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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια παρουσίασης: Π. Καλογεράκος (Φυσικός) 

 

 «Κάποιοι άνθρωποι ποτέ δεν θα μάθουν τίποτα, επειδή 

καταλαβαίνουν τα πάντα υπερβολικά γρήγορα.». 
 

1. Τι είναι το υλικό σημείο 

Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων, 

αντιμετωπίσαμε ως τώρα τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα 

που έχει όλες τις άλλες ιδιότητες της ύλης εκτός από διαστάσεις. Ένα υλικό σημείο, μη 

έχοντας διαστάσεις, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνο μεταφορικές κινήσεις. 

2. Τι λέμε στερεό σώμα 

Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα έχουν διαστάσεις και γι' αυτό, εκτός από το να 

εκτελούν μεταφορική κίνηση, μπορούν να αλλάζουν προσανατολισμό στο χώρο, να εκτελούν 

δηλαδή περιστροφική (στροφική) ή, ακόμη, σύνθετη κίνηση, δηλαδή συνδυασμό 

μεταφορικής και στροφικής κίνησης. 

3. Ποια στερεά σώματα λέμε μηχανικά στερεά σώματα 

Αν σε κάποιο στερεό σώμα ασκηθούν δυνάμεις το σώμα παραμορφώνεται,  λίγο ή πολύ και 

μόνιμα ή προσωρινά. Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται 

δυνάμεις λέγονται μηχανικά στερεά 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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4. Πότε μια κίνηση χαρακτηρίζεται μεταφορική 

Στη μεταφορική κίνηση κάθε στιγμή όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα. 

Παράδειγμα τέτοιας κίνησης είναι η κίνηση ενός κιβωτίου που ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο 

επίπεδο. Στη μεταφορική κίνηση των στερεών ισχύουν οι νόμοι που διέπουν την κίνηση των 

υλικών σημείων. 

Μεταφορική μπορεί να είναι και μια καμπυλόγραμμη κίνηση. Το σώμα του  σχήματος 4.2α 

κάνει μεταφορική κίνηση αν η ταχύτητα του σημείου Α είναι ίση με την ταχύτητα του σημείου 

Β. Αυτό είναι δυνατό. Όταν ένα στερεό κάνει μεταφορική κίνηση, το ευθύγραμμο τμήμα που 

συνδέει δύο τυχαία σημεία του μετατοπίζεται παράλληλα προς τον εαυτό του. Μεταφορική είναι 

και η κίνηση που εκτελούν οι θαλαμίσκοι στον τροχό του λούνα πάρκ (σχ.4.2β 

 
 

5. Ποια κίνηση λέμε στροφική? 

Στη στροφική κίνηση το σώμα αλλάζει προσανατολισμό. Στη στροφική κίνηση υπάρχει μια 

ευθεία - ο άξονας περιστροφής - που όλα της τα σημεία παραμένουν ακίνητα ενώ τα υπόλοιπα 

σημεία του σώματος κάνουν κυκλική κίνηση. 

 

6. Τα μεγέθη γραμμική και γωνιακή ταχύτητα και σχέσεις μεταξύ τους 

Κατάλληλο μέγεθος για να περιγράψει το πόσο γρήγορα περιστρέφεται ένα σώμα κάποια 

στιγμή, είναι η γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή ταχύτητα είναι διάνυσμα πάνω στον άξονα 

περιστροφής. 

Στο σώμα που στρέφεται, κάθε σημείο κινείται με γωνιακή ταχύτητα ω και γραμμική 

ταχύτητα που υπολογίζεται από τη σχέση υ = ω r, όπου r η απόσταση του από τον άξονα 

περιστροφής. 

Αν η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος που περιστρέφεται είναι σταθερή θα λέμε ότι κάνει 

ομαλή στροφική κίνηση. 

Κάθε σώμα που εκτελεί κυκλική κίνηση έχει μία γωνιακή ταχύτητα ω και μία γραμμική 

ταχύτητα u. Οι ορισμοί τους είναι: 


dφ

ω
dt

 (1) και 
dS

u
dt

 (2) 

Η γραμμική είναι πάντοτε εφαπτόμενη στην τροχιά της κίνησης. Η γωνιακή είναι κάθετη στο 

επίπεδο της κυκλικής τροχιάς και έχει φορά που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού: 

Αν τοποθετήσουμε το δεξί χέρι με τα δάκτυλα κυρτωμένα με την φορά της κίνησης ο αντίχειρας 

μας δείχνει την φορά της γωνιακής ταχύτητας. 

 

 

 

ω 

ΔS 

u 
Δφ 

R 
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Ένα στερεό σώμα που περιστρέφεται: κάθε σημείο του έχει την ίδια γωνιακή ταχύτητα, αλλά 

κάθε σημείο του έχει διαφορετική (εν γένει) γραμμική ταχύτητα, ανάλογη της απόστασής του 

από τον άξονα περιστροφής. 

 

 

* Σχέση γραμμικής ταχύτητας με τη περίοδο και τη συχνότητα: 

υ =
2πR

T
, υ =2πRf 

* Σχέση γωνιακής ταχύτητας με τη περίοδο και τη συχνότητα: 

ω =
2π

T
, ω = 2πf 

* Σχέση γραμμικής – γωνιακής ταχύτητας: υγρ= ωR 
 

7.Η κεντρομόλος επιτάχυνση 

Σχέση κεντρομόλου επιτάχυνσης – γραμμικής ταχύτητας : ακ=
γρ

2υ

R
και ακ=ω

2
R.  Η 

κεντρομόλος επιτάχυνση είναι υπεύθυνη για την μεταβολή της διεύθυνσης της γραμμικής 

ταχύτητας u και έχει τη διεύθυνση της ακτίνας της τροχιάς. 

 

7.Η επιτρόχια επιτάχυνση 

 

Επιτρόχια (ή γραμμική) επιτάχυνση: αε=
du

dt
. Μετρά το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το 

μέτρο της γραμμικής ταχύτητας και έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης. 

 
 

Η συνισταμένη επιτάχυνση είναι: 
2 2a a    

 

8.Η γωνιακή επιτάχυνση 

Γωνιακή επιτάχυνση:  
γων

dω
α

dt


. 

Το διάνυσμα της αγων έχει την κατεύθυνση της μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας dω. (είναι 

ομόρροπη με την ω όταν έχουμε επιτάχυνση και αντίρροπη με την ω όταν έχουμε επιβράδυνση) 

Η γωνιακή επιτάχυνση δεν πρέπει να συγχέεται με την κεντρομόλο ή την επιτρόχια επιτάχυνση. 

