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«Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, 

ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις, αυτό είναι γνώση». 

 

1. Τι λέμε περιοδικά φαινόμενα? 

Περιοδικά φαινόμενα ονομάζονται τα φαινόμενα που εξελίσσονται και 

επαναλαμβάνονται αναλλοίωτα σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Τέτοια φαινόμενα 

είναι η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, η κίνηση του εκκρεμούς, το άναμμα και 

το σβήσιμο του φάρου κ.ά. 

2. Τι λέμε συχνότητα και περίοδο περιοδικού φαινομένου? 

Κάθε περιοδικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από την περίοδο του (Τ), το χρόνο 

δηλαδή που απαιτείται για να ολοκληρωθεί. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις 

του φαινομένου, η περίοδος είναι ίση με το πηλίκο 

  

 

του αριθμού των επαναλήψεων του φαινομένου προς τον αντίστοιχο χρόνο 

ονομάζουμε συχνότητα του περιοδικού φαινομένου. 

Μονάδα μέτρησης της περιόδου είναι το 1 s 

και της συχνότητας το  

Από τον ορισμό τους, τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα είναι αντίστροφα, 

συνδέονται δηλαδή με τη σχέση 

 

3. Τι είναι η γωνιακή συχνότητα? 

Ένα τρίτο μέγεθος που αναφέρεται σε όλα τα περιοδικά φαινόμενα, χωρίς άμεση 

φυσική σημασία, είναι η γωνιακή συχνότητα (ω) για την οποία ισχύει 
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Μονάδα μέτρησης της γωνιακής συχνότητας είναι το 1 rad/s. 

 

4. Τι λέμε ταλάντωση και τι γραμμική ταλάντωση; 

Μια περιοδική παλινδρομική κίνηση ονομάζεται ταλάντωση. Η ταλάντωση που 

γίνεται σε ευθεία τροχιά ονομάζεται γραμμική ταλάντωση. 

 

 

5. Τι είναι η απλή αρμονική ταλάντωση? 

Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι μια ειδική περίπτωση γραμμικής ταλάντωσης. 

Έστω ένα σώμα που κινείται παλινδρομικά πάνω σε ένα άξονα γύρω από το σημείο 

O, που είναι το μέσο της τροχιάς του. 

 

Αν η απομάκρυνση χ του σώματος δίνεται από τη σχέση x=Aημωt, η κίνηση του 

σώματος ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση. Το Α είναι η μέγιστη 

απομάκρυνση, δηλαδή η μέγιστη απόσταση από το σημείο O στην οποία φτάνει το 

κινητό, και ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης. 

6. Ταχύτητα και επιτάχυνση στην ΑΑΤ.  

Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος κάθε στιγμή δίνονται από τις σχέσεις 

υ = υmaxσυνωt                             

α = -αmaxημωt                             

όπου υmax και amax, αντίστοιχα η μέγιστη τιμή της ταχύτητας και της επιτάχυνσης 

του σώματος. Το σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα όταν περνά από τη θέση O (x = 0) και 

μέγιστη επιτάχυνση όταν περνάει από τα ακραία σημεία Ρ και Ρ' (x = Α και x = - Α 

αντίστοιχα). Για τη μέγιστη ταχύτητα και τη μέγιστη επιτάχυνση ισχύει 

υmax = ωΑ      και      αmax = ω2Α 
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7. Τα διανύσματα απομάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης στην ΑΑΤ.  

 

Το σώμα Σ κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Δίνονται σχηματικά τα διανύσματα της 

ταχύτητας (κόκκινο χρώμα) και της επιτάχυνσης (καφέ χρώμα), στις διάφορες θέσεις, 

κατά την κίνηση του. Η ταχύτητα του σώματος είναι μέγιστη τη στιγμή που το σώμα 

διέρχεται από το σημείο O, ενώ η επιτάχυνση είναι μέγιστη όταν το σώμα βρίσκεται 

στις ακραίες θέσεις Ρ και Ρ. 

Οι παραπάνω σχέσεις  ισχύουν σε κάθε απλή αρμονική ταλάντωση, με την 

προϋπόθεση ότι τη χρονική στιγμή μηδέν το κινητό βρίσκεται στο σημείο Ο και 

κινείται κατά τη θετική φορά. 

Αν τη χρονική στιγμή μηδέν το κινητό περνά από κάποιο άλλο σημείο, έστω το Γ (σχ. 1.5), που βρίσκεται 

σε απόσταση d από το O.οι σχέσεις διαφοροποιούνται και γίνονται 

 

 
 

 
 

Η γωνία φ ονομάζεται αρχική φάση. Μια τέτοια ταλάντωση λέμε ότι έχει αρχική 

φάση. Η γωνία (ωt+φ) ονομάζεται φάση της ταλάντωσης, 



5 
 

8. Η δύναμη στην ΑΑΤ 

Αν ένα κινητό μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση όπως αναφέραμε, σε μια 

τυχαία θέση έχει επιτάχυνση α, ανεξάρτητη από τη φορά της ταχύτητας. Η συνολική 

δύναμη που δέχεται το σώμα και είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνσή του είναι 

 
Η (1.5) γίνεται από την (1.3) 

 

και επειδή η (1.6) γίνεται 

 
Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η 

συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από 

το μέσο Ο της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. Όταν το σώμα περνά 

από το σημείο Ο η συνολική δύναμη που δέχεται ισούται με μηδέν. Για το λόγο αυτό, 

το σημείο Ο ονομάζεται θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. 

 
Αν συμβολίσουμε με D το γινόμενο mω2 η (1.7) γράφεται 

  

F = -Dx 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν συνθήκη για την παραγωγή απλής 

αρμονικής ταλάντωσης. Η δύναμη F ονομάζεται δύναμη επαναφοράς (γιατί τείνει να 

επαναφέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας) και η σταθερά αναλογίας D σταθερά 

επαναφοράς.  

9. Η περίοδος στην ΑΑΤ 

Αν σε κάποια ταλάντωση είναι γνωστή η σταθερά επαναφοράς, μπορούμε να 

υπολογίσουμε την περίοδο της. 

Από τη σχέση  

 
10. Κινητική, Δυναμική , ολική ενέργεια στην ΑΑΤ  

 

Έστω και πάλι το σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το σώμα, σε μια 

τυχαία θέση, έχει κινητική ενέργεια 

 
 

Αν δεχτούμε ότι στη θέση 0 το σώμα έχει δυναμική ενέργεια μηδέν, σε κάθε άλλη 

θέση θα έχει δυναμική ενέργεια που υπολογίζεται ως εξής : 

Εάν το σώμα βρίσκεται στο σημείο 0 και είναι ακίνητο, για να μετακινηθεί στη θέση 

Δ, που απέχει απόσταση x από τη θέση ισορροπίας, πρέπει να του ασκηθεί δύναμη F' 
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τέτοια ώστε να εξουδετερώνει τη δύναμη επαναφοράς F. Το μέτρο αυτής της 

δύναμης, σε κάθε θέση, θα είναι F'=Dx 

 

Το έργο της δύναμης F' υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση  (σχ. 1.10) 

και είναι Το έργο της δύναμης F' αποθηκεύεται ως δυναμική ενέργεια 

στο σύστημα, επομένως  

 

 Για να μετατοπιστεί κατά χ, στο σώμα ασκούμε δύναμη F'=Dx. 

Το εμβαδόν της επιφάνειας μεταξύ του διαγράμματος και του άξονα των x είναι 

αριθμητικά ίσο με το έργο που απαιτήθηκε για τη μετατόπιση.  

Όμως D = mω2 και x=Αημωt 

οπότε η (1.13) γίνεται 

 

 

Από τις σχέσεις (1.12) και (1.14) προκύπτει ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια 

στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο (σχ. 1.11). 

 Κινητική, η δυναμική και η συνολική ενέργεια της ταλάντωσης, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 
 

Αν δεχτούμε ότι στη θέση 0 το σώμα έχει δυναμική ενέργεια μηδέν, σε κάθε άλλη θέση 

θα έχει δυναμική ενέργεια που υπολογίζεται ως εξής : 
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Εάν το σώμα βρίσκεται στο σημείο 0 και είναι ακίνητο, για να μετακινηθεί στη θέση 

Δ, που απέχει απόσταση x από τη θέση ισορροπίας, πρέπει να του ασκηθεί δύναμη F' 

τέτοια ώστε να εξουδετερώνει τη δύναμη επαναφοράς F. Το μέτρο αυτής της δύναμης, 

σε κάθε θέση, θα είναι F'=Dx 

 

Το έργο της δύναμης F' υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση  (σχ. 1.10) 

και είναι Το έργο της δύναμης F' αποθηκεύεται ως δυναμική ενέργεια 

στο σύστημα, επομένως  

 

 

Όμως D = mω2 και x=Αημωt οπότε η (1.13) γίνεται 

 

 

Από τις σχέσεις (1.12) και (1.14) προκύπτει ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια 

στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο (σχ. 1.11). 

  

 

***Η περίοδος της ταλάντωσης είναι διπλάσια από την περίοδο της δυναμικής-

κινητικής ενέργειας!!!! 

από τη σχέση η οποία από τις (1.12) και (1.14) 

γίνεται 
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Η ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το 
τετράγωνο του πλάτους. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

11. Τα είναι η σταθερή επαναφοράς και από τι εξαρτάται; Τι μονάδες έχει; 

12. Ποιες κινήσεις εκτελεί διαδοχικά ένα κινητό σε μια ΑΑΤ στη διάρκεια μιας 

περιόδου; Σχεδιάστε σε μια περίοδο και ανά Τ/4 τα διανύσματα της ταχύτητας, της 

επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης καθώς και τι ισχύει για τα πρόσημα της 

απομάκρυνσης, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης 

13. Αποδείξτε τη σχέση ταχύτητας – απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ. Ποια είναι η διαφορά 

φάσης τους και γιατί; 

14. Αποδείξτε τη σχέση επιτάχυνσης – απομάκρυνσης σε μια ΑΑΤ. Ποια είναι η 

διαφορά φάσης τους και γιατί; Τι δείχνει η κλίση; 

16. Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις των Κ, U, Eσε συνάρτηση 

με το χρόνο. Σημειώστε στο διάγραμμα τις χρονικές στιγμές σε μια περίοδο και 

υπολογίστε τις. Τι πληροφορίες αντλούμε από το διάγραμμα; 

17. Αποδείξτε το τύπο U=1/2 Dx2 σε μια ΑΑΤ. Τι εκφράζει η κλίση στο διάγραμμα 

F(x);  

18. Γράψτε τους τύπους των Uκαι Κ σε συνάρτηση με την απομάκρυνση. Να κάνετε 

στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις των Κ, U, Eσε συνάρτηση με την 

απομάκρυνση από –Α έως +Α. Τι πληροφορίες αντλούμε από το διάγραμμα; 

19. Με τι ισούται ο ρυθμός μεταβολής της ορμής σε μια ΑΑΤ; 

20. Σε μια ΑΑΤ γράψτε τις τιμές των μεγεθών χ, υ,α,F,U,K,Eστη θέση ισορροπίας και 

στις ακραίες θέσεις, καθώς και τα πρόσημά τους στη διάρκεια μιας πλήρους 

ταλάντωσης. 

21 . Σε τι διαφέρουν η δύναμη του ελατηρίου και η δύναμη επαναφοράς; 

22. Σε τι διαφέρουν η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης και η δυναμική ενέργεια 

ελατηρίου; 

 

 

 

 
 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
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«Το ακούω και το ξεχνώ. Το βλέπω και το θυμάμαι.  

Το κάνω και το καταλαβαίνω» 

 
1. Ποια ταλάντωση λέμε φθίνουσα? 

Το σώμα Σ του σχήματος 1.17 απομακρύνεται κατά Α από τη θέση ισορροπίας και 

αφήνεται ελεύθερο στη θέση Ρ. Όταν ολοκληρώσει μια ταλάντωση, όσο μικρή και αν 

είναι η τριβή του με το δάπεδο, δε θα επιστρέψει στο σημείο Ρ. Αν το σώμα συνεχίσει 

την ταλάντωσή του, χωρίς εξωτερική επέμβαση, το πλάτος της ταλάντωσης συνεχώς 

θα μειώνεται και μετά από ορισμένο χρόνο θα σταματήσει. Μια τέτοια ταλάντωση 

ονομάζεται φθίνουσα ή αποσβεννύμενη ταλάντωση. Φθίνουσα είναι η ταλάντωση 

που κάνει ένα σώμα όταν είναι κρεμασμένο από ελατήριο και κινείται μέσα στον 

αέρα, όπως και η ταλάντωση του εκκρεμούς. Όλες οι ταλαντώσεις στο μακρόκοσμο 

είναι φθίνουσες γιατί καμιά κίνηση δεν είναι απαλλαγμένη από τριβές και 

αντιστάσεις. 

 

Η απόσβεση (ελάττωση του πλάτους) οφείλεται σε δυνάμεις που αντιτίθενται 

στην κίνηση. Οι δυνάμεις αυτές μεταφέρουν ενέργεια από το ταλαντούμενο 

σύστημα στο περιβάλλον. Έτσι, η μηχανική ενέργεια του συστήματος με την 

πάροδο του χρόνου ελαττώνεται και το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται.  

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι φθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέμενη 

δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας. 

 

 

 

2. Η σταθερά απόσβεσης b. 

To b είναι μια σταθερά που ονομάζεται σταθερά απόσβεσης και εξαρτάται από τις 

ιδιότητες του μέσου καθώς και από το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου που 

κινείται. Ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος μιας ταλάντωσης εξαρτάται 

από την τιμή της σταθεράς b. 

 

3. Ο ρόλος της σταθεράς bσε ένα πείραμα 
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Πειραματικά ο ρόλος της σταθεράς b σε μια φθίνουσα ταλάντωση μπορεί να φανεί με 

τον εξής τρόπο: Με τη χρήση μιας αεραντλίας μπορούμε να μεταβάλουμε την πίεση 

του αέρα στο εσωτερικό του δοχείου (σχ. 1.19), μέσα στο οποίο ταλαντώνεται η σφαίρα 

Σ. Η μεταβολή της πίεσης μέσα στο δοχείο μεταβάλλει τη σταθερά απόσβεσης b. Στην 

περίπτωση που το ελατήριο είναι ιδανικό, αν αφαιρούσαμε όλο τον αέρα -κάτι που 

στηνπράξη είναι αδύνατο- η σταθερά απόσβεσης θα ήταν μηδέν και η ταλάντωση 

αμείωτη (σχ. 1.20α). Όταν αυξάνεται η πίεση αυξάνεται η τιμή της σταθεράς b και η 

απόσβεση είναι ταχύτερη. 

 

 

4. Η περίοδος στη φθίνουσα ταλάντωση 

Η περίοδος, για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη 

από το πλάτος (σχ.1.20β). Όταν η σταθερά b μεγαλώνει το πλάτος της ταλάντωσης 

μειώνεται πιο γρήγορα (σχ.1.20γ) και η περίοδος παρουσιάζει μια μικρή αύξηση που 

στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θεωρείται αμελητέα. 

Η περίοδος διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη του πλάτους. 

5. Γραφικές παραστάσεις χ(t) σε αμείωτη και φθίνουσα ταλάντωση. 

 
 

(α) Όταν η σταθερά απόσβεσης είναι μηδέν η ταλάντωση είναι αμείωτη. 

