
Η έννοια
∆ΥΝΑΜΗ



Μέχρι τον 17ο αιώνα, για όλους τους ερευνητές,
η ∆ΥΝΑΜΗ ήταν η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αυτό σήµαινε ότι για να µπορεί να κινείται ένα σώµα
έπρεπε να επιδρά πάνω του «κάτι» που το έλεγαν «δύναµη»

Τότε εµφανίστηκε ο Νεύτων µε µια επαναστατική πρόταση:

Εποµένως:
∆ύναµη λέγεται η αιτία µεταβολής της κινητικής κατάστασης

∆ύναµη λέγεται όχι µόνο «αυτό» που κάνει ένα ακίνητο
σώµα να ξεκινάει αλλά η ΑΙΤΙΑ που κάνει ένα

οποιοδήποτε κινούµενο σώµα να κινείται πιο γρήγορα, να
κινείται πιο αργά ή να στρίβει και να αλλάζει κατεύθυνση.

ή, µε άλλα λόγια
∆ύναµη λέγεται η αιτία µεταβολής της ταχύτητας



Επίσης, οι ∆ΥΝΑΜΕΙΣ προκαλούν παραµόρφωση των σωµάτων
στα οποία ασκούνται. 

Βέβαια, πολλές φορές µια δύναµη προκαλεί ταυτόχρονα και τα δύο
αποτελέσµατα.



Ακόµη, ο Νεύτωνας υποστήριξε ότι: Οι δυνάµεις εµφανίζονται
πάντα ανά δύο µεταξύ των σωµάτων. ∆εν υπάρχουν δηλαδή

σώµατα που αυτά και µόνο ασκούν δυνάµεις (χωρίς να δέχονται) 
και κάποια άλλα που αυτά και µόνο δέχονται δυνάµεις (αλλά δεν

ασκούν). 



Τις δυνάµεις τις χωρίζουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες.

Τις δυνάµεις επαφής

Τέτοιες δυνάµεις είναι:

∆υνάµεις που ασκούν
τεντωµένα σχοινιά και
ελατήρια σε σώµατα.
∆υνάµεις που ασκούνται
µεταξύ σωµάτων κατά τις
συγκρούσεις.
Η τριβή
Οι δυνάµεις των υγρών
στα τοιχώµατα των
δοχείων.

Τις δυνάµεις από απόσταση

Τέτοιες δυνάµεις είναι:

Βαρυτικές
Ηλεκτρικές
Μαγνητικές.



Τις δυνάµεις µπορούµε να τις µετρήσουµε χρησιµοποιώντας τα
αποτελέσµατα που προκαλούν στα σώµατα, στα οποία ασκούνται.

Για παράδειγµα:

Ο Άγγλος Φυσικός Robert Hook, τον 17ο αιώνα, πρότεινε να
χρησιµοποιήσουµε την επιµήκυνση, η οποία προκαλείται σε ένα
ελατήριο από µια δύναµη.

Ο

Μπορούµε να µετρήσουµε δυνάµεις;



Με βάση τα συµπεράσµατα του Ηοοκ: 
Η επιµήκυνση ενός ελατηρίου είναι
ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείται σ’
αυτό.

Αυτή την ιδιότητα την εκµεταλλευόµαστε
για την κατασκευή οργάνων µέτρησης, 
που τα ονοµάζουµε δυναµόµετρα. Η
µονάδα δύναµης στο S.I. Ονοµάζεται 1 Ν
(Newton-Νιούτον).



Η έννοια ∆ΥΝΑΜΗ ανήκει στην οικογένεια των ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ , 
µαζί µε τη ΘΕΣΗ,  τη ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, την ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ, την
ΤΑΧΥΤΗΤΑ και την ΟΡΜΗ.

Αυτό σηµαίνει ότι οι δυνάµεις δεν προστίθενται όπως οι αλγεβρικοί
αριθµοί. Γενικά δηλαδή, όταν πρόκειται για δυνάµεις, 3 + 4 δεν κάνει 7. 
∆ιανυσµατικό σηµαίνει επίσης ότι για να προσδιοριστεί µια δύναµη δεν
αρκεί η ΤΙΜΗ της, άλλα χρειάζεται και η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ της, µια
έννοια δηλαδή γεωµετρική.