Οι δύο τελευταίες αναφέρονται στην γραμμική ταχύτητα κάποιου σημείου, ενώ η γωνιακή 

επιτάχυνση αναφέρεται στην γωνιακή ταχύτητα ω. 
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Για την επιτρόχια και τη γωνιακή ταχύτητα ισχύει: αε = αγR 
 

8.Οι χρονικές εξισώσεις και άλλες χρήσιμες σχέσεις 

 

Επίσης ισχύουν οι σχέσεις: 

 
 

 
 

Γωνία που διαγράφεται σε ομαλή κυκλική κίνηση: φ =φο +ω t . Ισχύει όταν Στ=0 οπότε  

αγων=0 και ω=σταθερή 

 

Γωνιακή ταχύτητα σε περιστροφική επιταχυνόμενη (επιβραδυνόμενη) κίνηση: 

ω =ωο ± αγωνt 
Ισχύει όταν Στ≠0=σταθερή οπότε αγων= σταθερή 

 

 Γωνία που διαγράφεται σε περιστροφική επιταχυνόμενη (επιβραδυνόμενη) κίνηση: 

2

ο γων

1
Δφ=ω t α t

2


 

Ισχύει όταν Στ≠0=σταθερή οπότε αγων= σταθερή 

Ολικός χρόνος και ολική γωνία στροφής μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται σώμα: 

ο
ολ

γων

ω
t

α


,  

2

ο
ολ

γων

ω
φ

2α
 Ισχύει για ομαλά επιβραδυνόμενη περιστροφική κίνηση 

Αριθμός στροφών σώματος που γράφει γωνία στροφής φ: 
φ

Ν
2π

 
s

Ν
2πR
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9. Το κέντρο μάζας  

Κέντρο μάζας (cm) ενός στερεού σώματος ονομάζεται το σημείο εκείνο το οποίο κινείται 
όπως ένα ολικό σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος, αν ασκούνται σε αυτό όλες οι 
δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 
 

Στα συμμετρικά και ομογενή σώματα το κέντρο μάζας συμπίπτει με το κέντρο 
συμμετρίας τους. Έτσι, το κέντρο μάζας μιας σφαίρας είναι το κέντρο της σφαίρας, ενώ 
το κέντρο μάζας ενός κύβου είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του. 

 
Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα. Για 

παράδειγμα, σ' έναν δακτύλιο ομογενή και ισοπαχή το κέντρο μάζας του βρίσκεται στο 
κέντρο του Κ. 

 

Το κέντρο μάζας ενός σώματος συμπίπτει με το κέντρο βάρους του όταν το σώμα 

βρίσκεται μέσα σε ομογενές βαρυτικό πεδίο 

10. Η κύλιση τροχού (απόδειξη της σχέσης υcm = ωR) 

 Κατά την κύλιση  κάθε σημείο του τροχού έρχεται διαδοχικά σε επαφή με το δρόμο. Έτσι, 

όταν ο τροχός σε χρόνο dt μετακινηθεί κατά ds, ένα σημείο Α της περιφέρειας του θα έχει 

στραφεί κατά τόξο μήκους ds, στο οποίο αντιστοιχεί η επίκεντρη γωνία dθ. 

 

Η ταχύτητα υcm του κέντρου μάζας του τροχού είναιυcm =ds/dt 

όμως dθ = ds/Rή ds = Rdθ, αντικαθιστώντας στην (4.1) έχουμε υcm = Rdθ/dt και, 

επειδήdθ/dt =ω τελικά παίρνουμε 

υcm = ωR 

Απόδειξη της σχέσης αcm = αγωνR 

 

Έστω ένας τροχός που κυλίεται πάνω σε πλάγιο επίπεδο.  Η γωνιακή ταχύτητα του τροχού 

αυξάνεται, δηλαδή έχει γωνιακή επιτάχυνση. Το κέντρο μάζας του τροχού εκτελεί ομαλά 

επιταχυνόμενη κίνηση. Αν η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού κάποια στιγμή είναι 

υcm θα ισχύει 

υcm = ωR οπότε dυcm/dt = dω/dt και τελικά αcm = αγωνR 

όπου αcm η επιτάχυνση του κέντρου μάζας και αγων η γωνιακή επιτάχυνση περιστροφής του 

τροχού. 
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11. Συνθήκες κύλισης 

Απόσταση που διανύει σώμα που κυλάει όταν στραφεί κατά Δφ:  

Δs=RΔφ (1
η
 συνθήκη κύλισης) 

 

 Η μεταφορική ταχύτητα σώματος που κυλάει:  

υcm=ωR (2
η
 συνθήκη κύλισης) 

 

 Σχέση μεταφορικής και γωνιακής επιτάχυνσης σε σώμα που κυλάει:  

αcm=αγωνR (3
η
 συνθήκη κύλισης) 

 

12. Κύλιση χωρίς ολίσθηση 

Η σύνθετη κίνηση 

Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει ο προσανατολισμός του 

λέμε ότι κάνει σύνθετη κίνηση. Τέτοια κίνηση κάνει π.χ. ο τροχός ενός αυτοκινήτου, όταν 

κινείται το αυτοκίνητο. Όπως συμβαίνει και με το υπόλοιπο αυτοκίνητο, ο τροχός αλλάζει 

θέση στο χώρο (μεταφορική κίνηση) και ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. 

Σύνθετη κίνηση είναι και η κίνηση που κάνει μια ρακέτα αν κρατώντας τη από τη λαβή την 

πετάξουμε ψηλά. Η σύνθετη κίνηση μπορεί να μελετηθεί ως επαλληλία μιας μεταφορικής 

και μιας στροφικής κίνησης. 
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Εξισώσεις που περιγράφουν τη ταχύτητα του κέντρου μάζας με σταθερή επιτάχυνση: 

 
13. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Αν ασκήσουμε μια δύναμη σε ένα σώμα που έχει τη δυνατότητα να στρέφεται γύρω από 

σταθερό άξονα το σώμα περιστρέφεται εκτός αν ο φορέας της δύναμης περνάει από τον άξονα 

περιστροφής. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περιστροφή που προκαλεί μια δύναμη 

εξαρτάται όχι μόνο από την κατεύθυνση και το μέγεθος της δύναμης αλλά και από το σημείο 

στο οποίο ασκείται η δύναμη. Για να κλείσουμε μια πόρτα τη σπρώχνουμε κοντά στο πόμολο 

και όχι κοντά στον άξονα περιστροφής της (μεντεσέδες), γιατί ακόμα και μικρή δύναμη μπορεί 

να προκαλέσει στροφή της πόρτας όταν εφαρμόζεται μακριά από τον άξονα περιστροφής. 
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Το μέγεθος το οποίο περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα ονομάζεται 

ροπή της δύναμης και συμβολίζεται με το ελληνικό τ 

14. Ροπή δύναμης ως προς άξονα 

Έστω ένα σώμα που έχει τη δυνατότητα να στρέφεται γύρω από τον άξονα z`z. Στο σώμα 

ασκείται δύναμη F που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα περιστροφής. 

