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Ίσες Δυνάμεις

• Δυο δυνάμεις 1F  και 2F   είναι ίσες αν και μόνο αν έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια
φορά και το ίδιο μέτρο.

• Στην περίπτωση αυτή γράφουμε: 1 2F F=
r r

Διεύθυνση
• Η διεύθυνση ορίζεται από την θέση στο χώρο μιας ευθείας ή ενός συνόλου από

παράλληλες ευθείες.

Οι παράλληλες μεταξύ τους «πράσινες» ευθείες
ορίζουν μια διεύθυνση.

Οι παράλληλες μεταξύ τους «κόκκινες» ευθείες
ορίζουν μια άλλη διεύθυνση.

Οι παράλληλες μεταξύ τους «μπλε» ευθείες
ορίζουν μια τρίτη διεύθυνση.

Μέτρο
• Άλλο μέγεθος είναι το F

r

 και άλλο το F.
• Το πρώτο είναι το ίδιο το διάνυσμα της δύναμης.
• Το δεύτερο είναι ένας αριθμός με μια κατάλληλη μονάδα που μαζί αποτελούν το μέτρο

της δύναμης.



Αντίθετες δυνάμεις

Δυο δυνάμεις 1F
r

 και 2F
r

 λέγονται αντίθετες αν και μόνο αν, έχουν την ίδια διεύθυνση, αντίθετη
φορά και το ίδιο μέτρο.

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε: 1 2F F= -
r r

Παράδειγμα αντίθετων δυνάμεων

• Η «κόκκινη» δύναμη είναι αντίθετη
με την «μπλε».

• Η «κόκκινη» δύναμη είναι αντίθετη
με την «πράσινη».

Ερώτηση:
Τι είναι μεταξύ τους η «μπλε» και η «πράσινη».

Ομόρροπες δυνάμεις
• Δυο ή και περισσότερες δυνάμεις λέγονται
ομόρροπες αν και μόνον αν έχουν την ίδια
διεύθυνση και την ίδια φορά.

Αντίρροπες δυνάμεις
• Δυο ή και περισσότερες δυνάμεις

λέγονται αντίρροπες αν και μόνον αν
έχουν την ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.

Παράδειγμα αντίρροπων δυνάμεων
Στο παραπάνω σχήμα

• Η «κόκκινη» και η «μπλε» είναι αντίρροπες δυνάμεις και
• Η «κόκκινη» και η «πράσινη» είναι αντίρροπες δυνάμεις.

Ερώτηση:
Τι είναι μεταξύ τους η «μπλε» και η «πράσινη».



Συγγραμμικές δυνάμεις
Συγγραμμικές ονομάζονται οι
δυνάμεις που έχουν την ίδια
διεύθυνση.

Σύνθεση δυνάμεων
• Σύνθεση δυο ή περισσότερων δυνάμεων που ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο είναι η

αντικατάσταση αυτών από μια μοναδική δύναμη, η οποία να προκαλεί τα ίδια
μηχανικά αποτελέσματα.

– Η δύναμη η οποία αντικαθιστά τις αρχικές δυνάμεις ονομάζεται συνισταμένη.
– Οι δυνάμεις οι οποίες αντικαθίστανται ονομάζονται συνιστώσες.

1η Περίπτωση: Δυνάμεις ομόρροπες
• Η συνισταμένη ( «πράσινη» δύναμη) είναι μια δύναμη ομόρροπη με τις αρχικές

δυνάμεις, της οποίας το μέτρο ισούται με το άθροισμα των μέτρων των συνιστωσών.

• Δηλαδή ισχύει: 1 2F = F F+
r r r
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2η Περίπτωση: Δυνάμεις αντίρροπες

• Η συνισταμένη δύναμη έχει την κατεύθυνση της δύναμης που έχει το μεγαλύτερο
μέτρο.

• Το μέτρο της συνισταμένης ισούται με τη διαφορά του μέτρου των συνιστωσών δηλ.
των αρχικών δυνάμεων.

• Δηλαδή ισχύει: 1 2F = F F-
r r r
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3η Περίπτωση: Δυνάμεις που σχηματίζουν γωνία

• Από το τέλος της 1F  φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη δύναμη 2F .
• Από το τέλος της 2F  φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη δύναμη 1F .
• Έστω Κ το σημείο τομής των δυο παράλληλων. Το διάνυσμα με αρχή το υλικό σημείο,

στο οποίο ασκούνται οι δυνάμεις και τέλος το σημείο Κ, αποτελεί την συνισταμένη των
δυο δυνάμεων.

Ειδική περίπτωση: Δυνάμεις
που είναι κάθετες
Στην περίπτωση αυτή βρίσκουμε γραφικά
την συνισταμένη όπως και στην
προηγούμενη περίπτωση.
Το μέτρο της συνισταμένης όπως
προκύπτει από το Πυθαγόρειο θεώρημα
δίνεται από τη σχέση:

2 2
1 2F = F F+
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Ισορροπία δυνάμεων
Θα λέμε ότι δυνάμεις, οι οποίες ασκούνται σε κάποιο υλικό σημείο ισορροπούν αν, και μόνο αν,
η συνισταμένη τους είναι μηδέν.

Ισορροπία δυο δυνάμεων
• Ας υποθέσουμε ότι σε ένα υλικό σημείο ασκούνται δυο δυνάμεις και το υλικό σημείο

παραμένει ακίνητο (θα μπορούσε, βέβαια, να κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αυτό θα το
αγνοήσουμε).
Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο της συνισταμένης πρέπει να είναι μηδέν. Ο μόνος τρόπος για
να συμβαίνει αυτό είναι να είναι οι δυνάμεις αντίθετες.

Παράδειγμα ισορροπίας δυο δυνάμεων
• Το σώμα είναι ακίνητο. Αφού είναι ακίνητο οι δυνάμεις που δέχεται ισορροπούν.

Ας δούμε τις δυνάμεις:

– 1. Το σώμα δέχεται την έλξη της Γης, δηλαδή
έχει βάρος B

r

.
– 2. Επίσης δέχεται δύναμη F

r

 από το έδαφος με
το οποίο βρίσκεται σε επαφή.
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Ισορροπία τριών δυνάμεων
• Για να ισορροπούν τρεις δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο πρέπει η

συνισταμένη δυο οποιονδήποτε από αυτές να είναι αντίθετη προς την τρίτη δύναμη.
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