε. 

Πνηα δύλακε νλνκάδεηαη ζπληζηακέλε δύλακε;  
Σπρλά ζηα ζώκαηα αζθνύληαη πεξηζζόηεξεο από κία δπλάκεηο κε δηαθνξεηηθό 
κέηξν θαη θαηεύζπλζε ε θάζεκηα. Σπλεπώο είλαη δύζθνιν κειεηώληαο ηελ 
επίδξαζε ηεο θαζεκηάο δύλακεο μερωξηζηά, λα αληηιεθζνύκε ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ έρνπλ νη δπλάκεηο ζηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο. Μπνξνύκε όκωο λα 
«αληηθαηαζηήζνπκε» ηηο επηκέξνπο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε 
ζπληζηώζεο δπλάκεηο, κε κία ηζνδύλακε ηνπο, ε νπνία έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε 
ζην ζώκα κε όιεο ηηο δπλάκεηο ζπλνιηθά. Η δύλακε εθείλε πνπ πξνθαιεί ηα 
ίδηα απνηειέζκαηα κε ην ζύλνιν ηωλ επηκέξνπο δπλάκεωλ, δειαδή ε 
ζπλνιηθή δύλακε, ιέγεηαη ζπληζηακέλε δύλακε.  
Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ζύλζεζε δύλακεο από ζπληζηώζεο δπλάκεηο. 

Πνηεο δπλάκεηο νλνκάδνληαη νκόξξνπεο; Πωο ππνινγίδνπκε ηε 
ζπληζηακέλε νκόξξνπωλ δπλάκεωλ;  
 
Οκόξξνπεο νλνκάδνληαη νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη ηελ 

ίδηα θνξά. Η ζπληζηακέλε δύλακε δύν νκόξξνπωλ δπλάκεωλ έρεη επίζεο ηελ 

ίδηα θαηεύζπλζε κε ηηο ζπληζηώζεο δπλάκεηο θαη ην κήθνο ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο 

(δει. ηνπ βέινπο ηεο) ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηωλ κεθώλ ηωλ δηαλπζκάηωλ 

ηωλ ζπληζηωζώλ. Σπλεπώο, ε νιηθή δύλακε ζα δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

 

 

Πνηεο δπλάκεηο νλνκάδνληαη αληίξξνπεο; Πωο ππνινγίδνπκε ηε 
ζπληζηακέλε αληίξξνπωλ δπλάκεωλ δπλάκεωλ;  
 
Αληίξξνπεο νλνκάδνληαη νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά 

αληίζεηε θνξά. Η ζπληζηακέλε δύλακε έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο κεγαιύηεξεο 

δύλακεο θαη ην δηάλπζκα ηεο έρεη κήθνο ην νπνίν πξνθύπηεη αλ αθαηξέζνπκε 

από ην κήθνο ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο κεγαιύηεξεο ζπληζηώζαο, ην κήθνο ηνπ 

δηαλύζκαηνο ηεο κηθξόηεξεο ζπληζηώζαο. Σπλεπώο, ε νιηθή δύλακε ζα 

δίλεηαη από ηε ζρέζε:  



 

1ν λόκν ηνπ Νεύηωλα ζύκθωλα κε ηνλ νπνίν:  
Όηαλ ζε έλα ζώκα δελ αζθνύληαη δπλάκεηο ή αλ αζθνύληαη έρνπλ 

ζπληζηακέλε κεδέλ, ηόηε ην ζώκα ή ζα παξακέλεη αθίλεην ή ζα θηλείηαη 

επζύγξακκα θαη νκαιά. 

Τη νλνκάδεηαη αδξάλεηα ελόο ζώκαηνο;  
 
Αδξάλεηα είλαη ε ηάζε ηωλ ζωκάηωλ λα αληηζηέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 
κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπο (θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο).  
Μέηξν ηεο αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο είλαη ε κάδα ηνπ. Δειαδή όζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο ζώκαηνο, ηόζν κεγαιύηεξε θαη ε αδξάλεηα ηνπ. 

Πόηε ιέκε όηη έλα πιηθό ζεκείν ηζνξξνπεί;  
Έλα ζώκα ιέκε όηη ηζνξξνπεί όηαλ ηζρύεη γηα απηό ν 1νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα. 
Ο 1νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα απνηειεί ινηπόλ ηελ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο γηα 
έλα πιηθό ζεκείν.  
 
Επνκέλωο έλα ζώκα πνπ ην ζεωξνύκε πιηθό ζεκείν ιέκε όηη ηζνξξνπεί 

όηαλ ε ζπλνιηθή δύλακε πνπ αζθείηαη ζε απηό εηλαη κεδέλ. 