Ροπή της δύναμης F, ως προς τον άξονα περιστροφής ονομάζεται το διανυσματικό 

μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί την κάθετη 

απόσταση l της δύναμης από τον άξονα περιστροφής (μοχλοβραχίονας). 

τ = Fl 
Η ροπή έχει τη διεύθυνση του άξονα περιστροφής και η φορά της δίνεται από τον κανόνα 

του δεξιού χεριού. Μονάδα ροπής είναι το 1 Ν m. 
Για να προσδιορίσουμε τη φορά της ροπής κλείνουμε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού και τα 

τοποθετούμε έτσι ώστε να δείχνουν τη φορά κατά την οποία τείνει να περιστρέψει το σώμα η 

δύναμη. Ο αντίχειρας τότε δίνει τη φορά του διανύσματος της ροπής. 

Αν η δύναμη F δε βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα περιστροφής, η ροπή της είναι ίση 

με τη ροπή που δημιουργεί η συνιστώσα της που βρίσκεται πάνω στο κάθετο επίπεδο  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε μόνο περιπτώσεις στις οποίες όλες οι δυνάμεις που 

ασκούνται στα σώματα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 
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Σε τέτοια προβλήματα, για να περιγράψουμε την τάση μιας δύναμης να περιστρέψει ένα σώμα 

προς τη μια ή την άλλη φορά, χρησιμοποιούμε την αλγεβρική τιμή της ροπής.  

 

Πρόσημο ροπής: Κατά σύμβαση θεωρούμε θετική τη ροπή της δύναμης που τείνει να 

περιστρέψει το σώμα αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αρνητική τη 

ροπή της δύναμης που τείνει να το περιστρέψει κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του 

ρολογιού. 

 

 

 
*** Πότε μια δύναμη δεν μπορεί να στρέψει ένα σώμα (μηδενική ροπή) 

 
 

15.  Ροπή δύναμης ως προς σημείο 

Αν σ' ένα ελεύθερο σώμα ασκηθεί δύναμη που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο 

μάζας του, το σώμα δεν περιστρέφεται (θα εκτελέσει μεταφορική κίνηση). Αν όμως ο 

φορέας της δύναμης δε διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το σώμα μαζί με τη 

μεταφορική κίνηση θα εκτελέσει και περιστροφική γύρω από ένα νοητό άξονα (ελεύθερος 
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άξονας) που διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος και είναι κάθετος στο επίπεδο 

που ορίζεται από τη δύναμη και το κέντρο μάζας του σώματος. 

Μπορείτε να διαπιστώσετε τα παραπάνω με ένα μολύβι που βρίσκεται πάνω σε ένα 

τραπέζι. Ωθώντας το μολύβι στο κέντρο μάζας του, το μολύβι κάνει μόνο μεταφορική 

κίνηση. Αν όμως ασκήσετε δύναμη στη μια του άκρη (ο φορέας της δεν πρέπει να 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του) τότε το μολύβι στρέφεται γύρω από έναν νοητό άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και ταυτόχρονα μετακινείται. Η μεταφορική 

κίνηση μπορεί να μην είναι εμφανής αν η τριβή ανάμεσα στο μολύβι και το τραπέζι είναι 

σημαντική . 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σταθερός άξονας περιστροφής χρησιμοποιείται η έννοια 

της ροπής της δύναμης ως προς σημείο. 

Ροπή δύναμης F ως προς σημείο Ο ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος που έχει 

μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί την απόσταση της από το 

σημείο Ο 

  

τ = Fl 

διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο Ο και 

φορά που δίνεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

16. Ζεύγος δυνάμεων-ροπή ζεύγους 

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση που σε ένα σώμα δρουν δύο αντίρροπες δυνάμεις F1 και F2 

με ίσα μέτρα. Δυο τέτοιες δυνάμεις αποτελούν ζεύγος δυνάμεων. Αν η απόσταση των φορέων 

των δυο δυνάμεων είναι d, η αλγεβρική τιμή της ροπής του ζεύγους ως προς κάποιο σημείο Α 

(σχ. 4.12) που απέχει απόσταση x1 από τη δύναμη F1 και x2 από την F2, είναι  

 

τ = F1x1 + F2x2 = F (x1 + x2 ) = F1d 

 

επομένως τ = F1d 
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Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και ως προς οποιοδήποτε άλλο σημείο. Επομένως, η ροπή 

ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο. 

α) Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο, β) 

Καμία δύναμη δεν μπορεί να προκαλέσει μόνη της μια καθαρή στροφική κίνηση 

ενός σώματος, όπως μπορεί η ροπή ζεύγους. Ένα ζεύγος δυνάμεων δεν μπορεί να 

μετακινήσει ένα σώμα, αλλά μόνο να το περιστρέψει. 

 

17. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ          

Ας δούμε με ποιες προϋποθέσεις ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό στο οποίο ασκούνται 

δυνάμεις. 

 

Αν το στερεό έχει σταθερό άξονα μπορεί να κάνει μόνο στροφική κίνηση. Επομένως, για να 

ισορροπεί, αρκεί η συνισταμένη των ροπών ως προς τον άξονα να είναι μηδέν. 

Ένα ελεύθερο στερεό, όμως, μπορεί να εκτελέσει και μεταφορική και στροφική κίνηση. Αν η 

συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι μηδέν το σώμα δε θα εκτελέσει 

μεταφορική κίνηση. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει ότι δε θα στραφεί. Αν υπάρχουν ροπές το 

σώμα θα στραφεί. Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν, αν υπάρχουν ροπές, αυτές θα 

οφείλονται σε ζεύγη δυνάμεων. Η ροπή ζεύγους, όμως, είναι ίδια ως προς όλα τα σημεία. 

Επομένως, για να μη στραφεί το σώμα θα πρέπει η συνισταμένη ροπή να είναι μηδέν ως προς 

ένα οποιοδήποτε σημείο (τότε θα είναι μηδέν και ως προς κάθε άλλο). 

