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“ Όλο το µέληµα της φιλοσοφίας φαίνεται να συνίσταται στο εξής: 
 από τα φαινόµενα των κινήσεων αναζητείστε τις δυνάµεις της φύσης  

και, κατόπιν, από τις δυνάµεις αποδείξτε τα άλλα φαινόµενα.”1 
        Isaac Newton 

1642,	  25	  Δεκεμβρίου,	  Woolsthorpe:  Γεννήθηκε  ο  Isaac  Newton.  
Στο  Woolsthorpe,  µμικρό  χωριό  της  παραθαλάσσιας  περιοχής  Lincholshire  
της  Βόρειας  Αγγλίας,  ανήµμερα  Χριστουγέννων,  λίγο  µμετά  το  θάνατο  του  
πατέρα   του,   γεννήθηκε  πρόωρα  µμε   µμικρές  πιθανότητες   επιβίωσης.   Δυο  
χρόνια  αργότερα,  η  µμητέρα  του  παντρεύτηκε  έναν  εύπορο  αγγλικανό  κλη-‐
ρικό,   αφήνοντας   την  ανατροφή  του  γιου   της  στους   γονείς   της,   µμε   τους  
οποίους  πέρασε  τα  παιδικά  του  χρόνια  στο  χωριό  τους.  Πήγε  στο  σχολείο  
της  γειτονικής  πόλης  Grantham,  όπου  έδειξε  παντελή  αδιαφορία  για  τα  
σχολικά  µμαθήµματα  και  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  κατασκευές  παιχνιδιών  
και  µμηχανισµμών.  Επανήλθε  κοντά  στη  µμητέρα  του  στα  δέκα  του  χρόνια,  
όταν  πέθανε  ο  πατριός  του,  αλλά  συνέχισε  να  αδιαφορεί  για  τα  σχολικά  

                                                
1                                         Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687. 



22	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΚΛΑΣΙΚΗ	  ΜΗΧΑΝΙΚΗ	  :	  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ	  ΚΕΦΑΛΑΙΟ	  
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	  ΠΑΤΡΩΝ,	  ΤΜΗΜΑ	  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,	  ΚΛΑΣΙΚΗ	  ΜΗΧΑΝΙΚΗ,	  	  Σ.	  Ν.	  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ	  	  ©	  

µμαθήµματα  σε  βαθµμό  που  οι  καθηγητές  του  έγραφαν  στον  έλεγχό  του  ότι  
είναι  ράθυµμος  και  απρόσεκτος.  Έτσι,  η  µμητέρα  του  τον  πήρε  από  το  σχο-‐
λείο  και  τον  έβαλε  να  εργαστεί  στις  γεωργικές  εκτάσεις  που  είχε  κληρο-‐
νοµμήσει,  αλλά  και  εκεί  έδειξε  πλήρη  αδιαφορία.  Με  παρέµμβαση  του  θείου  
του,   αγγλικανού  κληρικού,   επανήλθε  στο  σχολείο   και,   αυτή   τη  φορά,   η  
επίδραση   ενός   καθηγητή   ανέτρεψε   εντελώς   το   σκηνικό,   αφήνοντας   να  
εκδηλωθούν  οι  νοητικές  του  ικανότητες.  Αυτά  συνέβησαν  λίγο  µμετά  τον  
τριακονταετή  αιµματηρό  εµμφύλιο  πόλεµμο  που  είχε  συνταράξει  την  Αγγλία.  

1661,	  Cambridge:  Είσοδος  στο  Πανεπιστήµμιο  
Εισέρχεται  για  σπουδές  στο  Trinity  College,  καλύπτοντας  τα  δίδακτρα  µμε  
αντιστάθµμισµμα  την  εκτέλεση  εργασιών  καθαρισµμού  δωµματίων  και  σερβι-‐
ρίσµματος  στο  φοιτητικό  εστιατόριο.  Μοναχικός  και  µμελαγχολικός,  χωρίς  
φίλους,  παρακολουθεί  τη  διδασκαλία  ενός  παρωχηµμένου  προγράµμµματος  
σπουδών  που  ήταν  επικεντρωµμένο  αποκλειστικά  στην  αριστοτέλεια  αντί-‐
ληψη.  Εξασφαλίζοντας  υποτροφία,  απαλλάσσεται  από  άλλες  εργασιακές  
υποχρεώσεις.  Αρχίζει  να  γράφει  τις  σκέψεις  του  σε  ένα  προσωπικό  τετρά-‐
διο  µμε  τίτλο  Ερωτήσεις.  Κάποια  στιγµμή,  σε  µμια  από  τις  σελίδες,  σηµμειώνει:  
Φίλος  ο  Πλάτων,  φίλος  ο  Αριστοτέλης,  φίλτατη  όµμως  η  αλήθεια.  Έκτοτε,  
χωρίς  να  επανέλθει  σε  αυτούς,  µμελετά  τη  Γεωµμετρία  του  Καρτέσιου  και  
τους  Διαλόγους  του  Γαλιλαίου,  κατευθύνοντας  τη  σκέψη  του  στην  αντί-‐
ληψη  του  νοήµματος  της  ηρακλείτειας  ροής  και  της  Μηχανοκρατικής  Φιλο-‐
σοφίας.  Την  άνοιξη  του  1865,  η  περιοχή  πλήττεται  από  επιδηµμία  πανού-‐
κλας,  τα  µμαθήµματα  αναστέλλονται  και  εκείνος  αποσύρεται  στη  γενέτειρά  
του  όπου  αφοσιώνεται  εξολοκλήρου  στα  Μαθηµματικά  και  στη  Μηχανική.  

1666,	  Woolsthorpe:  Αnnus  mirabilis  
Καταστρώνει  το  δικό  του  πρόγραµμµμα  µμελέτης  και  το  καταµμερίζει  σε  45  
κεφάλαια.  Το  τετράδιο  των  σκέψεών  του  αρχίζει  να  γεµμίζει  µμε  προβλη-‐
µματισµμούς  για  τη  φύση  της  ύλης,  του  φωτός,  των  χρωµμάτων,  του  χώρου,  
του  χρόνου,  της  κίνησης  και  της  τάξης  του  Σύµμπαντος.  Απευθύνει  πολλές  
από  τις  ερωτήσεις  του  νοερά  στους  συγγραφείς  των  έργων  που  µμελετά  
και  σαν  να  κάνει  διάλογο  µμαζί  τους  εκφράζει  τις  αντιρρήσεις  του  και  δίνει  
την  άποψή  του.  Τα  κείµμενα  του  Γαλιλαίου  είχαν  συνεπάρει  τη  σκέψη  του  
και,  µμη  αποδεχόµμενος  την  αριστοτέλεια  αντίληψη,  αναζητά  το  αίτιο  της  
κίνησης.  Ο  ρυθµμός  µμεταβολής  της  ταχύτητας  τον  οδηγεί  στο  νόηµμα  της  
επιτάχυνσης  και  στις  σελίδες  του  τετραδίου  του  εµμφανίζεται  για  πρώτη  
φορά  ο  όρος  fluxion,  ως  το  νόηµμα  της  εισερχόµμενης  ή  εξερχόµμενης  ροής.  
Στην  ουσία  επινοεί  την  έννοια  του  διαφορικού  και  της  διαφορικής  εξίσω-‐
σης.  Γνώριζε  ήδη  τη  µμέθοδο  κατασκευής  εφαπτόµμενων  στα  σηµμεία  µμιας  
καµμπύλης  από  τη  Γεωµμετρία  του  Καρτέσιου  και  εντοπίζοντας  τα  κέντρα  
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καµμπυλότητας,  ή  κυρτότητας  όπως  έλεγε  ο  ίδιος,  αναζητούσε  τα  σηµμεία  
της  µμεγιστοποίησης  και   της   ελαχιστοποίησής   της.   Την   ίδια   εποχή  αντι-‐
λαµμβάνεται   τη   γεωµμετρία   των   τροχιών   των   πλανητών,   όπως   την   είχε  
περιγράψει   πενήντα   χρόνια   νωρίτερα   ο  Kepler,   και   οδηγείται   µμπροστά  
στη  θεµμελιώδη  εξίσωση  της  κίνησης  και  το  νόµμο  της  παγκόσµμιας  έλξης.  
Λένε  ότι,   ενώ  κοιµμόταν  κάτω  από  µμια  µμηλιά,   έπεσε  στο  κεφάλι  του  ένα  
µμήλο  και  αυτό  τον  προκάλεσε,  όπως  ο  ίδιος  είπε,  να  ασχοληθεί  µμε  τη  βα-‐
ρύτητα.  Ήταν  η  πιο  εκρηκτική  χρονιά  της  δηµμιουργικής  του  σκέψης,  την  
οποία  αποκαλούσε  annus  mirabilis.  

1667,	  Cambridge:  Επιστροφή  στο  Πανεπιστήµμιο  
Επιστρέφει  στο  Πανεπιστήµμιο  και  µμαθητεύει  κοντά  στον  καθηγητή  Isaac  
Barrow,  στη  Λουκησιανή  Έδρα  Μαθηµματικών,  ο  οποίος  αποδέχεται  και  
υποστηρίζει  ένθερµμα  τις  πρωτοποριακές  αντιλήψεις  του  νεαρού  φοιτητή  
του.  Δυο  χρόνια  αργότερα,  δηλώνει  ότι  ο  µμαθητής  ξεπέρασε  σε  γνώσεις  
το  δάσκαλο  και  αποσύρεται  προτείνοντάς  τον  ως  καθηγητή  της  Έδρας.  

