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 O πνώημξ κόμμξ ημο Νεύηωκα. 

Έκα θαηκμμεκηθά εύθμιμ ενώηεμα, μηα πνμθακήξ απάκηεζε θαη ε ακηίννεζε  ημο  

Γαιηιαίμο. 

Τμ ενώηεμα : «Τη πνεηάδεηαη γηα κα μπμνεί έκα ζώμα κα θηκείηαη ζοκεπώξ με 

ζηαζενή ηαπύηεηα;» 

Η απάκηεζε : «Να ημο αζθμύμε ζοκεπώξ θάπμηα δύκαμε» 

Καη ε νηδμζπαζηηθή ηδέα ημο Γαιηιαίμο : Αξ οπμζέζμομε όηη εθημλεύμομε έκα θένμα 

πάκς ζε έκα παιί. Τόηε αοηό ζα δηακύζεη μηα πμιύ μηθνή απόζηαζε θαη ζα 

ζηαμαηήζεη ελαηηίαξ ηεξ ηνηβήξ. Ακ ζεθώζμομε ημ παιί θαη εθημλεύζμομε ημ θένμα 

πάκς ζημ πάηςμα, δίκμκηάξ ημο ηεκ ίδηα ώζεζε, ηόηε αοηό ζα δηακύζεη μεγαιύηενε 

απόζηαζε. Ακ ημ πείναμα γίκεη ζε έκα παγμδνόμημ ηόηε ε απόζηαζε ζα μεγαιώζεη 

πμιύ πενηζζόηενμ. Γδώ ε αθαηνεηηθή ζθέρε ημο Γαιηιαίμο πνμπώνεζε ζε έκα 

παναπάκς «ακ» : Ακ (έζης με έκακ μαγηθό ηνόπμ) ελαθακίδαμε ηειείςξ ηεκ ηνηβή 

θαη εθημλεύαμε ημ θένμα πάκς ζε έκα απείνςξ μαθνύ δάπεδμ, ηόηε δεκ ζα 

ζηαμαημύζε πμηέ! Θα θηκμύκηακ επ’ άπεηνμ εοζύγναμμα μμαιά πςνίξ ηεκ επίδναζε 

θαμίαξ δύκαμεξ. Αιιά θαη όηακ ημ θένμα είκαη αθίκεημ επίζεξ δεκ ημο αζθείηαη θαμία 

(ζοκηζηαμέκε) δύκαμε. Αοηό ιμηπόκ πμο οπέζεζε μ Γαιηιαίμξ θαη δηαηύπςζε μ 

Νεύηςκαξ ήηακ όηη ε θίκεζε είκαη μηα ελίζμο «θοζηθή θαηάζηαζε όζμ θαη ε 

αθηκεζία. Χςνίξ θαμία δύκαμε, ημ θένμα ύζηενα από ηεκ ανπηθή ώζεζε πμο ημο 

δώζαμε , ζα θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα, γεγμκόξ ελίζμο θοζηθό με ημ όηη ζα 

πανέμεκε αθίκεημ ζηε ζέζε ημο πςνίξ κα ημ πεηνάλμομε. Ο πνώημξ κόμμξ ιμηπόκ 

ζύμθςκα με ηε δηαηύπςζε ημο Νεύηςκα ιέεη όηη «θάζε ζώμα δηαηενεί ηεκ 

θαηάζηαζε αθηκεζίαξ ή εοζύγναμμεξ μμαιήξ θίκεζεξ εθόζμκ δεκ ημο αζθμύκηαη 

δοκάμεηξ» .Ή με μηα ιίγμ δηαθμνεηηθή δηαηύπςζε : Ακ ε ζοκηζηαμέκε ηωκ 

δοκάμεωκ πμο αζθμύκηαη ζ' έκα ζώμα είκαη ίζε με μεδέκ ή ακ δεκ ημο αζθμύκηαη 

θαζόιμο δοκάμεηξ, ηόηε ημ ζώμα ή ενεμεί ή θηκείηαη εοζύγναμμα θαη μμαιά. 