Επομένως για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα στο οποίο ασκούνται 

πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις θα πρέπει πρώτον η συνισταμένη δύναμη να είναι μηδέν 

ΣF = 0 ή ΣFx = 0 ΣFy = 0 

και δεύτερον το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς οποιοδήποτε σημείο να είναι 

μηδέν 

Στ = 0 

Οι συνθήκες αυτές ισχύουν και όταν ένα στερεό σώμα έχει 

υ=σταθ. Και ω=σταθ. 
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Στην ισορροπία σώματος: 

 Μπορούμε να εφαρμόσουμε την συνθήκη ισορροπίας Στ=0 ως προς 

οποιονδήποτε άξονα. Συνήθως διαλέγουμε αυτόν που μηδενίζει τις ροπές των 

περισσότερων άγνωστων δυνάμεων. 

 Οι τάσεις των σημάτων είναι πάντα πάνω στα νήματα 

 Η αντίδραση F ενός δεσμού μπορεί να σχεδιαστεί με οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Η πραγματική τιμή της θα προκύψει από την λύση της άσκησης. 

 Μία ράβδος εφάπτεται σε στήριγμα όσο δέχεται από αυτό δύναμη αντίδρασης 

Α. Χάνει την επαφή με το στήριγμα όταν οριακά Α=0. 

 

18.  ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ        

Έστω ένα στερεό το οποίο στρέφεται γύρω από το σταθερό άξονα zz' (σχ.4.17). Χωρίζουμε 

το σώμα σε στοιχειώδη τμήματα με μάζες m1, m2 ...., τόσο μικρά ώστε καθένα από αυτά να 

μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Οι μάζες m1, m2... κινούνται κυκλικά γύρω από τον 

άξονα, σε κύκλους ακτίνων r1,r2 ... 

 

Ονομάζουμε ροπή αδράνειας ενός στερεού ως προς κάποιο άξονα το άθροισμα των 

γινομένων των στοιχειωδών μαζών από τις οποίες αποτελείται το σώμα επί τα 

τετράγωνα των αποστάσεων τους από τον άξονα περιστροφής. 

I = m1r1
2
 + m2r2

2
 +.... 

  

Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα το 1 kg m
2
. 

 

!!! Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ροπή 

αδράνειας είναι: α) η μάζα, β) Η θέση του άξονα περιστροφής, 

γ) η κατανομή της μάζας του στερεού. 
 

19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 

ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ 
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20. θεώρημα παραλλήλων αξόνων ή θεώρημα Steiner 

Μεταξύ της ροπής αδράνειας Icm ενός σώματος ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας του και της ροπής αδράνειας Ip ως προς οποιοδήποτε άλλο άξονα ρ, παράλληλο με τον 

πρώτο σε απόσταση d από αυτόν, υπάρχει μια απλή σχέση, γνωστή ως το θεώρημα 

παραλλήλων αξόνων ή θεώρημα Steiner(Στάινερ). 

Αν Icm η ροπή αδράνειας ενός σώματος μάζας Μ, ως προς άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας, η ροπή αδράνειάς του ως προς ένα άξονα που είναι παράλληλος και απέχει 

απόσταση d από τον πρώτο είναι ίση με το άθροισμα της ροπής αδράνειας ως προς τον 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος και του γινομένου της μάζας του 

σώματος επί το τετράγωνο της απόστασης d. 

Ip = Icm + Md
2
 

 

 

!!! Το θεώρημα Steiner ισχύει όταν ο άξονας περιστροφής είναι 

παράλληλος προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας και 

ισχύει ακόμη και όταν ο άξονας περιστροφής βρίσκεται έξω από το 

σώμα. 
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 Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας είναι μικρότερη από τη ροπή αδράνειάς του ως προς οποιονδήποτε 

άλλο άξονα που είναι παράλληλος σε αυτόν. 

 Ένα στερεό σώμα έχει μια μάζα και άπειρες ροπές αδράνειας, μία 

για κάθε άξονα περιστροφής. 

21.  

 
 

 
22. Ροπή αδράνειας ομογενούς δακτυλίου 

Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας ομογενούς δακτυλίου μάζας Μ και ακτίνας R, ως 

προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο που 

ορίζει. Το πάχος του δακτυλίου είναι αμελητέο σε σχέση με την ακτίνα του. 

 

Θεωρούμε ότι ο δακτύλιος αποτελείται από τις στοιχειώδεις μάζες 

m1, m2,.... 

Είναι φανερό ότι m1 + m2 + ....... = M 

Επειδή το πάχος του δακτυλίου είναι αμελητέο σε σχέση με την ακτίνα του R, όλες οι 

στοιχειώδεις μάζες έχουν την ίδια απόσταση R από τον άξονα περιστροφής.  
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Σύμφωνα με τον ορισμό της ροπής αδράνειας 

m1 + m2 + ...... = m1R
2
 + m2R

2
+ ..... = (m1 + m2 +.......)R

2
 

ΆραI = MR
2
 

 

23.ΝόμοςNewtonστην περιστροφική κίνηση (σταθερός άξονας περιστροφής): 
 

Στ=Ιαγων (1) 
 

Από τη σχέση (1) φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας ενός σώματος 

τόσο πιο δύσκολα αλλάζει η περιστροφική κατάσταση του σώματος.  

 

Τι εκφράζει η ροπή αδράνειας:Η ροπή αδράνειας εκφράζει στην περιστροφή, ό,τι 

εκφράζει η μάζα στη μεταφορική κίνηση, δηλαδή την αδράνεια του σώματος στη στροφική 

κίνηση. Ενώ όμως η μάζα ενός σώματος είναι σταθερό μέγεθος η ροπή αδράνειας εξαρτάται 

κάθε φορά από τη θέση του άξονα περιστροφής. 

 

Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν, από τη σχέση (1) προκύπτει ότι 

και η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος είναι μηδέν, επομένως το σώμα διατηρεί την 

προηγούμενη περιστροφική του κατάσταση, δηλαδή αν το σώμα είναι ακίνητο θα 

εξακολουθήσει να ηρεμεί, ενώ αν στρέφεται θα συνεχίσει να στρέφεται με σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα. 

