
Δύναμη και ισορροπία 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 

Όταν ένα σώμα είναι ακίνητο το άθροισμα των δυνάμεων, 

που δέχεται είναι μηδέν. 

Στο βιβλίο του σχήματος, ασκούνται δυο δυνάμεις. Το 

βάρος Β και η κάθετη δύναμη επαφής Ν,  από το οριζόντιο 

δάπεδο.  Εφόσον το βιβλίο είναι ακίνητο, πρέπει οι 

δυνάμεις να είναι αντίθετες. (ψάξτε τον όρο αντίθετες !) 

 

Η ράβδος είναι ακίνητη. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τρεις δυνάμεις που δέχεται η ράβδος, 

δίνουν συνισταμένη μηδέν. 

Αν w=20 N και η τάση του νήματος 10 Ν, τότε επιβάλλεται 

και η F να είναι σε μέτρο ίση με 10 Ν. Τόσο απλά! 

 

Το σώμα, που βρίσκεται στο κεκλιμένο επίπεδο, ασκούνται οι 

δυνάμεις που βλέπετε.  Το σώμα είναι ακίνητο. 

Ακινησία σημαίνει ότι το άθροισμα των τριών δυνάμεων είναι 

μηδέν. (Αν το βάρος είναι, ως παράδειγμα Β=50 Ν, τότε πρέπει η 

συνισταμένη των F και Ν να είναι αντίθετη του βάρους και επομένως 

να έχει ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά  σε σχέση με το βάρος και 

μέτρο ΣF=50 Ν ). 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

1. Φανταστείτε ότι είστε πάνω σε αυτόν το τεχνητό 

όχημα και ταξιδεύετε κάπου στο αχανές σύμπαν, μακριά από 

τη Γη και  τον ήλιο μας, μακριά από αστέρια και άλλους 

πλανήτες. Αυτή η περιγραφή σημαίνει απλά, ότι ένα 

αντικείμενο που θα πετάξετε από το παράθυρο του 

οχήματος, δεν δέχεται -καμιά απολύτως-δύναμη. 

Το ζήτημα είναι τι είδους κίνηση θα κάνει το αντικείμενο; 

Απάντηση : Θα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δηλαδή θα κινηθεί με σταθερή κατά 

μέτρο ταχύτητα στο αχανές σύμπαν και σε τροχιά ευθύγραμμη. 



2. Το αμαξάκι της εικόνας βρίσκεται 

ακίνητο  πάνω σε οριζόντιο τραπέζι 

εργαστηρίου. 

Το αμαξάκι είναι ακίνητο. Δέχεται το Βάρος 

και τη κάθετη δύναμη επαφής από την 

επιφάνεια του τραπεζιού. 

 Αυτές οι δυνάμεις είναι αντίθετες. Εντάξει ; 

Σπρώχνουμε ελαφρά και απότομα το καροτσάκι, οπότε θα αρχίσει να κινείται. 

Τι είδους κίνηση θα κάνει;   Ποια είναι η εξήγηση; 

Απάντηση : Θα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δηλαδή θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα 

στο τραπέζι μας και σε τροχιά ευθύγραμμη. Αν δεχτούμε ότι οι ρόδες και το σχετικά λείο 

τραπέζι ελαχιστοποιούν τις τριβές -τόσο ώστε να τις αγνοούμε,  τότε οι μόνες δυνάμεις που 

το καροτσάκι δέχεται είναι αυτές που προαναφέραμε. 

Γενικό συμπέρασμα – 1ος Νόμος Νεύτωνα (νόμος αδράνειας) 

Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ακίνητο ή να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, εφόσον 

δεν ασκείται σε αυτό δύναμη ή η συνολική (συνισταμένη) δύναμη που ασκείται πάνω 

του είναι μηδενική. 

Ώστε : 

Αν σε σώμα  ΣF=0    Το σώμα ισορροπεί (*) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (*):  Στη φυσική όταν ένα σώμα είναι ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα θα 

ισχύει ΣF=0 και αυτή η κατάσταση θα λέμε ότι είναι κατάσταση ισορροπίας. Ισχύει και το 

αντίστροφο. 