Για ορισµένες περιπτώσεις δυνάµεων όπως: η δύναµη ενός τεντωµένου
σχοινιού, η δύναµη ενός ελατηρίου, η άνωση, η δύναµη βάρος, η δύναµη
ενός µαγνήτη σε ένα µαγνήτη, η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ της δύναµης, η οποία
«ασκείται» σε κάποιο σώµα, είναι «το προς τα πού» θα κινηθεί το σώµα, 
εφόσον ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ και εφόσον επιδρά
πάνω του ΜΟΝΟ η δύναµη αυτή. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, όπως: η
κάθετη αντίδραση, και η τριβή, η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ της δύναµης
προσδιορίζεται «έτσι ώστε να ισχύουν οι φυσικοί ΝΟΜΟΙ».



Πως σηµειώνουµε τις
δυνάµεις που ασκούνται

σε ένα σώµα;



Επειδή η δύναµη είναι διανυσµατικό µέγεθος, την παριστάνουµε µε ένα
βέλος που έχει την κατεύθυνση της δύναµης. Το σηµείο εφαρµογής του
διανύσµατος είναι το σηµείο του σώµατος στο οποίο αυτή ασκείται. Αν το
σώµα θεωρηθεί υλικό σηµείο τότε το σηµείο εφαρµογής της δύναµης
ταυτίζεται µε το σώµα (υλικό σηµείο). Το µέτρο της δύναµης ισούται µε το
µήκος του διανύσµατος, αν αυτό σχεδιαστεί µε κατάλληλη κλίµακα. Αν, για
παράδειγµα, διαλέξουµε 1 cm να αντιστοιχεί σε 1 Ν, τότε µια δύναµη 8 Ν
αντιστοιχεί σε διάνυσµα µήκους 8 cm.

Με αυτό, λοιπόν το κόκκινο
βέλος παριστάνουµε το
βάρος της µπάλας του τένις.



Βάρος και βαρυτική δύναµη
Τη δύναµη που ασκείται από τη Γη σε οποιοδήποτε σώµα την ονόµασε ο
Νεύτωνας (γήινο) βάρος του σώµατος. Το βάρος είναι δύναµη και
εποµένως η µονάδα µέτρησής του είναι στο SI το 1 Ν.







Πώς σχεδιάζουµε τελικά τις δυνάµεις;





Να σηµειωθούν οι δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο Σ. 
Η επίδραση του αέρα να θεωρηθεί ασήµαντη

Η δύναµη (Τ) την οποία ασκεί
το τεντωµένο νήµα στο κιβώτιο

Η δύναµη – κάθετη αντίδραση – (FN),
την οποία ασκεί

η στερεά επιφάνεια στο κιβώτιο

Η δύναµη
«βάρος» (w),
την οποία
ασκεί

ο πλανήτης Γη
στο κιβώτιοΗ τριβή (Τρ) την οποία ασκεί

η στερεά επιφάνεια στο κιβώτιο

Φορά κίνησης

w

FN
T

Tρ



Να σηµειωθούν οι δυνάµεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο

Η δύναµη
«βάρος» (w)
την οποία
ασκεί

ο πλανήτης Γη
στο σφαιρίδιο

Η δύναµη την
οποία ασκεί το
τεντωµένο
ελατήριο στο
σφαιρίδιο (Fελ)

w

Fελ



Ένα βιβλίο βρίσκεται στο τραπέζι. Κάποιος το έχει ήδη σπρώξει
και το τετράδιο ολισθαίνει µε ταχύτητα που όλο και µειώνεται. Να
σηµειώσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο τετράδιο.

Η τριβή (Τρ) την οποία ασκεί
η στερεά επιφάνεια του τραπεζιού στο

τετράδιο
Η κάθετη αντίδραση (FN) την οποία ασκεί
η στερεά επιφάνεια του τραπεζιού στο

τετράδιο

Η δύναµη
«βάρος»

(w)
την οποία
ασκεί

ο πλανήτης
Γη στο
τετράδιο

w

Tρ

FN



Να σηµειωθούν οι ∆ΥΝΑΜΕΙΣ που ασκούνται στη µεταλλική σφαίρα

Η δύναµη
«βάρος»

(w)
την οποία
ασκεί

ο πλανήτης
Γη στη
σφαίρα

Η δύναµη (Τ) την οποία ασκεί το τεντωµένο νήµα
στη σφαίρα

σπάγκος

w

T



Να σηµειωθούν οι ∆ΥΝΑΜΕΙΣ που ασκούνται στη µεταλλική σφαίρα

Η δύναµη
«βάρος»

(w)
την οποία
ασκεί

ο πλανήτης
Γη στη
σφαίρα

Η δύναµη (Τ) την οποία ασκεί το τεντωµένο νήµα
στη σφαίρα

σπάγκος

Η δύναµη (F) που
ασκείται στη σφαίρα για
να αποµακρυνθεί από την
κατακόρυφη θέση.