 

Όταν μετατοπίζεται ο άξονας περιστροφής: Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε στροφικές κινήσεις 

γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής. Τα συμπεράσματα μας για την κίνηση αυτή μπορούν να 

επεκταθούν και στις περιπτώσεις που ο άξονας περιστροφής μετατοπίζεται. Αυτό συμβαίνει 

στις σύνθετες κινήσεις, στις οποίες το σώμα κάνει ταυτόχρονα μεταφορική και στροφική 

κίνηση, όπως στην κίνηση ενός τροχού που κυλάει. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής 

κίνησης ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί ο άξονας γύρω από τον οποίο 

περιστρέφεται το σώμα να διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος, να είναι άξονας 

συμμετρίας και να μην αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης. 

 

*** Στη σχέση Στ=Ια  οι ροπές που περιλαμβάνονται στο αλγεβρικό άθροισμα Στ και η 

ροπή αδράνειας I αναφέρονται στον ίδιο άξονα περιστροφής 

 

Διερεύνηση:Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν, από τη σχέση (1) προκύπτει ότι 

και η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος είναι μηδέν, επομένως το σώμα διατηρεί την 

προηγούμενη περιστροφική του κατάσταση, δηλαδή αν το σώμα είναι ακίνητο θα 

εξακολουθήσει να ηρεμεί, ενώ αν στρέφεται θα συνεχίσει να στρέφεται με σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα. 

*** Συμπεράσματα από τη διερεύνηση της σχέσης Στ=Ια 

Αν Στ = 0, τότε α = 0 

Δηλαδή, το σώμα ή είναι ακίνητο ή περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα 

Αν Στ = σταθ., τότε α = σταθ. 

Δηλαδή, το σώμα κάνει ομαλά μεταβαλλόμενη στροφική κίνηση. 

Ο θεμελιώδης νόμος Στ =Ια ισχύει και όταν ένα στερεό σώμα κάνει σύνθετη κίνηση, όπως είναι 

η κύλιση ενός τροχού που κινείται ευθύγραμμα. 
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Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και στις περιπτώσεις που ο άξονας 

περιστροφής μετατοπίζεται, αρκεί αυτός: 

α. να διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος,  

β. να είναι άξονας συμμετρίας του σώματος και  

γ. να μην αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης. 

Πότε η σχέση Στ=Ια ισχύει διανυσματικά; 

Η σχέση αυτή γενικά δεν ισχύει διανυσματικά. Για να ισχύει διανυσματικά, πρέπει η ροπή 

αδράνειας I του σώματος να είναι σταθερή και ο άξονας περιστροφής του σώματος:  

α. να έχει σταθερή θέση και σταθερή διεύθυνση  

β. να διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος και να έχει σταθερή διεύθυνση.  

 

 

 

24. Η φορά της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση:  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ: 
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Όταν ένα σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και δέχεται δύναμη, της οποίας η 

ροπή δεν είναι μηδέν, η φορά της στατικής τριβής είναι άγνωστη. Σε αυτή την 

περίπτωση επιλέγουμε τη φορά της στατικής τριβής τυχαία. Αν μετά τους 

υπολογισμούς η τριβή έχει αρνητικό πρόσημο, τότε αλλάζουμε τη φορά της τριβής.  

Μελέτη στροφικής κίνησης συστήματος σωμάτων που περιστρέφονται γύρω από 

κοινό άξονα 

 

Όταν έχουμε ένα σύστημα σωμάτων που περιστρέφονται γύρω από κοινό άξονα, 

ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: 

α) Μελετάμε όλο το σύστημα ως ενιαίο σώμα, οπότε οι εσωτερικές δυνάμεις και οι 

εσωτερικές ροπές αλληλοεξουδετερώνονται. Την κίνηση των σωμάτων την επηρε-

άζουν μόνο οι εξωτερικές δυνάμεις και οι εξωτερικές ροπές.  

β) Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης για το σύστημα 

υπολογίζοντας μόνο τις εξωτερικές ροπές που δέχεται αυτό και βρίσκουμε τη 

γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος. Η γωνιακή επιτάχυνση καθενός από τα σώματα 

του συστήματος είναι ίση με τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος.  

γ) Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης για το κάθε σώμα του 

συστήματος και βρίσκουμε τις εσωτερικές ροπές του συστήματος 

 

25.Συνθήκη για να έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση 

 

 

26. Στροφορμή υλικού σημείου 

Έστω ένα υλικό σημείο μάζας m και ορμής ρ που κινείται σε περιφέρεια κύκλου 

ακτίνας r .                                         

Ονομάζουμε στροφορμή του υλικού σημείου ως προς ένα άξονα z΄z που διέρχεται 

από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και είναι κάθετος στο επίπεδο της το 

διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο 

L = pr             ή             L = mυr 

 διεύθυνση αυτή του άξονας z'z και φορά του καθορίζεται από τον κανόνα του 

δεξιού χεριού. Μονάδα στροφορμής είναι το 1kg m
2
/s. 
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27. Στροφορμή στερεού σώματος 

 

Έστω το στερεό του σχήματος  που περιστρέφεται γύρω από το σταθερό άξονα z΄z με γωνιακή 

ταχύτητα ω. Κατά την περιστροφή του σώματος τα διάφορα σημεία του διαγράφουν κυκλικές 

τροχιές τα επίπεδα των οποίων είναι κάθετα στον άξονα περιστροφής. Όλα τα σημεία 

περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω, η γραμμική ταχύτητά τους όμως είναι 

διαφορετική, και μάλιστα ανάλογη με την απόσταση τους από τον άξονα περιστροφής. 

Χωρίζουμε το σώμα σε στοιχειώδη τμήματα, με μάζες m1, m2 .... , τόσο μικρά ώστε καθένα 

από αυτά να μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Οι στροφορμές των στοιχειωδών αυτών μαζών 

έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση και μέτρα, L1 = m1υ1r1, L2 = m2υ2r2 

 
Η στροφορμή του σώματος είναι το άθροισμα των στροφορμών των υλικών 

σημείων που το αποτελούν. 

L = m1υ1r1 + m2υ2r2 +.......... 

Επειδή τα υλικά σημεία m1, m2 ... κάνουν κυκλική κίνηση οι ταχύτητές τους υ1,υ2 ... 