1669,	  Cambridge:  Καθηγητής  στη  Λουκησιανή  Έδρα  Μαθηµματικών  

Από  τη  θέση  του  καθηγητή  στη  Λουκησιανή  Έδρα  Μαθηµματικών,  εστιά-‐
ζει  τις  πρώτες  του  µμελέτες  στη  φύση  του  φωτός.  Πραγµματοποιώντας  πε-‐
ρίπλοκα  πειράµματα  επιχειρεί  επίµμονα  να  δείξει  ότι  η  φύση  του  φωτός  δεν  
είναι  κυµματική,  όπως  έλεγαν  οι  συνάδελφοί  του,  αλλά  σωµματιδιακή.  Με  
ακατάπαυστο  ρυθµμό  γέµμιζε  τις  σελίδες  του  νέου  του  τετραδίου  που  τώρα  
είχε  το  όνοµμα  Προβληµματα.  Ήταν  επίσης  υπερήφανος  για  το  κατοπτρικό  
τηλεσκόπιο  που  είχε  κατασκευάσει  µμε  το  οποίο  έκανε  τις  αστρονοµμικές  
του  παρατηρήσεις.  Προχώρησε  στη  διεξοδική  ανάλυση  των  µμαθηµματικών  
θεωριών  που  είχε  συλλάβει  το  annus  mirabilis.  Λίγο  νωρίτερα  είχε  απο-‐
δείξει  το  διωνυµμικό  θεώρηµμα,  προσβλέποντας  στην  απροσπέλαστη  έως  
τότε  έννοια  του  ορίου,  η  οποία  θα  αποσαφηνιζόταν  δυο  αιώνες  αργότερα  
µμε  την  εξέλιξη  της  αναλυτικής  σκέψης  που  καθιέρωσε  ο  Λογισµμός.  Εδώ,  
σε  αυτές  τις  θεωρήσεις,  βρίσκεται  η  απαρχή  της  δηµμιουργίας  του  Απειρο-‐
στικού  και  του  Διαφορικού  Λογισµμού.  Όταν  προχώρησε  αναλυτικότερα  
στον  υπολογισµμό  των  εµμβαδών  µμε  τις  µμεθόδους  του  Αρχιµμήδη,  αναπτύσ-‐
σοντας  τη  δική  του  δυναµμική  αντίληψη,  άνοιξε  ο  δρόµμος    και  για  τη  δηµμι-‐
ουργία  του  Ολοκληρωτικού  Λογισµμού  και  των  Διαφορικών  Εξισώσεων.  

1672,	  Royal	  Society:  Μέλος  της  Βασιλικής  Εταιρείας  
Ως  µμέλος  της  Βασιλικής  Εταιρείας  του  Λονδίνου,  στην  εναρκτήρια  οµμιλία  
του,  δεν  παρουσιάζει,  όπως  ήταν  αναµμενόµμενο,  κάποιες  από  τις  µμαθηµμα-‐
τικές  ανακαλύψεις  του,  αλλά  εκθέτει  την  αντίληψή  του  για  τη  σωµματιδι-‐
ακή   φύση   του   φωτός   αντιπαρατιθέµμενος   στην   επικρατούσα   κυµματική  
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άποψη.  Η  οµμιλία  του  προκαλεί  την  οργή  του  ευερέθιστου  Robert  Hooke,  
ο  οποίος,  θεωρώντας  τους  ισχυρισµμούς  αυτούς  εκκεντρικούς,  απαιτεί  επι-‐
τακτικά   την  απόδειξή   τους.   Εκείνος,   χολωµμένος  αποσύρεται,   αποµμονώ-‐
νεται   µμακρυά   από   το   ακαδηµμαϊκό   περιβάλλον   και   αρνείται   πεισµματικά  
να  εκδώσει  τις  θεωρίες  του  σε  βιβλίο.  

1673,	  Λογισμός:  Ο  ερχοµμός  του  Leibniz  
Ένας  νεαρός  Γερµμανός  φιλόσοφος,  ο  Gottfried  Leibniz,   επισκέπτεται  τη  
Βασιλική  Εταιρεία  µμε  έκδηλο  ενδιαφέρον  για  τα  Μαθηµματικά.  Ζητώντας  
πληροφορίες  για  τις  µμελέτες  του  Νεύτωνα  και  έχοντας  κατά  νου  την  κα-‐
τασκευή  µμιας  θεωρίας  απειροσειρών,  επεδίωκε  επίµμονα  να  έρθει  σε  επι-‐
κοινωνία  µμαζί  του  διαµμέσου  του  Γραµμµματέα  της  Βασιλικής  Εταιρείας.  Ο  
Νεύτωνας  εκτιµμώντας  την  προσπάθειά  του,  χωρίς  να  τον  γνωρίζει  προ-‐
σωπικά,  ανταποκρίνεται  και  απαντά  µμε  δυο  επιστολές,  αληθινές  πραγµμα-‐
τείες,  τις  οποίες  καταθέτει  στη  Βασιλική  Εταιρεία.  Δυο  χρόνια  αργότερα,  
ο  Leibniz  διαµμορφώνει  τις  βασικές  έννοιες  του  Λογισµμού,  πανοµμοιότυπες  
µμε  αυτές  της  ροϊκότητας  του  Νεύτωνα.  Εκείνος,  στο  µμεταξύ,  παθιασµμένος  
µμε  το  να  αντικρούει  τις  αντιπαραθέσεις  στη  θεωρία  του  περί  χρωµμάτων  
και  αρνούµμενος  να  δώσει  προς  δηµμοσίευση  τη  θεωρία  του  για  τη  ροϊκό-‐
τητα,  παρέµμενε  ανύποπτος  ως  προς  τις  απώτερες  επιδιώξεις  του  νεαρού  
στον  οποίο  µμε   τα  γράµμµματά  του  αποκάλυπτε  τις  σκέψεις   του.  Σαράντα  
χρόνια  αργότερα,  θα  ξεσπούσε  η  οξύτατη  καταστροφική  διένεξή  τους  ως  
προς  την  πατρότητα  του  Λογισµμού.  

1678,	  Ο	  τελευταίος	  αλχημιστής:  Αλχηµμεία  και  Θεολογία  
Δεν   ξέρουµμε  πότε  άρχισε  η  διείσδυσή  του  στην  Αλχηµμεία.  Στο  τετράδιο  
του  φαίνεται  να  ξεκίνησε  µμε  τη  Χηµμεία,  την  οποία  εγκατέλειψε  για  να  κα-‐
ταδυθεί  στον  παραλογισµμό  της  Αλχηµμείας.  Ίσως,  οι  φθοροποιές  διενέξεις  
και  ο  θάνατος  της  µμητέρας  του,  τον  οδήγησαν  σε  νευρικό  κλονισµμό  και,  
αποµμακρύνοντάς  τον  από  τα  Μαθηµματικά  και  τη  Φυσική,  τον  έσπρωξαν  
στο   µμυστικιστικό   περιβάλλον   της   Αλχηµμείας.  Μελετώντας   τα   συγγράµμ-‐
µματα   των   παλαιότερων   αλχηµμιστών,   σε   συνδυασµμό   µμε   τα   πειραµματικά  
του   εγχειρήµματα,   έγραψε  πολυάριθµμες   σελίδες   εντάσσοντας   τα   συµμπε-‐
ράσµματά  του  σε  δώδεκα  γενικά  κεφάλαια  του  τετραδίου  του.  Όπως  δεί-‐
χνουν  τα  γραπτά  του,  κάποια  στιγµμή  το  πάθος  του  καταπραΰνθηκε  και  
τότε  στράφηκε  σε  περίπλοκους  θεολογικούς  προβληµματισµμούς.  Ως  εταί-‐
ρος   του  Trinity   έπρεπε   να   χειροτονηθεί   κληρικός   της  Αγγλικανικής  Εκ-‐
κλησίας  ή  να  αντιµμετωπίσει  την  αποποµμπή  του  από  το  Κολέγιο.  Ο  πρώ-‐
τος  καρπός  της  µμελέτης  του  ήταν  η  αµμφιβολία  του  για  το  οµμοούσιο  του  
τριαδικού  δόγµματος.  Διαµμορφώνεται  έτσι  η  πεποίθησή  του  ότι  το  αρχικό  
χριστιανικό  δόγµμα  παραποιήθηκε  µμε  σκοπό  την  εδραίωση  της  εκκλησια-‐
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στικής  εξουσίας.  Αν  η  επικείµμενη  χειροτονία  οδήγησε  στη  θεολογική  µμε-‐
λέτη,  η  ίδια  η  θεολογική  µμελέτη  άρχισε  πλέον  να  απειλεί  σοβαρά  τη  χει-‐
ροτονία  και,  επειδή  κάθε  συζήτηση  για  τα  θεολογικά  δόγµματα  εµμπεριείχε  
κίνδυνο  καταστροφών  συνεπειών,  επέλεξε  τη  σιωπή.  Η  χειροτονία  µμπο-‐
ρούσε  να  αποφευχθεί  µμόνο  µμε  βασιλικό  διάταγµμα  απαλλαγής  και  επετεύ-‐
χθη  χάρη  στη  παρέµμβαση  του  Isaac  Barrow.  