(β) Φθίνουσα ταλάντωση. Η περίοδος διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη του 

πλάτους,  

(γ) Όταν ο συντελεστής απόσβεσης μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται 

πιο γρήγορα,  

(δ) Όταν ο συντελεστής απόσβεσης είναι πολύ μεγάλος η κίνηση είναι απεριοδική.  
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Σε ακραίες περιπτώσεις στις οποίες η σταθερά απόσβεσης παίρνει πολύ μεγάλες 

τιμές, η κίνηση γίνεται απεριοδική, δηλαδή, ο ταλαντωτής, επιστρέφει στη θέση 

ισορροπίας χωρίς ποτέ να την υπερβεί (σχ. 1,20δ) Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

συμβεί αν το σύστημα ελατήριο σώμα βρισκόταν μέσα σ' ένα παχύρρευστο υγρό. 

6. Ταχύτητα και επιτάχυνση στην ΑΑΤ.  

Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Ισχύει δηλαδή η   σχέση 

A=A0e-Λt 

7. Η σταθερά Λ 

Το Λ είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης και τη μάζα του 

ταλαντούμενου σώματος. 

8. Ο λόγος μεγίστων στη φθίνουσα ταλάντωση 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι ο λόγος δύο διαδοχικών μέγιστων 

απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός, δηλαδή 

 

 

9. Πότε είναι επιθυμητή και πότε όχι η απόσβεση  

Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα αποσβεννύμενων 

ταλαντώσεων. Τα αμορτισέρ εξασφαλίζουν δύναμη απόσβεσης -που εξαρτάται από 

την ταχύτητα- τέτοια, ώστε όταν το αυτοκίνητο περνά από ένα εξόγκωμα του δρόμου, 

να μη συνεχίζει να ταλαντώνεται για πολύ χρόνο. Καθώς τα αμορτισέρ παλιώνουν 

και φθείρονται, η τιμή του b ελαττώνεται και η ταλάντωση διαρκεί περισσότερο. Η 

φθορά αυτή μειώνει την ασφάλεια, επειδή οι ρόδες έχουν λιγότερη επαφή με το 

έδαφος. 

Ενώ όμως στην περίπτωση του αυτοκινήτου είναι επιθυμητή η μεγάλη απόσβεση, σε 

άλλα συστήματα, όπως σε ένα εκκρεμές ρολόι, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της 

απόσβεσης. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

1. Η εξίσωση απομάκρυνσης δίνεται από τη σχέση χ= Α ημ(ωt+φ0). Γιατί η κίνηση 

δεν είναι απλή αρμονική ταλάντωση; 

2. Σε ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση ασκούνται : η δύναμη επαναφοράς 

και η Fαντ . Γράψτε τη σχέση που δίνει τη συνισταμένη δύναμη. 
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3. Αποδείξτε το τύπο που δίνει την ενέργεια σε φθίνουσα ταλάντωση. 

4. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση δείξτε ότι Ακ/Ακ+1= σταθ.  

5. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση δείξτε ότι Εκ/Εκ+1= σταθ.  

6. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση δείξτε ότι ο χρόνος υποδιπλασιασμού του πλάτους είναι 

t=ln2/Λ 

7. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση δείξτε ότι ο χρόνος υποδιπλασιασμού της ενέργειας 

είναι t=ln2/2Λ 

8. Σε μια φθίνουση ταλάντωση δείξτε ότι ο στιγμιαίος ρυθμός με τον οποίο η ενέργεια 

του συστήματος μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω του έργου της Fαντ=-bu είναι dE/dt 

= -bu2. 

 

 

 

 
 

«Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, 

ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις, αυτό είναι γνώση». 
 

1. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση. 

Αν το σφαιρίδιο του σχήματος 1.24 εκτραπεί από τη θέση ισορροπίας του και αφεθεί 

ελεύθερο θα εκτελέσει κατακόρυφη ταλάντωση. Αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις η 

ταλάντωση θα είναι αμείωτη, με συχνότητα 

 

Στην πραγματικότητα η ταλάντωση θα είναι φθίνουσα. Η συχνότητά της θα είναι λίγο 

μικρότερη, στην πράξη όμως μπορούμε να τη θεωρήσουμε ίση με την f0. 

Μια τέτοια ταλάντωση λέγεται ελεύθερη ταλάντωση και η συχνότητα με την οποία 

πραγματοποιείται λέγεται ιδιοσυχνότητα (f0) της ταλάντωσης. 

Αν θέλουμε να διατηρείται σταθερό το πλάτος της ταλάντωσης πρέπει να ασκήσουμε 

στο σύστημα μια περιοδική δύναμη. Αυτή την πρόσθετη δύναμη την ονομάζουμε 

διεγείρουσα δύναμη. 

Στη διάταξη του σχήματος 1.25 το ελατήριο είναι δεμένο με σχοινί, το άλλο άκρο του 

οποίου προσδένεται στον τροχό Τ2 ο οποίος, με κατάλληλη διάταξη, μπορεί να 

περιστρέφεται. Η περιστροφή του τροχού αναγκάζει το σφαιρίδιο να εκτελεί 

κατακόρυφη ταλάντωση. Η συχνότητα της ταλάντωσης συμπίπτει με τη συχνότητα 

περιστροφής του τροχού. Η κίνηση του σφαιριδίου ονομάζεται εξαναγκασμένη 

ταλάντωση και το σώμα που προκαλεί την ταλάντωση με την περιοδική δύναμη που 

ασκεί (διεγείρουσα δύναμη) -στο παράδειγμά μας ο τροχός- διεγέρτης. 
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Σχ. 1.25 

Όπως είπαμε, η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης που εκτελεί τοσφαιρίδιο 

Σ είναι f και όχι  fo, δηλαδή ο διεγέρτης επιβάλλει στην ταλάντωση τη συχνότητά 

του. 

 

2. Το πλάτος στην εξαναγκασμένη ταλάντωση, συντονισμός. 

Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα f του 

διεγέρτη. Συγκεκριμένα, αν μεταβληθεί η συχνότητα f του διεγέρτη μεταβάλλεται και 

το πλάτος της εκτελούμενης ταλάντωσης. Οι τιμές του πλάτουςείναι γενικά μικρές, 

εκτός αν η συχνότητα f πλησιάζει στην ιδιοσυχνότητα f0  , οπότε το πλάτος παίρνει 

μεγάλες τιμές και γίνεται μέγιστο όταν η συχνότητα f γίνει ίση με την 

ιδιοσυχνότητα  f0 Τότε λέμε ότι έχουμε συντονισμό.Στην ιδανική περίπτωση που η 

ταλάντωση δεν έχει απώλειες ενέργειας (πρακτικά αυτό είναι f=f0, το πλάτος της 

εξαναγκασμένης ταλάντωσης γίνεται άπειρο. 

 

Με τη διάταξη του σχήματος 1.27 μπορούμε να παρατηρήσουμε το πλάτος της 

ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα του διεγέρτη, για διάφορες τιμές της 

σταθεράς απόσβεσης. Στο σχήμα 1.28 παριστάνεται το πλάτος τηςταλάντωσης για 

διάφορες τιμές της σταθεράς απόσβεσης. Το πλάτος της ταλάντωσης κατά το 

συντονισμό εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. Αύξηση της σταθεράς απόσβεσης, 

συνεπάγεται μείωση του πλάτους της εξαναγκασμένης ταλάντωσης. 

Το σημείο οπό το οποίο ξεκινούν όλες οι καμπύλες στο διάγραμμα, απέχει από την 

αρχή των αξόνων όσο απέχει το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού από το κέντρο του 

τροχού Τ2. 

Το διάγραμμα του πλάτους μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη 

συχνότητα του διεγέρτη για διάφορες τιμές του b (bi<b2). Στις ταλαντώσεις με 

απόσβεση η συχνότητα συντονισμού είναι λίγο μικρότερη από την f0. Όσο αυξάνεται 

η απόσβεση η μείωση της συχνότητας συντονισμού γίνεται μεγαλύτερη. Αυτή η 

μετατόπιση της συχνότητας συντονισμού είναι πολύ μικρή και στην κλίμακα του 

διαγράμματος δε φαίνεται.  
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3. Η ενέργεια στην εξαναγκασμένη ταλάντωση και στο συντονισμό 

Η ενέργεια που προσφέρεται στο σύστημα αντισταθμίζει τις απώλειες και έτσι το πλάτος 
της ταλάντωσης διατηρείται σταθερό.Ο τρόπος με τον οποίο το ταλαντούμενο σύστημα 
αποδέχεται την ενέργεια είναι εκλεκτικός και έχει να κάνει με τη συχνότητα υπό την οποία 
προσφέρεται. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο 
τρόπο, γι αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο. 

 

4. Εφαρμογές συντονισμού-φαινόμενα 

Όταν η συχνότητα ενός ηχητικού κύματος γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του κρυστάλλινου ποτηριού, το 

ποτήρι ταλαντώνεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος και τελικά σπάει. 

Θεωρητικά ένα κτίριο (σχ. 1.31γ), αν διεγερθεί, έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ελεύθερη 

ταλάντωση, παρόμοια με αυτή του ελάσματος με ιδιοσυχνότηταfo. Στη διάρκεια ενός σεισμού, το 

έδαφος πάλλεται με συχνότητα / (σχ. 1.31 δ) και τα κτίρια εξαναγκάζονται να εκτελέσουν 

ταλάντωση. Αν η συχνότητα f με την οποία πάλλεται το έδαφος (διεγέρτης) είναι ίση με την 

ιδιοσυχνότητα  fo του κτιρίου, το πλάτος της ταλάντωσης του κτιρίου θα γίνει μεγάλο, γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευσή του. 

 

Η χορδή του σχήματος 1.32α έχει στερεωμένα τα άκρα της σε ακλόνητα σημεία. Αν την 

τραβήξουμε από το μέσον της Μ και την αφήσουμε ελεύθερη, θα εκτελέσει ταλάντωση με τη 

φυσική της συχνότητα (ιδιοσυχνότητα). Παρόμοια κίνηση μπορεί να εκτελέσει και η γέφυρα του 

σχήματος 1.32β αν διεγερθεί. 

Αν μια ομάδα ανθρώπων κινηθεί με βηματισμό πάνω στη γέφυρα, η γέφυρα διεγείρεται και 

εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν η συχνότητα βηματισμού είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα 

της γέφυρας, έχουμε συντονισμό, η γέφυρα ταλαντώνεται με μεγάλο πλάτος και υπάρχει κίνδυνος 

κατάρρευσης. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τι συμπεραίνουμε για τη μεταβολή του πλάτους, όταν μεταβάλλουμε τη συχνότητα 

του διεγέρτη; Γιατί υπάρχουν δυο τιμές της συχνότητας του διεγέρτη για τις οποίες το 

πλάτος έχει την ίδια τιμή; 

2. Γράψτε το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.  

3. Γράψτε τους τύπους που δίνουν: α) το ρυθμό προσφερόμενης ενέργειας από το 

διεγέρτη, β) το ρυθμό μετατροπής της ενέργειας ταλάντωσης σε θερμότητα. Τι ισχύει 

στη κατάσταση συντονισμού; 

4.  Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα 

κατά το βέλτιστο τρόπο; 

5. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το πλάτος σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση? 

 

 

 

 

 
 

 

«Δεν είναι ότι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα που δεν προσπαθούμε, αλλά είναι ότι 

επειδή δεν προσπαθούμε που τα πράγματα είναι δύσκολα.». 
 

1. Το φαινόμενο της σύνθετης ταλάντωσης. 

Το σώμα Σ του σχήματος βρίσκεται πάνω σε οριζόντια βάση και είναι δεμένο στις άκρες δύο 

ελατηρίων, οι άλλες άκρες των οποίων είναι στερεωμένες σε ακίνητα σημεία. Το σώμα μπορεί 

να κινείται χωρίς τριβές. Αν το σώμα απομακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας του και αφεθεί 

ελεύθερο θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση (με περίοδο Τ,) . Αν και η βάση πάνω στην 

οποία βρίσκεται το σώμα -με κατάλληλο μηχανισμό- εκτελεί αρμονική ταλάντωση (με περίοδο 

Τ2), το σώμα Σ κάνει ταυτόχρονα δυο αρμονικές ταλαντώσεις. Η ταλάντωση της βάσης δεν 

είναι απαραίτητο να γίνεται στη διεύθυνση της ταλάντωσης του σώματος.Η κίνηση του 

σώματος Σ είναι, γενικά, πολύπλοκη. Η διεύθυνση, η συχνότητα, το πλάτος και η φάση της 

εξαρτώνται από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των επί μέρους ταλαντώσεων. 
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Η κίνηση που κάνει το σώμα λέγεται σύνθετη ταλάντωση και η μελέτη της σύνθεση 

ταλαντώσεων. 

2. Σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω 

από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση. 

Έστω ότι ένα σώμα Σ κάνει ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις με εξισώσεις 

x1=A1ημωt (1.22) και x2=Aημ(ωt+φ) (1.23) 

 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, η απομάκρυνση του σώματος κάθε 

στιγμή θα είναι το άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχε αν έκανε την κάθε ταλάντωση 

ξεχωριστά (σχ. 1.35γ), δηλαδή 

x=x1+x2                                        (1.24) 

 

Αν λάβουμε υπόψη τις (1.22) και (1.23) η (1.24) γίνεται  

x=A1ημωt+A2ημ(ωt+φ)               (1.25) 

 

Η σχέση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή  

x=Aημ(ωt+θ)                                    (1.26)    

όπου,          (1.27)  

και                              (1.28) 
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Στην ειδική περίπτωση που φ = 0 (σχ. 1.36α). οι σχέσεις (1.27) και (1.28) δίνουν Α=Α1+Α2 και 

θ=0 δηλαδή το πλάτος της ταλάντωσης είναι ισο με το άθροισμα των πλατών και η φάση της 

είναι ίδια με τη φάση των επιμέρους ταλαντώσεων. 

Όταν φ=180o, πάλι από (1.27) και (1.28), προκύπτει ότι A=|Α1-Α2| και θ = 0 ή θ=180o, δηλαδή 

το πλάτος είναι ίσο με τη διαφορά των πλατών και η φάση ίση με τη φάση της ταλάντωσης που 

έχει το μεγαλύτερο πλάτος. 

  

3. Σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο 

σημείο, με το ίδιο πλάτος και διαφορετικές συχνότητες. 

Έστω ότι το σώμα Σ μετέχει στις ταλαντώσεις  

x1=A1ημωt(1.29) και x2=Aημ(ωt+φ)(1.30) 

Και στην περίπτωση αυτή, η απομάκρυνση του σώματος κάποια στιγμή θα είναι 

x=x1+x2 (1.31) η οποία από τις (1.29) και (1.30) γίνεται x=A1ημωt+A2ημ(ωt+φ)(1.32) 

Με βάση την τριγωνομετρική ταυτότητα  

 

η (1.32) γίνεται  

(1.33) 

Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι η κίνηση του σώματος είναι πολύπλοκη. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η κίνηση στην περίπτωση που οι δύο επιμέρους γωνιακές συχνότητες διαφέρουν 

πολύ λίγο. Τότε ο παράγοντας  

(1.34)της σχέσης (1.33) μεταβάλλεται με το χρόνο πολύ πιο αργά από τον παράγοντα 

ο οποίος μεταβάλλεται με γωνιακή συχνότητα ίση με τη μέση τιμή των ω1 και 

ω2. Επειδή αυτές διαφέρουν ελάχιστα μπορούμε να γράψουμε  

Επομένως η (1.33) μπορεί να γραφεί (1.35) 

Η σχέση (1.35) περιγράφει μια ιδιόμορφη ταλάντωση που έχει την ίδια περίπου συχνότητα με 

τις επί μέρους ταλαντώσεις. 