μπορούν να γραφούν υ1 = ωr1, υ2 = ωr2 κ. ο. κ. οπότε 

L = m1ωr1
2
 + m2ωr2

2
 +....... = ω (m1r1

2
 + m2r2

2
 + ........) όμως m1r1

2
 + m2r2

2
+..... =Ι ω επομένως 

Η στροφορμή ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από άξονα ισούται με 

L = Ιω                               (4.17) 

  

έχει τη διεύθυνση του άξονα και η φορά της ορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

 

28. Spin 

Τη στροφορμή που σχετίζεται με την περιστροφική κίνηση ενός σώματος γύρω από άξονά που 

περνάει από το κέντρο μάζας του συχνά την ονομάζουμε σπιν, για να τη διακρίνουμε από τη 

στροφορμή που μπορεί να έχει το σώμα λόγω άλλης κίνησης. Για παράδειγμα, η Γη έχει σπιν 

εξαιτίας της περιστροφής της γύρω από τον άξονά της και στροφορμή εξαιτίας της κίνησής 

της γύρω από τον Ήλιο, δηλαδή της τροχιακής της κίνησης. 
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Η στροφορμή ενός στερεού σώματος είναι μηδενική, όταν το σώμα δεν περιστρέφεται. 

Η ροπή αδράνειας I υπολογίζεται ως προς το συγκεκριμένο άξονα περιστροφής του 

σώματος. 

 
29. Χρήσιμες επισημάνσεις 

 

Όταν το σώμα περιστρέφεται γύρω από άξονα (1) που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, η 

στροφορμή του είναι L=Icm ω 

Όταν το σώμα περιστρέφεται γύρω από άξονα (2) που είναι παράλληλος στον άξονα (1) και 

απέχει απόσταση d απ' αυτόν, σύμφωνα με το θεώρημα του Steiner η στροφορμή του είναι 

L=(Icm+Md
2
) ω 

Επομένως, η στροφορμή ενός στερεού που περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας του, είναι μικρότερη από τη στροφορμή του στερεού, όταν 

περιστρέφεται γύρω από οποιονδήποτε άλλο άξονα που είναι παράλληλος σε αυτόν. 

Η σχέση L=Icm ω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον υπολογισμό της στροφορμής 

υλικού σημείου, όπου I είναι η ροπή αδράνειας του υλικού σημείου ως προς τον άξονα 

περιστροφής. Αντίθετα, η σχέση L=mur δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

της στροφορμής στερεού σώματος. 

 

Η συνάρτησηL=f(t) 
 

 

 

 

 

 

30.Ρυθμός μεταβολής της στροφορμής:  
dL

Στ
dt

  

Το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν σε ένα στερεό που 

περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή 

του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 

Η σχέση 
dL

Στ
dt

  ισχύει πάντα, ενώ η σχέση Στ=Ιαγων ισχύει με 

την προϋπόθεση ότι η ροπή αδράνειας Ι είναι σταθερή κατά τη 

διάρκεια της κίνησης του σώματος.  

Ο νόμος αυτός ισχύει και σε σύστημα σωμάτων. Σε ένα σύστημα 

σωμάτων, το αλγεβρικό άθροισμα όλων των ροπών, δηλαδή των ροπών που 

οφείλονται στις εξωτερικές δυνάμεις καθώς και εκείνων που οφείλονται στις 

εσωτερικές δυνάμεις, είναι ίσο με το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του 

συστήματος. 
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Η ολική ροπή των εσωτερικών δυνάμεων είναι μηδενική. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο 

του Newton οι εσωτερικές δυνάμεις απαντούν κατά ζεύγη (δράση - αντίδραση). Σε 

κάθε τέτοιο ζεύγος οι δυνάμεις είναι αντίθετες. Η ροπή κάθε τέτοιου ζεύγους ως προς 

οποιοδήποτε σημείο είναι μηδενική και επομένως το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών 

όλων των εσωτερικών δυνάμεων να είναι μηδέν. Έτσι η σχέση για σύστημα σωμάτων 

γράφεται 

Στεξ =dL/dt                                (4.19) 

 

όπου τεξ η ροπή μιας εξωτερικής δύναμης και L η στροφορμή του συστήματος 

31. Στροφορμή συστήματος σωμάτων 

Σε ένα σύστημα σωμάτων, στροφορμή ονομάζεται το διανυσματικό άθροισμα των 

στροφορμών των σωμάτων που απαρτίζουν το σύστημα. 
Εάν δηλαδή οι στροφορμές των σωμάτων του συστήματος είναι L1, L2, .., η 

στροφορμή L του συστήματος είναι 

L = L1 + L2 + .... 

32. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ 

Στη στροφική κίνηση ισχύει ένας νόμος διατήρησης, ανάλογος με το νόμο 

διατήρησης της ορμής που ισχύει στη μεταφορική κίνηση. Το μέγεθος που 

διατηρείται στη στροφική κίνηση είναι η στροφορμή. 

Η διατήρηση της στροφορμής σε ένα σώμα 

Αν σε ένα σώμα το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν, από τη σχέση  

Στ= dL/dt  προκύπτει ότιdL/dt = 0 επομένως, L = σταθ. Η στροφορμή του 

σώματος παραμένει σταθερή. 

!!! Για παράδειγμα, κατά την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της 

(ιδιοπεριστροφή), επειδή η ελκτική δύναμη που δέχεται από τον Ήλιο δε 

δημιουργεί ροπή, αφού ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας της, η 

στροφορμή της Γης παραμένει σταθερή. Επομένως η χρονική διάρκεια 

περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της παραμένει σταθερή -24 ώρες. 

 

Η διατήρηση της στροφορμής σε σύστημα σωμάτων. 

0 δεύτερος νόμος του Newton για τη στροφική κίνηση στην περίπτωση συστήματος 

σωμάτων έχει τη μορφή Στεξ = dL/dt . Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι αν το 

αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των εξωτερικών δυνάμεων στο σύστημα είναι μηδέν, 
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η στροφορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή. Η πρόταση αυτή είναι γνωστή ως 

αρχή της διατήρησης της στροφορμής.  

Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα είναι μηδέν η ολική στροφορμή του 

συστήματος παραμένει σταθερή 

 

Αν, λόγω ανακατανομής της μάζας (εξαιτίας εσωτερικών δυνάμεων), μεταβληθεί η ροπή 

αδράνειας ενός σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής του, μεταβάλλεται και η γωνιακή 

ταχύτητά του αλλά η στροφορμή του διατηρείται σταθερή. Μπορούμε επομένως να γράψουμε:  

I1ω1 = I2ω2 

Τα παραδείγματα φαινομένων στα οποία διατηρείται η στροφορμή είναι πολλά. Στην εικόνα 

φαίνεται μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, που στριφογυρίζει στο παγοδρόμιο. Η 

αθλήτρια μπορεί, συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της, να αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής της. Εάν η τριβή των παγοπέδιλων με τον πάγο θεωρηθεί αμελητέα, οι εξωτερικές 

δυνάμεις - όπως το βάρος και η δύναμη που δέχεται από το έδαφος - δε δημιουργούν ροπή ως 

προς τον άξονα περιστροφής της, επομένως η στροφορμή της διατηρείται, δηλαδή το γινόμενο 

Iω παραμένει σταθερό. Συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της η ροπή αδράνειας μειώνεται, 

οπότε, αφού το γινόμενο Ιω μένει σταθερό, αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της. 

