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Οριςμόσ: 

Με τον όρο αδράνεια ςτθ Φυςικι ονομάηεται θ χαρακτθριςτικι  

ιδιότθτα των ςωμάτων να αντιςτζκονται ςτθν οποιαδιποτε μεταβολι  

τθσ κινθτικισ  τουσ κατάςταςθσ . 

Αυτό ςυν επάγει 2 πράγματα: 

 Όταν οι δυνάμεισ που αςκούνται ςε ένα ςώμα 

αλληλοαναιρούνται, τότε το ςώμα θα εξακολουθεί να 

κινείται με την ταχύτητα την οποία έχει αποκτήςει ή 

αν δεν έχει ταχύτητα θα παραμείνει ακίνητο. Η 

παραπάνω αρχή τησ αδράνειασ  διατυπώθηκε αρχικά 

από τον Γαλιλαίο. 

 Αν οι ίδιεσ δυνάμεισ αςκηθούν ςε διαφορετικά 

ςώματα, τότε ο ρυθμόσ  μεταβολήσ τησ ταχύτητασ, 

είναι αντιςτρόφωσ  ανάλογο τησ αδράνειασ τουσ. 

Αν αςκθκοφν δυνάμεισ ςε κάποιο ςϊμα και αυτό δεν μεταβάλει τθν 

κινθτικι του κατάςταςθ (παραμζνει ακίνθτο ι διατθρεί τθν πορεία του), 

τότε ςθμαίνει ότι υπάρχουν άλλεσ εξωτερικζσ δυνάμεισ που 

αντιςτζκονται ςτθν μεταβολι, ςυνικωσ είναι ςτατικζσ τριβζσ. 

ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑ     

Η αδράνεια ιςοφται με τθν μάηα (m)και είναι ςτακερι. Επιπλζον, όςο 

μεγαλφτερθ είναι θ μάηα τόςο μεγαλφτερθ είναι θ αδράνεια. Ζνα ςϊμα 

με μικρι μάηα μεταβάλλει εφκολα τθν κίνθςθ του , ενϊ ςε ζνα ςϊμα με 

μεγάλθ μάηα μεταβάλει τθν κίνθςθ του δυςκολότερα. Η ιςότθτα μάηασ 

και αδράνειασ  του, που είναι ο πρϊτοσ νόμοσ του. 

 

 



1οσ  Νόμοσ του Νεύτωνα ή Νόμοσ τησ 
Αδράνειασ 

Ο Νεφτων ανακάλυψε ζναν Νόμο τθσ φφςθσ που ιςχφει όταν δεν 

αςκοφνται δυνάμεισ ςε ζνα ςϊμα ι αν αςκοφνται ζχουν ςυνιςταμζνθ 

μθδζν. 

Ο Νόμοσ αυτόσ λζγεται πρϊτοσ Νόμοσ του Νεφτωνα ι αλλιϊσ Νόμοσ τθσ 

Αδράνειασ. Επίςθσ,  λζγεται <<ςυνκικθ ιςορροπίασ ςϊματοσ >>. 

Πρϊτοσ Νόμοσ του Νεφτωνα διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

Όταν ςε ζνα ςϊμα δεν αςκοφνται δυνάμεισ, ι αν αςκοφνται ζχουν 

ςυνιςταμζνθ μθδζν, τότε το ςϊμα κρατάει τθν ταχφτθτα που είχε. 

Δθλαδι αν ιταν ακίνθτο, παραμζνει ακίνθτο. Αν είχε κάποια ταχφτθτα 

τθν κρατάει ςτακερι. 

Fολ=0 {u=0 ι  u=ςτακερι } 

Ο παραπάνω Νόμοσ ιςχφει και αντίςτροφα. 

Δθλαδι αν ζνα ςϊμα είναι ακίνθτο τότε θ ςυνιςταμζνθ  των δυνάμεων 

που αςκοφνται πάνω του είναι μθδζν. 

