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Breztežnost oziroma brez-težnost je pojav, ko 
telesom manjka teža ali pa občutenje teže. Občutenje 
breztežnosti je nasprotje občutenja težnosti. Težo mi, 
Zemljani, občutimo skoraj neprestano. To je tako 
popolnoma vsakdanje in normalno občutje, da se ga 
niti ne zavedamo. Zavestno občutenje breztežnosti pa 
je redkejši pojav. Da bi lahko razumeli, kaj povzroči 
občutek breztežnosti, poglejmo najprej, kaj pomeni, 
če rečemo, da občutimo težo. Spotoma se bomo 
spomnili vseh treh Newtonovih zakonov, pa še 
gravitacijskega, ki je tudi Newtonov.

Ko pri pouku fizike omenimo težo, imamo 
praviloma v mislih silo teže. S silo teže Zemlja privlači 
telesa, ki so na njej (telesa pa Zemljo, kot ubesedi 3. 
Newtonov zakon o vzajemnem delovanju teles, ki se 
ga spomnimo iz šole). Sila teže oziroma gravitacijska 
sila je sila, s katero na daljavo delujeta eno na drugo 
dve telesi zaradi svoje mase. Slika 1 prikazuje primer 

parov teles, ki medsebojno delujejo z gravitacijsko 
silo.

Velikost gravitacijske sile med dvema telesoma, ki 
imata maso m1 in m2, opiše gravitacijski zakon

Fg = G . m1 . m2    ,

kjer je r razdalja med težiščema teles (glej sliko 2) in G 
gravitacijska konstanta (G = 6,7 . 10–11 m3 . kg–1 . s–2). 
Ko nas zanima privlak Zemlje na telesa na Zemlji (torej 
teža teles), je m1 = MZ = 6,0 . 2024 kg masa Zemlje,  
m2 = m pa je masa telesa, katerega teža nas zanima. 

Razdalja med težiščema Zemlje in telesa na Zemlji je 
približno enaka polmeru Zemlje,  tj. r ≈ R = 6.400 km. 
Teža telesa na Zemlji je sorazmerna njegovi masi in jo 
lahko zapišemo

Fg = G . m1 . m2   = g . m,

kjer je

g = G . m      = 9,8 m/s2 = 9,8 m . s-2

težni pospešek1 na površini Zemlje. Še ko se Tone 
vzpne na Mt. Everest, se njegova oddaljenost od 
težišča (središča) Zemlje spremeni le za 9 km; kar se na 
težnem pospešku in Tonetovi teži pozna le neznatno. 

1 Težni pospešek je pospešek, s katerim padajo vsa telesa na Zemlji, ko 
nanje ne delujejo druge sile (oziroma so druge sile v primerjavi s težo 
zanemarljive). Takemu padanju rečemo prosti pad. V zapisu F

g
 = g . m 

prepoznamo 2. Newtonov zakon prav v povezavi s prostim padom.
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Breztežnost in kaj ima s tem Newton

Slika 1: Dve telesi, ki imata maso, se medsebojno privlačita 
z gravitacijsko silo.

Slika 2: Gravitacijska sila med dvema telesoma je tem večja, 
čim večja je masa teles, in tem manjša, čim večja je razdalja 
med njima (oziroma njunima težiščema).
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Na Mednarodni vesoljski postaji (ISS, International 
Space Station), ki kroži okoli Zemlje na povprečni 
višini 400 km oziroma oddaljenosti 6.800 km od 
središča Zemlje, je težni pospešek 8,7 m/s2, v 
oddaljenosti 42.000 km od središča Zemlje, kjer okoli 
Zemlje krožijo geostacionarni sateliti (GSS), pa le še 
0,22 m/s2. Povprečni polmer Lunine tirnice je 384,400 
km in težni pospešek2, s katerim Luna pada3 proti 
Zemlji4, je komaj 0,0027 m/s2. Slika 3 prikazuje, kako 
se težni pospešek, s katerim padajo telesa proti Zemlji, 
spreminja z oddaljenostjo r od središča Zemlje.

Že zdaj vidimo, kam to vodi, ko se oddaljujemo od 
Zemlje: ko r narašča, se gravitacijski pospešek g in sila 
teže Fg zmanjšujeta in približujeta 0; težnost prehaja v 
breztežnost.

