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Η ΔΥΝΑΜΗ

1.1 Ορισμός της δύναμης 
Ως δύναμη ορίζεται το διανυσματικό μέγεθος το οποίο αποτελεί την αιτία 
της κίνησης ή της παραμόρφωσης των σωμάτων. Αφού η δύναμη είναι δια-
νυσματικό μέγεθος για να ορισθεί χρειάζεται να γνωρίζει κανείς το μέτρο, 
την διεύθυνση, καθώς και την φορά του διανύσματός της.

Διεύθυνση, ή φορέας του διανύσματος της δύναμης ορίζεται η ευθεία πάνω 
στην οποία υποθετικά κινείται το διάνυσμά της:

            

                                                        

          

Ως φορά  νοείται ο προσανατολισμός του διανύσματος της δύναμης.

Εκτός από τα το μέτρο, την διεύθυνση και την φορά είναι βασικό να γνω-
ρίζει κανείς και το σημείο εφαρμογής της δύναμης. Στην πραγματικότητα η 
δράση της δύναμης δεν είναι σε ένα σημείο αλλά μια περιοχή, η παραδο-
χή αυτή γίνεται για την απλούστευση στην επίλυση των προβλημάτων της 
στατικής. 
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1.2 Σύνθεση δυνάμεων 

α. Γραφικά 
Έστω δύο δυνάμεις  F1 και F2 που εφαρμόζονται σε ένα σημείο Κ του παρα-
κάτω σώματος:

                  

                                             F1 

   F2 

Το αποτέλεσμα της δράσης των δύο αυτών δυνάμεων είναι το ίδιο με την 
δράση μιας δύναμης (συνισταμένης) στο ίδιο σημείο Κ: 

                    

                                               F1 

     F2 
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Το αποτέλεσμα των δύο δυνάμεων που εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο Κ 
είναι η δύναμη R η οποία αποτελεί την διαγώνιο του παραλληλογράμμου 
που σχηματίζεται. 

Η παραπάνω μέθοδος για την σύνθεση δύο δυνάμεων με κοινή αρχή ονομά-
ζεται μέθοδος του παραλληλογράμμου και διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
από τον Ολλανδό Μαθηματικό και Μηχανικό Simon Stevin ο οποίος έζησε 
κατά το χρονικό διάστημα από 1548 έως 1620.

  

       F1                     R 

                  F2 

Το παραπάνω τρίγωνο που σχηματίζεται με την σύνθεση αυτή ονομάζεται 
δυναμοτρίγωνο. 

Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δεν επηρεάζεται από την μορφή ούτε από την 
σύσταση του σώματος πάνω στο οποίο ενεργούν οι δυνάμεις. 

Μία άλλη ισοδύναμη κατασκευή για την ανεύρεση της συνισταμένης δύνα-
μης είναι το δυναμοπολύγωνο, η δημιουργία του οποίου προϋποθέτει περισ-
σότερες από τρεις δυνάμεις:  
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                                         F1                                     

                            

     F3 

                     F2   

Οι παραπάνω δυνάμεις ενεργούν στο ίδιο σημείο Κ. Η σύνθεση των δυνάμε-
ων γίνεται ανά δύο (F1, F2) εφαρμόζοντας τον κανόνα του παραλληλογράμ-
μου. Στην συνέχεια η συνισταμένη των δύο δυνάμεων προστίθεται διανυ-
σματικά με την τρίτη δύναμη (F3) ως εξής:   

          F1 

       

     R1 

     

     F2 

   F3           R2 
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Ο παραπάνω τρόπος είναι η αρχή κατασκευής του δυναμοπολυγώνου, που 
ουσιαστικά κατασκευάζεται μεταφέροντας παράλληλα τις δυνάμεις που 
ασκούνται στο στερεό κατά τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος του διανύσματος 
της μιας να συνδέεται με την άλλη δύναμη:   

   F1 

       F2 

            

 

         

        F3 

               R3 

Η συνισταμένη δύναμη παρέχεται από την κλείουσα πλευρά του πολυγώ-
νου, που κατευθύνεται από την αρχή του πρώτου διανύσματος προς το 
τέλος του  τελευταίου διανύσματος. Αν θέλει κανείς να βρει και το μέτρο της 
συνισταμένης δεν έχει παρά να κατασκευάσει τις δυνάμεις υπό κλίμακα.  

Η συνισταμένη είναι ανεξάρτητη από την σειρά με την οποία προστίθενται 
γεωμετρικά τα διανύσματα των δυνάμεων: 
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