1684,	  Οι	  τροχιές	  των	  ουράνιων	  σωμάτων:  Η  προτροπή  του  Halley  
Στα  εντευκτήρια  των  διανοούµμενων  του  Λονδίνου,  κύριο  θέµμα  συζήτησης  
ήταν  πλέον  ότι  η  βαρύτητα  εκπορεύεται  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις  από  
τον  Ήλιο  και  εξασθενεί  µμε  ρυθµμό  αντιστρόφως  ανάλογο  του  τετραγώνου  
της  απόστασης  έως  ότου  εξαφανιστεί  εξολοκλήρου  στη  γήινη  επιφάνεια.  
Εκείνη  τη  χρονιά,  σε  µμια  διαβόητη  συνάθροιση  της  Βασιλικής  Εταιρείας,  
προκλήθηκε  δριµμύτατη  συζήτηση  κατά  την  οποία  ο  Hooke  δήλωνε  κατη-‐
γορηµματικά  ότι  είχε  από  καιρό  αποδείξει  αυτόν  το  νόµμο  ως  απόρροια  του  
νόµμου  των  ελλειπτικών  τροχιών  των  πλανητών  του  Kepler,  όµμως  τον  εί-‐
χε  αποκρύψει  αφήνοντας  τους  άλλους  να  τον  ανακαλύψουν!  Ο  αστρονό-‐
µμος  Halley   δήλωσε   ότι   και   εκείνος   είχε   προσπαθήσει   να   τον   αποδείξει  
αλλά   χωρίς   επιτυχία   και   λίγο   αργότερα,   πηγαίνοντας   στο   Cambridge,  
ρώτησε  τον  Νεύτωνα:  Ποια  θα  ήταν  η  τροχιά  ενός  πλανήτη  αν  ο  Ήλιος  
ασκούσε  ελκτική  δύναµμη  µμεταβαλλόµμενη  αντιστρόφως  ανάλογα  προς  το  
τετράγωνο  της  απόστασης;  Η  απάντηση  του  Νεύτωνα  ήταν  αυθόρµμητη:  
Ελλειπτική.  Ο  Halley  ρώτησε  πώς  το  ξέρει  και  εκείνος  απαντά:  Μα,  έχω  
κάνει  τον  υπολογισµμό.  Ο  υπολογισµμός  είχε  γίνει  το  annus  mirabilis  !  

1687,	  Principia:  Μαθηµματικές  αρχές  της  φυσικής  φιλοσοφίας  
Ακατάπαυστη  συγγραφή  και  πλήρης  αποξένωση  από  το  περιβάλλον,  κα-‐
ταλήγει  στο  µμνηµμειώδες  τρίτοµμο  έργο  της  σύγχρονης  επιστήµμης.  Δυο  χρό-‐
νια  ήταν  αρκετά  για  την  καταγραφή  των  σκέψεων  του,  οπότε  το  κείµμενό  
του  παρουσιάζεται  στη  Βασιλική  Εταιρεία  και  ένα  χρόνο  αργότερα  εκδί-‐
δεται  µμε  έξοδα  του  Halley  που  τον  είχε  πείσει  να  προσφέρει  τον  ανεκτί-‐
µμητο  θησαυρό  της  αληθινής  αντίληψης  του  κοσµμικού  συστήµματος.  Στον  
πρώτο  τόµμο  θέτει  τις  αρχές  της  Δυναµμικής,  στο  δεύτερο  πραγµματεύεται  
την  κίνηση  των  σωµμάτων  και  των  ρευστών,  στον  τρίτο  εκθέτει  το  κοσµμι-‐
κό  σύστηµμα.  Ξεκινά  µμε  τη  συναγωγή  των  νόµμων  του  Kepler  από  το  δικό  
του  νόµμο  της  παγκόσµμιας  έλξης  και  υποδεικνύει  το  πώς  µμπορεί  να  υπο-‐
λογιστεί  η  µμάζα  του  Ήλιου  και  των  πλανητών.  Κατόπιν,  διευκρινίζει  πώς  
διαταράσσεται  η  τροχιά  της  Σελήνης  από  την  έλξη  της  Γης  και  του  Ήλιου  
και  διαµμορφώνει  τη  σπουδαία  θεωρία  διαταραχών  αποκωδικοποιώντας  
τις  κινήσεις  των  ουράνιων  σωµμάτων.  Από  το  νόµμο  της  παγκόσµμιας  έλξης  
συµμπεραίνει  την  πλάτυνση  της  γήινης  επιφάνειας  στους  πόλους  η  οποία  
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οφείλεται  στην  περιστροφή  της  γύρω  από  τον  άξονά  της  και  υπολογίζει  
τη  µμεταβολή  του  βάρους  ανάλογα  µμε  το  γεωγραφικό  πλάτος,  εξηγώντας  
το  πώς  καθορίζεται  η  διάρκεια  της  ηµμέρας  σε  κάθε  πλανήτη.  Απαντά  στο  
γιατί   η   ελκτική   επίδραση   του  Ήλιου   και   της   Σελήνης   στη   Γη   προκαλεί  
µμετάπτωση  των  ισηµμεριών  και  την  ισηµμερινή  διόγκωσή  της  η  οποία  την  
κάνει  να  ταλαντεύεται  σαν  σβούρα  και  ερµμηνεύει  την  αµμπώτιδα  και  την  
παλίρροια.   Αποκαθιστά,   µμε   µμια   γεωµμετρική   απόδειξη,   το   θεώρηµμα   που  
χρόνια   τον   απασχολούσε,   ότι   ένα   κέλυφος   από   οµμογενείς   σφαιρικούς  
φλοιούς  δεν  ασκεί  δύναµμη  σε  µμια  µμάζα  που  είναι  τοποθετηµμένη  στο  άδειο  
εσωτερικό   του   και   έτσι   ανάγει   τη   µμελέτη   των   σφαιρικών   σωµμάτων   σε  
µμελέτη  σηµμειακών  µμαζών  στο  πλαίσιο  της  παγκόσµμιας  έλξης.  Καµμία  άλλη  
θεωρία  δεν  ενοποιούσε  σε  τέτοιο  βαθµμό  ένα  τεράστιο  πλήθος  φυσικών  
φαινοµμένων.  Παρότι   δεν   ήταν  πολλοί   αυτοί   που   µμπόρεσαν   να  παρακο-‐
λουθήσουν  τους  συλλογισµμούς  του,  η  θεωρία  του  γίνεται  αποδεκτή  και  
σύντοµμα  αρχίζει  να  διδάσκεται  στον  ακαδηµμαϊκό  χώρο.  

1692,	  Τιμές	  και	  κατάθλιψη:  Master  of  mint  
Το  µμνηµμειώδες   έργο  του  τον  οδηγεί  σε  πλήρη   επιστηµμονική  καταξίωση  
και  κορυφαία  αποδοχή.  Εκείνος,  έχοντας  εξαντλήσει  τις  αντοχές  του  από  
την  κοπιώδη  προσπάθεια  και  µμε  έντονα  τα  ίχνη  του  νευρικού  κλονισµμού  
που  του  προκάλεσαν  οι  ακατάπαυστες  διενέξεις,  καταρρέει  και  καταλήγει  
σε   διαρκή  αϋπνία,   ανορεξία   και  ψυχολογική  απόσταθεροποίηση.  Νωρί-‐
τερα   είχε   εκλεγεί   εκπρόσωπος   του   Cambridge   στην   Κοινοβουλευτική  
Σύνοδο,  όπου  όµμως  ουδέποτε  θέλησε  να  εκφωνήσει  κάποιο  λόγο.  Οι  πο-‐
λυπράγµμονες  νέοι  φίλοι  του,  τον  ωθούν  να  διεκδικήσει  περισσότερα  αξι-‐
ώµματα  και  µμεγαλύτερη  αναγνώριση.  Λίγα  χρόνια  αργότερα,  από  τη  θέση  
του  Διευθυντή  του  Νοµμισµματοκοπείου  αναλαµμβάνει  την  ανασυγκρότηση  
του  νοµμισµματικού  συστήµματος  της  χώρας  και  αργότερα  χρίζεται  ιππότης  
από  την  Βασίλισσα.  

1703,	  Πρόεδρος	  της	  Royal	  Society:  Η  τελευταία  φάση  της  ζωής  του  
Εκλέγεται   Πρόεδρος   της   Βασιλικής   Εταιρείας   του   Λονδίνου   και   επανε-‐
κλέγεται  συνεχώς  µμέχρι  το  θάνατό  του.  Διατηρώντας  τη  διανοητική  του  
ευρωστία  ανταποκρίνεται  µμε  ευχέρεια  στην  πρόκληση  επίλυσης  προβλη-‐
µμάτων  που  έθεταν  την  εποχή  εκείνη  οι  µμαθηµματικοί  και  τα  οποία  προέρ-‐
χονταν  κυρίως  από  τη  µμετέπειτα  διαµμορφωθείσα  θεωρία  του  Λογισµμού  
Μεταβολών.  Με  αξιοθαύµμαστη  αντοχή  απέναντι  στον  πόνο  και  τον  επί-‐
µμονο  βήχα  που  τον  βασάνιζε,  έφτασε  µμε  ηρεµμία  στο  τελευταίο  βράδυ  της  
πολυτάραχης  ζωής  του.  

1727,	  	  20	  Μαρτίου,	  Kensington:  Πέθανε  ο  Isaac  Newton  
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Η	  ΛΟΓΙΚΗ	  ΤΗΣ	  ΔΥΝΑΜΗΣ	  

ΚΑΙ	  ΟΙ	  ΝΟΜΟΙ	  ΤΟΥ	  ΝΕΥΤΩΝΑ	  
 

	  

“ Γιατί, ανεξάρτητα από τις λέξεις, θεωρώ αυτές τις δυνάµεις 
από µαθηµατική και όχι από φυσική άποψη και ο αναγνώστης  

πρέπει να επιφυλαχθεί στο να πιστέψει ότι θέλησα να συµβολίσω  
µε αυτές τις λέξεις ένα είδος δράσης, αιτίας ή φυσικού λόγου.” 