Έκα δηαζηεμόπιμημ μπμνεί κα θηκείηαη μαθνηά από πιακήηεξ ή άιια μονάκηα ζώμαηα, 

(άνα δεκ δέπεηαη θαμηά δύκαμε από άιια ζώμαηα θαη επμμέκςξ έπεη ζηαζενή 

ηαπύηεηα),  πςνίξ  κα ιεηημονγμύκ μη πνμςζεηηθμί ημο πύναοιμη. 

Γίκαη θακενό όηη ζύμθςκα με ημκ πνώημ κόμμ όια ακελαηνέηςξ ηα ζώμαηα έπμοκ ηεκ 

ηάζε (ακ ήηακ έμροπα ζα ιέγαμε ημ «δηθαίςμα») όπη μόκμ κα παναμέκμοκ αθίκεηα 

αιιά θαη κα δηαηενμύκ ηεκ θηκεηηθή ημοξ θαηάζηαζε (όηακ δεκ ημοξ αζθμύκηαη 

δοκάμεηξ). Η ηάζε αοηή απμηειεί μηα ζεμειηαθή ηδηόηεηα ηεξ ύιεξ πμο ιέγεηαη 

αδνάκεηα (αδνάκεηα – «δηθαίςμα»). 

Έκα πανάδεηγμα πμο θαίκεηαη ε αδνάκεηα– «δηθαίςμα» ηςκ ζςμάηςκ είκαη ημ ελήξ: 

Έκα αοημθίκεημ θηκμύμεκμ με ζηαζενή ηαπύηεηα θνεκάνεη λαθκηθά, μπόηε μη 

επηβάηεξ θηκμύκηαη πνμξ ηα εμπνόξ. Αοηό ζομβαίκεη γηαηί μη επηβάηεξ θηκμύκηαη με 

ηεκ ηαπύηεηα ημο αοημθηκήημο. Όηακ αοηό θνεκάνεη δεκ ακαπηύζζεηαη ανπηθά μεγάιε 

δύκαμε γηα κα ζηαμαηήζεη ημοξ επηβάηεξ, μη μπμίμη ηείκμοκ κα δηαηενήζμοκ ηεκ 

θηκεηηθή ημοξ θαηάζηαζε θαη θηκμύκηαη (έζης θαη γηα ιίγμ) πνμξ ηα εμπνόξ. 

Αξ ζεμεηώζμομε όηη μ πνώημξ  κόμμξ εηζάγεη ηεκ ηζμδοκαμία ηεξ θαηάζηαζεξ 

"αθηκεζία" με ηεκ θαηάζηαζε "θίκεζε με ζηαζενή ηαπύηεηα". Οη ηζμδύκαμεξ αοηέξ 
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θαηαζηάζεηξ πμο ςξ θμηκή αηηία έπμοκ ηεκ μεδεκηθή ζοκηζηαμέκε δύκαμε 

πενηγνάθμκηαη με ημκ όνμ ηζμννμπία. Λέμε όηη έκα ζώμα ηζμννμπεί όηακ είηε είκαη 

αθίκεημ είηε θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα. 

Τέιμξ μ πνώημξ κόμμξ είκαη έκαξ κόμμξ παγθόζμημξ. Η ηζπύξ ημο επεθηείκεηαη θαη 

ζηα μονάκηα ζώμαηα. 
  

 Ο δεύηενμξ κόμμξ ημο Νεύηωκα 

 

Σημκ πνώημ κόμμ ηεξ θίκεζεξ, ε αδνάκεηα ζεςνήζεθε ζακ μία «ηάζε» ηςκ ζςμάηςκ 

ζημ κα δηαηενμύκ ηεκ θηκεηηθή ημοξ θαηάζηαζε. Η ηάζε αοηή εθδειώκεηαη με ηεκ 

«επημμκή» ημο ζώμαημξ κα δηαηενεί μία ζηαζενή ηαπύηεηα, εθόζμκ δεκ επηδνμύκ ζ' 

αοηό δοκάμεηξ (αιιά θαη ακ επηδνμύκ, ε ζοκηζηαμέκε ημοξ κα είκαη ίζε με μεδέκ). Τη 

