


 

Η έννοια ηης μάζας και η ζχέζη ηης με ηην αδράνεια, ηο βάρος και ηην ποζόηηηα 

ύλης. 

   Τν ζέκα ζηε ζειίδα απηή είλαη ε μάζα. Τν ζύκβνιν ηεο κάδαο ζηελ Φπζηθή 

είλαη ην m. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο κάδαο είλαη ην Kgr κε ππνπνιιαπιάζην ην gr 

(1Kgr=1000gr). Έηζη γηα παξάδεηγκα ε κέηξεζε κάδαο ζα κπνξνύζε λα δώζεη ην 

απνηέιεζκα m1=2 Kgr ή m2=237 gr. 

   Οη έλλνηεο- κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάδα είλαη: 1] ην βάρος ηνπ ζώκαηνο, 

2] ε ποζόηηηα ύλης πνπ πεξηέρεη ην ζώκα θαη 3] ε αδράνεια ελόο ζώκαηνο.  

   Λόγω ηεο κεγάιεο ζρέζεο ηωλ ελλνηώλ απηώλ, είλαη ζπλεζηζκέλε ε ζύγρπζε 

κεηαμύ ηνπο, όπωο γηα παξάδεηγκα ζηε θξάζε « Τν βάξνο κνπ είλαη 50 Kgr». Η 

θξάζε απηή, αλ θαη είλαη απόιπηα θαηαλνεηή ζηελ θαζεκεξηλή δωή, είλαη ιάζνο 

από ηελ πιεπξά ηεο Φπζηθήο. Απηό δηόηη ελώ ην βάξνο είλαη δύλακε θαη πξέπεη λα 

εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο δύλακεο, ην κεηξάκε ζε Kgr πνπ είλαη κνλάδα κάδαο. 

   Βάρος ελόο ζώκαηνο είλαη ε δύλακε κε ηελ νπνία ε Γε έιθεη έλα ζώκα. Αλ 

ην ίδην ζώκα βξεζεί ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην θέληξν ηεο Γεο ( ζηελ 

θνξπθή ελόο βνπλνύ, ή ζε έλαλ δνξπθόξν ), ε ειθηηθή δύλακε γίλεηαη 

κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζην πεδίν 

βαξύηεηαο ηεο Γεο, αιιά ε κάδα ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή. Έηζη άιιν ην βάξνο 

θαη άιιν ε κάδα. 

   Σηε Φπζηθή κεηξάκε ην βάξνο ζε κνλάδεο δύλακεο πνπ είλαη ην Ν (Newton). 

Γηα παξάδεηγκα ζώκα κάδαο m=10 Kgr, ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο έρεη βάξνο 

w≈98 N (πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ηηκή ηεο κάδαο κε ηνλ παξάγνληα 9,8 πνπ 

είλαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο ηεο Γεο, ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο). 

   Η ποζόηηηα ύλης αθνξά ζην πιήζνο ηωλ κνξίωλ ή αηόκωλ πνπ πεξηέρεη έλα 

ζώκα. Σην Γηεζλέο Σύζηεκα κνλάδωλ, ε πνζόηεηα ηεο ύιεο έρεη κνλάδα 

 



κέηξεζεο ην mol. Έλα mol είλαη ε πνζόηεηα ηεο ύιεο πνπ πεξηέρεη 6,023∙10
23

 

κόξηα. Έηζη ε πνζόηεηα ηεο ύιεο, δειαδή ηα moles ηνπ ζώκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ην κέγεζνο ηωλ κνξίωλ θαζνξίδνπλ ηελ κάδα άξα θαη ην βάξνο 

ηνπ ζώκαηνο. Σπλεπώο ε κάδα εθθξάδεη ηελ πνζόηεηα ύιεο ελόο ζώκαηνο, 

αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ. 

   Με ηνλ όξν Αδράνεια, ζηε Φπζηθή, αλαθεξόκαζηε ζηε ραξαθηεξηζηηθή 

ηδηόηεηα ηωλ ζωκάηωλ λα αληηζηέθνληαη ζηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο 

θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ωο κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ελλνείηαη 

θάζε αιιαγή ηεο ηαρύηεηαο ηόζν θαηά κέηξν όζν θαη θαηά θαηεύζπλζε. 

   Σηελ εηθόλα θαίλνληαη δύν ίδηα θνπηηά. Τν έλα είλαη άδεην (A) θαη ην άιιν 

είλαη γεκάην (B). Θεωξνύκε ινηπόλ όηη έρνπκε δύν ζώκαηα, ην Α θαη ην Β. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα λα θνπλήζνπκε ην 

γεκάην θνπηί. Απηό ζεκαίλεη νηη ην Β έρεη κεγαιύηεξε αδξάλεηα.  

   Μάζα ζηε Φπζηθή είλαη ην κέγεζνο πνπ κεηξά ην πόζν κηθξή ή κεγάιε είλαη 

ε αδράνεια ελόο ζώκαηνο. Έηζη αλ έλα ζώκα έρεη πεξηζζόηεξε πνζόηεηα ύιεο 

από θάπνην άιιν ( π.ρ. ην γεκάην θνπηί ζε ζρέζε κε ην άδεην ) ζα έρεη 

κεγαιύηεξε αδξάλεηα θαη κεγαιύηεξν βάξνο. Σηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο 

καο δωήο, ηα κεγέζε απηά ( πνζόηεηα ύιεο, βάξνο θαη αδξάλεηα ), 

κεηαβάιινληαη αλάινγα ώζηε αλ δηπιαζηαζζεί ην έλα, δηπιαζηάδνληαη θαη ηα 

άιια.  
 

 