Το πλάτος Α της κίνησης μεταβάλλεται, με αργό ρυθμό, από μηδέν μέχρι 2Α. Λέμε ότι η κίνηση 

του Σ παρουσιάζει διακροτήματα (σχ. 1.37). 
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Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς (ή δύο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις) του 

πλάτους ονομάζεται περίοδος (Τδ)  των διακροτημάτων. 

 

Υπολογισμός της περιόδου των διακροτημάτων  

Το πλάτος Α' μηδενίζεται όταν Αυτό συμβαίνει 

όταν                 όπου Κ = 0,1,2,………………….  

Δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές που αποτελούν λύσεις της εξίσωσης είναι οι t1 και t2 (σχ. 1.37) 

για τις οποίες 

 

και             

 

Η διαφοράt2 - t1 είναι η περίοδος των διακροτημάτων. 

 

Είναι επομένως  

 

ή               ή               

 

και τελικά fδ=|f1-f2| 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

1. Η σύνθεση δυο αρμονικών ταλαντώσεων που έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια 

συχνότητα και γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, είναι η σύνθετη απλή αρμονική 

ταλάντωση; 

2. Κατά τη σύνθεση δυο αρμονικών ταλαντώσεων που έχουν την ίδια διεύθυνση, την 

ίδια συχνότητα ,γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και έχουν και οι δυο αρχική φάση: 

α) να γράψετε τις εξισώσεις των απομακρύνσεων, β) να γράψετε την εξίσωση της 

απομάκρυνσης της σύνθετης ταλάντωσης, γ) να γράψετε την εξίσωση του πλάτους της 

σύνθετης και της εφθ. 

 

3. Τι εκφράζει η συχνότητα ενός διακροτήματος? 

4  Έστω f1=400 Ηz και f2=404Ηz . Υπολογίστε τον αριθμό των περιοδικών κινήσεων 

σε χρόνο ίσο με Τδ. 

 

 

 

ΑΠΛΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ 
 

 
 

 

«Άρχισε κάνοντας αυτό που είναι αναγκαίο, μετά αυτό που είναι εφικτό  

και ξαφνικά θα βρεθείς να κάνεις το αδύνατο». 
 

1. Το φαινόμενο «κύμα». 

Αν προκληθεί μια διαταραχή σε ένα υλικό που ηρεμεί (ισορροπεί), τα μόριά του, στην περιοχή 

όπου προκλήθηκε η διαταραχή, μετατοπίζονται από τις θέσεις ισορροπίας τους. Επειδή όμως 

τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν με τα γειτονικά τους δέχονται δυνάμεις που τείνουν να τα 

επαναφέρουν στις αρχικές τους θέσεις ενώ στα διπλανά τους ασκούνται δυνάμεις που τείνουν 

να τα εκτρέψουν από τη θέση ισορροπίας. Έτσι, η διαταραχή διαδίδεται από τη μια περιοχή 

του υλικού στην άλλη και όλα τα σημεία του υλικού εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση. Η 

διάδοση αυτής της διαταραχής στο χώρο ονομάζεται κύμα.Για τη δημιουργία ενός κύματος 

χρειάζονται η πηγή της διαταραχής ή πηγή του κύματος, δηλαδή η αιτία που θα προκαλέσει τη 

διαταραχή και ένα υλικό (μέσο) στο οποίο κάθε μόριο αλληλεπιδρά με τα γειτονικά του 

(ελαστικό μέσο). 
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2. Τι λέμε μηχανικό κύμα? 

Τα κύματα που διαδίδονται σε ένα ελαστικό μέσο ονομάζονται μηχανικά κύματα. Ο 

κυματισμός στην επιφάνεια της θάλασσας, η διάδοση των δονήσεων κατά μήκος ενός στερεού 

και ο ήχος είναι μερικά παραδείγματα μηχανικών κυμάτων. 

3. Τι μεταφέρεται με ένα κύμα και τι όχι... 

Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο του μέσου 

στο άλλο, όχι όμως και ύλη. 

 

3. Ταχύτητα διάδοσης κύματος 

 

Αν σε χρόνο t μια διαταραχή διαδίδεται σε απόσταση x από την πηγή παραγωγής της, 

το πηλίκο 

(2.1)είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 

4. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος 

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον εξαρτάται μόνοαπό τις ιδιότητες του 

μέσου που διαταράσσεται και όχι από το πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή. 

 

5. Εγκάρσια –διαμήκη κύματα 

 

Με κριτήριο τη διεύθυνση στην οποία κινούνται τα σημεία του ελαστικού μέσου, τα κύματα 

διακρίνονται σε εγκάρσια και σε διαμήκη. 

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά. Τα διαμήκη διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο και 

στα υγρά και τα αέρια. 

Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται 

κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Τέτοια κύματα διαδίδονται κατά μήκος μιας 

χορδής. Τα κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια των υγρών μπορούν να θεωρηθούν κατά 

προσέγγιση εγκάρσια. 

Διαμήκη ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται 

παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Τέτοιο είναι το κύμα που διαδίδεται κατά 

μήκος ενός ελατηρίου  

 

6. Περιοδικό κύμα, απλό αρμονικό κύμα 

 

Αν η πηγή εκτελεί περιοδική κίνηση τα σωματίδια του μέσου κινούνται επίσης περιοδικά. Το 

κύμα που προκύπτει τότε είναι ένα περιοδικό κύμα. Ειδικότερα, αν η κίνηση της πηγής είναι 

απλή αρμονική ταλάντωση όλα τα σωματίδια του μέσου εκτελούν επίσης απλή αρμονική 

ταλάντωση και το κύμα ονομάζεται ημιτονοειδές ή αρμονικό. Τα αρμονικά κύματα έχουν απλή 

μαθηματική περιγραφή και παίζουν έναν ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο. Οποιαδήποτε κυματική 

διαταραχή, όσο περίπλοκη και να είναι, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το 

άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων. 

 

7. Περίοδος κύματος 
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Η περίοδος (Τ) του κύματος είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ένα σωματίδιο του μέσου 

ολοκληρώνει την κίνησή του (αρμονική ταλάντωση). Περίοδος του κύματος είναι επίσης το 

χρονικό διάστημα στο οποίο η κυματική εικόνα επαναλαμβάνεται. 

 

8. Συχνότητα κύματος 

 

Η συχνότητα (f) με την οποία ταλαντώνονται τα σημεία του μέσου ονομάζεται και συχνότητα 

του κύματος. Η συχνότητα του κύματος δείχνει τον αριθμό των κορυφών (αν πρόκειται για 

εγκάρσιο κύμα) ή των πυκνωμάτων (αν πρόκειται για διάμηκες) που φτάνουν σε κάποιο 

σημείο του μέσου στη μονάδα του χρόνου κατά τη διάδοση του κύματος. 

 

9. Μήκος κύματος 

 

Η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου ονομάζεται μήκος κύματος 

και συμβολίζεται με λ . 

Θα μπορούσαμε, να ορίσουμε το μήκος κύματος ως την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

σημείων του μέσου που απέχουν το ίδιο από τη θέση ισορροπίας τους και κινούνται κατά την 

ίδια φορά. 

 

10. Θεμελιώδης εξίσωση κυματικής 

 

Αν στη σχέση (2.1) αντικαταστήσουμε το t με την περίοδο του κύματος η απόσταση x 

στην οποία διαδίδεται το κύμα είναι λ και η σχέση παίρνει τη μορφή 

(2.2)  

και τελικά, γίνεται υ=λf(2.3)    

 

11. Η μαθηματική περιγραφή του αρμονικού κύματος 

Ας υποθέσουμε ότι η πηγή αρμονικής διαταραχής Ο αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή 

t0 = 0 και ότι η ταλάντωσή της περιγράφεται από τη σχέση y = Αημωt.  

 

Ένα σημείο Μ του ελαστικού μέσου θα αρχίσει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή 

Επομένως τη χρονική στιγμή t, το σημείο Μ θα ταλαντώνεται επί χρόνο t - t1= t - και, με την 

προϋπόθεση ότι το πλάτος της ταλάντωσης του Μ είναι ίσο με το πλάτος ταλάντωσης του Ο,1 η 

εξίσωση της κίνησής του θα είναι  
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ή, επειδή υ Τ = λ ,        (2.4) 

Αν το κύμα διαδίδεται κατά την αντίθετη φορά τότε 

 

Η (2.4) αποτελεί την εξίσωση του κύματος και δίνει κάθε στιγμή την απομάκρυνση 

που έχουν τα σημεία του ελαστικού μέσου από τη θέση ισορροπίας τους. 

Το Α ονομάζεται πλάτος του κύματος και είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει 

η απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου κατά την αρμονική ταλάντωση που εκτελεί. 

Η γωνία ονομάζεται φάση και μετριέται σε ακτίνια. 

Επειδή η φάση εξαρτάται από την απόσταση x από την πηγή προκύπτει ότιτα σημεία του 

ελαστικού μέσου την ίδια χρονική στιγμή έχουν διαφορετικές φάσεις 

 

12. Ταλάντωση ενός σημείου του μέσου 

Για ορισμένη απόσταση από την πηγή (x=x1 ), η σχέση (2.4) παίρνει τη μορφή 

 

και δίνει την απομάκρυνση ενός συγκεκριμένου σημείου του μέσου συναρτήσει του 

χρόνου.  

Η γραφική παράσταση της σχέσης αυτής (βλ σχήμα) είναι η γνωστή μας γραφική παράσταση 

της απλής αρμονικής ταλάντωσης 
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13. Στιγμιότυπο του κύματος 

Για δεδομένη χρονική στιγμή (t=t1) η σχέση (2.4) παίρνει τη μορφή  

 

και δίνει την απομάκρυνση κάθε σημείου του μέσου συναρτήσει της απόστασής του από την 

πηγή. Το διάγραμμα αυτής της συνάρτησης (σχ. 2.8), δίνει τη θέση των διαφόρων σημείων του 

μέσου μια ορισμένη χρονική στιγμή και ονομάζεται στιγμιότυπο του κύματος 

 

 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τι ονομάζεται φάση κύματος; Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις φ(χ) και φ(t). 

Εξηγείστε γιατί ένα σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στη πηγή έχει μεγαλύτερη φάση, από 

ένα σημείο που βρίσκεται πιο μακριά, την ίδια χρονική στιγμή. 

2. Πότε δυο σημεία του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα μηχανικό κύμα 

βρίσκονται σε συμφωνία και πότε σε αντίθεση φάσης; 

3. Γράψτε για ένα αρμονικό κύμα τους τύπους που δίνουν τη ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη 

συνισταμένη δύναμη, τη δυναμική και τη κινητική ενέργεια ενός οποιουδήποτε υλικού 

σημείου του μέσου διάδοσης που βρίσκεται σε απόσταση ΧΑ από τη πηγή του κύματος. Να 

κάνετε και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Επίσης δείξτε ότι:  u=±ω √𝛢2 − 𝜓2 και 

ότι α=-ω2ψ 

4. Γράψτε την εξίσωση y(t) για τη πηγή  ενός κύματος καθώς και την εξίσωση του κύματος, 

όταν υπάρχει αρχική φάση φ0. 

5.  Έστω από ένα σημείο της ευθείας διάδοσης ενός διαμήκους κύματος διέρχονται Ν 

πυκνώματα ή αραιώματα σε χρόνο t. Δείξτε ότι η συχνότητα του κύματος δίνεται από τη 

σχέση: f= 
𝛮−1

𝑡
 (η ίδια σχέση ισχύει και όταν έχουμε εγκάρσιο κύμα με όρη και κοιλάδες) 

6. Εξηγείστε πως σχεδιάζουμε το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος και πως βρίσκουμε 

τη φορά της ταχύτητας των διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου. 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 
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«Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα. 

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής 

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια». 

 
1. Αρχή της επαλληλίας 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα κύματα ακολουθούν την αρχή επαλληλίας ή υπέρθεσης, σύμφωνα με την 

οποία: όταν σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα η 

απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου είναι ίση με τη συνισταμένη των  

απομακρύνσεων που οφείλονται στα επί μέρους κύματα. 

Η αρχή της επαλληλίας παραβιάζεται μόνο όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά ώστε να 

μεταβάλλουν τις ιδιότητες του μέσου στο οποίο διαδίδονται (όταν οι δυνάμεις που ασκούνται στα 

σωματίδια του μέσου δεν είναι ανάλογες της απομάκρυνσης). Τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν ισχύει 

η αρχή της επαλληλίας, έχουμε στα κύματα που δημιουργούνται από μια έκρηξη. 

 

2. Συμβολή κυμάτων 

 

Τα κυματικά φαινόμενα που απαντούν στη φύση είναι συνήθως αρκετά σύνθεταΌπως την κίνηση 

ενός βλήματος την αναλύουμε σε συνιστώσες, οριζόντια και κατακόρυφη, ένα σύνθετο κύμα 

μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων, 

με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος. 

Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσότερων κυμάτων στην ίδια περιοχή 

ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται συμβολή. 

 
3. Μαθηματική μελέτη  

Έστω ότι ένα τυχαίο σημείο του μέσου στο οποίο διαδίδονται ταυτόχρονα κύματα 

που προέρχονται από τις πηγές Α και Β, απέχει από αυτές r1 και r2 αντίστοιχα. Μια 

τυχαία χρονική στιγμή t το σημείο αυτό έχει απομάκρυνση, 

εξαιτίας του πρώτου κύματος και                    (2.5) 

εξαιτίας του δευτέρου                                      (2.6) 



25 
 

 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση του σημείου αυτού από τη 

θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t θα είναι 

y = y1 + y2 

 

η οποία βάσει των (2.5) και (2.6) γίνεται  

 
Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής ταυτότητας 

η σχέση (2.7) γίνεται 

 

 
Επομένως το αποτέλεσμα της συμβολής είναι ταλάντωση που έχει πλάτος 

 

και φάση             

Σύμφωνα με τη (2.8), το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο (A'=2A) 

όταν           

ή όταν  

δηλαδή στα σημεία για τα οποία 

| r1 - r2| = Nλ          όπου Ν=0, 1, 2,.. 

Όταν           

δηλαδή          
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ή                 | r1 - r2| = (2N+1)λ/2          όπου Ν=0, 1, 2,.. 

 

η (2.8) δίνει ότι Α ' = 0 . Δηλαδή τα σημεία αυτά παραμένουν διαρκώς ακίνητα. 

Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων για τα οποία ισχύει r1 - r2=σταθερός είναι υπερβολή. 

Επομένως τα σημεία στα οποία έχουμε ενισχυτική συμβολή και τα σημεία στα οποία έχουμε 

απόσβεση, βρίσκονται πάνω σε υπερβολές. 

 

Σημείωση : Η μελέτη του φαινομένου της συμβολής, όπως έγινε, αφορούσε στη συμβολή 

δύο κυμάτων των οποίων οι πηγές βρίσκονται σε φάση (δηλαδή δημιουργούν ταυτόχρονα 

μέγιστα και ελάχιστα). Τέτοιες πηγές ονομάζονται σύγχρονες. Συμβολή, όμως, έχουμε κάθε 

φορά που δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο. 

Επομένως  

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν 

κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ 

(δηλαδη r1-r2=Νλ όπου Ν=0, ±1, ±2...) 

ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος. Τότε έχουμε ενίσχυση. 

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν 

κατά περιττό πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος (λ/2) 

(δηλαδη r1-r2=(2N+1)λ/2 όπου Ν=0, ±1, ±2...) 

μένουν διαρκώς ακίνητα. Τότε έχουμε απόσβεση. 