ζομβαίκεη, όμςξ, εάκ αζθμύκηαη δοκάμεηξ πμο δεκ αιιειμελμοδεηενώκμκηαη, πμο 

έπμοκ δειαδή θάπμηα ζοκηζηαμέκε; Σ' αοηή ηεκ πενίπηςζε — ζύμθςκα με ημκ 

μνηζμό ηεξ δύκαμεξ1 — ημ ζώμα ζα πανμοζηάζεη επηηάποκζε, ε ηαπύηεηα ημο ζα 

μεηαβάιιεηαη αδηάθμπα. Τη γίκεηαη ηόηε με ηεκ αδνάκεηα ημο; Τεκ λέπαζε; Όπη 

βέβαηα. Η ηδηόηεηα οπάνπεη πάκημηε, μόκμ πμο είκαη πνμηημόηενμ, ζ' αοηή ηεκ 

πενίπηςζε, κα ιέμε όηη εθδειώκεηαη ζακ μία ακηίζηαζε ζηε μεηαβμιή ηεξ 

ηαπύηεηαξ. 

Η ίδηα, δειαδή, ηδηόηεηα, ε αδνάκεηα ηςκ ζςμάηςκ πενηγνάθεηαη  

(α) ζηεκ πςνίξ δοκάμεηξ θίκεζε ζακ μία ηάζε γηα δηαηήνεζε ηεξ θηκεηηθήξ 

ημοξ θαηάζηαζεξ(αδνάκεηα – «δηθαίςμα») θαη 

(β) ζηε μεηαβαιιόμεκε θίκεζε ζακ μία ακηίζηαζε ηεκ μπμία εθδειώκμοκ θαηά ηε 

μεηαβμιή (αδνάκεηα – «δοζθμνία»). 

Η αδνάκεηα-«δοζθμνία» δεκ είκαη μία δηαθμνεηηθή όρε ηεξ αδνάκεηαξ-«δηθαίςμα». 

Απιώξ πνεζημμπμημύκηαη δηαθμνεηηθέξ ιέλεηξ (ακηίζηαζε, δοζθμνία) θάπςξ πημ 

θαηάιιειεξ κα εθθνάζμοκ αοηό πμο ζομβαίκεη θαηά ηε μεηαβμιή ηεξ ηαπύηεηαξ. 

Πένα απ' αοηό, όμςξ, ε αδνάκεηα- «δοζθμνία» εμθακίδεη θαη έκα παναθηήνα 

πμζμηηθό. Σηεκ ίδηα μεηαβαιιόμεκε θίκεζε ηα δηάθμνα ζώμαηα δεκ εθδειώκμοκ ημ 

ίδημ έκημκα ηεκ ακηίζηαζε ημοξ θαηά ηηξ μεηαβμιέξ. Γίκαη πμιύ πημ δύζθμιμ κα 

επηηαποκζεί μηα ζηδενέκηα μπίιηα ζε ζπέζε με έκα ίδημο μεγέζμοξ μπαιάθη ημο πηκγθ-

πμκγθ. Τμ γεγμκόξ αοηό μαξ έπεη μδεγήζεη ζημ κα πμζμηηθμπμηήζζομε ηεκ ηδηόηεηα-

αδνάκεηα επηκμώκηαξ γηα θάζε ζώμα έκα μέγεζμξ πμο κα μπμνεί κα ηε μεηνάεη. Τμ 

μέγεζμξ πμο πνεζημμπμημύμε γηα κα θαηαηάλμομε ηηξ αδνάκεηεξ ηςκ δηαθόνςκ 

ζςμάηςκ ιέγεηαη αδνακεηαθή μάδα ή απιά μάδα. Λέμε όηη ε αδνακεηαθή μάδα 

απμηειεί μέηνμ ηεξ αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ. Όζμ πμημ μεγάιε είκαη ηόζμ πμημ 

έκημκε είκαη ε ακηίζηαζε πμο πανμοζηάδεη έκα ζώμα ζηεκ μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ 

ημο θαηάζηαζεξ. Γη αοηό ιέμε όηη ε αδνακεηαθή μάδα απμηειεί μέηνμ ηεξ 

αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ. 

