
Αλληλεπίδραση και …Δυνάμεις 

 

 Α.  Δυο θεμελιώδη δρώμενα στο σύμπαν…      

     Τα σώματα κινούνται και αλληλεπιδρούν.  Μάθαμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την κίνηση (άξονας, θέση, 

μετατόπιση,  τροχιά, διάστημα, ταχύτητα μέση, ταχύτητα στιγμιαία, πότε μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως 

ευθύγραμμη ομαλή).  

Στο κεφ. 3, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην αλληλεπίδραση. 

 

Β.  Η αλληλο-επίδραση  ( τι σημαίνει ο όρος ;  ) 

      Αλληλεπίδραση σημαίνει ότι δύο τουλάχιστον σώματα –μεταξύ τους- είτε έλκονται είτε απωθούνται. Η λέξη 

αλληλεπίδραση σημαίνει ακόμη ότι -περίπτωση των δύο σωμάτων- κάθε σώμα που ασκεί δράση σε άλλο, είναι 

«υποχρεωμένο» ταυτόχρονα και δέχεται δράση από το άλλο !  

 

Γ.  Η δύναμη  (  μέγεθος που δίνει δυνατότητα να μελετηθεί η αλληλεπίδραση ! )  

      Τη δράση που δέχεται ένα σώμα από ένα άλλο, για να μπορέσουμε να την μελετήσουμε φτιάξαμε –εμείς οι 

φυσικοί- ένα μέγεθος που το ονομάσαμε δύναμη. Αυτό το μέγεθος μπορεί να μετρηθεί και στα σχήματα 

εμφανίζεται με ένα διάνυσμα , για να λυθεί και το ζήτημα ‘το προς τα πού’ της δράσης,  κ.α. 

 

     Στη εικόνα το γαϊδουράκι έλκει το κάρο προς τα εμπρός και το κάρο έλκει το 

γαϊδουράκι προς τα πίσω.  Τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν (έλξη). Το γαϊδουράκι ασκεί 

δύναμη στο κάρο και το κάρο ασκεί δύναμη στο γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι δέχεται 

δύναμη από το κάρο και το κάρο δέχεται δύναμη από το γαϊδουράκι. 

Το δίδαγμα της παραγράφου : 

 

Η σωστή  έκφραση (δεν χρησιμοποιείται !) Τι λέμε χάριν ευκολίας (συνηθίζεται)  
«το σώμα Α δέχεται δράση που μπορούμε να μελετήσουμε 
μέσω του μεγέθους δύναμη που σχεδιάζουμε στο Α» 

Σώμα Α δέχεται δύναμη 

«το σώμα Β  ασκεί δράση σε άλλο σώμα την οποία δράση 
μπορούμε να μελετήσουμε με το μέγεθος δύναμη που 
εμφανίζουμε στο άλλο». 

Σώμα Β ασκεί δύναμη 

 

 

Ας σχολιάσουμε τις εικόνες του σχολικού βιβλίου με όρους φυσικής… 

 

Το νεαρό άτομο ασκεί δύναμη στη βάρκα μέσω του τεντωμένου σχοινιού. 

Αποτέλεσμα αυτής της δύναμης είναι η βάρκα να κινηθεί προς το μέρος του. 

Δείτε την δύναμη στη βάρκα, να μας παρουσιάζεται με κόκκινο διάνυσμα… 

 

 



 

 

Ο βράχος καθώς πέφτει,  έρχεται σε επαφή με τη Γη, δέχεται δύναμη με αποτέλεσμα να 

επιβραδυνθεί έντονα η κίνηση του και τελικά  σταματά.  

 

 

 

Μπάλα και ρακέτα αλληλεπιδρούν.  Η μπάλα δέχεται δύναμη και αλλάζει πορεία. 