Όλα τα υπόλοιπα σημεία κάνουν ταλάντωση με ενδιάμεσο πλάτος 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Ποιες πηγές λέγονται σύγχρονες και ποιες σύμφωνες; 

2. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων: α) να γράψετε τις εξισώσεις των απομακρύνσεων ενός σημείου 

Μ που απέχει αποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές, β) να γράψετε την εξίσωση της ολικής 

απομάκρυνσης (εξίσωση συμβολής) στο σημείο Μ, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της 

συνισταμένης δύναμης, γ) να γράψετε την εξίσωση του πλάτους και της φάσης, της μέγιστης 

ταχύτητας, της μέγιστης επιτάχυνσης και της μέγιστης δύναμης, δ) να γράψετε τις συνθήκες 

ενίσχυσης και απόσβεσης και τις συχνότητες για τις οποίες έχουμε ενίσχυση και απόσβεση 

ε) ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων για τα οποία r1-r2=σταθ; Τι συμβαίνει με 

τα σημεία της μεσοκαθέτου και τα σημεία που βρίσκονται στην ευθεία Π1 Π2 και έξω από 

το ευθύγραμμο τμήμα Π1 Π2; στ) γράψτε τους τύπους του πλάτους και της διαφοράς φάσης 

σε περίπτωση που τα πλάτη των πηγών είναι διαφορετικά, ζ) τι κύμα δημιουργείται πάνω 

στη ευθεία που ενώνει τις δυο πηγές; Στο μέσο του ευθ. Τμήματος Π1 Π2 δημιουργείται 

δεσμός ή κοιλία; 

3. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων: έστω t1o χρόνος για να φθάσει το ένα κύμα στο σημείο Μ που 

βρίσκεται πιο κοντά στη πηγή Π1 και t2o χρόνος για να φθάσει και το άλλο κύμα από τη 

πηγή Π2. Γράψτε την εξίσωση του y στο σημείο Μ όταν: 0 ≤ 𝑡 < 𝑡1 , όταν 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2 και 

όταν 𝑡2 ≤ 𝑡. Να προσέξετε αν μετά τη χρονική στιγμή t2 έχουμε ενισχυτική ή ακυρωτική 

συμβολή. Τι συμβαίνει όταν το σημείο Μ βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του τμήματος  

Π1 Π2; 

4. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων, πως βρίσκουμε τη διαφορά φάσης των δυο κυμάτων σε ένα 

σημείο της επιφάνειας του υγρού; 
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5. Να σχεδιάσετε τις υπερβολές ενισχυτικής και ακυρωτικής συμβολής και να τις 

αριθμήσετε. 

 

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 
 

 
 

 «Τους πόνους διώκειν, αφ’ ών τα μεγάλα και λαμπρά γίγνονται τοις ανθρώποις.» 

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

 

μτφρ: να επιδιώκεις τις κοπιώδεις προσπάθειες που φέρνουν τα μεγάλα και λαμπρά 

[επιτεύγματα] στους ανθρώπους 

 
1. Το φαινόμενο στάσιμο κύμα 

 

Δύο κύματα ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας διαδίδονται με αντίθετη φορά μέσα 

στο ίδιο ελαστικό μέσο (σχ. 2.14) 

 
Τα δύο κύματα συμβάλλουν. Η κίνηση του μέσου ονομάζεται στάσιμο κύμα. 

Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων της ίδιας συχνότητας 

και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις. 

Η ονομασία (στάσιμο = ακίνητο) οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα 

κύμα, δηλαδή με μια παραμόρφωση που διαδίδεται. Στο κύμα όλα τα σημεία εκτελούν διαδοχικά 

την ίδια κίνηση ενώ στο στάσιμο δε συμβαίνει το ίδιο. 

 

2. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος  

 

Έστω το αρμονικό κύμα με εξίσωση 

 
που διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα x 



28 
 

Ένα δεύτερο κύμα με ίδιο πλάτος και ίδια συχνότητα, που διαδίδεται κατά την 

αντίθετη κατεύθυνση, θα περιγράφεται από την εξίσωση 

 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση ενός σημείου Μ του μέσου τη 

χρονική στιγμή t, θα είναι 

y = y1 = y2 

η οποία γίνεται από τις (2.9) και (2.10) 

 
Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής ταυτότητας 

η σχέση (2.11) γίνεται 

                          (2.12) 

Παρατηρούμε ότι ο όρος        A'=2Aσυν2πχ/λ(2.13) 

εξαρτάται μόνο από τη θέση x του σημείου και παραμένει σταθερός με το χρόνο.  

Η σχέση (2.12) παίρνει τη μορφή 

 
Η σχέση (2.12) παίρνει τη μορφή που είναι η εξίσωση της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης. Επομένως  

κάθε σημείο του μέσου εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το πλάτος της ταλάντωσης |Α΄| 

δεν είναι ίδιο για όλα τα σημεία αλλά εξαρτάται από τη θέση του [σχέση (2.13)].         

Τα σημεία τα οποία βρίσκονται σε θέση x τέτοια ώστε 

                           A'=2Aσυν2πχ/λ =0 

δηλαδή                      

ή                                                            (2.14) 

έχουν μηδενικό πλάτος ταλάντωσης, δηλαδή παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Είναι οι 

δεσμοί του στάσιμου κύματος. 

Τα σημεία τα οποία βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε 
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                          A'=2Aσυν2πχ/λ =±2A 

δηλαδή                            

ή                                                                 (2.15) 

έχουν μέγιστο πλάτος ταλάντωσης, ίσο με 2 Α. Αποτελούν τις κοιλίες του στάσιμου 

κύματος. 

Από τις (2.14) και (2.15) προκύπτει ότι  

η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών, ή κοιλιών είναι ίση με το 

μισό του μήκους κύματος λ των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων 

προήλθε το στάσιμο κύμα.  

Στην παραπάνω μαθηματική μελέτη, η αρχή μέτρησης των αποστάσεων είναι κοιλία 

(για x=0, έχουμε κοιλία). 

Στάσιμα κύματα μπορούν να δημιουργηθούν και σε ένα μέσο του οποίου τα δύο άκρα είναι 

ακίνητα, όπως σε μια χορδή ενός μουσικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, αν θέλουμε ως αρχή 

μέτρησης των αποστάσεων να πάρουμε το ένα άκρο (όπου υπάρχει δεσμός), η σχέση (2.12) 

χρειάζεται τροποποίηση ώστε, για x=0 να δίνει δεσμό. 

 

3. Η ενέργεια στο στάσιμο κύμα 

Εφόσον στο στάσιμο κύμα υπάρχουν σημεία που παραμένουν πάντα ακίνητα, δε 

μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο (αυτός επίσης είναι 

ένας βασικός λόγος που διαφοροποιεί την κατάσταση του στάσιμου κύματος από 

αυτό που ορίσαμε ως κύμα). 

Η ενέργεια που είχαν τα αρχικά κύματα, η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο 

κύμα, εγκλωβίζεται ανάμεσα στους δεσμούς. Σε μια χορδή, στην οποία έχει 

δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, η ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς από ελαστική 

δυναμική ενέργεια, όταν η χορδή είναι στιγμιαία ακίνητη, σεκινητική όταν η χορδή 
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας. Στις ενδιάμεσες θέσεις τα μόρια της χορδής, έχουν και 
κινητική και δυναμική ενέργεια. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το στάσιμο κύμα δεν είναι 

κύμα; 

2. Αποδείξτε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. Για τη ταλάντωση ενός υλικού 

σημείου του στάσιμου κύματος γράψτε τους τύπους της απομάκρυνσης, της ταχύτητας, 

της επιτάχυνσης, της δύναμης επαναφοράς, του πλάτους, της ενέργειας ταλάντωσης, 

της δυναμικής και κινητικής ενέργειας. 

3. Γράψτε το τύπο του πλάτους και εξηγείστε πως βρίσκουμε τις θέσεις των δεσμών 

και των κοιλιών. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δεσμών και των κοιλιών 

καθώς και μεταξύ μιας κοιλίας και του πλησιέστερου σ΄ αυτή δεσμού. Ποια είναι η 

διαφορά φάσης μεταξύ πρώτης και δεύτερης κοιλίας; 

4. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι δεν έχουμε μεταφορά ενέργειας στα στάσιμα κύματα; 

5. Εξηγείστε πως σχεδιάζουμε το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. 
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6. Εξηγείστε τι συμβαίνει με τη φάση των σημείων ενός στάσιμου κύματος. 

7. Υπολογίστε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δεσμού και κοιλίας, καθώς και τη 

μέγιστη απόσταση μεταξύ δεσμού και κοιλίας. 

8. Εξηγείστε πως υπολογίζουμε τον αριθμό κοιλιών και δεσμών σε ένα τμήμα του 

στάσιμου κύματος.  

9. Πως συνδέεται το μήκος χορδής στην οποία έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με το 

μήκος κύματος; 

10. Σε μια χορδή σταθερού μήκους δημιουργείται στάσιμο κύμα. Αν μεταβάλλουμε 

τη συχνότητα των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα, τι συνέπειες έχουμε 

στο μήκος κύματος και τη ταχύτητα των κυμάτων;  

11. Να συγκρίνετε το στάσιμο με το τρέχον κύμα όσον αφορά: το πλάτος, τη 

συχνότητα, το μήκος κύματος, τη φάση, τη κυματομορφή και την ενέργεια. 

12. Πως βρίσκουμε τη κατεύθυνση κίνησης ενός υλικού σημείου μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή; 

 

 
 

«Πρέπει να συνυπάρχει η απαισιοδοξία της γνώσης με την αισιοδοξία της θέλησης» 

 
1.Φαινόμενο Doppler  είναι το φαινόμενο κατά το οποίο, όταν πηγή ήχου και παρατηρητής 

βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους , τότε η συχνότητα  του ήχου που αντιλαμβάνεται ο 

παρατηρητής δεν είναι ίδια με αυτήν που εκπέμπει η πηγή 

2.Παρατηρητής που κινείται μαζί με την πηγή αντιλαμβάνεται την ίδια συχνότητα με αυτήν που εκπέμπει 

η πηγή. 

3.Αν μια πηγή ήχου πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή, ο παρατηρητής ακούει οξύτερο ήχο, δηλαδή ήχο 

μεγαλύτερης συχνότητας από αυτήν της πηγής. 

4.Αν μια πηγή ήχου απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή, ο παρατηρητής ακούει βαρύτερο ήχο, 

δηλαδή ήχο μικρότερης συχνότητας από αυτήν της πηγής 

5.Ως θετική φορά για τα διανύσματα υs και  υA θεωρούμε τη φορά από το παρατηρητή προς τη πηγή.  

6.Ο αέρας είναι το μέσο διάδοσης των ηχητικών κυμάτων και δεχόμαστε ότι είναι ακίνητος. 

7.Οι ταχύτητες υs και  υA αναφέρονται ως προς τον αέρα, δηλαδή ως προς τη Γή. 

8.Η ταχύτητα του ήχου είναι σταθερή. 

9.Ακίνητη πηγή-ακίνητος παρατηρητής: Όσα μέγιστα παράγει η πηγή, τόσα ακριβώς φτάνουν στον 

παρατηρητή. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται την ίδια συχνότητα με αυτήν της πηγής,fA=fS=υ/λ 

10.Παρατηρητής πλησιάζει ακίνητη πηγή: Στον παρατηρητή φθάνουν περισσότερα μέγιστα του ήχου στη 

μονάδα του χρόνου από όσα παράγει η πηγή. Το μήκος κύματος δεν αλλάζει, άρα λΑ =λs (1). Η ταχύτητα 

του ήχου ως προς τον παρατηρητή είναι υ΄= υ +υΑ= λΑfΑ (2) και για την πηγή υ =λsfs (3). 

Αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε: A sf f
 


+

= (fA>fS) 
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11.Παρατηρητής απομακρύνεται από ακίνητη πηγή: Στον παρατηρητή φθάνουν λιγότερα μέγιστα του ήχου 

στη μονάδα του χρόνου από όσα παράγει η πηγή. Το μήκος κύματος δεν αλλάζει, άρα λΑ =λs (1). Η 

ταχύτητα του ήχου ως προς τον παρατηρητή είναι υ΄= υ -υΑ= λΑfΑ (2) και για την πηγή υ =λsfs (3). 

Αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε:
A sf f

 


−

= (fA<fS) 

12.Πηγή πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή: Δεν αλλάζει η ταχύτητα του ήχου ως προς τον παρατηρητή. Η 

ταχύτητα του ήχου θα είναι πάλι υ γιατί η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος εξαρτάται μόνο από το μέσο 

διάδοσης και δεν επηρεάζεται από την κίνηση της πηγής. Το μήκος κύματος αλλάζει, λΑ =λs - υsTs (1). 

Τότε θα ισχύει: υ =λsfs για την πηγή, υ =λΑfΑ για τον παρατηρητή. Αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε:

A s

s

f f


 
=

−
 (fA>fS) 

13.Πηγή απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή: Δεν αλλάζει η ταχύτητα του ήχου ως προς τον 

παρατηρητή. Η ταχύτητα του ήχου θα είναι πάλι υ γιατί η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος εξαρτάται 

μόνο από το μέσο διάδοσης και δεν επηρεάζεται από την κίνηση της πηγής. Το μήκος κύματος αλλάζει, 

λΑ =λs +υsTs (1). Τότε θα ισχύει: υ =λsfs για την πηγή, υ =λΑfΑ για τον παρατηρητή. Αντικαθιστώντας 

στην (1) έχουμε: 
A s

s

f f


 
=

+
(fA<fS) 

 

 
 

Στον τύπο του Doppler θεωρούμε θετική την κατεύθυνση παρατηρητή προς την πηγή. Έτσι οι 

ταχύτητες που έχουν αυτήν την κατεύθυνση παίρνουν πρόσημο (+) αλλιώς παίρνουν πρόσημο (-) 

 

Ο γενικός τύπος είναι:
A s

s

f f
 

 


= (1) 

 

 

 

 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

 

14Α. Αν στον τύπο (1) θέσουμε υΑ=0 και υs=0τότε: A sf f=  

14Β. Αν ο παρατηρητής κινείται προς ακίνητη πηγή τότε υΑ>0 και υs=0 και η (1) γίνεται: 
A sf f

 


+

=  

 

                 υΑ                                                                                υs=0 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Γ.Αν ο παρατηρητής απομακρύνεται από ακίνητη πηγή τότε υΑ<0 και υs=0 και η (1) γίνεται: 

A sf f
 


−

=  
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υΑ                                                υs=0 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Δ. Αν πηγή πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή τότευΑ=0 και υs<0 και η (1) γίνεται: 
A s

s

f f


 
=

−
 

υΑ=0υs 

           ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

 

14Ε. Αν πηγή απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή τότευΑ=0 και υs>0 και η (1) γίνεται: 

A s

s

f f


 
=

+
 

υΑ=0υs 

           ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Ζ. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται αντίρροπα και πλησιάζουν μεταξύ τους  τότε υΑ>0 και υs<0 

και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
+

=
−

 

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Η. Αν πηγή-παρατηρητής κινούνται αντίρροπα και απομακρύνονται μεταξύ τους τότε υΑ<0 και 

υs>0και η (1) γίνεται:     
A s

s

f f
 

 
−

=
+

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Θ. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται ομόρροπα και ο παρατηρητής κινείται προς την πηγή 

τότε υΑ>0 και υs>0και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
+

=
+

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

Προσέξτε εδώ ότι αν υΑ=υs τότε fA=fs !! 