F

Τ

W



η έννοια ΤΡΙΒΗ
Για τη Φυσική

η ΤΡΙΒΗ είναι ∆ΥΝΑΜΗ. Λέγεται και ΤΡΙΒΗ
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ή ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ όταν κινείται το σώµα. Όταν το
σώµα τείνει να κινηθεί λέγεται ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ.

Ασκείται σε ένα σώµα που ολισθαίνει ή τείνει να ολισθήσει στην επιφάνεια
ενός άλλου σώµατος και συγχρόνως την πιέζει.
Η κατεύθυνσή της είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της σχετικής
ταχύτητας του σώµατος στο οποίο ασκείται.
Συνυπάρχει πάντοτε µε την ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ η οποία επίσης
ασκείται στο κινούµενο σώµα από την επιφάνεια του άλλου σώµατος

ταχύτητα του σώµατοςFN

FN



Πώς γίνεται η πρόσθεση δυνάµεων
που ασκούνται στο ίδιο σώµα;



∆ύο δυνάµεις, ασκούνται την ίδια χρονική στιγµή,
στο ίδιο υλικό σηµείο ενός σώµατος. Να προσδιορίσεις τη

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ τους, δηλαδή:
τη δύναµη που µπορεί να προκαλέσει «µόνη της»το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό
που προκαλούν συνεργαζόµενες οι δύο δυνάµεις

Εφόσον οι δύο δυνάµεις, έχουν την
ίδια κατεύθυνση είναι ΕΥΚΟΛΟ. 

Αν η µία είναι 13Ν και η άλλη 8 Ν
η συνισταµένη θα είναι 21 Ν και

θα έχει την ίδια κατεύθυνση µε αυτές

Αλλά και σε περίπτωση που έχουν αντίθετες
κατευθύνσεις είναι κι αυτό ΕΥΚΟΛΟ. 
Αν η µία είναι 13Ν και η άλλη 8 Ν
η συνισταµένη θα είναι 5 Ν και

θα έχει την κατεύθυνση της µεγαλύτερης

Τι γίνεται όµως αν οι δύο δυνάµεις σχηµατίζουν γωνία; 
Πώς θα είναι η συνισταµένη; 



F1

Fολ

F2

∆ύο δυνάµεις, η F1 και η F2 ασκούνται την ίδια χρονική στιγµή,
στο ίδιο υλικό σηµείο ( Α ) ενός σώµατος. Να προσδιορίσεις τη

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ τους,δηλαδή:
τη δύναµη που µπορεί να προκαλέσει «µόνη της»

το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό που προκαλούν συνεργαζόµενες οι δύο δυνάµεις

Ο κανόνας του παραλληλογράµµου
ο οποίος,  παρουσιάζεται µε σαφήνεια στο «Principia» του Isaac Newton, το

1687



F1
Fολ

F2

Στην περίπτωση που οι 2 δυνάµεις είναι κάθετες
µεταξύ τους η ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ τους προσδιορίζεται

ως εξής:

Από τον κανόνα του παραλληλογράµµου

2 2
1 2F F Fολ = +



το φαινόµενο ΚΙΝΗΣΗ

οι ΝΟΜΟΙ



ο Τρίτος
Νόµος

της Κίνησης
ή

Νόµος
∆ράσης

Αντίδρασης

οι τρεις
Νόµοι της Κίνησης

ο Πρώτος
Νόµος

της Κίνησης
ή

Νόµος
της

Αδράνειας

ο ∆εύτερος
Νόµος

της Κίνησης
ή

Θεµελιώδης
Νόµος της
Μηχανικής



ο Πρώτος Νόµος της Κίνησης

Τι συµβαίνει σε ένα σώµα εφόσον
σ’ αυτό δεν ασκούνται δυνάµεις;

Το ερώτηµα

υπονοείται ότι - και αν ασκούνται δυνάµεις –
η συνισταµένη τους θα είναι µηδέν



Το σώµα διατηρεί την κινητική του κατάσταση

Η απάντηση υποδηλώνει ότι
α) εάν - κατά τη στιγµή που

η «ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ είναι ίση µε ΜΗ∆ΕΝ» -
το συγκεκριµένο σώµα είναι ακίνητο, θα διατηρείται ακίνητο για όσο

η ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ είναι ΜΗ∆ΕΝ. 