Ali to pomeni, da se moramo izstreliti v vesolje po 
ubežni tirnici, da po njej uidemo Zemljinemu privlaku 
in se približamo občutju breztežnosti? Ne nujno, 
obstajajo še druge možnosti. A preden povemo, katere, 
se posvetimo vprašanju, kako težo občutimo v 
vsakdanjem življenju na Zemlji.

Zamislimo si enostavno držo človeškega telesa ali pa 
jo celo preizkusimo: mirno stojmo na trdnih tleh. 
Zaprimo oči in se vprašajmo, kaj nam o silah, ki iz  
 
2 Pozor! Ne zamenjajmo težnega pospeška, s katerim Luna pada proti 

Zemlji, s težnim pospeškom, ki določa težo astronavta na Luni (silo, s 
katero Luna privlači astronavta). Težo astronavta določa g

L 
= G . (M

L
/R

L
2) 

= 1,6 m/s2, kjer sta M
L
 in R

L
 masa in polmer Lune.

3 Luna neprestano pada proti Zemlji, a jo vedno znova zgreši.
4 Če smo natančnejši, Luna in Zemlja obe krožita – padata – proti 

skupnemu težišču Zemlje in Lune, ki pa je v Zemlji, in sicer dobrih 
1.700 km pod njeno površino (in oddaljeno slabih 4.700 km od 
središča Zemlje). Skupno težišče v vsakem trenutku leži na premici, ki 
povezuje težišči Zemlje in Lune. S kolikšnim pospeškom proti 
skupnemu težišču pada Zemlja?

okolice delujejo na nas, pripoveduje naše telo. 
Začnimo pri stopalih: čutimo, da tla pritiskajo na naša 
stopala. Spet ne gre brez Newtona; tokrat potrebujemo 
njegov 1. zakon, ki pravi, da telo (mi, naše telo) miruje 
(ali se giblje premo enakomerno), ko je vsota sil, ki 
nanj delujejo, enaka 0. Občutimo silo tal, s katero tla 
na naša stopala delujejo v smeri navzgor. Sila tal 
uravnovesi silo, s katero na nas deluje drugo telo iz 
okolice, Zemlja, kot prikazuje slika 4. Trdna tla 
preprečijo, da se ne vdremo vanje in nas teža ne zvleče 
proti središču Zemlje. Smo kot v primežu, kjer nas 
stiskata po velikosti enaki sili (teža in sila tal) in smo v 
povprečju s celim telesom pod vzdolžno tlačno  

Slika 3: Z oddaljenostjo od površine Zemlje (pri r = R) se težni pospešek zmanjšuje, kot prikazuje graf.

Slika 4: Micko proti tlom (središču Zemlje) vleče teža. Tla, na 
katerih stoji in se pod njo ne vderejo, pa delujejo nanjo s silo 
tal v obratni smeri. Obe sili, ki sta po velikosti enaki, Micko 
vzdolžno stiskata. Da ohrani pokončno držo na kopnem, 
Micka nujno potrebuje kosti in mišice.

Fg

Ftal
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obremenitvijo kot v stiskalnici. V eno smer nas potiska 
teža (proti tlom, središču Zemlje), v drugo smer 
delujejo na nas tla.

Občutenje teže je občutenje sil, ki nas stiskajo, in 
upiranje temu, da nas te sile stlačijo. Če se osredotočimo 
na posamezne dele telesa, ki so v stiku s podlago, se 
tega dobro zavemo: ko odložimo roke na mizo, 
čutimo, da miza pritiska na roke; ko sedimo na stolu, 
čutimo stol, ki podpira našo zadnjico; ko ležimo na 
postelji, občutimo enakomerno porazdeljeno podporo 
vzmetnice.

Kosti in mišice nam omogočajo, da je naša drža na 
Zemlji pokončna in da se lahko po Zemlji premikamo. 
Kosti, ki so trdne, se stiskanju upirajo in hkrati 
prenašajo sile po našem telesu; podobno kot palica, s 
katero bi potiskali in premikali (če bi to želeli) zaboj 
po tleh, prenaša silo naših rok na zaboj. Mišice pa 
poskrbijo, da ostanejo kosti postavljene, kot morajo 
biti, če želimo mirno stati. Tudi takrat, ko mirno 
stojimo, imamo napete (aktivirane) mišice telesa (na 
primer stabilizatorje trupa, pa tudi skoraj vse ostale). 
Ker so med kostmi sklepi, lahko kosti premikamo eno 
glede na drugo, kar počnemo z mišicami, in lahko se 
premikamo tudi po Zemlji. 