 

14Ι. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται ομόρροπα και η πηγή κινείται προς τον παρατηρητή 

τότε υΑ<0 και υs<0και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
−

=
−
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                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

Προσέξτε εδώ ότι αν υΑ=υs τότε fA=fs !! 

15.Συμπέρασμα:Ο παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής, 

όταν η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται, και με συχνότητα μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής, όταν 

η μεταξύ τους απόσταση αυξάνεται. 

 

16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:.  

Για να έχουμε φαινόμενο Doppler πρέπει να υπάρχει σχετική κίνηση πηγής- παρατηρητή, 

δηλαδή να αλλάζει η απόστασή τους.  

Δεν έχουμε φαινόμενο doppler όταν: a. Πηγή και παρατηρητής κινούνται με την ίδια ταχύτητα 

προς την ίδια κατεύθυνση, ή δεν κινούνται. b. Πηγή βρίσκεται στο κέντρο κυκλικού στίβου και 

παρατηρητής κινείται στην περιφέρεια (δεν αλλάζει η απόστασή τους) ή το αντίθετο  

Το φαινόμενο Doppler αφορά κάθε είδους κύματα, όπως μηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά , ηχητικά. 

Οι τύποι του βιβλίου αναφέρονται μόνο στα ηχητικά. Στα άλλα είδη ισχύουν διαφορετικοί τύποι. 

Το φαινόμενο Doppler έχει διαφορετική προσέγγιση αν ο παρατηρητής είναι ακίνητος και 

κινείται η πηγή, ή αν η πηγή είναι ακίνητη και κινείται ο παρατηρητής  

a. Πηγή ακίνητη – παρατηρητής κινείται. 

i. Δεν αλλάζει το μήκος κύματος ( λΑ =λs)(1) 

ii. αλλάζει η ταχύτητα του ήχου ως προς τον παρατηρητή (υηχ ±υΑ) 

iii. (υηχ ±υΑ) =λΑfΑ για τον παρατηρητή, υηχ=λsfs για την πηγή και με αντικατάσταση στην (1) 

προκύπτει ο γνωστός τύπος:
A sf f

 




=  

b. παρατηρητής ακίνητος – πηγή κινείται.  

i. Δεν αλλάζει η ταχύτητα του ήχου ως προς τον παρατηρητή  

ii. Αλλάζει το μήκος κύματος ( λΑ =λs ±υsTs) (2) 

iii. υηχ=λsfs για την πηγή, υηχ=λA fA για τον παρατηρητή και με αντικατάσταση στην (2) 

προκύπτει ο άλλος γνωστός τύπος: 
A s

s

f f


 
=  

17. Στον τύπο του Doppler οι _ταχύτητες παρατηρητή και πηγής έχουν την διεύθυνση της ευθείας 

που διέρχεται από παρατηρητή και πηγή. Όταν οι ταχύτητες σχηματίζουν γωνία με την ευθεία 

παρατηρητή πηγή στους τύπους βάζουμε τις συνιστώσες των ταχυτήτων στην διεύθυνση 

παρατηρητής πηγή. 
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A s

s

f f


  
=

−

s
A sf f

  



+
=  

18.Παρατηρητής και πηγή χωριστά ή ταυτόχρονα μπορούν να κινούνται επιταχυνόμενα ή 

επιβραδυνόμενα. Τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι σταθερή 

αλλά μεταβάλλεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν για τις ταχύτητες πηγής και παρατηρητή 

οι τύποι των μεταβαλλόμενων κινήσεων. Δηλαδή για την ταχύτητα του παρατηρητή ή της 

πηγήςισχύειυ=υ0±αt και χ=υ0t±1/2αt2. 

19.Αν πηγή κινείται προς τον παρατηρητή και τον προσπερνάει, θα παρουσιαστεί μια 

ασυνέχεια τη στιγμή του προσπεράσματος (λίγο πριν μεγαλύτερη από την συχνότητα της πηγής 

, λίγο μετά μικρότερη) 

20. Το _πλήθος των μεγίστων που εκπέμπει η πηγή σε χρόνο Δt δίνεται από τον 

τύπο Νs = fsΔt. Ο _παρατηρητής: 

α. Στον ίδιο χρόνο θα ακούσει ΝΑ =fΑΔt μέγιστα, άρα NΑ/Ns=fΑ/fs. 

β. Για να ακούσει όλα τα μέγιστα που εκπέμπονται θα χρειαστεί διαφορετικό 

χρόνο. Πράγματι, πρέπει ΝΑ=Νsάρα fΑΔtΑ = fs Δts 

21. 

 
22. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
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23. Όταν το αυτί μας δέχεται έναν σύντομο ήχο, η εντύπωση παραμένει σε 

αυτό επι χρόνο 0,1s. Στην περίπτωση δυο διαδοχικών διακροτημάτων ο χρόνος 0,1s  

είναι η περίοδος Τδ των διακροτημάτων. Άρα fδ = 10Hz.  Έτσι το αυτί μας δεν μπορεί 

να ακούσει διακροτήματα όταν αυτά έχουν συχνότητα μεγαλύτερη από 10Hz.  

24.Όπως είναι γνωστό, κάθε χημικό στοιχείο εκπέμπει φως με χαρακτηριστική 

συχνότητα. Παρατηρώντας οι αστρονόμοι τις συχνότητες (ή τα μήκη κύματος) του 

φωτός που εκπέμπονται από τα χημικά στοιχεία κάποιου μακρινού άστρου, 

διαπιστώνουν ότι οι συχνότητες είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

συχνότητες που εκπέμπουν τα ίδια στοιχεία πάνω στη Γη. Από τη διαφοροποίηση αυτή, 

που οφείλεται στο φαινόμενο Doppler, εξάγουν συμπεράσματα για την ταχύτητα με 

την οποία κινείται το άστρο σε σχέση με τη Γη. 

25.Η αστυνομία είναι εφοδιασμένη με συσκευές ραντάρ που ελέγχουν τις 

ταχύτητες των οχημάτων. Το ραντάρ, ακίνητο ως προς το δρόμο, εκπέμπει ένα 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο ανακλάται πάνω στο διερχόμενο όχημα. Το κύμα 

επιστρέφει στο ραντάρ με συχνότητα ελαφρά διαφορετική, αφού η πηγή του (το όχημα) 

κινείται σε σχέση με τον παρατηρητή (ραντάρ). Από τη διαφορά της συχνότητας 

ανάμεσα στο κύμα που εκπέμπεται και σε αυτό που επιστρέφει η συσκευή υπολογίζει 

την ταχύτητα του οχήματος. 

26.Περιορισμοί του φαινομένου Doppler 

Το φαινόμενο Doppler εφαρμόζεται εφόσον η ταχύτητα υsτης πηγής του ήχου ή η 

ταχύτητα υΑτου παρατηρητή είναι μικρότερες από την ταχύτητα υ του ήχου. Όταν οι 

ταχύτητες υsκαι υΑγίνονται συγκρίσιμες με την ταχύτητα υ , τότε οι σχέσεις που δίνουν 

τη συχνότητα fAτου ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής πρέπει να 

τροποποιηθούν. Όταν οι ταχύτητες υs και υΑ είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα υ 
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του ήχου, οι σχέσεις του φαινομένου Doppler δεν έχουν νόημα.Στις περιπτώσεις αυτές 

έχουμε δημιουργία κρουστικού κύματος 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 
 

«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 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

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 

ω 

ΔS 

u 
Δφ 

R 
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* Σχέση γραμμικής – γωνιακής ταχύτητας: υγρ= ωR 
 

7.Η κεντρομόλος επιτάχυνση 

Σχέση κεντρομόλου επιτάχυνσης – γραμμικής ταχύτητας : ακ= γρ

2υ

R
και ακ=ω2R.  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. 

 

 

 

 

 

 

Για την επιτρόχια και τη γωνιακή ταχύτητα ισχύει: αε = αγR 
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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

 

 

 

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 
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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. 

 

11. Συνθήκες κύλισης 

Απόσταση που διανύει σώμα που κυλάει όταν στραφεί κατά Δφ:  

Δs=RΔφ (1η συνθήκη κύλισης) 

 

 Η μεταφορική ταχύτητα σώματος που κυλάει:  

υcm=ωR (2η συνθήκη κύλισης) 

 

 Σχέση μεταφορικής και γωνιακής επιτάχυνσης σε σώμα που κυλάει:  

αcm=αγωνR (3η 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 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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*** 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 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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        
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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 m2. 

 

!!! 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 + Md2 

 

 

!!! 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. 

 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. 

 

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,.... 
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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.  

Σύμφωνα με τον ορισμό της ροπής αδράνειας 

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

2+ ..... = (m1 + m2 +.......)R2 

ΆραI = MR2 

 

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 
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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. 

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 .                                         
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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 m2/s. 

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. 
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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. 

 

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+Md2) 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.  
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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. 

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. 
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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, 

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 

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 
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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)  

 K = 1/2 m1ω
2r1

2 + 1/2 m2ω
2r2

2 + ... = 1/2 (m1r1
2 + m2r2

2 + ...) ω2 

Όμως m1r1
2 + m2r2

2+ ... =1 και επομένως  
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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+Md2) ω2 

 

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. 

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 
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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:  

 

 

***  ΘΜΚΕ στην σύνθετη κίνηση:  
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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 
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«Η γνώση πρέπει να βελτιώνεται, να αμφισβητείται και να αυξάνεται συνεχώς,  

αλλιώς εξαφανίζεται.». 
 

1. Το φαινόμενο της κρούσης 

Όταν δύο σώματα συγκρούονται, για παράδειγμα όταν χτυπάνε δύο μπάλες του 

μπιλιάρδου, η κινητική κατάστασή τους ή τουλάχιστον ενός από αυτά μεταβάλλεται 

απότομα. Οι απότομες αυτές αλλαγές της κίνησης προκαλούνται από τις ισχυρές 

δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα σώματα που συγκρούονται, κατά τη 

διάρκεια της επαφής τους. 

Η έννοια της κρούσης έχει επεκταθεί και στο μικρόκοσμο όπου συμπεριλαμβάνει και 

φαινόμενα όπου τα "συγκρουόμενα" σωματίδια δεν έρχονται σε επαφή. Για 

παράδειγμα όταν ένα σωματίδιο α (πυρήνας He) κινείται προς ένα άλλο πυρήνα (Π), οι 

αλληλεπιδράσεις τους, που είναι πολύ ασθενείς όταν βρίσκονται μακριά, γίνονται πολύ 

ισχυρές όταν τα σωματίδια πλησιάσουν με αποτέλεσμα την απότομη αλλαγή στην 

κινητική τους κατάσταση. Η χρονική διάρκεια μεταβολής της κινητικής τους 

κατάστασης είναι πολύ μικρή. Αν μπορούσαμε να κινηματογραφήσουμε το φαινόμενο 

θα βλέπαμε ότι μοιάζει με τη σύγκρουση δύο σωμάτων, μόνο που εδώ τα σώματα δεν 

έρχονται σε επαφή. Ονομάζουμε, λοιπόν, κρούση και κάθε φαινόμενο του 

μικρόκοσμου, στο οποίο τα "συγκρουόμενα " σωματίδια, αλληλεπιδρούν με σχετικά 

μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο. Το φαινόμενο αυτό στη σύγχρονη φυσική 

ονομάζεται και σκέδαση 

 

2. Κεντρική, έκκεντρη, πλάγια κρούση 

Κεντρική, (ή μετωπική) ονομάζεται η κρούση κατά την οποία τα διανύσματα των 

ταχυτήτων των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται πάνω 

στην ίδια ευθεία. Αν τα σώματα που συγκρούονται είναι σφαίρες και η κρούση τους 

είναι κεντρική, οι ταχύτητές τους μετά την κρούση θα βρίσκονται επίσης στην ίδια 

(αρχική) διεύθυνση (σχ. 5.3). 
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Έκκεντρη, ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των 

σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες (σχ. 5.4α). 

Πλάγια ονομάζεται η κρούση αν οι ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαίες 

διευθύνσεις (σχ. 5.4β). 

 

3. Η διατήρηση της ορμής στις κρούσεις.  

Επειδή η κρούση είναι ένα φαινόμενο που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, οιωθήσεις των 

εξωτερικών δυνάμεων - αν υπάρχουν - είναι αμελητέες κατά τη διάρκεια της 

κρούσης. Το σύστημα των σωμάτων που συγκρούονται μπορεί να θεωρηθεί 

μονωμένο, για τη χρονική διάρκεια της κρούσης, επομένως η ορμή του συστήματος 

διατηρείται. 

Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων, κατά τη διάρκεια της κρούσης, διατηρείται. 

Αν pπριν η ορμή του συστήματος αμέσως πριν την κρούση και pμετα η ορμή του 

συστήματος αμέσως μετά την κρούση, ισχύει: 

pπριν=pμετά 

4.Η ενέργεια στις κρούσεις 

 

Κατά τη σύγκρουση δύο σωμάτων ένα μέρος της μηχανικής τους 

ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. Στην ιδανική περίπτωση που η μηχανική ενέργεια των 

σωμάτων δε μεταβάλλεται με την κρούση, η κρούση ονομάζεται ελαστική. Επειδή η κρούση είναι 

ένα φαινόμενοαμελητέας χρονικής διάρκειας, η δυναμική ενέργεια των σωμάτων -που εξαρτάται 

από τη θέση τους στο χώρο- δε μεταβάλλεται. Επομένως : 

Ελαστική είναι η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των 

συγκρουόμενων σωμάτων. 

Στο μακρόκοσμο η ελαστική κρούση αποτελεί μια εξιδανίκευση. Προσεγγιστικά ελαστική μπορεί 

να θεωρηθεί η κρούση ανάμεσα σε δύο πολύ σκληρά σώματα, όπως ανάμεσα σε δύο μπάλες του 
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μπιλιάρδου. Στο μικρόκοσμο όμως έχουμε κρούσεις απολύτως ελαστικές όπως αυτή που 

περιγράψαμε προηγουμένως ανάμεσα στο σωμάτιο α και τον πυρήνα. 

Ανελαστική, ονομάζεται η κρούση στην οποία ένα μέρος της αρχικής κινητικής ενέργειας των 

σωμάτων μετατρέπεται σε θερμότητα. 

Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι εκείνη που οδηγεί στη συγκόλληση των 

σωμάτων - στη δημιουργία συσσωματώματος. Αυτή η κρούση ονομάζεται πλαστική. 

 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΩΝ  

Δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 κινούνται με ταχύτητες υ1 και υ2, όπως 

στο σχήμα 5.5. Οι σφαίρες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά και μετά την κρούση 

έχουν ταχύτητες υ1΄ και υ2'. Εάν γνωρίζουμε τις ταχύτητες των σφαιρών πριν την 

κρούση και τις μάζες τους μπορούμε να υπολογίσουμε τις ταχύτητές τους μετά την 

κρούση. 

 

Για την κρούση ισχύουν : 

m1υ1 + m2υ2 = m1υ1' + m2υ2' (διατήρηση της ορμής )   (5.1) 

½ m1υ1
2 + ½ m2υ2

2 = ½ m1υ1
2' + ½ m2υ2

2' (διατήρηση της κινητικής ενέργειας) (5.2) 

η (5.1) γράφεται και 

m1 (υ1 - υ1' ) + m2 (υ2 - υ2')                                           (5.3) 

ενώ η (5.2) γράφεται 

m1 (υ1
2- υ1

2') + m2 (υ2
2 - υ2

2' )                                      (5.4) 

Διαιρούμε τις (5.4) και (5.3) κατά μέλη και βρίσκουμε 

υ1 + υ1' = υ2 + υ2'                                                          (5.5) 

Επιλύοντας το σύστημα των (5.1) και (5.5) ως προς υ1' και υ2' βρίσκουμε 

 



65 
 

Στην περίπτωση όπου m1 = m2 οι (5.6) και (5.7) γίνονται                               

u1=u2   και         u2'=u1΄ 

Δηλαδή οι σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες.  