Επίςθσ, αν ζνα ςϊμα ζχει ςτακερι ταχφτθτα τότε θ ςυνιςταμζνθ, των 

δυνάμεων που αςκοφνται πάνω του είναι μθδζν. Άρα το να είναι ζνα 

ςϊμα ακίνθτο ι να  κινείται ευκφγραμμα και ομαλά είναι 2 ιςοδφναμεσ 

καταςτάςεισ. 

Αυτζσ τισ δφο καταςτάςεισ τισ λζμε ιςορροπία του ςϊματοσ. 

Από τον 1ο Νόμο του Νεφτωνα  παρατθροφμε ότι όταν θ ςυνιςταμζνθ 

των δυνάμεων είναι μθδζν ςτο ςϊμα <<αρζςει>> να μείνει ςτθν 

κατάςταςθ που βρίςκονταν. Αυτι θ τάςθ που ζχουν όλα τα ςϊματα να 

κζλουν να τθν αλλάξουν  λζγεται  Αδράνεια. Δθλαδι, αδράνεια, ςτθ 

Φυςικι ονομάηεται θ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των ςωμάτων να 

αντιςτζκονται ςτθν οποιαδιποτε μεταβολι τθσ κινθτικισ τουσ 

κατάςταςθσ. 



 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 

 

 Όταν ζνα αεροπλάνο απογειϊνεται, τα ςϊματα των 

επιβατϊν  <<πζφτουν προσ τα πίςω>>. 

 Όταν ο οδθγόσ ενόσ λεωφορείου φρενάρει απότομα, 

οι επιβάτεσ που είναι όρκιοι <<πζφτουν προσ τα 

εμπρόσ>> 

 Τινάηοντασ τα βρεγμζνα χζρια μασ απομακρφνουμε τισ 

ςταγόνεσ νεροφ από αυτά. 

 Όταν τραβιξουμε απότομα το χαρτόνι πάνω ςτο οποίο 

βρίςκεται το κζρμα, το κζρμα πζφτει μζςα ςε ποτιρι. 

 

 

            
ΝΕΥΤΩΝΑΣ  



 

 

 

ΑΝΔΡΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΖΑ 
Στθν κλαςικι μθχανικι , θ αδρανειακι μάηα εμφανίηεται ωσ ςτακερά 

αναλογίασ ςτον 2ο νόμο του Νεφτωνα:  

Στο πλαίςιο τθσ κλαςικισ μθχανικισ, θ αδρανειακι μάηα ορίηεται ωσ  

θ ιδιότθτα τθσ φλθσ να αντιςτζκεται ςε μεταβολζσ τθσ κίνθςθσ του, θ 

ιςοδυναμία ωσ το μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςϊματοσ. Όςο 

μεγαλφτερθ είναι θ αδρανειακι μάηα ενόσ ςϊματοσ  , τόςο 

μικρότερθ επιτάχυνςθ υφίςταται από δεδομζνθ δφναμθ που κα του 

αςκθκεί (βάςθ του τφπου a=F/m). 

Η μάηα ενόσ ςϊματοσ εξαρτάται από τθ ταχφτθτα. 

Όπου m0 θ μάηα θρεμίασ του ςϊματοσ, που ιςοφται με τθν μάηα  που 

μετράει ζνασ παρατθρθτισ για τον οποίο το ςϊμα βρίςκεται ςε θρεμία. 

Όςο μεγαλφτερθ είναι θ ταχφτθτα ενόσ ςϊματοσ ωσ προσ κάποιο 

αδρανειακό ςφςτθμα αναφοράσ, τόςο αυξάνεται θ μάηα του. 

Στθν οριακι περίπτωςθ  όπου v        c  θ μάηα του ςϊματοσ τείνει ςτο 

άπειρο και θ επιτάχυνςθ του ςτο μθδζν, αποτρζποντασ το ςϊμα από το 

να φτάςει  ποτζ τθν ταχφτθτα του φωτόσ  ςχετικόσ τφποσ τθσ μάηασ 

εμπεριζχει τθν κλαςικι ζκφραςθ ωσ όριο ςτθν περίπτωςθ των χαμθλϊν 

ταχυτιτων (v<< c).  
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