Isaac Newton 
 

Ο  Νεύτωνας,  στις  “Μαθηµματικές  Αρχές  της  Φυσικής  Φιλοσοφίας”1,  έδωσε  αξιω-‐
µματικά  τους  τρεις  νόµμους  της  κίνησης,  θεωρώντας  ως  πρωταρχική  την  έννοια  
της  “δύναµμης”.  Οι  τρεις  αυτοί  νόµμοι  συγκροτούν  ένα  ενιαίο  συνεπές  λογικό  σύ-‐
στηµμα  αξιωµμάτων  που  καλύπτει  τις  ορθολογικές  ανάγκες  θεµμελίωσης  της  θεω-‐
ρίας  της  κίνησης  στο  πλαίσιο  της  Κλασικής  Μηχανικής.  

Στα  κείµμενά  του  αναδεικνύεται  η  ορθολογική  σχέση  αιτίας  και  αποτελέσµματος  
και  αναπτύσσεται  η  συλλογιστική  µμιας  εµμπεριστατωµμένης  προσέγγισης  ικανής  
να  οδηγήσει  στην  ερµμηνεία  των  φαινοµμένων  της  κίνησης.  Τα  συµμπεράσµματα  της  
συλλογιστικής   του   ανταποκρίνονται   στα   πειραµματικά   δεδοµμένα   της   φυσικής  
πραγµματικότητας  στο  πλαίσιο  της  Κλασικής  Μηχανικής.    

Ο  Νεύτωνας,  µμε  τις  “Μαθηµματικές  Αρχές  της  Φυσικής  Φιλοσοφίας”,  συγκρότησε  
την  ορθολογική  βάση  από  όπου  προήλθε  η  σύγχρονη  αντίληψη  της  Φυσικής  και  
παράλληλα  έδωσε  το  έναυσµμα  για  τη  δηµμιουργία  του  Μαθηµματικού  Λογισµμού.  
    
  

                                                
1                               Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687 
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v Αξιώµατα ή Νόµοι της Κίνησης	  

1ος Νόµος:  Αρχή της αδράνειας 
Κάθε σώµα διατηρείται σε κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραµµης οµαλής κίνησης,  
εκτός αν εξαναγκαστεί σε µεταβολή αυτής της κατάστασης από ασκούµενες  
σε αυτό δυνάµεις. 

2ος Νόµος:  Εξίσωση της κίνησης 
Η µεταβολή της κίνησης είναι ανάλογη προς την ασκούµενη κινητήρια δύναµη  
και συντελείται στην ευθύγραµµη κατεύθυνση στην οποία ασκείται η δύναµη. 

3ος Νόµος:  Αρχή δράσης - αντίδρασης 
Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα µια αντιτιθέµενη ίση αντίδραση: 
ή, οι αµοιβαίες δράσεις δυο σωµάτων, µεταξύ του ενός και του άλλου,  
είναι πάντα ίσες και κατευθύνονται αντίθετα η µια προς την άλλη. 

Axiomata sive Leges Motus1 

LEX I.   Corpus omne perfeverare in ftatu fuo quiefcendi vel movendi uniformiter  
 in directum, nifi quatennus illud a viribus impreffi cogitur ftatum suum mutare.  

LEX I I .    Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae,  
                    et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur. 

LEX IΙI .    Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae,  
                     et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur. 

Axioms or Laws of Motion 

• Every body continues -perseveres- in its state of rest, or of uniform motion in a 
right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it. 

• The change of motion is proportional to the motive force impressed;  
and is made in the direction of the right line in which that force is impressed. 

• To every action there is always opposed an equal reaction: or, the mutual actions 
of two bodies upon each other are always equal, and directed to contrary parts. 

                                                
1	  Ο  Νεύτωνας  έγραψε  τις  “Μαθηµματικές  Αρχές  της  Φυσικής  Φιλοσοφίας”  στα  Λατινικά  και  η  πρώτη  
έκδοση  του  έργου  του  έγινε  το  1687.  Η  ολοκληρωµμένη  έκδοση  έγινε  το  1726  και  µμεταφράστηκε  
στα  Αγγλικά  από  τον  Andrew  Motte  το  1729.  Κατόπιν  µμεταφράστηκε  στα  Γαλλικά  από  την  Émilie  
du  Châtelet  το  1740.  Τα  χειρόγραφα  των  κειµμένων  του,  περισσότερες  από  4000  σελίδες,  βρίσκονται  
στα  αρχεία  του  Πανεπιστηµμίου  του  Cambridge.  Η   έκδοση  του  1726  αποτελείται  από  τρία  βιβλία  
:Στο  1ο  περιέχονται  οι  νόµμοι  της  κίνησης  των  σωµμάτων,  στο  2ο    τέθηκαν  οι  βάσεις  της  θεωρίας  της  
κίνησης  των  ρευστών  και  στο  3ο  δόθηκε  ο  νόµμος  της  παγκόσµμιας  έλξης. 
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v Σχόλια	  για	  τους	  τρεις	  νόμους	  του	  Νεύτωνα.	  

Ο  Νεύτωνας,  στις  “Μαθηµματικές  Αρχές  της  Φυσικής  Φιλοσοφίας”,  έδωσε  τους  
τρεις  νόµμους  της  κίνησης,  θεωρώντας  ως  πρωτογενή  την  έννοια  της  “δύναµμης”.  
Ο  Αριστοτέλης  είχε  εισάγει  σε  φιλοσοφικό  επίπεδο  την  έννοια  της  δύναµμης  ως  
“κινούν  αίτιον”,  ενώ  ο  Γαλιλαίος,  µμε  τα  εµμπεριστατωµμένα  πειράµματά  του,  δια-‐
µμόρφωσε  τις  προϋποθέσεις  για  την  ανάλυση  των  χαρακτηριστικών  της  κίνησης.  

Ο  Νεύτωνας,  εισάγοντας  τους  νόµμους  του  ως  αξιώµματα,  επεδίωξε  τη  συγκρότη-‐
ση  ενός  λογικού  σχήµματος  αλληλένδετων  αξιωµμάτων,  ικανού  για  να  καλύψει  τις  
ορθολογικές  ανάγκες  θεµμελίωσης  µμιας  θεωρίας  της  κίνησης.  Εννοιολογικά,  στο  
λογικό  αυτό  σχήµμα,  ο  πρώτος  νόµμος  θέτει  την  προϋπόθεση  απόδοσης  νοήµματος  
στο  δεύτερο  νόµμο,  ο  οποίος  καλύπτεται  από  τον  τρίτο  νόµμο  που  προσδίδει  λο-‐
γική  υπόσταση  στην  έννοια  της  δύναµμης  ως  φυσικής  αλληλεπίδρασης.    

Τα  σχόλια  που  ακολουθούν  έχουν  ως  επιδίωξη  να  συµμβάλουν  στη  διευκρίνηση  
του  σκεπτικού  στο  οποίο  βασίζονται  οι  τρεις  νόµμοι.  Αργότερα,  θα  περάσουµμε  
στη  σαφή  διατύπωσή  τους,  στη  µμαθηµματική  τους  ανάλυση  και  τη  συλλογιστική  
χρήση  τους  σε  προβλήµματα  κίνησης  στο  πλαίσιο  της  Κλασικής  Μηχανικής.  

✓    1ος	  Νόμος.	  Ο  νόµμος  αυτός,  εµμπεριέχοντας  την  γαλιλαϊκή  αρχή  της  αδράνειας,  
αποτελεί  τη  νευτώνεια  πρόταση  αξιωµματικής  εισαγωγής  των  αδρανειακών  συ-‐
στηµμάτων  αναφοράς.  Ένα  σύστηµμα  αναφοράς  χαρακτηρίζεται  ως  αδρανειακό  
όταν  ισχύει  το  εξής:  αν  σε  ένα  σώµμα  δεν  ασκείται  δύναµμη  ή  αν  η  συνισταµμένη  
των  ασκούµμενων  δυνάµμεων  είναι  µμηδενική  τότε  σε  αυτό  το  σύστηµμα  αναφοράς  
διαπιστώνουµμε  ότι  το  σώµμα  είναι  ακίνητο  ή  εκτελεί  ευθύγραµμµμη  οµμαλή  κίνηση.  
Όταν  ένας  παρατηρητής,  σε  ένα  αδρανειακό  σύστηµμα  αναφοράς,  διαπιστώνει  
ότι  ένα  σώµμα  ηρεµμεί  ή  κινείται  µμε  σταθερή  ταχύτητα,  βασιζόµμενος  σε  αυτόν  το  
νόµμο,   δηλώνει   ότι   η   συνισταµμένη   των  ασκούµμενων   δυνάµμεων   είναι   µμηδενική.  
Στο  ίδιο  αυτό  συµμπέρασµμα  καταλήγουν  όλοι  οι  παρατηρητές  που  βρίσκονται  σε  
αδρανειακά  συστήµματα  αναφοράς.  

Στη  φύση  δεν  έχουµμε  την  πειραµματική  δυνατότητα  να  πούµμε  αν  ένα  σύστηµμα  
αναφοράς  είναι  σε  απόλυτο  βαθµμό  αδρανειακό,  αφού  η  απόλυτη  αποµμόνωση  
ενός  σώµματος  από  εξωτερικές  επιδράσεις  είναι  ανέφικτη.  Στην  πράξη,  ένα  σύ-‐
στηµμα  αναφοράς   εκλαµμβάνεται  ως  αδρανειακό   εφόσον  η   επιτάχυνσή   του  ως  
προς  ένα  θεωρητικά  αδρανειακό  σύστηµμα  αναφοράς  είναι  κατά  πολύ  µμικρότε-‐
ρη  από  τις  επιταχύνσεις  των  υπό  εξέταση  κινούµμενων  σωµμάτων.    