 Η μέηνεζε ηεξ αδνάκεηαξ μαδί με ηε ζπέζε πμο ζοκδέεη θάζε αζθμύμεκε δύκαμε με 

ημ απμηέιεζμα ηεξ, απμηειμύκ ημ πενηεπόμεκμ ημο δεύηενμο κόμμο ηεξ θίκεζεξ. 

                                            
1 Δύκαμε είκαη ε θμηκή αηηία γηα ηηξ παναμμνθώζεηξ ηςκ ζςμάηςκ ή ηηξ αιιαγέξ ζηεκ θηκεηηθή 

ημοξ θαηάζηαζε 
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Ο δεύηενμξ κεοηςκηθόξ κόμμξ ηεξ θίκεζεξ έπεη επηθναηήζεη κα ιέγεηαη θαη 

ζεμειηώδεξ κόμμξ ηεξ Δοκαμηθήξ. Δηαθενύζζεη όηη ε επηηάποκζε εκόξ ζώμαημξ 

δηαμμνθώκεηαη ηόζμ από ηε (ζοκηζηαμέκε) δύκαμε πμο αζθείηαη πάκς ημο όζμ θαη 

από ηεκ μάδα ημο(δειαδή ηεκ αδνάκεηά ημο) . Γηα κα μπμνέζμομε κα ημκ 

θαηακμήζμομε ζα πνέπεη, κα ελεηάζμομε πςνηζηά α) ημ νόιμ πμο παίδεη ε δύκαμε θαη 

β) ημ νόιμ πμο παίδεη ε μάδα. 

Αξ θάκμομε ημ ελήξ οπμζεηηθό πείναμα. Σε έκα θαιά γοαιηζμέκμ δάπεδμ 

ζπνώπκμομε με ζηαζενή δύκαμε μηα θμιώκα πάγμο. Γθόζμκ μπμνμύμε κα 

ζεςνήζμομε ηεκ δύκαμε ηεξ ηνηβήξ αμειεηέα, ε δύκαμε F είκαη ε ζοκηζηαμέκε 

δύκαμε. Βνίζθμομε όηη ημ ζώμα θηκείηαη με ζηαζενή επηηάποκζε. 

Δηπιαζηάδμομε ηε δύκαμε πμο αζθμύμε ζημ ζώμα θαη βνίζθμομε όηη θαη ε επηηάποκζε 

δηπιαζηάδεηαη. Av ηνηπιαζηάζμομε ηε δύκαμε θαη ε επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα 

ηνηπιαζηάδεηαη. Από ηα παναπάκς πνμθύπηεη όηη: ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε πμο 

αζθείηαη ζε έκα ζώμα θαη ε επηηάποκζε πμο απμθηά αοηό είκαη μεγέζε ακάιμγα. 

Καηόπηκ δηαηενμύμε ηεκ δύκαμε ζηαζενή θαη ημπμζεημύμε μηα δεύηενε όμμηα θμιώκα 

πάγμο πάκς ζηεκ ανπηθή δηπιαζηάδμκηαξ έηζη ηεκ μάδα. Βνίζθμομε όηη ε επηηάποκζε 

οπμδηπιαζηάδεηαη. Ακ ημπμζεηήζμομε αθόμα μηα παγμθμιώκα ηνηπιαζηάδμκηαξ ηεκ 

μάδα, βνίζθμομε όηη ε επηηάποκζε οπμηνηπιαζηάδεηαη.  

Σομπεναίκμομε ιμηπόκ όηη : 

Η επηηάποκζε  πμο απμθηά έκα ζώμα ημ μπμίμ δέπεηαη ζοκηζηαμέκε δύκαμε Σ  

είκαη ακάιμγε με ηε ζοκηζηαμέκε δύκαμε θαη έπεη ηεκ θαηεύζοκζή ηεξ θαη 

ακηηζηνόθωξ ακάιμγε με ηε μάδα ημο ζώμαημξ. Δειαδή ηζπύεη: 

  

 

 

 

 