Από ηα παξαπάλω πξνθύπηεη επίζεο όηη έλα πιηθό ζεκείν ηζνξξνπεί όηαλ 

είλαη αθίλεην ή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 

Σωζηό/Λάζνο  
η. Όηαλ ζε έλα ζώκα αζθείηαη κόλν κία δύλακε, ππάξρεη πεξίπηωζε απηό λα 
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  
ηη. Όηαλ ζε έλα ζώκα αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ππάξρεη πεξίπηωζε απηό λα 
ηζνξξνπεί.  
ηηη. Όηαλ ζε έλα ζώκα αζθνύληαη ηξεηο δπλάκεηο, απνθιείεηαη απηό λα θηλείηαη 
κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  
ηλ. Όηαλ έλα ζώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε, ε ζπληζηακέλε ηωλ 

δπλάκεωλ πνπ δέρεηαη έρεη ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο. 

Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα πνπ έρεη 
νξηζκέλε κάδα, ηόζν πην γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ.  
 
Με πνην ηξόπν ζπλδέεηαη ε κάδα κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο;  
 
Πεηξακαηηθά δηαπηζηώλεηαη επίζεο όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο 
ζώκαηνο ηόζν δπζθνιόηεξα κπνξεί κηα ζπγθεθξηκέλε δύλακε λα 
αιιάμεη ηε ηαρύηεηα ηνπ.  
Σπλδπάδνληαο ηελ παξαπάλω πξόηαζε κε ηελ έλλνηα ηεο αδξάλεηαο, δειαδή 
ηεο ηδηόηεηαο ηωλ ζωκάηωλ λα αληηζηέθνληαη ζηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο 



ηνπο, αληηιακβαλόκαζηε γηα πνην ιόγν ε κάδα ραξαθηεξίδεηαη ωο κέηξν ηεο 
αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο.  
Μεγάιε κάδα ζεκαίλεη κεγάιε αδξάλεηα θαη κεγάιε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο 
ηεο ηαρύηεηαο πνπ πξνθαινύληαη από κηα ζπγθεθξηκέλε δύλακε. Έηζη όηαλ 
έλα θνξηεγό είλαη θνξηωκέλν ζηακαηάεη πην δύζθνια από όηη όηαλ είλαη άδεην 
αθνύ ε κάδα ηνπ είλαη κεγαιύηεξε. Η ηαρύηεηα ηνπ θνξηεγνύ κεηαβάιιεηαη 
επθνιόηεξα όηαλ είλαη άδεην.  
 
Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε κάδα θαη ην βάξνο ελόο 
ζώκαηνο;  
 
Είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνεζεί όηη ε κάδα θαη ην βάξνο ελόο ζώκαηνο δελ 
είλαη ην ίδην πξάγκα. Τν βάξνο w ελόο ζώκαηνο είλαη ε δύλακε πνπ 
αζθεί ε Γε ζην ζώκα θαη έρεη ζρέζε κε ην πόζν δύζθνια ή εύθνια 
ζεθώλνπκε έλα ζώκα. Από ηελ άιιε πιεπξά ε κάδα είλαη ε πνζόηεηα ηεο 
ύιεο πνπ έρεη έλα ζώκα.  
Τν βάξνο είλαη αλάινγν ηεο κάδαο ελόο ζώκαηνο θαη ππνινγίδεηαη από 
ηε ζρέζε  w=mg  
Η ζηαζεξά αλαινγίαο g νλνκάδεηαη επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θαη ε ηηκή 
ηεο εμαξηάηαη από ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν βξηζθόκαζηε. Επνκέλωο ε ηηκή 
ηνπ βάξνπο w από ηόπν ζε ηόπν δηαθέξεη αθνύ εμαξηάηαη από ην g.  
Τν βάξνο όπωο όιεο ηηο δπλάκεηο ην κεηξάκε κε ην δπλακόκεηξν θαη ε 

κνλάδα κέηξεζεο ηνπ είλαη ην 1Ν (1 Newton). 

Οη θπξηόηεξεο δηαθνξέο ηνπ είλαη νη εμήο:  
- Τν βάξνο είλαη δύλακε ελώ ε κάδα είλαη ε πνζόηεηα ηεο ύιεο πνπ έρεη έλα 
ζώκα.  

- Τν βάξνο ην κεηξάκε κε ην δπλακόκεηξν ελώ ηε κάδα κε ην δπγό.  

- Τν βάξνο αιιάδεη από ηόπν ζε ηόπν αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ g ελώ ε κάδα 
ελόο ζώκαηνο είλαη παληνύ ε ίδηα.  

- Τν βάξνο ζρεηίδεηαη κε ην πόζν εύθνια ή δύζθνια ζεθώλνπκε έλα ζώκα 
ελώ ε κάδα ζρεηίδεηαη κε ην πόζν εύθνια ε δύζθνια ζπξώρλνπκε έλα ζώκα  
 
Τη γλωξίδεηε γηα ηνλ 3ν λόκν ηνπ Νεύηωλα;  
 
Παξαηεξώληαο δηάθνξα θαηλόκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ν Νεύηωλαο 
δηαηύπωζε θαη έλα ηξίην λόκν. Σύκθωλα κε ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύηωλα:  
Όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζε έλα άιιν ζώκα (δξάζε), ηόηε θαη ην 
δεύηεξν ζώκα αζθεί κηα δύλακε ίζνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο 
ζην πξώην (αληίδξαζε), ή πην απιά:  
Γηα θάζε δξάζε ππάξρεη πάληα κηα αληίδξαζε. 

 