Η απάντηση

β) εάν - κατά τη στιγµή που
η «ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ γίνεται ίση µε
ΜΗ∆ΕΝ» - το συγκεκριµένο σώµα έχει κάποια ταχύτητα, 
τότε το σώµα

θα κινείται
ευθύγραµµα και οµαλά µε αυτή την ταχύτητα για όσο
χρονικό διάστηµα η συνισταµένη παραµένει µηδέν. 





Ο Νεύτων δηλαδή µας λέει ότι ο ίδιος νόµος ισχύει τόσο για
το φαινόµενο ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ όσο και για το φαινόµενο
ΕΥΘΥΓΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ. ∆ηλαδή µας διδάσκει ότι
και στα δύο φαινόµενα η ολική δύναµη είναι µηδέν.

Κατά την ισορροπία
Fολ = 0

Κατά την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
Fολ = 0



Στον πρώτο νόµο της κίνησης:  ο όρος
Α∆ΡΑΝΕΙΑ ενός σώµατος σηµαίνει το
«∆ΙΚΑΙΩΜΑ» κάθε σώµατος να συνεχίζει
να κινείται χωρίς καµία αιτία. Βέβαια η
κίνησή του θα είναι ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ
ΟΜΑΛΗ. 



ο ∆εύτερος Νόµος της Κίνησης

Τι συµβαίνει σε ένα σώµα όταν
σ’ αυτό ασκούνται δυνάµεις ;

Το ερώτηµα



Η απάντηση Μεταβάλλεται
η κινητική του κατάσταση

Το σώµα κινείται πιο γρήγορα,πιο αργά ή στρίβει. 
∆ηλαδή, µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Με λίγα
λόγια το σώµα αποκτά επιτάχυνση. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σε
ένα σώµα που έχει ορισµένη µάζα τόσο πιο
γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα που έχει ένα σώµα
τόσο δυσκολότερα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. 



Στον δεύτερο νόµο της Κίνησης ο όρος Α∆ΡΑΝΕΙΑ ενός
σώµατος

σηµαίνει τη «δυσφορία» που εκδηλώνει το σώµα
στις µεταβολές της κινητικής του κατάστασης.

Μέτρο της Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ενός σώµατος
είναι η ΜΑΖΑ του

Η εµπειρία µας λέει ότι ένα σώµα όπως µία πέτρα
δυσφορεί (αντιστέκεται) περισσότερο από ένα άλλο
σώµα όπως ένα φτερό. Για να το περιγράψει το
εµπειρικό αυτό δεδοµένο η Φυσική χρησιµοποιεί την
έννοια ΜΑΖΑ και ο Νεύτων µας λέει ότι:



η ΜΑΖΑ και το ΒΑΡΟΣ
Η τιµή του βάρους ενός σώµατος και η τιµή της µάζας
του συνδέονται µε τη σχέση

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας του τόπου στον οποίο
βρίσκεται το σώµα

W m g= ⋅



Αν ένα σώµα µεταφερθεί στην επιφάνεια της
σελήνης θα έχει βάρος;



Ένας άνθρωπος 80 κιλών
έχει βάρος 800 νιούτον. 
Πόσο θα είναι το βάρος
του εάν πάει µια βόλτα
στο φεγγάρι; 

W=mg. Στη Σελήνη η
βαρυτική επιτάχυνση
είναι 1,6 m/s2 . Το
βάρος του ανθρώπου θα
είναι 80x1.6 N = 96 Ν. 



ο Τρίτος Νόµος της Κίνησης



Όταν ένα οποιοδήποτε σώµα Α ασκεί δύναµη FAB σε ένα σώµα Β, 
το σώµα B ασκεί ταυτόχρονα µια δύναµη FBA στο σώµα Α έτσι ώστε
οι δύο δυνάµεις να έχουν ίσα µέτρα και κατευθύνσεις αντίθετες. 
Οποιαδήποτε από τις δύο αυτές δυνάµεις µπορούµε να την
χαρακτηρίσουµε ∆ΡΑΣΗ, οπότε η άλλη θα είναι
η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ της.

FAB = - FΒΑ

Γη



Αν θεωρήσω ως ∆ΡΑΣΗ τη δύναµη που
ασκεί το χέρι µου στο λουλούδι, 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ θα είναι µία δύναµη που
ασκεί το λουλούδι στο χέρι µου

Αν θεωρήσω ως ∆ΡΑΣΗ τη δύναµη που
ασκεί το κεφάλι του στη µπάλα

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ θα είναι µία δύναµη που
ασκεί η µπάλα στο κεφάλι του