 Ακ ζηε ζπέζε ΣF = m α ακηηθαηαζηήζμομε m = 1kg θαη α = 1m/s2 ηόηε F = 1N. Έηζη 

μνίδεηαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ δύκαμεξ ζημ S.I. ημ Νewton : 

1Ν = 1 kg m/s2 

Δειαδή 1Ν είκαη ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε ε μπμία, ακ εκενγήζεη ζε ζώμα μάδαξ 1 kg, ζα 

ημο πνμζδώζεη επηηάποκζε 1 m/s2. Πναθηηθά 1Ν είκαη πενίπμο ε δύκαμε πμο αζθεί μ 

ακηίπεηναξ ζημ πίζς μένμξ ημο ζηοιό γηα κα βγεη ε μύηε. 

Κάπμηεξ παναηενήζεηξ 
 

1.  Ο δεύηενμξ κόμμξ ηεξ θίκεζεξ δίκεη ηεκ απάκηεζε ζημ πμιύ βαζηθό ενώηεμα 

«Από ηη ελανηάηαη ε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ θαηάζηαζεξ εκόξ ακηηθεημέκμο;» Η 

απάκηεζε πμο δίκεη είκαη όηη μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ (ε επηηάποκζε) εκόξ 

ακηηθεημέκμο θαζμνίδεηαη ηόζμ από ηε ζοκμιηθή δύκαμε πμο ζα αζθεζεί πάκς ημο 

όζμ θαη από ηε μάδα ημο. Καη ε μεκ δύκαμε (πμο εθπνμζςπεί ηε ζοκμιηθή επίδναζε 

πμο δέπεηαη ημ ακηηθείμεκμ  από ημ πενηβάιιμκ ημο)   θαζμνίδεη  ηεκ   θαηεύζοκζε 

ηεξ επηηάποκζεξ, αιιά ζομμεηέπεη θαη ζηε δηαμόνθςζε ημο μέηνμο ηεξ. Από ηεκ   

άιιε ημ ίδημ ημ ακηηθείμεκμ ζομμεηέπεη   ζηε   δηαμόνθςζε  ηεξ επηηάποκζεξ  ημο,  

 =  ή Σ  = m  
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όπη   βέβαηα  ζακ  θαηεύζοκζε  αιιά  ζακ  μέηνμ. Η ζομμεημπή ημο αοηή εθθνάδεηαη 

με ηε μάδα ημο. 

2.  Η αδνάκεηα εθδειώκεηαη, όπη βέβαηα ζακ μηα ακηίζηαζε πμο μπμνεί κα 

ελμοδεηενώζεη ηε δύκαμε θαη κα απμηνέρεη ηε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ θαηάζηαζεξ. 

Η δύκαμε, εθόζμκ ζα αζθεζεί, ζα πνμθαιέζεη μπςζδήπμηε θάπμηα   μεηαβμιή  ηεξ   

θίκεζεξ.   Κη   αοηό  ζεμαίκεη   «δύκαμε».  Ακ δεκ εθδειςζεί μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ 

θαηάζηαζεξ, ζεμαίκεη απιά όηη δεκ αζθήζεθε δύκαμε. Από ηε ζηηγμή, ιμηπόκ, πμο 

εμθακίδεηαη (ζοκηζηαμέκε) δύκαμε, ε αδνάκεηα ημο ακηηθεημέκμο απμηειεί θάηη ζακ 

«θαηαδηθαζμέκε» ακηίζηαζε, ε μπμία όμςξ ζα επενεάζεη πμζμηηθά ημ μέγεζμξ ηεξ 

μεηαβμιήξ. 

3.  Γηαηί, όμςξ, μνηζμέκεξ θμνέξ, πανόιμ πμο αζθμύμε θάπμηα δύκαμε, «δεκ γίκεηαη   

ηίπμηα;».   Αξ   δμθημάζμομε κα ζπνώλμομε έκα βανύ θμνηεγό ή έκακ ζοκεζηζμέκμ 

ειέθακηα.    Παν' όιμ πμο αζθμύμε δύκαμε ζημ θμνηεγό ή  ζημκ ειέθακηα,  ε δύκαμε 

αοηή ελμοδεηενώκεηαη από ηε ζηαηηθή ηνηβή πμο αζθεί ημ έδαθμξ, με ζοκέπεηα κα 

αζθμύκηαη δοκάμεηξ, αιιά ε ζοκηζηαμέκε ημοξ κα είκαη μεδέκ. Πνέπεη, δειαδή, κα 

πνμζέλμομε όηη ζηε ζεμειηώδε ελίζςζε όηακ γνάθμομε Σ  = m  με ημ ζύμβμιμ Σ   

πανηζηάκμομε ηε ζοκηζηαμέκε όιςκ ηςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα. 