Napetost mišic nam pripoveduje o silah, ki delujejo 
na naše telo. Še vedno stojimo, roke odročimo. 
Spočetka jih držimo brez napora, čez čas pa občutimo, 
da se mišice utrudijo in roke le stežka obdržimo v 
začetni legi. Navzdol jih vleče teža (rok), navzgor sila 
mišic v ramenih.

Ko ležimo na postelji, so naše mišice lahko sproščene. 
Našo težo uravnoveša po veliki površini našega hrbta, 
glave, zadnjice, rok in nog porazdeljena sila vzmetnice. 

Težo občutimo nežno, kot nas nežno podpira postelja 
na polovici telesa, na katerem ležimo.

Še bolj nežno in enakomerno z vseh strani nas 
podpira voda, ko smo potopljeni vanjo. Potopljeni v 
vodo se že skoraj približamo občutku breztežnosti; vse 
naše mišice so lahko ob podpori vode (ki na nas s silo 
vzgona ali na kratko kar z vzgonom pritiska 
enakomerno po vsej pod vodo potopljeni površini 
telesa, kot približno prikazuje slika 5) povsem 
sproščene. Živali, ki živijo v vodi, ne potrebujejo kosti, 
ki bi jim dajale oporo. Oporo jim daje okolje, voda. A 
to ne pomeni, da v potopljenem telesu ni tlačnih 
obremenitev, da nas teža in vzgon ne stiskata; nas 
stiskata, a se sile porazdelijo po večjih površinah in jih 
zato ne občutimo izrazito. Lebdenje v vodi je zato le 
približek občutenju breztežnosti.

Pravi način za doseganje občutka breztežnosti je 
prosti pad. Prosti pad ni le navpično padanje; povsem 
enako dobra za doseganje občutka in razmer 
breztežnosti so tudi vsa druga gibanja, pri katerih na 
telesa ali nas deluje le sila teže. To so tudi vodoravni, 
navpični in poševni meti.

Ko prosto padamo (navpično ali po paraboli, ki je 
tirnica pri vodoravnem in poševnih metih), se v 
navpični smeri gibljemo s težnim pospeškom pod 
vplivom edine sile, ki deluje na nas med padanjem, 
teže. Ker ni nasprotne sile, ki bi uravnovešala težo in 
nas skupaj z njo stiskala, v telesu ne občutimo tlačnih 
obremenitev, ker jih ni. Na vsak delček našega telesa 
deluje je njegova teža, sosednji delčki pa med seboj 
delujejo s silami toliko, da nas držijo skupaj, da ne 
razpademo. 

Slika 5: Ko lebdimo na vodni gladini, nas voda nežno podpira  po vsem pod vodo potopljenem delu naše površine.
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Enostaven poskus s plastenko nam jasno prikaže, da 
se med prostim padanjem telesa sile, ki jih povzroči 
teža, po telesu ne prenašajo. Telo, ki ga spustimo, da 
prosto pade, je polna in naluknjana plastenka z vodo. 
Iz odprte naluknjane plastenke, ki stoji na mizi, voda 
izteka v curku. Voda v plastenki zaradi svoje teže 
pritiska na vodo ob luknjici in ker te vode z druge 
strani nič ne zadržuje, s curkom izteka iz plastenke. 
Čim višje je gladina vode v plastenki nad luknjico, 
tem večja je hitrost iztekanja, kot prikazuje slika 6.

To isto naluknjano plastenko, polno vode, lahko 
spustimo, da prosto pade, in med njenim padanjem 
opazujemo iztekanje vode skozi luknjico (kar prikazuje 

slika 7). Med padanjem plastenke voda skozi luknjico 
ne izteka, kar lepo opazimo že s prostim očesom, še 
lažje pa na počasnem posnetku5.

