
Δύναμη και αλληλεπίδραση 

Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή:  

« Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σ' ένα άλλο σώμα (δράση), ταυτόχρονα  και το δεύτερο 

σώμα ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση) » 

Η παραπάνω διατύπωση είναι προϊόν παρατήρησης και είναι γνωστή ως τρίτος νόμος του Νεύτωνα 

 

 

Ας δούμε μερικές εικόνες που στοχεύουν να δείξουν την ισχύ της παραπάνω πρότασης. 

 

Το παιδί ασκεί δυνάμεις στο πάτωμα. Το πάτωμα ασκεί δυνάμεις στο παιδί. 

Οι δυνάμεις F1 και F1’ είναι αντίθετες. 

Οι δυνάμεις F2 και F2’ είναι επίσης αντίθετες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σώμα του παιδιού ασκείται και η δύναμη του βάρους. Αφού το παιδί είναι 

ακίνητο, ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα επιβάλει –για το παιδί – την εξίσωση  Β=F1+F2    

 

 

…ας εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας για το τι συμβαίνει σε 

οριζόντια διεύθυνση. 

Καθώς ο αθλητής τραβά προς το στήθος του τα κουπιά, τα άκρα 

που είναι βυθισμένα σπρώχνουν το νερό προς τα αριστερά. Τα 

κουπιά δηλαδή ασκούν στο νερό την κοκκινωπή δύναμη.  Έτσι τα 

κουπιά δέχονται από το νερό την μπλε δύναμη (3ος Νόμος 

Νεύτωνα). Εφόσον λοιπόν στα κουπιά ασκείται οριζόντια δύναμη με φορά προς τα δεξιά, η βάρκα οφείλει 

να νικηθεί προς τα δεξιά και αυτό πράγματι συμβαίνει.  

 

 Πλοία και βάρκες που διαθέτουν προπέλα (-ες) πετούν προς τα 

πίσω το νερό με αποτέλεσμα να δέχονται δύναμη αντίθετη και να 

κινούνται έτσι προς τα εμπρός.  

Τόσο απλά!   

 



Ένα μήλο είναι ακίνητο σε οριζόντια επιφάνεια τραπεζιού. 

Στο σχήμα… 

Δείτε τις δυνάμεις που δέχεται το μήλο (W, FN).  Αυτές οι δυνάμεις οφείλουν να 

είναι αντίθετες λόγω της ακινησίας του μήλου (1ος Νόμος Νεύτωνα). 

Αν το βάρος είναι ‘δράση’, ποια είναι η ‘αντίδραση’; Είναι η W’ που ασκεί το 

μήλο στη Γη. 

Αν η κάθετη δύναμη FN θεωρηθεί ‘δράση’, ποια είναι η ‘αντίδραση’; Είναι η FN’ 

την οποία δέχεται η οριζόντια επιφάνεια του τραπεζιού. 

 

Εδώ βλέπετε μια προσομοίωση, όπου το μήλο κάνει 

κυκλική κίνηση γύρω από τη Γη. Με κίτρινο χρώμα 

έχουμε τις δυνάμεις ‘δράσης’ – ‘αντίδρασης’ και με 

μπλε χρώμα η ταχύτητα. 

Είναι δυνατόν η Γη να περιφέρεται γύρω από τη μήλο; 

Όχι είναι η απάντηση.  Η Γη έχει τεράστια μάζα και δεν 

είναι δυνατόν η δύναμη έλξης που ασκεί το μήλο στη Γη 

να διαμορφώσει αλλαγές στο σώμα Γη. (Αν ρίξεις ένα 

κουταλάκι αλάτι σε πισίνα, το νερό δεν θα γίνει αλμυρό !) 

 

Δεν θα κλείσω το θέμα του 3ου νόμου του Νεύτωνα, αν δεν  αναφέρω δυο σημεία, ιδιαίτερα σημαντικά. 

 Δεν έχει σημασία ποια από τις δυο δυνάμεις αποκαλούμε ‘δράση’ και ποια ‘αντίδραση’, αρκεί να 

θυμόμαστε πάντα ότι συνυπάρχουν.  

 Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάστε είναι ότι οι δυο δυνάμεις ‘δράση’ - ‘αντίδραση’ ασκούνται 

πάντοτε σε δύο διαφορετικά σώματα.  Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η πρόταση;  Ότι οι δυνάμεις 

‘δράση’ – ‘αντίδραση’ δεν προστίθενται αφού ασκούνται 

σε διαφορετικά σώματα. 

Στην εικόνα, μεταξύ αλόγου και κάρου αναπτύσσεται το 

ζεύγος ‘δράση’ – ‘αντίδραση’ (οριζόντια διεύθυνση). Στο 

κάρο όμως ασκείται μόνο μια από τις δυο δυνάμεις του 

ζεύγους. Να γιατί το κάρο μπορεί να κινηθεί! 

 

Στην εικόνα ποιες δυνάμεις δέχεται το άλογο; 

Το Βάρος (w), την κάθετη δύναμη εδάφους (FN), την δύναμη 

από το κάρο (F) και την οριζόντια δύναμη προς τα εμπρός(*) εκεί στα πίσω πόδια κυρίως (Fπροωστική), που δεν 

είναι μόνο τριβή. 

 

(*)  Θυμήσου τον βατήρα στην περίπτωση που αθλητής ξεκινά κούρσα ταχύτητας δρόμου. Εντάξει, δεν ήταν 

εύκολο για μαθητή της Β τάξης γυμνασίου να αντιληφθεί –χωρίς βοήθεια- την Fπροωστική … 
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