 

Δηενεύκεζε ηεξ ζπέζεξ Σ  = m  
 

α. Av ζ' έκα ζώμα δεκ αζθείηαη δύκαμε, ή αζθμύκηαη δοκάμεηξ με ζοκηζηαμέκε μεδέκ, 

δειαδή είκαη ΣF = 0, ηόηε θαη ε επηηάποκζε ζα είκαη μεδέκ, δειαδή α = 0. 

Αοηό ζεμαίκεη όηη, ακ ε ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη ζε έκα ζώμα είκαη 

ίζε με μεδέκ, δεκ αιιάδεη ε θηκεηηθή θαηάζηαζε ημο ζώμαημξ. Έηζη ημ ζώμα ενεμεί, 

ακ ανπηθά ενεμμύζε, ή θηκείηαη εοζύγναμμα θαη μμαιά ακ ανπηθά είπε ηαπύηεηα (1μξ 

κόμμξ ημο Νεύηςκα).Με ζύμβμια : 

 

ΣF = m α Ακ ΣF = 0  α = 0  

 

β. Av ζ' έκα ζώμα αζθείηαη ζηαζενή δύκαμε ηεξ ίδηαξ θαηεύζοκζεξ με ηεκ ηαπύηεηά 

ημο, ηόηε θαη ε επηηάποκζε πμο απμθηά είκαη ζηαζενή θαη ημ ζώμα εθηειεί μμαιά 

επηηαποκόμεκε θίκεζε. Av ε δύκαμε είκαη ακηίζεηεξ θαηεύζοκζεξ από ηεκ ηαπύηεηα 

ε θίκεζε είκαη μμαιά επηβναδοκόμεκε. Θα ηζπύμοκ θαη μη ακηίζημηπεξ εληζώζεηξ γηα 

ηε ζέζε θαη ηεκ ηαπύηεηα. Mε ζύμβμια : 

 

Σ  = m   Ακ Σ  = ζηαζ   = ζηαζ  θίκεζε εοζύγναμμε μμαιά μεηαβαιιόμεκε  

 

π = ομt ± a t2 θαη ο = ομ ± α t  

 

γ. Av ε ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη ζε έκα ζώμα είκαη μεηαβαιιόμεκε 

ηόηε θαη ε επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα ζα είκαη μεηαβαιιόμεκε. 
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Μενηθά παναδείγμαηα  

1. Τηκάδμομε ηα βνεγμέκα πένηα, γηα κα θύγεη ημ κενό. 

2. Τηκάδμομε απόημμα ημ ζενμόμεηνμ, γηα κα «θαηεβεί». 

3. Χηοπάμε απόημμα ηε ιαβή γηα κα εκζθεκςζεί ημ ζθονί ζ' αοηήκ. 

4. Με μηα απόημμε θίκεζε ηεξ μαληιανμζήθεξ θάκμομε ημ  

μαληιάνη κα εηζπςνήζεη ζ' αοηήκ. 

Τμ θμηκό ζημηπείμ ζηα παναπάκς παναδείγμαηα είκαη   ημ "απόημμα", ε μεγάιε 

δειαδή επηηάποκζε.  Γηα κα οπενκηθεζμύκ μη δοκάμεηξ ακάμεζα ζηα πένηα μαξ θαη ηηξ 