 

Ο 1ος Νόμος του Νεύτωνα λέγεται επίσης και νόμος της αδράνειας. Αλλά τι σημαίνει 

αδράνεια; 

Η αδράνεια είναι ένα ιδιαίτερα σπουδαίο γνώρισμα του υλικού σύμπαντος. Παρατηρείται 

ότι ΟΛΑ τα υλικά σώματα (έμβια και άβια) έχουν την ‘προτίμηση’, αν είναι ακίνητα να 

θέλουν να παραμείνουν ακίνητα και αυτό το εκδηλώνουν με το να ‘αντιδρούν’ όταν τους 

ζητηθεί να εγκαταλείψουν  την ακινησία.   

Παράδειγμα (Ι) :  Ανεβαίνουμε σε κάποιο μηχανάκι και ο οδηγός ξεκινάει απότομα, εμείς 

μένουμε «στη θέση μας» με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, ενώ ο οδηγός έφυγε. Τι 

συνέβη;  Απλά! Το σώμα μας δεν ‘ήθελε’ να εγκαταλείψει την ακινησία και εκδήλωσε την 

αντίρρηση, σε αυτή την απότομη –βίαιη- αλλαγή, που ήθελε να επιβάλλει στο σώμα μας ο 

οδηγός της μηχανής.  



Παράδειγμα (ΙΙ) :   Πάνω σε ένα χαρτί τοποθετήστε ένα κέρμα και τραβήξτε απότομα… 

 

Αλλά η αδράνεια εκδηλώνεται και ως αντίδραση ενός κινούμενου σώματος να αλλάξει τη 

ταχύτητα του. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα (ΙΙΙ) φυσικής με τεράστια σημασία για τη ζωή 

μας. Λοιπόν! 

Είμαστε –υποτίθεται- συνοδηγοί σε όχημα που κινείται με 120 km/h και ο οδηγός του 

οχήματος αντιλαμβανόμενος –υποτίθεται- κάποιο εμπόδιο, πατά ξαφνικά  το φρένο με όλη 

του τη δύναμη. Το όχημα και επομένως και το σώμα του συνοδηγού, πρέπει σε λίγο χρόνο 

να μειώσει την ταχύτητά του. Το σώμα το συνοδηγού όμως ‘αντιδρά’ και εκφράζει αυτή την 

αντίδραση με το να ‘θέλει’ να συνεχίσει να έχει την ταχύτητα που είχε!  Και τι κάνει; 

Κινείται προς τα εμπρός και αν δεν φορά ζώνη ασφαλείας τότε το αποτέλεσμα σε αυτό το 

φαινόμενο είναι να έχει επαφή το κεφάλι του με το εμπρός τζάμι. 

Τώρα ξέρετε γιατί φοράμε ζώνες ασφαλείας. Επίσης ξέρετε γιατί είναι μεγάλη ανοησία να 

υπάρχουν μικρά παιδιά σε όχημα χωρίς να είναι δεμένα σε ειδικές θέσεις.   

Η αδράνεια είναι ιδιότητα της ύλης και όχι της σκέψης μας. Εκδηλώνεται εμφανώς κάθε 

φορά που ζητάμε από κάποιο υλικό σώμα να αλλάξει απότομα τη ακινησία του ή την 

ταχύτητά του. Η φύση αντιδρά στις βίαιες αλλαγές…  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το ζήτημα της αδράνειας ως ιδιότητα της ύλης, δεν εξηγείται στο σχολικό 

βιβλίο.  Έτσι δεν αποτελεί αντικείμενο του «πρέπει να το μάθω κύριε;». Απλά διαβάστε το 

διότι αφορά τη καθημερινότητά μας, αφού δίνει εξήγηση σε πολλά φαινόμενα. 

 

Ήμουν μικρό 

παιδί, όταν ο 

Σαμψών ήλθε 

στο χωριό μου 

για να κάνει 

επίδειξη της 

δύναμής του. 

Αυτό που 

βλέπετε στην 

εικόνα το έχω 

ζήσει… 

 

Σήμερα-όπως 

και εσείς 

μπορώ να 

εξηγήσω γιατί έσπαγε η πέτρα και όχι το κεφάλι του. Όμως αυτό σε τίποτε δεν μειώνει την 

αξία του ανδρός Σαμψών και ό,τι πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος σε μια κοινωνία που 

ζητούσε αυτοπεποίθηση… 
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