Στην περίπτωση που η Σ2 ήταν ακίνητη πριν την κρούση (u2=0) οι (5.6) και (5.7) 

γίνονται 

 

Δηλαδή η σφαίρα μικρής μάζας ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης 

φοράς από αυτήν που είχε πριν την κρούση. Το σώμα μεγάλης μάζας παραμένει 

πρακτικά ακίνητο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά και 

κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και 

αντίθετης φοράς  

 

 

6. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΖΑΣ  

Αν η σφαίρα Σ2 της προηγούμενης παραγράφου έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από τη 

Σ1 και είναι ακίνητη πριν την κρούση οι σχέσεις (5.8) και (5.9) δίνουν 

υ1'= -υ1 

υ2' = 0 

Δηλαδή η σφαίρα μικρής μάζας ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης 

φοράς από αυτήν που είχε πριν την κρούση. Το σώμα μεγάλης μάζας παραμένει 

πρακτικά ακίνητο. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά και 

κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και 

αντίθετης φοράς  

Στην περίπτωση που η σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε έναν τοίχο 

αναλύουμε την ταχύτητά της σε δύο συνιστώσες, τη μία (υy,) κάθετη στον τοίχο και 

την άλλη (υν) παράλληλη με αυτόν (σχ. 5.7). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κάθετη στον τοίχο συνιστώσα της ταχύτητας θα αλλάξει 

φορά και θα διατηρήσει το μέτρο της (υx' =-υx). 

Η δύναμη που ασκείται στη σφαίρα κατά την κρούση είναι κάθετη στον τοίχο, άρα η 

y συνιστώσα της ταχύτητας δε μεταβάλλεται (υy' =υy). 

 Το μέτρο της ταχύτητας μετά την κρούση είναι 

 

δηλαδή το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας δε μεταβάλλεται. 

Αν π και α οι γωνίες που σχηματίζουν η υ και η υ', αντίστοιχα, με 

την κάθετη στον τοίχο ισχύει 

 

όμως                          υy' =υy και υ = υ' 

οπότε                              ημπ = ημα 

και                                       π= α            

Δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. 
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ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 
 

 
 

«Όταν η γνώση ενός ανθρώπου δεν είναι σε τάξη, όσο περισσότερη έχει,  

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σύγχυσή του.» 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 

 

 
 

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ 

 

 
 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΣΤΟΥ 

 
Αν απομονώσουμε μια στοιχειώδη ποσότητα ενός ρευστού όγκου ΔV και μετρήσουμε τη μάζα 

του Δm, τότε η πυκνότητα του ρευστού ορίζεται από τη σχέση: 
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m

V



=


  

Στην περίπτωση που το ρευστό είναι ασυμπίεστο έχει σταθερό όγκο και η παραπάνω σχέση 

γράφεται: 
m

V
 =  = σταθ. 

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το 1 kg/m3. Αρκετά 

συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό, 1 g/cm3. 
 

Η πυκνότητα ενός ασυμπίεστου ρευστού είναι ίδια σε όλη την έκτασή του.  

Η πυκνότητα ενός υγρού δεν μεταβάλλεται με την πίεση, ενώ ενός αερίου μεταβάλλεται. 

 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ 

 

 
 

 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΕΣΗ 

 

 

kF
P

A
=   

 
Μονάδα της πίεσης στο S.I. είναι το Πασκάλ : 

 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
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Αν η δύναμη δεν έχει διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια τότε:  

kF F
P

 
= =
 

  

Μια μικρή επιφάνεια εμβαδού Α σε ένα σημείο ρευστού δέχεται δύναμη F=P A, που είναι κάθετη 

στην επιφάνεια. Η δύναμη είναι ανεξάρτητη του προσανατολισμού της επιφάνειας. 

 
 

Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση, στην επιφάνεια της θάλασσας και σε θερμοκρασία 25oC, με 

101325 Pa. Πρακτικά: 1Αtm=105 Ρα.  

 

ΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 
 Το μανόμετρο είναι όργανο που μετράει πιέσεις. Στο παρακάτω σχήμα η πίεση σε ένα 

σημείο του υγρού οφείλεται στο βάρος του υγρού και στην πίεση που ασκεί το έμβολο μέσω της 

δύναμης F σε μια περιοχή του υγρού. 

        

Το bar είναι μονάδα μέτρησης πίεσης που ισοδυναμεί με 105  Pascal. Αντιστοιχεί περίπου στην 

ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. 1000 mb = 750 mmHg 

 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

Τα ρευστά (αέρια και υγρά) δεν έχουν καθορισμένο σχήμα και έτσι προσαρμόζονται στο 

σχήμα των στερεών επιφανειών με τις οποίες εφάπτονται. Έτσι, η δύναμη λόγω πίεσης 

που ασκεί ένα ρευστό σε επιφάνεια είναι πάντα κάθετη στην επιφάνεια. 

Όταν ένα ρευστό βρίσκεται μέσα σε πεδίο βαρύτητας, τότε η βαρυτική δύναμη του 

υπερκείμενου ρευστού είναι ο ουσιαστικός μηχανισμός ο οποίος καθορίζει την τιμή της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
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πίεσης σε κάθε σημείο του ρευστού. Έτσι, ορίζουμε την στατική ή υδροστατική πίεση η 

οποία αντιστοιχεί στο βάρος άπειρου ύψους και συγκεκριμένης διατομής  στήλης, η 

οποία περιέχει το ρευστό που μας ενδιαφέρει. Έτσι προκύπτει ο νόμος της υδροστατικής 

πίεσης για τα ασυμπίεστα υγρά ως: 

 

όπου  είναι η (σταθερή) πυκνότητα του υγρού,  είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας 

και  είναι το ύψος από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 

 

 
 

 
 

 ΑΡΧΗ ΤΟΥ Pascal (Γάλλος φυσικός 1623-1662) 

 

 
 
Όταν ένα υγρό βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας, σε όλη του την έκταση επικρατεί η ίδια πίεση. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο 
του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. (αρχή του Pascal) 
Για παράδειγμα, στο δοχείο του σχήματος 3.3, τα μανόμετρα δείχνουν όλα την ίδια πίεση όταν 
το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας. Αν αυξηθεί η δύναμη που ασκείται στο έμβολο 
κατά AF θα αυξηθεί και η πίεση σε όλα τα μανόμετρα κατά 
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    ( Α εμβαδόν του εμβόλου). 
Εάν τώρα το δοχείο βρίσκεται εντός του πεδίου βαρύτητας, η πίεση που δείχνουν τα μανόμετρα 
είναι διαφορετική στο κάθε ένα από αυτά ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Αν πάλι 
αυξηθεί η δύναμη που ασκείται στο έμβολο κατά ΔF θα αυξηθεί και η πίεση σε όλα τα μανόμετρα 

κατά . 
Σημείωση : Αν κάποιο υγρό ισορροπεί σε ανοιχτό δοχείο, στην ελεύθερη επιφάνειά του ασκείται 
η ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι η πίεση σε βάθος h θα είναι q p = pαt + ρgh, 
ακριβώς επειδή, όπως προβλέπει η αρχή του Pascal, η ατμοσφαιρική πίεση μεταφέρεται σε όλα 
τα σημεία του υγρού. 

 

 
 

 Ολική πίεση σε υγρό 

 

Η εξίσωση ρ = pgh δίνει την υδροστατική πίεση, η οποία ισούται με την πραγματική μόνο 

εάν επάνω από την επιφάνεια του υγρού η πίεση ισούται με μηδέν. 

Εάν το δοχείο είναι ανοιχτό στο επάνω μέρος του, στην ελεύθερη επιφάνειά του επικρατεί 

η ατμοσφαιρική πίεση. 

 

Σύμφωνα με την αρχή του Pascal, η ατμοσφαιρική πίεση μεταφέρεται σε όλες τις πε-

ριοχές του υγρού. Κατά συνέπεια, η ολική (ή απόλυτη) πίεση στο σημείο Α, το οποίο 

βρίσκεται σε βάθος h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, ισούται με το 

άθροισμα της ατμοσφαιρικής και της υδροστατικής πίεσης. Δηλαδή, ισχύει η σχέση: 

Ρ = Ροτ + Pgh 

Για παράδειγμα, ένας δύτης στην επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται σε πίεση 

ρατ = 1 atm. Καθώς ο δύτης καταδύεται, η πίεση που δέχεται αυξάνεται κατά 1 atm κάθε 

10 m. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποδίδεται η ολική πίεση ρ που δέχεται ο δύτης σε συνάρτηση 

με το βάθος h στο οποίο καταδύεται. 

Τα μανόμετρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο συνήθως μετρούν την υπερπίεση (ρ -ρατ ), 

δηλαδή τη διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης από την ολική. 
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Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ) 

 
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον τρόπο λειτουργίας μιας υδραυλικής αντλίας. Η δύναμη F1 ασκείται 

στο έμβολο, που έχει εμβαδόν Α1. Έτσι στο υγρό της αντλίας (συνήθως λάδι) ασκείται, εκτός της 

ατμοσφαιρικής, πρόσθετη πίεση: p1=F1/A1. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ, το 

υγρό ασκεί στο έμβολο που έχει εμβαδόν Α2 πίεση p2 ίση με την p1. Το υγρό ασκεί στο έμβολο 

δύναμη F2: 

p2 = p1, 
F2 

= 
F1 

, F2 = 
A2 

·F1 
A2 A1 A1 

Αν το εμβαδόν του εμβόλου Α2 είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του Α1, η δύναμη που ασκείται στο 

αυτοκίνητο είναι διπλάσια της δύναμης που ασκούμε με το χέρι μας. Γενικά, η F2 είναι τόσες φορές 

μεγαλύτερη από την F1όσες φορές είναι μεγαλύτερο το εμβαδόν του Α2 από το Α1. Σημειώστε τη 

διαφορά μεταξύ πίεσης και δύναμης. Σε μια υδραυλική αντλία ή πιεστήριο η πίεση διατηρείται 

σταθερή, ενώ η δύναμη πολλαπλασιάζεται  

 

            
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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Αντικαθιστώντας:  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ P = ρ g h 

 
α) Από τη σχέση ρ = p g h προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

i. Η υδροστατική πίεση μέσα σε υγρό που βρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας αυξάνεται γραμμικά με το 

βάθος. 

ii. Η υδροστατική πίεση σε σημείο υγρού είναι ανεξάρτητη του σχήματος του δοχείου που περιέχει το υγρό 

και εξαρτάται μόνο από την κατακόρυφη απόσταση του σημείου από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 

iii. Όλα τα σημεία που απέχουν ίσες κατακόρυφες αποστάσεις από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού έχουν 

την ίδια υδροστατική πίεση. 

iv. Η υδροστατική πίεση στο ίδιο βάθος σε διαφορετικά υγρά είναι ανάλογη της πυκνότητας των υγρών. 

 
β) Γραφική παράσταση υδροστατικής πίεσης - βάθους [ρ = f(h)] 
Η γραφική παράσταση της υδροστατικής πίεσης ρ σε συνάρτηση με το βάθος h για υγρό πυκνότητας ρ 
αποδίδεται στο ακόλουθο σχήμα. 
 

 
 

εφφ = Ρ/h = ρ g 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Pascal 

 
Όπως είπαμε: Ρ = Ροτ + Pgh 

Η γραφική παράσταση της προηγούμενης σχέσης αποδίδεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 



74 
 

 

Η κλίση είναι:   atmP P
g

h
 

−
= =  

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ 

 
ΔΡ = P g Δh 

Η διαφορά των ολικών πιέσεων μεταξύ δυο σημείων εντός υγρού εξαρτάται μόνο από 

την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητη από το βάθος στο οποίο 

βρίσκονται. 

 

 Αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων 

 

Είναι δοχεία που συγκοινωνούν με σωλήνα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αν σ' αυτά υπάρχει το ίδιο υγρό, 

η οριζόντια επιφάνεια είναι στο ίδιο επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση που τα υγρά είναι διαφορετικής 

πυκνότητας, η επιφάνεια του πιο πυκνού είναι χαμηλότερη από το αραιότερο. Ο λόγος των αποστάσεων της 

επιφάνειας είναι αντίστροφος προς το λόγο της πυκνότητας των δυο υγρών. 

Αν οι πυθμένες δύο ή περισσότερων δοχείων διαφορετικού σχήματος και μεγέθους συγκοινωνούν μεταξύ 

τους με σωλήνα, το σύστημα αυτό λέγεται "συγκοινωνούντα δοχεία". Τότε, αν ρίξουμε στο ένα δοχείο νερό, 

το νερό θα περάσει και στα άλλα δοχεία και θα σταματήσει σε όλα στο ίδιο ύψος. Η ιδιότητα αυτή των υγρών 

λέγεται "νόμος των συγκοινωνούντων αγγείων". Εφαρμογή της αρχής αυτής έχουμε στα υδραγωγεία των 

πόλεων, στα συντριβάνια κλπ. 

 

 
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΓΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ 

 

Εάν ρίξουμε υγρό Β σε σωλήνα σχήματος U, τότε οι ελεύθερες επιφάνειες του υγρού Β 

στα δύο σκέλη του σωλήνα θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Εάν προσθέσουμε στο ένα 

σκέλος του σωλήνα υγρό Α διαφορετικής πυκνότητας από αυτήν του υγρού Β ώστε τα 

δύο υγρά να μην αναμειγνύονται, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα, τότε οι 

ελεύθερες επιφάνειες των δύο υγρών θα βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη. 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


75 
 

 
 

Επειδή το υγρό Β βρίσκεται σε στατική ισορροπία, οι ολικές πιέσεις στα σημεία που 

βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο είναι ίσες. Σύμφωνα με το προηγούμενο σχήμα, για 

τα σημεία 1 και 2 έχουμε: 

P1 =P2 ή Patm +ρA g hA = Patm +ρB g hB     άρα: A

B

h

h








=   

Δηλαδή τα ύψη των στηλών των δύο υγρών μετρημένα από τη διαχωριστική επιφάνεια 

των δύο υγρών είναι αντιστρόφως ανάλογα των πυκνοτήτων των δύο υγρών. 

 

 ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ Pascal 

 

Ο Pascal, το 1646, προκειμένου να αποδείξει τη σπουδαιότητα της πίεσης των υγρών, πραγματοποίησε το 

ακόλουθο πείραμα. Προσάρμοσε έναν λεπτό κατακόρυφο σωλήνα σε μια μικρή οπή στο κέντρο του καπακιού 

ενός δρύινου βαρελιού γεμάτου μέχρι επάνω με νερό, όπως απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα. Το καπάκι 

του βαρελιού είχε εμβαδόν Α = 25·ΙΟ-2 m2, ενώ το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σωλήνα ήταν a = 4· 

ΙΟ -5 m2. Στη συνέχεια, άρχισε να ρίχνει νερό στον σωλήνα. Όταν το νερό έφθασε σε ύψος h = 12 m επάνω 

από το καπάκι, η εξαιρετικά μεγάλη δύναμη στα πλευρικά τοιχώματα του βαρελιού προκάλεσε διάρρηξη στο 

τελευταίο.  