 Η ρακέτα τι κάνει ;    

Απάντηση:  Η ρακέτα κατά τη διάρκεια της επαφής της με τη μπάλα παραμορφώνει το 

πλέγμα της παροδικά (ελαστική παραμόρφωση) 

(Εδώ δεν είναι εύκολο να σχεδιαστεί η δύναμη. Αυτό θα γίνει στην Α’ Λυκείου) 

 

Το ελατήριο αλληλεπιδρά με το χέρι. Το χέρι ασκεί δύναμη στο ελατήριο, αλλά και το 

ελατήριο στο χέρι.  Λόγω της δύναμης που δέχεται το ελατήριο, παραμορφώνεται 

(επιμήκυνση).  Δεν γράφω τι συμβαίνει στο χέρι ούτε τι συμβαίνει στο επάνω άκρο του 

ελατηρίου, διότι ‘νοιάζομαι’ για το κάτω άκρο του ελατηρίου. ‘Νοιάζομαι’ σημαίνει ότι 

εστιάζω τη μελέτη μου στο κάτω άκρο του ελατηρίου. 

 

‘Ήλιος και Γη αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση εμφανίζεται στο σχήμα με δυνάμεις 

(διανύσματα). 

Λόγω της δύναμης που εφαρμόζεται στη Γη, αυτή περιφέρεται γύρω από τον ήλιο… 

 

 

Τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν. Εδώ οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

σωμάτων, παραμορφώνουν μόνιμα τα δυο αυτοκίνητα. 

 

 

Εδώ τι συμβαίνει ; 

Απλά!   Μεταξύ του δεξιού ποδιού και της συσκευής αναπτύσσονται δυνάμεις λόγω 

αλληλεπίδρασης.  Ο σχεδιαστής εμφανίζει μόνο τη δύναμη που δέχεται ο αθλητής. 

Αυτή η δύναμη είναι υπεύθυνη για να έχει ένα γρήγορο ξεκίνημα ο αθλητής… 

 

   Ποιες συνέπειες θα υπάρξουν σε ένα σώμα, άμα αυτό δεχτεί δύναμη ;   (Απλά!  Δείτε τις εικόνες…) 



Κατηγορίες δυνάμεων  

      Κατατάσσουμε τις δυνάμεις σε δυο κατηγορίες. Δυνάμεις που ασκούνται κατά την επαφή δύο σωμάτων 
(δυνάμεις επαφής) και δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση. 
 
Α.  Δυνάμεις επαφής χαρακτηρίζουμε τις δυνάμεις οι οποίες ασκούνται όταν ένα σώμα βρίσκεται σε επαφή με 
κάποιο άλλο. Παραδείγματα δυνάμεων επαφής είναι: 

 Οι δυνάμεις που ασκούν τα τεντωμένα σχοινιά ή τα ελατήρια σε σώματα. 

 Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων κατά τις επαφές τους (π.χ. συγκρούσεις τους). Μια ιδιαίτερα 
σπουδαία δύναμη επαφής είναι η  δύναμη της τριβής ανάμεσα σε δυο επιφάνειες. 

 Η δύναμη που ασκούν τα υγρά στα τοιχώματα του δοχείου μέσα στο οποίο περιέχονται ή στα σώματα που 
είναι μέσα σ' αυτά κτλ. 

 
Β.  Δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση είναι: 

 Η βαρυτική δύναμη, όπως για παράδειγμα η δύναμη που ασκεί η γη σε σώματα που δε βρίσκονται στην 
επιφάνεια της, όπως αλεξιπτωτιστές, αεροπλάνα ή δορυφόροι. Η δύναμη που ασκεί ο ήλιος στη γη (εικόνα 
3.6). 

 Οι ηλεκτρικές δυνάμεις και 

 Οι μαγνητικές δυνάμεις. 
 

 

 

 

Δώστε το σημασία : 

       Στο κεφ. 3  θα μελετηθεί η δύναμη, που είναι το εργαλείο για την κατανόηση φαινομένων αλληλεπίδρασης!  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1586
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