
Massi & þyngd 
Eðlisfræði  

NT - Garðaskóli 



Skilgreiningar 

Massi 

• Efnismagn 
fyrirbæris..t.d 
efnismagn í þér! 

• Mælt í einingunni kg 
(g) 

• g = grömm  

• 1000 g = 1 kg 

• Notkun forskeyta þegar 
talan verður „stór“..sjá 
næstu glæru. 

 

Þyngd 

• Hversu mikið 
þyngdarkraftur „togar“ 
í hlut.  

• Mælt í einingunni N 

• N = 
Newton =  
kg· m/s2 



Forskeyti í metrakerfinu 
Margfalda

ri 
Nafn Merki Margfaldari Nafn Merki 

1024 yotta Y 10-1 desi d 

1021 zetta Z 10-2 senti c 

1018 exa E 10-3 milli m 

1015 peta P 10-6 míkró µ 

1012 tera T 10-9 nanó n 

109 gíga G 10-12 píkó p 

106 mega M 10-15 femtó f 

103 kíló k 10-18 attó a 

102 hektó h 10-21 zeptó z 

101 deka da 10-24 yoktó y 

 

 



Daglegt tal… 

Gunnar: Hvað ertu þungur? 
Egill: Ég er 600 newton.  

Gunnar: Hvaða rugl..hvaa meinarru..? 
Egill: Þyngd mín er 600 newton… varstu ekki að tala um það? 
Eða vildiiru kannski vita hvað ég hef mikinn massa?  

Gunnar: Ég vildi vita kílóin auudddaa marr..! 

Egill: Já þá viltu þekkja efnismagnið í mér og það heitir massi og 
er mælt í kílóGRÖMMUM. Svo er kíló bara forskeyti í 
metrakerfinu og með öðrum orðum TALA. Reyndar talan 1.000.  

Gunnar: vóó..róa sig.. herru sleppum þessu bara.  

Egill: Þetta er allt í lagi marr.. reyndu samt að hafa þessi hugtök á 
hreinu, hitt er óþolandi.     

 



Upplýsingar um mælingar á þyngd 
og massa geta verið ruglandi 
• Þyngd (eða massa) hlutar má mæla á óbeinan hátt með vog 

sem notast við lóð. Þá er þyngd hlutarins borin saman við 
annan hlut með þekkta þyngd (eða massa). Þessi aðferð er 
óháð þyngdarsviði. 

• Með hefðbundum baðvogum er þyngd mæld með 
kraftnemum, sem nema kraftinn sem verkar á yfirborð 
vogarinnar. Þessar vogir skila mismunandi niðurstöðu eftir því í 
hve sterku þyngdarsviði þær eru, og því þarf að stilla þær ef 
ætlunin er að mæla með þeim massa (eins og oftast er 
raunin). 

• Þyngdarsviðið á jörðinni er ekki nákvæmlega eins alls staðar 
við yfirborð jarðarinnar. (upp á fjall, miðbaug, pólar…. ) 

 



Hlutfallsleg þyngd… 

Merkúríus 0,378 

Venus 0,907 

Jörðin = 1 

Tunglið 0,166 

Mars 0,377 

Júpíter 2,364 

Satúrnus 1,064 

Úranus 0,889 

Neptúnus 1,125 

 

 



Daglegt tal… 
• Gunnar: Jóó Egill.. ég fór á vigtina mína og ég er ekki nálægt þessum 

600 kílóum sem þú varst að tala um í þyngd.. Hvaða bull eredda?  

• Egill: Ok, sko það er ekki þannig að þú vigtir þig og fáir raunverulega 
þyngd uppgefna.. sem btw er mæld í newtonum manstu.. ekki 
kílógrömmum.  

• Gunnar: æ plíís segðu mér bara hvernig þetta virkar… og róa sig í 
hugtökunum, kei? 

• Egill: Slakaðu á, venjuleg baðvog er í rauninni að mæla kraftinn sem 
þú beitir vigtina vegna þyngdaraflsins , en hún er samt stillt þannig að 
hún gefur þér bara upp tölu í kílógrömmum. Það má segja að hún 
umreikni fyrir þig! AF því að hún notast við þyngdaraflið til þess að fá 
niðurstöðu, þá geturu ekki aalveg reiknað með voginni ÞINNI hátt uppi 
á fjalli eða við miðbaug…hvað þá tunglinu.. Ekki einu sinni í lyftu á 
ferð! 

• Gunnar: vó, takk marr!  



Vissir þú?.. 

• Að ef þú stígur á venjulega baðvog í lyftu sem byrjar að 
hreyfast upp…. þá eykst þyngd þín vegna breyttrar hröðunar 
sem togar þig niður og vogin sýnir hærri tölu. 

 

• Sjáðu bara hér og hér.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XeM-qHauygg
http://www.youtube.com/watch?v=D-GzuZjawNI
http://www.youtube.com/watch?v=D-GzuZjawNI


Þyngdarhröðun jarðar 

Stærð þyngdarhröðunar við yfirborð jarðar ræðst af massa 
jarðar og radíus.  Á öðrum plánetum verður þyngdarhröðunin 
önnur eins og sjá má af töflunni hér að neðan. 

 
Hnöttur Massi (kg) Radíus  (km) Þyngdarhröðun (m/s2) 

Jörð 5,97  1024 6378 9,81 

Tunglið 7,16  1022 1738 1,57 

Merkúr 3,34  1023 2439 3,73 

Venus 4,87  1024 6052 8,93 

Mars 6,39  1023 3393 3,83 

Júpiter 1,90  1027 71398 26,9 

Satúrnus 5,69  1026 60000 11,5 

Sólin 1,99  1030 696000 274 



Hröðun… hvað er það aftur? 
Hugsaðu þér tvo bíla, vörubíl og lítinn sportbíl sem bíða á rauðu 
ljósi. Þegar ljósið verður grænt taka bílarnir af stað 
samtímis.  Sportbíllinn er mun sneggri og eftir skamma stund er hann 
kominn á mesta löglegu hraða. Vörubíllinn getur náð sama hraða á 
endanum en það tekur hann mun lengri tíma. Munurinn á hreyfingu 
bílanna er ekki hraðinn, ekki heldur lokahraðinn heldur hversu ört þeir 
auka hraðann. Það hugtak í eðlisfræðinni sem lýsir þessu kallast 
hröðun. 

Hröðun er skilgreind sem hraðaaukning á tímaeiningu og segir okkur 
hversu mikið hraðinn breytist á hverri sekúndu. (m/s · s = m/s2).  

• Mikil hröðun hefur áhrif á líkamann (lyftum, bíl sem tekur af stað, 
flugvél í flugtaki, rússíban) 

• Ef hröðunin er mikil og langvarandi getur hún leitt til 
meðvitundarleysis (jafnvel dauða), vegna blóðskorts í heila. 

• 6g ~ oft missir á meðvitund 

• 10g og varir í 1 s eða lengur ~ getur dregið menn til dauða 

• Dæmi um að menn þoli 100g í 0,1 s eða skemmri tíma 



Þyngdarhröðun á Íslandi  

• Þyngdaraflið er ekki eins alls staðar á jörðinni.  

• Á Íslandi miðum við við 9,82 m/s2… og oftast námundum við 
bara að 10 þegar við reiknum í huganum. Sniðugt, ikke? 

 