 

 
 

Ο όγκος του νερού στο σωλήνα είναι: V = Αh = (4 10 -5m2)(12m) ή V = 48 10 -5m3 

Έστω m η μάζα του νερού στον σωλήνα. Από την εξίσωση ορισμού της πυκνότητας 

έχουμε: ρ = m/v ή m = p V = 48·ΙΟ -2 kg 

Επομένως, το βάρος του νερού στον σωλήνα είναι: W = mg = 4,8N 
H υδροστατική πίεση στη βάση του σωλήνα υπολογίζεται από πηλίκο:  
P = W/a = 1,2· ΙΟ5 Pa.  
α 4·10~5 m2 

Η πίεση ρ μεταφέρεται αμείωτη σε όλα τα σημεία του νερού που περιέχεται στο 

βαρέλι. Κατά συνέπεια, το μέτρο της κατευθυνόμενης προς τα επάνω δύναμης που 

δέχεται το καπάκι εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης υπολογίζεται από τη σχέση: 

F = ρΑ = (1,2· ΙΟ5 N/m2)(0,25 m2) ή F = 30000 Ν ! 

>£po 
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Σχόλιο: Η υπολογισθείσα δύναμη αντιστοιχεί σε μάζα 3000 kg ή, αλλιώς, σε 3 τό-

νους. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εκπληκτικό λαμβάνοντας υπόψη ότι 

χρησιμοποιήθηκαν μόλις 480 g νερού, δηλαδή κάτι λιγότερο από μισό λίτρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

 

 

 

 ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ  
Ονομάζεται το ρευστό το οποίο: α) ρέει χωρίς να παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και 

τριβές με τα τοιχώματα του δοχείου, β) είναι ασυμπίεστο, γ) δεν παρουσιάζει στροβίλους και η 

ροή του ονομάζεται στρωτή ή μόνιμη, δ) είναι απαλλαγμένο από δυνάμεις συνάφειας. 

 

 ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΦΛΕΒΑ - ΠΑΡΟΧΗ 
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  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ 

  

α) είναι ασυμπίεστο, β) ρέει χωρίς να παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές με τα 

τοιχώματα του δοχείου, γ) σε κάθε σημείο του ρευστού η ταχύτητα και η πυκνότητα 

παραμένουν σταθερές με τον χρόνο, δηλαδή σε ένα σημείο του ρευστού κάθε διερχόμενο 

μόριο έχει την ίδια ταχύτητα, δ) κατά την κίνηση ενός μορίου του ρευστού η ταχύτητά του 

μπορεί να μεταβάλλεται, ε) οι ρευματικές γραμμές δεν τέμνονται, απλώς μπορεί να 

πυκνώνουν ή να αραιώνουν, στ) η εικόνα της ροής δεν αλλάζει με το χρόνο 
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20. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
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Ο νόμος της συνέχεις ισχύει για ιδανικά ρευστά δηλαδή η ροή είναι: α) στρωτή, β) 

ασυμπίεστη, γ) χωρίς τριβές, δ) αστρόβιλη. 

 

 
 

 
 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Οι σχέσεις που ισχύουν για ένα ιδανικό ρευστό είναι:  

   

1 2m m =  ,       1 2V V =  ,       1 1 2 2A A  =  ,      1 2 =  

• Κατά μήκος του σωλήνα ή της φλέβας η ταχύτητα του υγρού δεν είναι παντού ίδια. 

• Εκεί που ο σωλήνας ( φλέβα) στενεύει, οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν και η 

ταχύτητα ροής είναι πιο μεγάλη 

• Εκεί που ο σωλήνας ( φλέβα) ανοίγει οι ρευματικές γραμμές αραιώνουν  και η 

ταχύτητα ροής είναι πιο μικρή 

• Στο εσωτερικό του σωλήνα δεν παρέχεται επιπλέον ρευστό, ούτε χάνεται ρευστό. 

Άρα η μάζα του ρευστού διατηρείται σταθερή. Επομένως η μάζα 1m  του ρευστού 

που εισρέει στον σωλήνα από την διατομή Α1 είναι ίση με την μάζα 2m  του 

ρευστού που εκρέει από τη διατομή Α2.  

Σύμφωνα με τη μαθηματική διατύπωση του νόμου της συνέχειας 1 1 2 2A A  =   κατά 

μήκος οποιουδήποτε σωλήνα (ή φλέβας) η ταχύτητα ροής του ρευστού είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του εμβαδού της εγκάρσιας τομής του σωλήνα (ή της φλέβας). Η πυκνότητα των 

ρευματικών γραμμών ισούται με το πηλίκο του πλήθους των γραμμών που διέρχονται 

κάθετα μέσα από μία εγκάρσια τομή του σωλήνα προς το εμβαδόν αυτής. 

Εφόσον το πλήθος των ρευματικών γραμμών που διέρχονται μέσα από οποιαδήποτε 

διατομή του σωλήνα δεν μεταβάλλεται, η πυκνότητα των ρευματικών γραμμών είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με το εμβαδόν διατομής του σωλήνα. Αυτό δηλώνει ότι η ταχύτητα 
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του ρευστού σε οποιοδήποτε σημείο του σωλήνα είναι ανάλογη της πυκνότητας των 

ρευματικών γραμμών στο σημείο αυτό. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 
 

 
 

 

 

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Η ποσότητα 
21

2
  είναι η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου αφού,  

 1 1 2 2P gy P gy  + = + =   

2 21 1

2 2

m

V V
 

 
= =

 
 

• Η ποσότητα ρgy είναι η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου αφού: 

m U
gy gy

V V


 
= =
 

 

• Η εξίσωση του Bernoulli αποτελεί έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας 

στη ροή των ρευστών. 

• όταν ο σωλήνας είναι οριζόντιος η εξίσωση του Bernoulli παίρνει τη μορφή : 

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
P P + = +           η΄    21

2
P  + =  

Άρα στο στενό μέρος του σωλήνα όπου πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές η 

ταχύτητα ροής αυξάνεται, οπότε η πίεση μειώνεται. Με άλλα λόγια σε περιοχές 

μεγάλης ταχύτητας δημιουργούνται μικρές πιέσεις και αντίστροφα. 

 

• Όταν το ρευστό δεν κινείται (υ1=υ2)  η εξίσωση του Bernoulli παίρνει την μορφή:  

1 1 2 2P gy P gy  + = + =  (νόμος της υδροστατικής) 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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Η ΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 
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Στον τύπο του Doppler θεωρούμε θετική την κατεύθυνση παρατηρητή προς την πηγή. Έτσι οι 

ταχύτητες που έχουν αυτήν την κατεύθυνση παίρνουν πρόσημο (+) αλλιώς παίρνουν πρόσημο (-) 

 

Ο γενικός τύπος είναι:
A s

s

f f
 

 


= (1) 

 

 

 

 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

 

14Α. Αν στον τύπο (1) θέσουμε υΑ=0 και υs=0τότε: A sf f=  

14Β. Αν ο παρατηρητής κινείται προς ακίνητη πηγή τότε υΑ>0 και υs=0 και η (1) γίνεται: 
A sf f

 


+

=  

 

                 υΑ                                                                                υs=0 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    
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14Γ.Αν ο παρατηρητής απομακρύνεται από ακίνητη πηγή τότε υΑ<0 και υs=0 και η (1) γίνεται: 

A sf f
 


−

=  

υΑ                                                υs=0 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Δ. Αν πηγή πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή τότευΑ=0 και υs<0 και η (1) γίνεται: 
A s

s

f f


 
=

−
 

υΑ=0υs 

           ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

 

14Ε. Αν πηγή απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή τότευΑ=0 και υs>0 και η (1) γίνεται: 

A s

s

f f


 
=

+
 

υΑ=0υs 

           ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Ζ. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται αντίρροπα και πλησιάζουν μεταξύ τους  τότε υΑ>0 και υs<0 

και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
+

=
−

 

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Η. Αν πηγή-παρατηρητής κινούνται αντίρροπα και απομακρύνονται μεταξύ τους τότε υΑ<0 και 

υs>0και η (1) γίνεται:     
A s

s

f f
 

 
−

=
+

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

14Θ. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται ομόρροπα και ο παρατηρητής κινείται προς την πηγή 

τότε υΑ>0 και υs>0και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
+

=
+

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

Προσέξτε εδώ ότι αν υΑ=υs τότε fA=fs !! 



92 
 

 

14Ι. Αν πηγή – παρατηρητής κινούνται ομόρροπα και η πηγή κινείται προς τον παρατηρητή 

τότε υΑ<0 και υs<0και η (1) γίνεται:
A s

s

f f
 

 
−

=
−

 

                 υΑ                                                                                                             υs 

               ΘΕΤΙΚΗ ΦΟΡΑ                    

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
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=
dφ

ω
dt

 (1) και  =
dS

u
dt

 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτρόχιος (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 = +  

 

 Γωνιακή επιτάχυνση:  γων

dω
α

dt
= .  

 

 

 

 

 

 

 

Για την επιτρόχιο και τη γωνιακή ταχύτητα ισχύει: αε = αγ R  
Επίσης ισχύουν οι σχέσεις: 

 
 

ω 

ΔS 

u 
Δφ 

R 
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Γωνία στροφής 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 ± αγων t 
Ισχύει όταν Στ≠0=σταθερή οπότε αγων = σταθερή 

 

Γωνία στροφής 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

 

 

 Απόσταση που διανύει σώμα που κυλάει όταν στραφεί κατά Δφ:  

x=R Δφ (1η συνθήκη κύλισης) 

Η μεταφορική ταχύτητα σώματος που κυλάει:  

ucm=ωR (2η συνθήκη κύλισης) 

Σχέση μεταφορικής και γωνιακής επιτάχυνσης σε σώμα που κυλάει:  

αcm=αγων R (3η συνθήκη κύλισης) 

 

Ταχύτητα ενός υλικού σημείου τροχού που κυλίεται χωρίς ολίσθηση: 

 

 
 

cmu u u

→ → →

= +  
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 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

Α) ΕΥΘ. ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ: υcm = s/t 

 
 

Όλα τα σημεία του στερεού έχουν ταχύτητα υ, ίδια με τη ταχύτητα του κέντρου μάζας. 

 

Β) ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ: 
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17. Η επιτάχυνση στη σύνθετη κίνηση:  

 

 

 

 

 Ροπή δύναμης: τ=Fℓ (ℓ είναι η κάθετη απόσταση δύναμης – άξονα ή σημείου περιστροφής) 

 

 

 
 

 



97 
 

 
 

Ροπή ζεύγους δυνάμεων: τ=Fd 
 

 

 

 Ισορροπία στερεού σώματος:  

ΣF=0 ή ΣFx=0 και ΣFy=0 

Στ (ως προς κάθε σημείο)=0 

Οι συνθήκες αυτές ισχύουν και όταν ένα στερεό σώμα έχει υ=σταθ. Και ω=σταθ. 

 Ροπή αδράνειας στερεού:  Ι=m1r1
2+m2r2

2+… Παίζει τον ρόλο της μάζας m στη 

στροφική κίνηση 

 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. 

 Θεώρημα Steiner: Ιp=Icm+Md2
 

 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. 

 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. 

 

Νόμος Newton στην περιστροφική κίνηση : 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. Η ροπή αδράνειας 

εκφράζει στην περιστροφή, ό,τι εκφράζει η μάζα στη μεταφορική κίνηση, δηλαδή την αδράνεια 
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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. 

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 

 

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. 

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

 

 

 

 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: 

 

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.  

 Συνθήκη για να έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση 
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Στροφορμή  

 

 

Στροφορμή υλικού σημείου: L=m∙u∙r 

L=m∙ω∙r2
 

 

 

Στροφορμή στερεού σώματος: L=Iω 

 

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. 

 
 

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+Md2) ω 

Επομένως, η στροφορμή ενός στερεού που περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρ-χεται 

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 σχέση L=f(t) 
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 Ρυθμός μεταβολής της στροφορμής:  
dL

Στ
dt

=  

 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.  

28. Αρχή Διατήρησης Στροφορμής : Αν Στεξ=0  Lσυστ=σταθ 

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. 

 

 Επίδραση ζεύγους δυνάμεων σε στερεό σώμα  

 

 

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

 

 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής: 
21

K Iω
2

=  

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+Md2) 

ω2 

  Κινητική ενέργεια σώματος που κάνει σύνθετη κίνηση: 
2 21 1

K mu Iω
2 2

= +  

  Έργο δύναμης που δημιουργεί σταθερή ροπή : W=τθ (Πρέπει τ=σταθερό) 

 Στιγμιαία ισχύς δύναμης που δημιουργεί (στιγμιαία) ροπή τ όταν το σώμα περιστρέφεται με 

(στιγμιαία) γωνιακή ταχύτητα ω: P=τω.  
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Σχέση κινητικής ενέργειας και στροφορμής: 

2

2

L
K

I
=  και 

2

L
K


=  

 ΘΜΚΕ στην περιστροφική κίνηση:  

 

 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 
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Έργο στις στατικής τριβής στη κύλιση χωρίς ολίσθηση 

 

 

 
 Η κινητική ενέργεια στην κύλιση χωρίς ολίσθηση 
 

Όταν ένα στερεό σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ο λόγος Κμετ/Κστρ είναι σταθερός. 

 

Ρυθμοί μεταβολής στις ενέργειας 
 

 
 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 
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ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ Σ-Λ 

 

Μια περιοδική παλινδρομική κίνηση ονομάζεται ταλάντωση 

Η ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το τετράγωνο 
του πλάτους 

Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, στη διάρκεια μιας περιόδου η δυναμική ενέργεια είναι 
ίση με την κινητική 4 φορές 

Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, στη διάρκεια μιας περιόδου η δυναμική ενέργεια 
μηδενίζεται 2 φορές 

Στις οι ταλαντώσεις στο μακρόκοσμο είναι φθίνουσες 
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Οι δυνάμεις απόσβεσης σε μια φθίνουσα ταλάντωση μεταφέρουν ενέργεια από το 
ταλαντούμενο σύστημα στο περιβάλλον. 

Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται από στις ιδιότητες του 
μέσου καθώς και από το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου που κινείται. 
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση όταν  αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης, η απόσβεση γίνεται 
ταχύτερη 
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος για μια ορισμένη τιμή στις σταθεράς απόσβεσης 
διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη του πλάτους  
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση όταν ο συντελεστής απόσβεσης είναι πολύ μεγάλος η κίνηση είναι 
απεριοδική 
Η περίοδος ταλάντωσης στις συστήματος εξαρτάται από το b και όταν αυτό αυξάνει, 

αυξάνει και η περίοδος στις ταλάντωσης. Οι μεταβολές στις περιόδου λόγω μεταβολής του 

b, είναι μικρές. Έτσι στις φθίνουσες ταλαντώσεις θεωρούμε στις η περίοδος είναι ίδια με 

την περίοδο που εμφανίζεται στο b=0 (ιδιοπερίοδος στις ταλάντωσης). 
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η σταθερά Λ εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης και από τη μάζα 
του ταλαντούμενου σώματος 
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος των διαδοχικών μέγιστων είναι σταθερός 
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα 
Τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων εξασφαλίζουν δύναμη απόσβεσης που εξαρτάται από την 
ταχύτητα, τέτοια ώστε όταν το αυτοκίνητο περνά από ένα εξόγκωμα του δρόμου να μη 
συνεχίζει να ταλαντώνεται για πολύ χρόνο 

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση ο διεγέρτης επιβάλλει στην ταλάντωση τη συχνότητά 
του 

Το πλάτος στις εξαναγκασμένης ταλάντωσης διατηρείται σταθερό και εξαρτάται από τη 
συχνότητα του διεγέρτη 

Ιδιοσυχνότητα στις συστήματος είναι η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται ελεύθερα 
το σύστημα 

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση όταν f=f0 έχουμε συντονισμό και το πλάτος γίνεται 
μέγιστο 
Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση όταν f=f0 και η ταλάντωση δεν έχει απώλειες, το πλάτος 

απειρίζεται 
Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση υπάρχουν δυο τιμές στις συχνότητας του διεγέρτη για στις οποίες 

έχουμε το ίδιο πλάτος 

Το πλάτος ταλάντωσης κατά το συντονισμό εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης  

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η ενέργεια που προσφέρεται στο σύστημα αντισταθμίζει 

στις απώλειες και έτσι το πλάτος στις ταλάντωσης διατηρείται σταθερό 

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο 

σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο 
Σε μια εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση υπάρχει κατάσταση συντονισμού. Αν αυξηθεί η 

αντίσταση, το πλάτος έντασης του ρεύματος ελαττώνεται.  