Curka med padanjem plastenke ni, iz česar sklepamo, 
da znotraj plastenke med njenim prostim padanjem 
med delčki vode ne delujejo sile, ki bi povzročile 
iztekanje. Na vsak delček vode deluje teža (sila Zemlje), 
a se ta sila ne prenaša na sosednje delčke, ker se sosednji 
delčki temu delovanju sile ne zoperstavljajo, ampak 
tudi sami prosto padajo. Ni potisnih sil, ni povečanega 
tlaka. Podobno se zgodi s trdnim telesom, ki pada.

Sateliti, ki krožijo okoli Zemlje, so na tolikšnih 
oddaljenostih od Zemlje, da je, prvič, njihova teža 
znatno manjša kot tedaj, ko so še na Zemlji, in drugič, 
padajo na Zemljo6 (a jo vedno znova zgrešijo). Edina 
sila, ki deluje na satelit in potnike v njem, je teža. Ne 
obstaja sila, ki bi skupaj s težo satelit in astronavte 
tlačno obremenjevala, zato občutijo breztežnost.

Občutek breztežnosti doživljajo med prostim 
padom v začetnih fazah svojih skokov – ko nanje še ne 
deluje velika sila zračnega upora – padalci, skakalci v 
vodo in akrobati na trampolinih7 (ti tudi tedaj, ko 
letijo navzgor), v posebej prirejenih letalih pa tudi 
astronavti med pripravami na bivanje v vesolju in na 
vesoljskih postajah med bivanjem v vesolju. Navadni 
ljudje pa lahko približek občutja breztežnosti za kratek 
čas doživimo med začetkom spuščanja8 s hitrim 
dvigalom z visoke stolpnice (ko se nam zdi, da se nam 
tla dvigala umikajo izpod nog) ali pa pri vožnji z 
vlakcem smrti v zabaviščnem parku.

Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji živijo v 
pogojih breztežnosti dolgo časa, kar vpliva na 
fiziologijo njihovega telesa. O vplivu dolgotrajne 
breztežnosti bomo nekaj napisali v prihodnji številki 
Naravoslovne solnice.

5 Počasni posnetki: 
 https://www.youtube.com/watch?v=fzFhoC41pMw 
 ali https://www.youtube.com/watch?v=Gc_EQBFNoZw  
 ali https://youtu.be/HRqL8XhXuyU
6 Padanje krožečega satelita na Zemljo je vodoravni met. Kot pri 

vodoravnem metu se zaradi delovanja sile teže neprestano spreminja 
smer hitrosti satelita. Ker pa je hitrost satelita zelo velika (ravno 
pravšnja, sicer), njegova oddaljenost od tal – Zemlje – pa tudi, se 
sočasno in povsem enako spreminja tudi nagnjenost podlage 
(Zemljine površine), nad katero je. Kroženje je posebno gibanje, ko je 
hitrost telesa vedno pravokotna na premico, ki povezuje središče 
kroženja in telo, ki kroži.

7 Skakalci na trampolinih občutijo breztežnost v celotnem času svojega 
leta, tudi ko se gibljejo navzgor. Če kdo v to dvomi, naj izvede poskus 
s preluknjano plastenko, polno vode, tako da plastenko vrže navzgor 
in naj opazuje curek vode, ki izteka iz plastenke, med letenjem 
plastenke v obe smeri, navzgor in navzdol.

8 … in tudi med ustavljanjem dviganja …

Slika 6: Iztekanje vode skozi luknjico. V plastenki v ozadju, kjer 
je gladina vode višje nad luknjico, vodo skozi luknjico potiska 
večji tlak in ima curek pri iztekanju iz posode vecjo hitrost kot v 
plastenki v ospredju, kjer je gladina vode nižje nad luknjico in 
voda izteka z manjšo hitrostjo.
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Slika 8: Občutek breztežnosti med akrobacijami na trampolinu.

Slika 7: a) Ko plastenko držimo v roki, voda skozi luknjico izteka v curku. b) Ko plastenko spustimo, curek vode presahne.

a) b)

Če povzamemo: občutek breztežnosti je posledica 
umanjkanja tlačnih obremenitev v telesu. Tlačnih 
obremenitev ni, kadar na telo ne deluje nobena 
zunanja sila ali pa se telo pod vplivom gravitacijske 
sile giblje z gravitacijskim pospeškom. O plimskih 
silah pa kdaj drugič.