Σύµμφωνα  µμε  την  επικρατούσα  έως  τότε  αριστοτέλεια  αντίληψη,  ένα  σώµμα  δια-‐
τηρεί  την  κίνησή  του  µμόνο  όταν  ασκείται  διαρκώς  σε  αυτό  κάποια  δύναµμη.  Ο  
Γαλιλαίος,  αντικρούοντας  αυτή  την  αντίληψη.    είπε  ότι  καµμία  δύναµμη  δεν  απαι-‐
τείται  για  τη  διατήρηση  της  ταχύτητας  ενός  σώµματος,  αλλά  µμόνο  για  τη  µμετα-‐
βολή  της,  Ας  δούµμε  όµμως  αυτό  που  ακριβώς  είχε  πει  ο  Αριστοτέλης: 
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“ Αν δεν υπάρχει κίνηση των σωµάτων, ούτε από τη φύση ούτε από επίδραση δύναµης, τίποτε 
δεν είναι δυνατό να κινηθεί. Κανείς δεν µπορεί να πει αν ένα κινούµενο σώµα θα σταµατήσει κά-
που. Τί θα το κάνει να σταµατήσει εδώ και όχι εκεί; Άρα, ή θα ηρεµήσει ή κατ’ανάγκη θα κινείται 
επ’άπειρο, αν δεν το εµποδίσει κάποια δύναµη ισχυρότερη από εκείνη που το κινεί.“. 

Ο  Γαλιλαίος  µμίλησε  για  την  ανυπαρξία  απόλυτου  κριτηρίου  που  θα  επέτρεπε  να  
αποφανθούµμε  για  το  αν  ένα  σώµμα  είναι  ακίνητο,  διευκρινίζοντας  ότι  έχουµμε  τη  
δυνατότητα  να  αποφανθούµμε  για  την  κινητική  του  κατάσταση  µμόνο  ως  προς  
κάποιο  άλλο  σώµμα.  Συνεπώς,  τα  χαρακτηριστικά  κάθε  κίνησης  είναι  σχετικά  ως  
προς  το  σύστηµμα  αναφοράς  από  το  οποίο  γίνεται  η  παρατήρηση  της  κίνησης.    

Ο  Νεύτωνας  σηµμειώνει  ότι  αν  σε  ένα  σώµμα  δεν  ασκούνται  εξωτερικές  δυνάµμεις,  
τα  συστατικά  του  στοιχεία   είναι  ακίνητα  ή   εκτελούν  οµμαλή  στροφική  κίνηση  
γύρω  από  το  κέντρο  βάρους  τους  ακολουθώντας  την  πορεία  του  στο  χώρο.    Στα  
κείµμενά  του  αφήνει  να  γίνει  αντιληπτό  ότι  ο  όρος  αδρανειακή  κίνηση  δηλώνει  
όχι  µμόνο  την  οµμαλή  µμεταφορική  κίνηση  των  σωµμάτων  αλλά  και  την  ενδεχόµμενη  
οµμαλή  στροφική  κίνηση  των  συστατικών  τους  στοιχείων:1  
“Τα βλήµατα διατηρούν την κίνησή τους όταν δεν επιβραδύνονται από την αντίσταση του αέρα ή 
δεν ωθούνται προς τα κάτω από την βαρύτητα. Μια σβούρα που περιστρέφεται, τα µέρη της 
οποίας µε τη συνοχή τους εκτρέπονται διαρκώς από την ευθύγραµµη κίνηση, δεν παύει να περι-
στρέφεται εκτός αν επιβραδυνθεί από τον αέρα. Τα µεγαλύτερα σώµατα, αυτά των πλανητών 
και των κοµητών, ενώ βρίσκουν πιο µικρή αντίσταση σε πιο ελεύθερους χώρους, διατηρούν τη 
µεταφορική και στροφική κίνησή τους για µεγαλύτερο χρόνο. ”  

✓    2ος	  Νόμος.  Ο  νόµμος  αυτός  αποτελεί  τη  νευτώνεια  πρόταση  της  αιτιοκρατικής  
και  ντετερµμινιστικής  φύσης  των  κινήσεων  των  σωµμάτων  στο  χώρο.  Η  εφαρµμογή  
του  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  αδρανειακών  συστηµμάτων  αναφοράς,  η  οποία  δι-‐
ασφαλίζεται  από  τον  πρώτο  νόµμο.  Ο  δεύτερος    αυτός  νόµμος,  αφήνοντας  να  δια-‐
φανεί  ο  διανυσµματικός  χαρακτήρας  της  δύναµμης,  δηλώνει  ότι,  στα  αδρανειακά  
συστήµματα  αναφοράς,  η  επιτάχυνση  ενός  σώµματος  είναι  ανάλογη  της  ασκού-‐
µμενης  σε  αυτό  δύναµμης.  Συνεπώς,  η  δύναµμη  µμπορεί  να  λογιστεί  ως  το  αίτιο  που  
προκαλεί  τη  µμεταβολή  της  ταχύτητας  των  σωµμάτων  κατά  την  κίνησή  τους  στο  
χώρο.    Ο  Νεύτωνας,  σχολιάζοντας  αυτό  το  νόµμο,  γράφει:  
“Αν κάποια δύναµη προκαλεί µια κίνηση, η διπλάσια δύναµη προκαλεί το διπλάσιο αυτής της κί-
νησης, η τριπλάσια το τριπλάσιο, κ.ο.κ., είτε η δύναµη ασκείται πλήρως και διαµιάς, είτε βαθµιαία 
και διαδοχικά. Και εάν το σώµα εκινείτο προηγουµένως, αυτή η κίνηση, καθώς έχει πάντα ίδια 
κατεύθυνση µε την παράγουσα δύναµη, προστίθεται ή αφαιρείται από την προηγούµενη κίνηση, 
                                                
1	  Ο  Νεύτωνας  µμε  τον  όρο  σώµμα  εννοεί  στερεό  σώµμα  του  οποίου  τα  συστατικά  στοιχεία  διατηρούν  
σταθερές  τις  µμεταξύ  τους  αποστάσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  κίνησής  τους  στο  χώρο.  Επίσης,  µμε  τον  
όρο  κέντρο  βάρους  εννοεί  αυτό  που  σήµμερα  ονοµμάζουµμε  κέντρο  µμάζας  ή  αδρανειακό  κέντρο.  
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ανάλογα µε το αν συµβαδίζουν µεταξύ τους ή είναι αντίθετες ή πλάγιες η µια προς την άλλη, 
έτσι ώστε να παράγεται µια νέα κίνηση που αποτελεί συνδυασµό των δυο κατευθύνσεων.” 
Ο  νόµμος  αυτός  έδωσε  τη  δυνατότητα  εισαγωγής  της  έννοιας  της  αδρανειακής  
µμάζας  ενός  σώµματος,  ο  οποίος  ορίζεται  ως  συντελεστής  αναλογίας  της  ασκού-‐
µμενης  δύναµμης  ως  προς  την  αποκτούµμενη  επιτάχυνση.1  Συγκεκριµμένα,  σε  κάθε  
σώµμα  προσαρτάται  ένα  ιδεατό  σηµμείο,  το  αδρανειακό  κέντρο  ή  κέντρο  µμάζας,  
σαν  να  ήταν  συµμπυκνωµμένη  εκεί  όλη  η  µμάζα  του  σώµματος  και  εκεί  να  ασκούνταν  
αθροιστικά  όλες  οι  δυνάµμεις  που  ασκούνται  στα  συστατικά  του  στοιχεία.  Έτσι,  
έχουµμε  τη  δυνατότητα  να  αναφερόµμαστε  σε  σηµμειακές  µμάζες,  σε  ιδεατά  υλικά  
σηµμεία  µμε  προσαρτηµμένες  αριθµμητικές  τιµμές,  αυτές  της  αδρανειακής  µμάζας.    

Ο  νόµμος  αυτός  εκφράζεται  µμε  µμια  διαφορική  εξίσωση  δεύτερης  τάξης  ως  προς  
το  χρόνο  και  µμπορεί  να  διατυπωθεί  ως  εξής:    
Στα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, η καταγραφόµενη επιτάχυνση µιας σηµειακής µάζας 
είναι ανάλογη της ασκούµενης σε αυτή δύναµης και η κίνησή της διέπεται από την εξίσωση : 

                                                                                                              
   
m

d 2 x
dt2 =


F(x, x)                     (Εξίσωση του Νεύτωνα)  

Ο  δεύτερος  νόµμος  δεν  µμπορεί  να  υποκαταστήσει  τον  πρώτο  νόµμο,  αφού  αυτός  
λειτουργεί  ως  κριτήριο  χαρακτηρισµμού  των  αδρανειακών  συστηµμάτων  αναφο-‐
ράς  όπου  ισχύει  η  εξίσωση  του  Νεύτωνα,  ούτε  αντιφάσκει  προς  αυτόν  αφού  ο  
µμηδενισµμός  της  δύναµμης  υπαγορεύει  την  ευθύγραµμµμη  οµμαλή  κίνηση:  

  

F ≡ 0       ⇒            

x(t) = 0       ⇒            
x(t) = vo         ⇒            

x(t) =
xo +
vot ,             xo ,vo ∈

3 .  

Στο  ευκλείδειο  σύστηµμα  αναφοράς,  αναλύοντας  το  διάνυσµμα  της  δύναµμης  στις  
συνιστώσες  του,  η  εξίσωση  της  κίνησης  εκφράζεται  ως  σύστηµμα  εξισώσεων:  

   
m

d 2x1

dt2 = F1(x, x)   ,            
   
m

d 2x2

dt2 = F2(x, x)   ,            
   
m

d 2x3

dt2 = F3(x, x) .  

Εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  θεωρήµματος  ύπαρξης  και  µμοναδικό-‐
τητας  των  λύσεων  των  διαφορικών  εξισώσεων,  η  τροχιά  µμιας  σηµμειακής  µμάζας  
στο  χώρο,  κατά  το  χρονικό  διάστηµμα  της  κίνησης,  ορίζεται  µμονοσήµμαντα  από  
τη  θέση  της  και  την  ταχύτητά  της  µμια  δεδοµμένη  χρονική  στιγµμή  και  υποδεικνύ-‐
εται  από  την  εικόνα  της  µμοναδικής  λύσης  που  πληροί  αυτές  τις  συνθήκες:  

   x : Ι ⊆ → 3 ,      x(t) = (x1(t),x2(t),x3(t)) ,      x(to ) = xo ,     x(to ) = vo .  

                                                
1  Από  τον  14ο  αιώνα,  η  µμάζα  ενός  σώµματος  είχε  οριστεί  ως     quantitas  materiae,  δηλαδή  ποσότητα  
της  ύλης  που  περιέχεται  στο  σώµμα  και  η  σταθερότητα,  η  προσθετικότητα  και  η  ανεξαρτησία  της  
από  την  ταχύτητα  του  σώµματος  ήταν  αποδεκτές.  Εντούτοις,  ως  έννοια  παρέµμενε  ασαφής  τουλάχι-‐
στο  ως  προς  τη  µμετρησιµμότητά  της,  παρότι  είχε  γίνει  αντιληπτό  ότι  αποτελεί  µμέτρο  της  αδράνειας  
της  ύλης.  Ο  ορισµμός  της  µμάζας  ως  συντελεστή  αναλογίας  της  δύναµμης  ως  προς  την  επιτάχυνση  προ-‐
κάλεσε  έντονες  επιστηµμολογικές  αντιπαραθέσεις,  βλ.  Ernst  Mach,  La  Mécanique,  1883.    
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✓    3ος	  Νόμος.  Ο  νόµμος  αυτός,  παρότι  απλός  στη  διατύπωσή  του,  δεν  είναι  τόσο  
ευνόητος.  Πρόκειται  για  νόµμο  δυνάµμεων  και  όχι  για  νόµμο  κίνησης  όπως  συµμβαί-‐
νει  µμε  τους  άλλους  δυο  νόµμους  οι  οποίοι  σχετίζουν  την  κίνηση  µμε  τη  δύναµμη.  Ο  
Νεύτωνας,   εισάγοντας   τις  δυνάµμεις   αλληλεπίδρασης,   δηλώνει   ότι   µμεταξύ   δυο  
σωµμάτων  ασκούνται  αµμοιβαίες  αντίρροπες  δυνάµμεις  ίδιου  µμέτρου  και  γράφει:  
“Σε κάθε δράση υπάρχει πάντα µια ίση αντίδραση. Όποιο σώµα έλκει ή πιέζει κάποιο άλλο, έλ-
κεται ή πιέζεται εξίσου από αυτό. Εάν πιέσεις µια πέτρα µε το δάκτυλό σου, το δάκτυλο πιέζε-
ται εξίσου από την πέτρα. Ένα άλογο που τραβά µια πέτρα δεµένη µε ένα σχοινί έλκεται εξίσου 
από την πέτρα, αφού το τεντωµένο σχοινί, καθώς προσπαθεί να χαλαρώσει ή να λυθεί, τραβά µε 
ίδια δύναµη το άλογο προς την πέτρα και την πέτρα προς το άλογο.” 

Θεωρώντας  ένα  σύστηµμα  σηµμειακών  µμαζών,  ο  νόµμος  αυτός  δηλώνει  ότι:  
Σε κάθε σύστηµα δυο ή περισσότερων σηµειακών µαζών, οι σηµειακές µάζες αλληλεπιδρούν ανά 
δυο µεταξύ τους ασκώντας η µια στην άλλη αντίρροπες δυνάµεις ίδιου µέτρου : 

   

fij +

f ji = 0 ,        i, j = 1,..., N .  

Η  εσωτερική  δύναµμη  που  τελικά  ασκείται  στην   i-‐οστή  σηµμειακή  µμάζα  από  τις  
υπόλοιπες  σηµμειακές  µμάζες  του  συστήµματος  υπολογίζεται  ως  εξής:    

   


fi =


fij

j=1
j≠i

N

∑ = |

fij |
eij

j=1
j≠i

N

∑ , i = 1,..., N .  

Αθροίζοντας   όλες   τις   εσωτερικές   δυνάµμεις   αλληλεπίδρασης   του   συστήµματος  
των  σηµμειακών  µμαζών  προκύπτει  το  εξαιρετικής  σηµμασίας  αποτέλεσµμα:      

    

   


fi

i=1

N

∑ =

fij

j=1
j≠i

N

∑ =
i=1

N

∑ 0 .  

  
Δυνάµμεις  αλληλεπίδρασης  µμεταξύ  σηµμειακών  µμαζών:  

  

fij   και    

eij   δηλώνουν  αντίστοιχα  την  ασκούµμενη  δύναµμη  στην  i-‐οστή  από  την  j-‐οστή  σηµμειακή  

µμάζα  και  το  µμοναδιαίο  διάνυσµμα  του  άξονα  από  την  i-‐οστή  προς  την  j-‐οστή  σηµμειακή  µμάζα.:.  
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Όταν  σε  ένα  σύστηµμα  σηµμειακών  µμαζών  ασκούνται  µμόνο  οι  εσωτερικές  δυνάµμεις  
αλληλεπίδρασης  και  όχι  εξωτερικές  δυνάµμεις,  λέµμε  ότι  είναι  κλειστό  σύστηµμα.  
Είναι  σαν  να  λέµμε  ότι  η  πηγή  και  η  δράση  των  εσωτερικών  δυνάµμεων,  το  αίτιο  
και  το  αποτέλεσµμα,  βρίσκονται  µμέσα  στο  κλειστό  σύστηµμα,  ενώ  οι  εξωτερικές  
δυνάµμεις  έχουν  την  προέλευσή  τους  έξω  από  αυτό.  Όµμως,  στη  φύση  δεν  υπάρ-‐
χουν   κλειστά   συστήµματα,   αφού   όλα   τα   σώµματα   αλληλεπιδρούν   µμεταξύ   τους  
ασκώντας   το   ένα   στο   άλλο   αµμοιβαίες   δυνάµμεις,   έστω   και   αν   πρακτικά   είναι  
αµμελητέες.  Έτσι,  µμια  εξωτερική  δύναµμη  που  δρα  σε  ένα  κλειστό  σύστηµμα,  είναι  
εσωτερική   δύναµμη  κάποιου  άλλου  συστήµματος.   Εντούτοις,   η   θεωρητική  απο-‐
δοχή  των  κλειστών  συστηµμάτων  προσφέρει  τη  δυνατότητα  εννοιολογικού  δια-‐
χωρισµμού  ενός  συστήµματος  από  το  υπόλοιπο  περιβάλλον.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  
η  συνολική  αλληλοαναίρεση  των  εσωτερικών  δυνάµμεων  αλληλεπίδρασης  καθί-‐
σταται  ως  η  πλέον  σηµμαντική  συνέπεια  του  τρίτου  νόµμου:  

   


fi

i=1

N

∑ = 0       όπου  

   


fi =


fij

j=1
j≠i

N

∑ .  

Από  εδώ  απορρέει  το  ακόλουθο  συµμπέρασµμα  του  Νεύτωνα:  
“Το κοινό κέντρο βάρους δυο ή περισσοτέρων σωµάτων δεν µεταβάλλει την κατάσταση της κί-
νησης ή της ακινησίας του εξαιτίας των αµοιβαίων δράσεων µεταξύ των σωµάτων. Άρα, εξαιρου-
µένων των εξωτερικών δράσεων και προσκοµµάτων, το κέντρο βάρους των αλληλεπιδρώντων 
σωµάτων είτε είναι ακίνητο είτε κινείται ευθύγραµµα οµαλά.”   

Εννοιολογικά,  ο   τρίτος  νόµμος   είναι  αλληλένδετος  µμε  τον  πρώτο  νόµμο,  αφού  η  
αλληλοαναίρεση  των  εσωτερικών  δυνάµμεων  αλληλεπίδρασης  υποδεικνύει  ότι  
κάθε  σύστηµμα  στο  οποίο  δεν  ασκούνται   εξωτερικές   δυνάµμεις   είναι  ακίνητο  ή  
κινείται  χωρίς  επιτάχυνση  και  αντίστροφα  καταλήγουµμε  στο  ότι  η  συνισταµμένη  
των   εσωτερικών   δυνάµμεων   αλληλεπίδρασης   είναι   µμηδενική.   Αλλά,   βρίσκεται  
και  πίσω  από  τον  δεύτερο  νόµμο  που  αποκτά  το  νόηµμά  του  µμέσα  από  τον  πρώτο  
νόµμο  από  όπου  ορίζονται  αξιωµματικά  τα  αδρανειακά  συστήµματα  αναφοράς.  Ο  
τρίτος  νόµμος,  ως  αξίωµμα  δυνάµμεων,  δίνει  ορθολογική  υπόσταση  στους  άλλους  
δυο  νόµμους,  οι  οποίοι  σχετίζουν  αξιωµματικά  την  κίνηση  µμε  τη  δύναµμη,  οδηγών-‐
τας  έτσι  στη  συγκρότηση  ενός  συστήµματος  αξιωµμάτων  που  έχει  ως  ζητούµμενο  
τη  λογική  ερµμηνεία  των  χαρακτηριστικών  της  κίνησης  των  σωµμάτων.  

