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“Λίγα πράγματα για την ζωή του”

Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1692.

Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του 

Cambridge και τα δυο πρώτα χρόνια 

ασχολήθηκε με τα οικονομικά. 

Στην συνέχεια όμως ασχολήθηκε 

με την μελέτη διάφορων 

φιλοσόφων και ακόμα πιο μετά με 

την αστρονομία. Μελέτησε ακόμα 

και μαθηματικά όπου επηρεάστηκε 

ιδιαιτέρα από τον Ευκλείδη. Ο 

Νεύτωνας έμεινε στην ιστορία χάρη 

στους 3 νόμους τους οποίους 

διατύπωσε.



“ΟΙ 3 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ”



1ος Νόμος του Νεύτωνα

 Ο νόμος αυτός ονομάζεται και 
"Νόμος της Αδράνειας".

 Κάθε σώμα, που βρίσκεται 
μέσα σε ένα αδρανειακό 
σύστημα, διατηρεί την 
κατάσταση ηρεμίας, ή 
ευθύγραμμης και ομαλής 
κίνησής του, εφόσον καμία 
εξωτερική δύναμη δεν επιδρά 
για τη μεταβολή της ή η 
συνισταμένη των δυνάμεων 
ισούται με 0".



2ος Νόμος του Νεύτωνα

 "Η συνιστάμενη των δυνάμεων
που ασκούνται σε ένα σώμα, 
ισούται με το ρυθμό μεταβολής 
της ορμής του σώματος"

Ισούται δηλαδή με το γινόμενο 
της μάζας του που επικρατεί 
εκεί, επί την επιτάχυνση που 
αποκτά. Η σχέση έχει 
διανυσματική μορφή ΣF = m∙ a



3ος Νόμος του Νεύτωνα

 "Οι δυνάμεις που εξασκούνται 
από την αλληλεπίδραση δύο 
σωμάτων (1 και 2) είναι πάντα 
ίσες κατά το μέτρο και 
αντίθετες κατά τη φορά".

 Μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι 
αν F12 είναι η δύναμη που 
ασκεί το σώμα 1 στο σώμα 2 
και F21 η αντίστοιχη δύναμη 
που ασκεί το σώμα 2 στο σώμα 
1, τότε F12=-F21



“Newton και ηλιακό φως”

 Από το 17ο αιώνα, μετά τις εργασίες του Νεύτωνα 
αναφορικά με την Οπτική, γνωρίζουμε ότι το χρώμα δεν 
είναι ύλη αλλά μια αίσθηση. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει 
πάρα μόνο το ΦΩΣ. Χάρη στον Ισαάκ Νεύτωνα 
αμφισβητήθηκε ότι το ηλιακό φως είναι ένα απλό χρώμα 
και απέδειξε πειραματικά ότι το ηλιακό φως αποτελείται 
από πολλά χρώματα. Με άλλα λόγια διατύπωσε τη θεωρία 
ότι το φως είναι σύνθετο. 



“Ο δίσκος του Νεύτωνα”



“Μια ενδιαφέρουσα ιστορία”

 Τον Αύγουστο του 1684, ο 

νεαρός αστρονόμος 

Edmond Halley 

αποβιβάστηκε στο Λονδίνο 

με σκοπό να συναντήσει το 

Νεύτωνα και να του 

μιλήσει για κάποια έρευνα 

που είχε κάνει.

 Ο Halley υποστήριζε ότι η 

ελκτική δύναμη μεταξύ 

των πλανητών και  του 

ήλιου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του τετραγώνου 

της μεταξύ τους 

απόστασης.



“Μια ενδιαφέρουσα ιστορία”

 Μετά από συστηματική 

δουλειά περίπου 18 

μηνών, τον Απρίλιο του 

1986 ο Νεύτων 

εμφανίστηκε με μια από 

τις σημαντικότερες μελέτες 

που έχουν γίνει ποτέ στον 

τομέα των επιστημών. 

 Εξέθεσε το πρώτο μέρος της 

μεγάλης του έρευνας που 

τιτλοφόρησε ως 

«Philosophiae Naturalis 

Principia 

Mathematica» (Μαθηματικέ

ς Αρχές της Φυσικής 

Φιλοσοφίας), η 

περιβόητη principia όπως 

έχει επικρατήσει να λέγεται 

σήμερα.



Βιβλιογραφία-δικτυογραφία(Wikipedia)



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!