 

 

Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα συμπτύσσουν τα χέρια και τα 

πόδια τους. Κατά την κίνηση του ακροβάτη στον αέρα, μοναδική εξωτερική δύναμη είναι το 

βάρος του, το οποίο, επειδή διέρχεται από το κέντρο μάζας, δε δημιουργεί ροπή και η 

στροφορμή του διατηρείται. Με τη σύμπτυξη των άκρων μειώνεται η ροπή αδράνειας, 

επομένως αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Στο σχήμα φαίνεται πως, με την 

τεχνική αυτή, μια κατάδυση μπορεί να γίνει πολύ θεαματική. 

Τα αστέρια τα οποία στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους έχουν μάζα από 1,4 έως 2,5 φορές τη 

μάζα του Ήλιου, μετατρέπονται σε αστέρες νετρονίων ή pulsars. Τα αστέρια αυτά, όταν 
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εξαντλήσουν τις πηγές ενέργειας που διαθέτουν, συρρικνώνονται λόγω της βαρύτητας μέχρις 

ότου η πυρήνες των ατόμων τους αρχίσουν να εφάπτονται, με αποτέλεσμα η ακτίνα ενός 

τέτοιου αστεριού να είναι μόνο 15-20 km. Επειδή η συρρίκνωση οφείλεται σε εσωτερικές 

δυνάμεις η στροφορμή διατηρείται σταθερή και επειδή η ροπή αδράνειας του αστεριού 

μειώνεται δραματικά έχουμε μια αντίστοιχη αύξηση της ταχύτητας περιστροφής. Υπολογίζεται 

ότι ένας αστέρας νετρονίων περιστρέφεται με συχνότητα 3000 στροφές το δευτερόλεπτο. Για 

σύγκριση, να αναφέρουμε ότι η περίοδος περιστροφής του Ήλιου είναι 25 μέρες. 

 

33.Επίδραση ζεύγους δυνάμεων σε στερεό σώμα  

 

 

Στ=Fd ή dL/dt= Fd≠0. Δηλαδή η στροφορμή του σώματος 

μεταβάλλεται!!  

 

34.ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 Το σώμα του σχήματος που στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από τον άξονα z'z, έχει 

κινητική ενέργεια. 

 

Προκειμένου να υπολογίσουμε την κινητική ενέργεια του σώματος, το χωρίζουμε σε 

στοιχειώδεις μάζες m1,m2... Οι μάζες αυτές έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω και γραμμικές 

ταχύτητες που δίνονται από τις σχέσεις 

υ1 = ωr1,      υ2 = ωr2......                 (4.20) 

Η κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μαζών 

από τις οποίες αποτελείται,δηλαδή                            K = 1/2 m1υ1
2
 + ½ m2υ2

2
 + ...... 

Η σχέση αυτή γίνεται, από την (4.20)  
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 K = 1/2 m1ω
2
r1

2
 + 1/2 m2ω

2
r2

2
 + ... = 1/2 (m1r1

2
 + m2r2

2 
+ ...) ω

2
 

Όμως m1r1
2
 + m2r2

2
+ ... =1 και επομένως  

 

Πρέπει να τονιστεί ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι μια νέα μορφή ενέργειας. Η σχέση στην 

οποία καταλήξαμε αποτελεί απλά μια βολική έκφραση για την κινητική ενέργεια ενός σώματος 

που στρέφεται. 

Αν το στερεό περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που είναι παράλληλος στον 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και απέχει από αυτόν απόσταση d, 

τότε: Κ= ½ (Icm+Md
2
) ω

2
 

 

Αν το σώμα εκτελεί ταυτόχρονα μεταφορική και στροφική κίνηση, όπως ο τροχός του 

σχήματος 4.33 η κινητική του ενέργεια είναι ίση με το άθροισμα της κινητικής ενέργειας λόγω 

μεταφορικής και λόγω στροφικής κίνησης. 

 
35. ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  

Όταν πατάμε τα πετάλια του ποδηλάτου ασκούμε δύναμη και παράγουμε έργο. Έργο παράγεται 

και από τη μηχανή του αυτοκινήτου καθώς στρέφει τον άξονα των τροχών. Το έργο μιας δύναμης 

που στρέφει ένα σώμα μπορούμε να το εκφράσουμε σε συνάρτηση με τη ροπή της. 

Έστω ότι η δύναμη F ασκείται στην περιφέρεια ενός τροχού ακτίνας R, κατά τη διεύθυνση της 

εφαπτομένης. Κατά την απειροστά μικρή στροφή του τροχού κατά γωνία dθ η δύναμη παράγει 

έργο 

 

dW = Fd 

Αν η γωνία μετριέται σε ακτίνια τότε ds =Rdθ και 

dW = FRdθ 

Το γινόμενο FR είναι η ροπή τ της δύναμης. 
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Επομένως                                    dW = τdθ                        (4.21) 

Για να υπολογίσουμε το έργο μιας δύναμης καθώς ένα σώμα στρέφεται κατά γωνία θ χωρίζουμε 

τη γωνία σε απειροστά μικρές γωνίες dθ1 ,dθ2... και αθροίζουμε τα αντίστοιχα έργα. Αν η ροπή 

της δύναμης είναι σταθερή, όπως στην περίπτωση του σχήματος 4.35, από το άθροισμα 

προκύπτειW = τθ  

Από την (4.21) παίρνουμε                          

Ο ρυθμός παραγωγής έργου dW / dt είναι η ισχύς Ρ της δύναμης και το dθ / dt είναι η γωνιακή 

ταχύτητα ω του σώματος, επομένωςP =τω 

 

Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σώματος κατά ποσότητα ίση με το 

έργο της. Έτσι, στη στροφική κίνηση, το θεώρημα έργου - ενέργειας παίρνει τη μορφή 

 

δηλαδή το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών που ασκούνται στο σώμα είναι ίσο με 

τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος. 