Ο  τρίτος  νόµμος  προκάλεσε  µμια  σειρά  εννοιολογικών  δυσχερειών  όπως  αυτή  που  
αφορά  στην   αλληλεπίδραση   δυο   σωµμάτων  από  απόσταση.   Αφού   οι   δυνάµμεις  
δεν  δρουν  ακαριαία  στο  χώρο,  οφείλουµμε  να  αναρωτηθούµμε  για  το  τι  ακριβώς  
συµμβαίνει   στο   ενδιάµμεσο   χρονικό   διάστηµμα   έως   ότου   ένα   σώµμα   αντιδράσει  
στην  παρουσία  ενός  άλλου  ανταποκρινόµμενο  σε  αυτόν  το  νόµμο.  Θα  δούµμε  στην  
πορεία  των  µμαθηµμάτων  ότι,  η  κύρια  έννοια  στη  λογική  ανάπτυξη  της  θεωρίας  
δεν  είναι  αυτή  καθαυτή  η  έννοια  της  δύναµμης  αλλά  της  “αλληλεπίδρασης”.    
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v Το	  αδρανειακό	  κέντρο	  ως	  σημείο	  αναγωγής	  της	  κίνησης.	  

Στην  ανάλυση  των  κινήσεων  στο  χώρο  ενός  συστήµματος  σηµμειακών  µμαζών,  η  
θεώρηση  του  αδρανειακού  τους  κέντρου  έχει  ιδιαίτερη  σηµμασία.  Πρόκειται  για  
µμια  ιδεατή  σηµμειακή  µμάζα,  σαν  να  ήταν  εκεί  συµμπυκνωµμένη  αθροιστικά  όλη  η  
µμάζα  του  συστήµματος  των  σηµμειακών  µμαζών  και  εκεί  να  ασκούνται  αθροιστικά  
όλες  οι  δυνάµμεις  που  ασκούνται  στις  σηµμειακές  µμάζες.    

Το  αδρανειακό   κέντρο   ή  κέντρο  µμάζας   ενός   συστήµματος  Ν   σηµμειακών  µμαζών,  

  m1,...,mN ,  ορίζεται  ως  ένας  µμέσος  όρος  µμε  σταθµμικούς  συντελεστές:  

  mi / m ,   1,...,i N= ,      m = m1 + ...+ mN .  

Αν  οι  θέσεις  των  σηµμειακών  µμαζών  εντοπίζονται  κάθε  χρονική  στιγµμή,  στο  ευ-‐
κλείδειο  σύστηµμα  αναφοράς,  µμε  τα  διανύσµματα     

ri (t) ,    i = 1,..., N ,  το  αδρανειακό  

τους  κέντρο  εντοπίζεται  στο  ίδιο  σύστηµμα  αναφοράς  ως  εξής:  

   

ro(t) = 1
m

mi

ri(t)
i=1

N

∑ .  

Παρότι  για  τον  εντοπισµμό  του  στο  χώρο  απαιτείται  ένα  σύστηµμα  αναφοράς,  η  
έννοια   του  αδρανειακού   κέντρου   είναι   ενδογενής,   δηλαδή   δεν   εξαρτάται   από  
την  επιλογή  του  συστήµματος  αναφοράς  στο  οποίο  εντοπίζονται  οι  θέσεις  των  
σηµμειακών  µμαζών.  Κατά  τη  διάρκεια  της  κίνησης  των  σηµμειακών  µμαζών,  η  τα-‐
χύτητα  και  επιτάχυνση  του  αδρανειακού  τους  κέντρου  υπολογίζονται  ως  εξής:  

   

ro(t) = 1
m

mi

ri(t)
i=1

N

∑           και            
   

ro(t) = 1
m

mi

ri(t)
i=1

N

∑ .  

Στην  εξίσωση  της  κίνησης  κάθε  σηµμειακής  µμάζας  υπεισέρχονται,  αφενός  η  συ-‐
νισταµμένη  των  ασκούµμενων  σε  αυτήν  εσωτερικών  δυνάµμεων  αλληλεπίδρασης,  
αφετέρου  η  συνισταµμένη  των  ασκούµμενων  σε  αυτήν  εξωτερικών  δυνάµμεων  και  
έτσι,  στα  αδρανειακά  συστήµματα  αναφοράς,  προκύπτουν  οι  εκφράσεις:  

   mi
ri(t) =


fi +

Fi ,      i = 1,..., N ,        

   


fi =


fij

j=1
j≠i

N

∑ .  

Η   αλληλοαναίρεση   των   εσωτερικών   δυνάµμεων   αλληλεπίδρασης,   που   υπαγο-‐
ρεύεται  από  τον  τρίτο  νόµμο,  υποδεικνύει  ότι  η  κίνηση  του  αδρανειακού  κέντρου  
των  σηµμειακών  µμαζών  διέπεται  από  την  εξίσωση:  

   
m
ro(t) =


Fi

i=1

N

∑ .  

Η  εξίσωση  αυτή  ισχύει  στα  αδρανειακά  συστήµματα  αναφοράς  και  σε  αυτά  τα  
συστήµματα  αναφοράς  τα  δεδοµμένα  οδηγούν  στο  εξής  συµμπέρασµμα:    
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Η συνολικά ασκούµενη εξωτερική δύναµη σε ένα σύστηµα σηµειακών µαζών προσδίδει στο αδρα-
νειακό του κέντρο ανάλογη επιτάχυνση, µε συντελεστή αναλογίας τη µάζα του συστήµατος. Αν 
η συνολικά ασκούµενη εξωτερική δύναµη είναι µηδενική τότε το αδρανειακό κέντρο είναι ακίνητο 
ή κινείται ευθύγραµµα οµαλά στα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς. 

Η  κίνηση   ενός  συστήµματος  σηµμειακών  µμαζών  στο   χώρο   εξετάζεται   συχνά  ως  
προς  ένα  σύστηµμα  αναφοράς  που,  όντας  επικεντρωµμένο  στο  αδρανειακό  τους  
κέντρο,  το  ακολουθεί  κατά  την  πορεία  του  στο  χώρο.  Σε  αυτό  το  σύστηµμα  ανα-‐
φοράς,  οι  θέσεις   των  σηµμειακών  µμαζών  εντοπίζονται  κάθε  χρονική  στιγµμή  µμε  
τα  αντίστοιχα  διανύσµματα  θέσης  και  οι  ταχύτητες  και  επιταχύνσεις  τους  υπο-‐
λογίζονται  µμε  τα  δεδοµμένα  του  ευκλείδειου  συστήµματος  αναφοράς  ως  εξής:  

   
′ri (t) =

ri(t)−
ro(t) ,         

′ri (t) =
ri(t)−

ro(t) ,         
′ri (t) =

ri(t)−
ro(t) ,          i = 1,..., N .  

  
Εντοπισµμός  των  σηµμειακών  µμαζών  και  του  αδρανειακού  τους  κέντρου  στο  ευκλείδειο  σύστηµμα  

αναφοράς  και  των  σηµμειακών  µμαζών  στο  σύστηµμα  αναφοράς  του  αδρανειακού  κέντρου.  

Ας  εξετάσουµμε  ως  παράδειγµμα  την  περίπτωση  δυο  σηµμειακών  µμαζών  m1  και  m2  
που  κινούνται  στο  χώρο  ως  ενιαίο  σύστηµμα.  Αυτό  σηµμαίνει  ότι,  εκτός  από  τις  
εξωτερικές  δυνάµμεις  που  ασκούνται  αντίστοιχα  στις  σηµμειακές  µμάζες,  υφίσταν-‐
ται   οι  αµμοιβαίες   εσωτερικές  δυνάµμεις  αλληλεπίδρασης,   οι   οποίες  υπεισέρχον-‐
ται  στις  εξισώσεις  της  κίνησής  τους  στα  αδρανειακά  συστήµματα  αναφοράς:  

   
m1
r1(t) =


f12 +

F1             και             

m2
r2(t) =


f21 +

F2 .  

Το  αδρανειακό  τους  κέντρο  εντοπίζεται  κάθε  χρονική  στιγµμή  ως  εξής:  

   

ro(t) =
m1
r1(t)+ m2

r2(t)
m1 + m2

.  

Ο  τρίτος  νόµμος  επιβάλλει  την  αλληλοαναίρεση  των  δυνάµμεων  αλληλεπίδρασης  
και  υποδεικνύει  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  κίνησης  των  σηµμειακών  µμαζών  ισχύει:  

   

f12 +


f 21 = 0         ⇒       

   
m1
r1(t)+ m2

r2(t) =

F1 +

F2   
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άρα  η  κίνηση  του  αδρανειακού  κέντρου  διέπεται  από  την  εξίσωση:  

   (m1 + m2 ) ro(t) =

F1 +

F2 .  

Αν  το  ζεύγος  των  σηµμειακών  µμαζών  είναι  κλειστό  σύστηµμα,  κατά  την  έννοια  ότι  
δεν  ασκούνται  σε  αυτό  εξωτερικές  δυνάµμεις,  το  αδρανειακό  του  κέντρο  εκτελεί  
ευθύγραµμµμη  οµμαλή  κίνηση  ή  είναι  ακίνητο  στο  ευκλείδειο  σύστηµμα  αναφοράς.  
Το  σύστηµμα  αναφοράς  του  αδρανειακού  κέντρου  είναι  τότε  αδρανειακό,  µμε  την  
έννοια  ότι  ισχύουν  σε  αυτό  οι  νόµμοι  του  Νεύτωνα.  Οι  εξισώσεις  που  διέπουν  σε  
αυτό   το   σύστηµμα  αναφοράς   τις   κινήσεις   των  σηµμειακών   µμαζών,   περιέχοντας  
µμόνο  τις  εσωτερικές  δυνάµμεις  αλληλεπίδρασης,  εκφράζονται  ως  εξής:1  

   
m1
′r1 (t) =


f12       και         

m2
′r2 (t) =


f21 .  