ζηαγόκεξ ή ακάμεζα ζηα ημηπώμαηα ημο γοάιηκμο ζςιήκα ημο ζενμμμέηνμο θαη ημκ 

οδνάνγονμ ή ακάμεζα ζηε ιαβή θαη ημ ζθονί ή ηεκ μαληιανμζήθε θαη ημ μαληιάνη 

πνμζδίδμομε μεγάιε επηηάποκζε. Αθμύ a = F/m ζηηξ ζηαγόκεξ , ζημκ οδνάνγονμ, ζημ 

ζθονί θαη ζημ μαληιάνη ζα αζθεζμύκ μεγάιεξ δοκάμεηξ θαη ζα θηκεζμύκ 

οπενκηθώκηαξ ηηξ δοκάμεηξ πμο ηα εμπμδίδμοκ. Η αδνάκεηα εμθακίδεηαη μέζς ημο 

μεγέζμοξ "μάδα" θαη ηεξ ζπέζεξ ηεξ με ηεκ  επηηάποκζε θαη ηηξ δοκάμεηξ(a = F/m). 

Καη όπςξ ακαθέναμε παναπάκς εθδειώκεηαη, όπη ζακ μηα ακηίζηαζε πμο μπμνεί κα 

ελμοδεηενώζεη ηε δύκαμε θαη κα απμηνέρεη ηε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ θαηάζηαζεξ 

αιιά επενεάδεη πμζμηηθά ημ μέγεζμξ ηεξ μεηαβμιήξ δηαμμνθώκμκηαξ ημ μέηνμ ηεξ 

επηηάποκζεξ  

 

 Τνίημξ κόμμξ ημο  Νεύηωκα.  Νόμμξ δνάζεξ - ακηίδναζεξ 

 

Κακέκα ακηηθείμεκμ δεκ είκαη  

απμμμκςμέκμ, αιιά βνίζθεηαη πάκηα ζε  

αιιειεπίδναζε με άιια ακηηθείμεκα Η έκκμηα  

ηεξ δύκαμεξ πνεζημμπμηείηαη γηα κα πενηγνάθεη 

ηεκ αιιειεπίδναζε μεηαλύ ηςκ ακηηθεημέκςκ. 

  

“Όηακ δύμ ζώμαηα αιιειεπηδνμύκ θαη ημ  

πνώημ αζθεί δύκαμε  ζημ δεύηενμ, ηόηε  

θαη ημ δεύηενμ αζθεί ακηίζεηε δύκαμε  ζημ  

πνώημ” 

Η δηαηύπςζε αοηή απμηειεί ημ κόμμ  

Δνάζεξ - Ακηίδναζεξ. 

Γθείκμ πμο πνέπεη κα ημκίζμομε είκαη 

 όηη μη δοκάμεηξ ηεξ Δνάζεξ - Ακηίδναζεξ  

εκενγμύκ ζε δηαθμνεηηθά ζώμαηα, επμμέκςξ δεκ  

έπεη κόεμα κα μηιάμε γηα ζοκηζηαμέκε ηςκ δύμ 

αοηώκ δοκάμεςκ. 
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Σύμθςκα με ημ κόμμ αοηό ζε θάζε δνάζε ακαπηύζζεηαη ίζε ακηίδναζε. 

Σομπεναίκμομε ιμηπόκ όηη δεκ είκαη δοκαηό κα έπμομε ηεκ εμθάκηζε μηαξ μόκεξ 

δύκαμεξ, γηαηί ημ ζώμα ζημ μπμίμ αοηή αζθείηαη ζα πνμθαιεί μηα ακηίδναζε. Λέμε 

ιμηπόκ όηη μη δοκάμεηξ ζηε θύζε εμθακίδμκηαη θαηά δεύγε. 

Ο ηνίημξ κόμμξ ηζπύεη θαη όηακ ηα ζώμαηα ηζμννμπμύκ θαη όηακ επηηαπύκμκηαη. 

Ακαθμνέξ : α) Φοζηθή Γεκηθήξ Παηδείαξ Α΄ Τάλεξ Γεκηθμύ Λοθείμο. 

                  β) Φοζηθή Α΄ Τάλε Γκηαίμο Πμιοθιαδηθμύ Λοθείμο. 

                  γ) Τμ μαθνόκ «Φοζηθή» πνμ ημο βναπέμξ «δηδάζθς». Α.Ι. Καζζέηαξ 