 

***  Σχέση κινητικής ενέργειας και στροφορμής: 
2

2

L
K

I
 και 

2

L
K


  

 

***  ΘΜΚΕ στην περιστροφική κίνηση:  
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***  ΘΜΚΕ στην σύνθετη κίνηση:  

 

Το θεώρημα έργου- ενέργειας εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το είδος της κίνησης και 

ανεξάρτητα από το εάν η δύναμη μεταβάλλεται κατά μέτρο, διεύθυνση ή φορά. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί το θεώρημα είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας που ισχύει 

πάντοτε. 

Όταν εφαρμόζουμε το θεώρημα έργου- ενέργειας για ένα σύστημα σωμάτων, υπολογίζουμε 

μόνο τα έργα των εξωτερικών δυνάμεων. Τα έργα των εσωτερικών δυνάμεων του 

συστήματος έχουν άθροισμα μηδέν, γιατί οι εσωτερικές δυνάμεις λόγω του νόμου δράσης -

αντίδρασης έχουν ίσα μέτρα και αντίθετα πρόσημα. 

Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το έργο μίας εσωτερικής δύναμης σε ένα σύστημα σωμάτων, 

τότε εφαρμόζουμε το θεώρημα έργου - ενέργειας για το σώμα που δέχεται αυτή τη δύναμη 

 

 

36.Έργο της στατικής τριβής στη κύλιση χωρίς ολίσθηση 

 

 

 
37.Η κινητική ενέργεια στην κύλιση χωρίς ολίσθηση 
 

Όταν ένα στερεό σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, 

ο λόγος Κμετ/Κστρ είναι σταθερός. 
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38.Ρυθμοί μεταβολής της ενέργειας 
 

 
39.  Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας:Καρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ 

 

 Θ.Μ.Κ.Ε........Α.Δ.Μ.Ε…….Α.Δ.Ε….... 

 
 

Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε) 

α) Εφαρμόζεται για ένα σώμα. 

β) Ισχύει ΠΑΝΤΑ, ανεξάρτητα από το είδος των ασκουμένων δυνάμεων. 

γ) Το ΘΜΚΕ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση αλλά ορισμένες φορές δεν μας βοηθά στη λύση 

ενός προβλήματος, όπως π.χ. στις εξής δύο περιπτώσεις: 

i)Αν στα δεδομένα ή στα ζητούμενα εμπλέκεται ο χρόνος (αυτό δεν σημαίνει. ότι σε συνδυασμό με άλλες 

εξισώσεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ΘΜΚΕ, αλλά από μόνο του δεν δίνει λύση). 

ii) Αν μελετάμε ένα σύστημα σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Αυτό, στην περίπτωση που δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε το έργο της δύναμης αλληλεπίδρασης για το ένα σώμα. 

Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) 
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α) Εφαρμόζεται για ένα σύστημα σωμάτων  και όχι για ένα σώμα. 

β) Ισχύει ΜΟΝΟ,  αν οι όλες οι δυνάμεις που παράγουν έργο, είναι συντηρητικές (Διατηρητικές). 

  i)  Αν ένα σώμα κινείται στο βαρυτικό πεδίο της Γης, μέλος του συστήματος είναι και η Γη, αλλά 

συνήθως το «ξεχνάμε», μιας και η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του συστήματος σώμα-Γη, 

συνδέεται με την κινητική ενέργεια του σώματος. Έτσι λέμε «η δυναμική ενέργεια του σώματος» 

πράγμα που ενώ δεν είναι σωστό, ίσως απλοποιεί τα πράγματα και διευκολύνει τους μαθητές. 

  ii) Όταν εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ, μπορεί να ασκούνται διάφορες δυνάμεις στο σύστημά μας, που να 

μην είναι συντηρητικές. Αρκεί οι δυνάμεις αυτές να μην παράγουν έργο. 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας (Α.Δ.Ε.) 

α) Εφαρμόζεται για ένα σύστημα σωμάτων που μπορεί να είναι και το ΣΥΜΠΑΝ όλο. 

β) Ισχύει ΠΑΝΤΑ. 

Άλλα σχόλια…… 
Σε ένα σύστημα σωμάτων στα οποία ασκούνται μόνο διατηρητικές δυνάμεις (πχ βαρυτικές, 

ελαστικότητας ,ηλεκτροστατικές) το άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας, δηλαδή η μηχανική 

ενέργεια, διατηρείται σταθερή σε κάθε μεταβολή.  

Δηλαδή .KΟΛ,1+UΟΛ,1=KΟΛ,2+UΟΛ,2 

 Οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται σε δυο διαφορετικές καταστάσεις, χρονικές στιγμές κλπ του συστήματος. 

Αν το σύστημα αποτελείται από ένα σώμα μάζας m και τη Γη, τότε για λόγους απλούστευσης, όμως 

καταχρηστικά, δεν αναφερόμαστε στο σύστημα σώμα-Γη αλλά μόνο στο σώμα. Δηλαδή εφαρμόζουμε την 

ΑΔΜΕ, ως αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας του σώματος. Είναι γνωστό ότι η μεταβολή της 

κινητικής κατάστασης ενός σώματος αποδίδεται στις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό. Επίσης 

υπενθυμίζουμε ότι το έργο δύναμης εκφράζει την ενέργεια που μεταβιβάζεται ή μετατρέπεται σε άλλη 

μορφή. 

Αποδεικνύεται ότι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος που κάνει μεταφορική κίνηση, κατά 

τη διάρκεια μιας μετατόπισής του, είναι ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των δυνάμενων που 

ασκήθηκαν σε αυτό. Δηλαδή ΔΚ=ΣW Η προηγούμενη σχέση ισχύει για οπουδήποτε περίπτωση 

δυνάμεων και είδος κίνησης. Σε ένα σύστημα που δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του ή δεν 

έχει περιβάλλον (σύμπαν), η συνολική ενέργεια διατηρείται σταθερή. Η πρόταση αυτή είναι γνωστή ως 

Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. 

40.  Οδοντωτοί τροχοί- ιμάντες  

 

Αν δύο (οδοντωτοί ή όχι) τροχοί ακουμπάνε και ο ένας περιστρέφει τον άλλο τότε 

στο σημείο επαφής έχουμε κάθε στιγμή την ίδια γραμμική ταχύτητα (άρα και την 

παράγωγό της την επιτρόχια επιτάχυνση αε). Με βάση την συνθήκη αυτή βρίσκουμε 

τις γωνιακές ταχύτητές τους και τις γωνιακές επιταχύνεις τους. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν οι τροχοί είναι συνδεδεμένοι με ιμάντες 

 

 
 

υ1=υ2 ή ω1R1= ω2R2 

 

 

 

u 

u 

u 