Προκειµμένου  να  εξεταστεί  η  κίνηση  της  µμιας  σηµμειακής  µμάζας  ως  προς  την  άλλη,  
θεωρούµμε  µμια  ιδεατή  σηµμειακή  µμάζα  που  η  θέση  της  στο  χώρο  υποδεικνύεται  
κάθε  χρονική  στιγµμή,  στο  σύστηµμα  αναφοράς  του  αδρανειακού  κέντρου,  από  
τη  διανυσµματική  διαφορά  των  σχετικών  θέσεων  των  δυο  σηµμειακών  µμαζών:  

   
′r2(t)− ′r1 (t) =


ρ(t) = r2(t)− r1(t) .  

Πρόκειται  για  την  ανηγµμένη  µμάζα  του  ζεύγους  των  σηµμειακών  µμαζών:  

  
µ =

m1 m2

m1+ m2

.  

Η  αλληλοαναίρεση  των  εσωτερικών  δυνάµμεων  οδηγεί  στην  εξίσωση  που  διέπει  
την  κίνηση  της  ανηγµμένης  µμάζας:2  

   µ
ρ(t) =


f21   

Από  τη  λύση  αυτής  της  εξίσωσης,  που  για  δεδοµμένες  αρχικές  συνθήκες  υποδει-‐
κνύει   την   τροχιά   της   ανηγµμένης   µμάζας,   προκύπτουν   στο   σύστηµμα   αναφοράς  
του  αδρανειακού  κέντρου  οι  τροχιές  των  σηµμειακών  µμαζών  στο  χώρο:  

   

′r1 (t) = −
m2

m1 + m2


ρ(t)         και        

   

′r2 (t) =
m1

m1 + m2


ρ(t) .  

                                                
1  

  

fij   δηλώνει  την  εσωτερική  δύναµμη  αλληλεπίδρασης  που  ασκεί  η  µμάζα   

mj στη  µμάζα   mi   ,    i, j = 1,2 .  
2  Στο  σύστηµμα  αναφοράς  του  αδρανειακού  κέντρου  προκύπτει:  

   

′r1 (t) = r1(t)−
ro(t) =

−m2

m1+ m2


ρ(t)⇒ ′r1 (t) = r1(t)−

ro(t) =
−m2

m1+ m2

ρ(t)⇒ ′r1 (t) = r1(t)−
ro(t) =

−m2

m1+ m2

ρ(t)   

   

′r2(t) = r2(t)− ro(t) =
m1

m1+ m2


ρ(t)⇒ ′r2(t) = r2(t)− ro(t) =

m1

m1+ m2

ρ(t)⇒ ′r2(t) = r2(t)− ro(t) =
m1

m1+ m2

ρ(t)   

   
⇒
ρ(t) = ′r2 (t)− ′r1 (t) = (


f21

m2

−

f12

m1

) = ( 1
m2

+ 1
m1

)

f21 =

1
µ

f21 ⇒ µ

ρ(t) =

f21   
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37	  

v Προβληματισμοί	  ως	  προς	  τη	  λογική	  της	  δύναμης	  και	  της	  κίνησης.	  

Στο  πλαίσιο   µμιας   διαλογικής   συζήτησης,   σας  προσκαλούµμε   να  προσπαθήσετε   να   ανα-‐
πτύξετε  την  επιχειρηµματολογία  σας  και  τους  προβληµματισµμούς  σας,  µμε  αφορµμή  τα  ακό-‐
λουθα  ερωτήµματα  που  απορρέουν  από  το  περιεχόµμενο  του  εισαγωγικού  κεφαλαίου.  

1. Ο  Αριστοτέλης  είχε  εισάγει  την  έννοια  της  δύναµμης  ως  “κινούν  αίτιον”  και  από  τότε  
επικρατούσε   η   αντίληψη   ότι   ένα   σώµμα   διατηρεί   την   κίνησή   του   µμόνο   όταν   ασκείται  
διαρκώς  σε  αυτό  κάποια  δύναµμη.  Ο  Γαλιλαίος  αντέκρουσε  αυτό  τον   ισχυρισµμό  και  δή-‐
λωσε  ότι  καµμία  εξωτερική  δύναµμη  δεν  απαιτείται  για  τη  διατήρηση  της  ταχύτητας  ενός  
σώµματος,  αλλά  µμόνο  για  τη  µμεταβολή  της.  Λίγο  αργότερα,  ο  Νεύτωνας,  διαµμορφώνοντας  
µμια  ορθολογική  βάση  για  τη  θεµμελίωση  µμιας  θεωρίας  της  κίνησης,  δήλωσε  ότι  αν  σε  ένα  
σώµμα  δεν  ασκείται  δύναµμη  ή  αν  η  συνισταµμένη  των  ασκούµμενων  δυνάµμεων  είναι  µμηδενι-‐
κή,  η  κίνηση  του  στο  χώρο  είναι  ευθύγραµμµμη  οµμαλή.  Οι  θέσεις  αυτές  οδήγησαν  στην  ανά-‐
δειξη  της  αδρανειακής  κίνησης  των  σωµμάτων  στο  χώρο,  όταν  δεν  ασκούνται  δυνάµμεις  
και  στην  ορθολογική  αποδοχή  της  αρχής  της  αδράνειας.  Ποια  είναι  η  δική  σας  αντίληψη  
και  πώς  θα  τεκµμηριώνατε  ορθολογικά  την  άποψή  σας  ως  προς  αυτό  το  ζήτηµμα;    

2. Σύµμφωνα  µμε  την  αριστοτελική  άποψη,  η  ταχύτητα  ενός  σώµματος  εθεωρείτο  ανάλογη  
της  ασκούµμενης  σε  αυτό  δύναµμης.  Ο  Γαλιλαίος  αντέκρουσε  αυτή  την  άποψη  και  δήλωσε  
ότι  όχι  η  ταχύτητα  αλλά  ο  ρυθµμός  µμεταβολής  της  είναι  ανάλογος  της  ασκούµμενης  δύνα-‐
µμης.   Λίγο   αργότερα,   ο  Νεύτωνας   δήλωσε   ότι   η   ασκούµμενη   δύναµμη  προσδίδει   σε   κάθε  
σώµμα  ανάλογη  επιτάχυνση.  Ποια  είναι  η  δική  σας  αντίληψη  και  πώς  τεκµμηριώνετε  την  
άποψή  σας  στο  ζήτηµμα  της  εξίσωσης  που  διέπει  τις  κινήσεις  των  σωµμάτων  στο  χώρο;  Τι  
θα  απαντούσατε  αν  κάποιος  ισχυριζόταν  ότι  η  κίνηση  των  σωµμάτων  στο  χώρο  διέπεται  
από  µμια  εξίσωση  τρίτης  και  όχι  δεύτερης  διαφορικής  τάξης;  

3. Μπορείτε  να  αναπτύξετε  τη  συλλογιστική  σας  ως  προς  την  εννοιολογική  σχέση  που  
υπάρχει  µμεταξύ  των  τριών  νόµμων  της  κίνησης  στην  ορθολογική  θεώρηση  του  Νεύτωνα;  
Τι  θα  απαντούσατε  αν  κάποιος  ισχυριζόταν  ότι  ο  πρώτος  νόµμος  αποτελεί  απόρροια  του  
δεύτερου  νόµμου  του  Νεύτωνα;  Πώς  θα  ορίζατε  την  έννοια  της  δύναµμης;  

4. Όταν  ο  Γαλιλαίος,  όπως  λέγεται,  ανέβηκε  στον  πύργο  της  Πίζας  και  άφησε  δυο  αντι-‐
κείµμενα  να  πέσουν  από  το  ίδιο  ύψος,  ήξερε  αν  κάποιο  από  αυτά  θα  έφτανε  πρώτο  στο  
έδαφος.   Επίσης,   ο   Γαλιλαίος   είχε   διαπιστώσει   πειραµματικά   ότι   ένα  σώµμα,   είτε   αφεθεί  
χωρίς   αρχική   ταχύτητα   από   κάποια   θέση,   είτε   εκτοξευτεί   οριζόντια   µμε   οποιαδήποτε  
ταχύτητα  από  την  ίδια  θέση,  µμεσολαβεί  ίδιος  χρόνος  έως  ότου  φτάσει  στο  έδαφος  και  οι  
όποιες  διαφορές  οφείλονται  στην  αντίσταση  του  αέρα.  Ποια  είναι  η  δική  σας  αντίληψη  
και  πώς  θα  τεκµμηριώνατε  ορθολογικά  την  άποψή  σας  ως  προς  αυτό  το  ζήτηµμα;  

5. Ο  Γαλιλαίος  δηλώνει  ότι  κατά  τη  βολή  ενός  σώµματος  οι  νόµμοι  της  οριζόντιας  και  της  
κατακόρυφης  κίνησης  λειτουργούν  ανεξάρτητα  ο  ένας  από  τον  άλλο  και  από  τη  σύνθεσή  
τους  προκύπτει  ο  νόµμος  της  βαλλιστικής  κίνησης.  Πώς  θα  εξηγούσατε  ορθολογικά  αυτό  
που  πλέον  είναι  γνωστό  ως  αρχή  της  ανεξαρτησίας  των  κινήσεων;  Επίσης,  ο  Γαλιλαίος  
είχε  διαπιστώσει  πειραµματικά  ότι  κατά  τη  βολή  ενός  σώµματος  η  τροχιά  του  είναι  παρα-‐
βολική.  Εσείς  πώς  θα  τεκµμηριώνατε  ορθολογικά  αυτό  το  πειραµματικό  του  συµμπέρασµμα;  

_________________  