Κατά τη δημιουργία διακροτήματος, ο χρόνος ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς 

του πλάτους ονομάζεται περίοδος διακροτήματος 

Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δυο απλών αρμονικών ταλαντώσεων εξαρτάται 

από στις συχνότητες, τα πλάτη, τη διαφορά φάσης και στις διευθύνσεις των επιμέρους 

αρμονικών ταλαντώσεων. 

Κύμα ονομάζεται μια διαταραχή που διαδίδεται 

Κατά τη διάδοση στις κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ορμή στις ένα σημείο του χώρου 

σε κάποιο άλλο, όχι όμς και ύλη 

Σύμφωνα με την αρχή στις επαλληλίας, αν δυο ή περισσότερα κυματα διαδίδονται σε ένα 

μέσο, η απομάκρυνση στις σημείου του μέσου στις τη θέση ισορροπίας του είναι ίση με τη 

συνισταμένη των απομακρύνσεων που οφείλονται στα επιμέρους κύματα 
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Το αποτέλεσμα στις ταυτόχρονης διάδοσης δυο ή περισσοτέρων κυμάτων στο ίδιο μέσο 

ονομάζεται στμβολή κυμάτων 

Η συμβολή δυο κυμάτων ίδιου πλάτους που προέρχονται στις σύγχρονες πηγές κυμάτων 

και διαδίδονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, έχει ως αποτέλεσμα τα σημεία για τα οποία η 

διαφορά των αποστάσεών στις στις στις πηγές είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

κύματος λ, να ταλαντώνονται έντονα  

Η συμβολή δυο κυμάτων ίδιου πλάτους που προέρχονται στις σύγχρονες πηγές κυμάτων 

και διαδίδονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, έχει ως αποτέλεσμα τα σημεία για τα οποία η 

διαφορά των αποστάσεών στις στις στις πηγές είναι περιττό πολλαπλάσιο του μισού μήκους 

κύματος , να μένουν διαρκώς ακίνητα 

Η αρχή στις επαλληλίας παραβιάζεται μόνο όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά ώστε να 

μεταβάλλουν στις ιδιότητες του μέσου στο οποίο διαδίδονται. 

Η αρχή στις επαλληλίας παραβιάζεται μόνο όταν οι δυνάμεις που ασκούνται στα σωματίδια 

του μέσου δεν είναι ανάλογες στις απομάκρυνσης 

Η αρχή στις επαλληλίας δεν ισχύει στα κύματα που δημιουργούνται στις έκρηξη 

Κατά τη συμβολή κυμάτων που προέρχονται στις σύγχρονες πηγές κυμάτων τα σημεία στα 

οποία έχουμε ενισχυτική συμβολή και τα σημεία στα οποία έχουμε απόσβεση, βρίσκονται 

πάνω σε υπερβολές 

Σύγχρονες πηγές κυμάτων είναι αυτές  για στις οποίες η διαφορά φάσης στις είναι  Δφ=0 

Σύμφωνες πηγές κυμάτων είναι αυτές  για στις οποίες  η διαφορά φάσης  στις είναι Δφ=σταθ 

Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα στις συμβολής δυο κυμάτων στις στις συχνότητας 

και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις  

Το πλάτος σε στάσιμο κύμα δεν είναι ίδιο για όλα τα σημεία του μέσου αλλά εξαρτάται 

στις τη θέση των σημείων 

Σε μια χορδή στην οποία έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα η ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς 

στις ελαστική δυναμική ενέργεια  όταν η χορδή είναι στιγμιαία ακίνητη σε κινητική όταν η 

χορδή  διέρχεται στις τη θέση ισορροπίας  

Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν ασκούνται δυνάμεις λέγονται 

μηχανικά στερεά. 

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

Στη στροφική κίνηση τα σώματα αλλάζουν προσανατολισμό 

Η γωνιακή επιτάχυνση έχει τη κατεύθυνση του dω. 

Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και αλλάζει προσανατολισμό κάνει σύνθετη κίνηση 

Η σύνθετη κίνηση μπορεί να μελετηθεί ως επαλληλία μιας μεταφορικής και μιας 

στροφικής κίνησης 

Κέντρο μάζας στερεού σώματος ονομάζεται το σημείο εκείνο που κινείται στις ένα υλικό 

σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος, αν σε αυτό ασκούνταν στις οι δυνάμεις που 

ασκούνται στο σώμα 

Το κέντρο μάζας ομογενών και συμμετρικών σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο 

συμμετρίας στις 

Το κέντρο μάζας στις σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα 

Αν ένα σώμα βρίσκεται σε μέσα σε ομογενές πεδίο βαρύτητας το κέντρο μάζας συμπίπτει 

με το κέντρο βάρους 

Θετική είναι η ροπή στις δύναμης που τείνει να στρέψει το σώμα αντίθετα από τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού 

Η ροπή ζεύγους είναι ίδια ως στις οποιοδήποτε σημείο 
Η γραμμική ταχύτητα είναι πάντοτε εφαπτόμενη στην τροχιά στις κίνησης. 
Η γωνιακή ταχύτητα είναι κάθετη στο επίπεδο στις κυκλικής τροχιάς στο κέντρο  και έχει φορά 

που καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού: 

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

αλλά κάθε σημείο του έχει διαφορετική (εν γένει) γραμμική ταχύτητα, ανάλογη στις 

απόστασής του από τον άξονα περιστροφής. 
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Η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι υπεύθυνη για την μεταβολή στις διεύθυνσης στις γραμμικής 

ταχύτητας u και έχει τη διεύθυνση στις ακτίνας στις τροχιάς. 

 
Η Επιτρόχιος επιτάχυνση μετρά το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το μέτρο στις γραμμικής 

ταχύτητας και έχει τη διεύθυνση στις εφαπτομένης 

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. 

 

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

σώματος, στις μπορεί η ροπή ζεύγους. Ένα ζεύγος δυνάμεων δεν μπορεί να μετακινήσει 

ένα σώμα, αλλά μόνο να το περιστρέψει. 

 

Οι παράγοντες από στις οποίους εξαρτάται η ροπή αδράνειας είναι: α) η μάζα, β) Η θέση 

του άξονα περιστροφής, γ) η κατανομή στις μάζας του στερεού. 

 

Το θεώρημα Steiner ισχύει όταν ο άξονας περιστροφής είναι παράλληλος στις τον άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο μάζας και ισχύει ακόμη και όταν ο άξονας περιστροφής 

βρίσκεται έξω από το σώμα. 

 

Η ροπή αδράνειας ως στις άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας είναι μικρότερη από 

τη ροπή αδράνειάς του ως στις οποιονδήποτε άλλο άξονα που είναι παράλληλος σε αυτόν. 

 

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

περιστροφής. 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας στις σώματος τόσο πιο δύσκολα αλλάζει η περιστροφική 

κατάσταση του σώματος. 

Η ροπή αδράνειας εκφράζει στην περιστροφή, ό,τι εκφράζει η μάζα στη μεταφορική κίνηση, δηλαδή 

την αδράνεια του σώματος στη στροφική κίνηση. Ενώ στις η μάζα στις σώματος είναι σταθερό 

μέγεθος η ροπή αδράνειας εξαρτάται κάθε φορά από τη θέση του άξονα περιστροφής. 

 

Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν, 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. 

 

Ο θεμελιώδης νόμος στις στροφικής κίνησης ισχύει και όταν ο άξονας περιστροφής μετατοπίζεται, 

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 στις κίνησης. 

 

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

κύλιση στις τροχού που κινείται ευθύγραμμα. 

Η σχέση Στ =Ια 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.  

 

Η στροφορμή στις στερεού σώματος είναι μηδενική, όταν το σώμα δεν περιστρέφεται. 
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Η στροφορμή στις στερεού που περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρ-χεται 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 στις στροφορμής 

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

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

στις στροφορμής στερεού σώματος. 

 
Κατά την περιστροφή στις Γης γύρω από τον εαυτό στις (ιδιοπεριστροφή), επειδή η ελκτική 

δύναμη που δέχεται από τον Ήλιο δε δημιουργεί ροπή, αφού ο φορέας στις διέρχεται από το 

κέντρο μάζας στις, η στροφορμή στις Γης παραμένει σταθερή. Επομένως η χρονική διάρκεια 

περιστροφής στις Γης γύρω από τον εαυτό στις παραμένει σταθερή -24 ώρες 

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

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

συμβαίνει, γιατί το θεώρημα είναι συνέπεια στις αρχής διατήρησης στις 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 
Το συνολικό Έργο στις στατικής τριβής στη κύλιση χωρίς ολίσθηση είναι μηδέν 

Όταν ένα στερεό σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ο λόγος Κμετ/Κστρ είναι σταθερός. 

 

Το θεώρημα μεταβολής στις κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε) εφαρμόζεται για ένα σώμα. 

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

 

Η αρχή διατήρησης στις μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) Εφαρμόζεται για ένα σύστημα 

σωμάτων  και όχι για ένα σώμα. Ισχύει ΜΟΝΟ,  αν οι στις οι δυνάμεις που παράγουν 

έργο, είναι συντηρητικές (Διατηρητικές). 

 

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

συστήματος παραμένει σταθερή 

Τη στροφορμή που σχετίζεται με την περιστροφή στις σώματος γύρω από τον άξονα που 

περνάει από το κέντρο μάζας του την ονομάζουμε σπιν (spin) 

Τα pulsars όταν εξαντλήσουν στις πηγές ενέργειας που διαθέτουν συρρικνώνονται και 

αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

Κεντρική ονομάζεται η κρούση κατά την οποία τα διανύσματα των ταχυτήτων των 

κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία 

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία τα διανύσματα των ταχυτήτων των 

κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες  

Ελαστική είναι η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος 

των συγκρουόμενων σωμάτων 

Ανελαστική ονομάζεται η κρούση στην οποία ένα μέρος στις αρχικής κινητικής ενέργειας 

των σωμάτων μετατρέπεται σε θερμότητα 

Φαινόμενο Doppler  είναι το φαινόμενο κατά το οποίο, όταν πηγή ήχου και παρατηρητής 

βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ στις , τότε η συχνότητα  του ήχου που 

αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια με αυτήν που εκπέμπει η πηγή 
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Παρατηρητής που κινείται μαζί με την πηγή αντιλαμβάνεται την ίδια συχνότητα με αυτήν 

που εκπέμπει η πηγή. 

Αν μια πηγή ήχου πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή, ο παρατηρητής ακούει οξύτερο ήχο, 

δηλαδή ήχο μεγαλύτερης συχνότητας από αυτήν στις πηγής. 

Αν μια πηγή ήχου απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή, ο παρατηρητής ακούει 

βαρύτερο ήχο, δηλαδή ήχο μικρότερης συχνότητας από αυτήν στις πηγής 

Ως θετική φορά για τα διανύσματα υs και  Υa θεωρούμε τη φορά από τον παρατηρητή 

στις την πηγή 

Ο αέρας είναι το μέσο διάδοσης των ηχητικών κυμάτων και δεχόμαστε ότι είναι ακίνητος 

Οι ταχύτητες υs και  Υa αναφέρονται ως στις τον αέρα, δηλαδή ως στις τη Γή 

Όταν έχουμε Ακίνητη πηγή-ακίνητο παρατηρητή τότε Όσα μέγιστα παράγει η πηγή, τόσα 

ακριβώς φτάνουν στον παρατηρητή. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται την ίδια συχνότητα 

με αυτήν στις πηγής 

Όταν έχουμε Παρατηρητή να πλησιάζει ακίνητη πηγή τότε  Στον παρατηρητή φθάνουν 

περισσότερα μέγιστα του ήχου στη μονάδα του χρόνου από όσα παράγει η πηγή και το 

μήκος κύματος δεν αλλάζει 

Όταν έχουμε Παρατηρητή να απομακρύνεται από ακίνητη πηγή τότε: Στον παρατηρητή 

φθάνουν λιγότερα μέγιστα του ήχου στη μονάδα του χρόνου από όσα παράγει η πηγή και 

το μήκος κύματος δεν αλλάζει 

Όταν έχουμε Πηγή να πλησιάζει ακίνητο παρατηρητή τότε: Δεν αλλάζει η ταχύτητα του 

ήχου ως στις τον παρατηρητή. Η ταχύτητα του ήχου θα είναι πάλι υ γιατί η ταχύτητα 

διάδοσης στις κύματος εξαρτάται μόνο από το μέσο διάδοσης και δεν επηρεάζεται από 

την κίνηση στις πηγής. Το μήκος κύματος αλλάζει 

‘Όταν έχουμε Πηγή να  απομακρύνεται από ακίνητο παρατηρητή τότε: Δεν αλλάζει η 

ταχύτητα του ήχου ως στις τον παρατηρητή. Η ταχύτητα του ήχου θα είναι πάλι υ γιατί η 

ταχύτητα διάδοσης στις κύματος εξαρτάται μόνο από το μέσο διάδοσης και δεν 

επηρεάζεται από την κίνηση στις πηγής. Το μήκος κύματος αλλάζει 

Στο φαινόμενο Doppler o παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα μεγαλύτερη από τη 

συχνότητα στις πηγής, όταν η μεταξύ στις απόσταση μειώνεται, και με συχνότητα 

μικρότερη από τη συχνότητα στις πηγής, όταν η μεταξύ στις απόσταση αυξάνεται. 

Για να έχουμε φαινόμενο Doppler πρέπει να υπάρχει σχετική κίνηση πηγής- παρατηρητή, 

δηλαδή να αλλάζει η απόστασή στις. 

Δεν έχουμε φαινόμενο doppler όταν: a. Πηγή και παρατηρητής κινούνται με την ίδια 

ταχύτητα στις την ίδια κατεύθυνση, ή δεν κινούνται. B. Πηγή βρίσκεται στο κέντρο 

κυκλικού στίβου και παρατηρητής κινείται στην περιφέρεια (δεν αλλάζει η απόστασή 

στις) ή το αντίθετο 

Το φαινόμενο Doppler αφορά κάθε είδους κύματα, στις μηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά , 

ηχητικά.  
Παρατηρώντας οι αστρονόμοι στις συχνότητες (ή τα μήκη κύματος) του φωτός που εκπέμπονται 

από τα χημικά στοιχεία κάποιου μακρινού άστρου, διαπιστώνουν ότι οι συχνότητες είναι 

διαφοροποιημένες σε σχέση με στις αντίστοιχες συχνότητες που εκπέμπουν τα ίδια στοιχεία πάνω 

στη Γη. Από τη διαφοροποίηση αυτή, που οφείλεται στο φαινόμενο Doppler, εξάγουν 

συμπεράσματα για την ταχύτητα με την οποία κινείται το άστρο σε σχέση με τη Γη. 

Η αστυνομία είναι εφοδιασμένη με συσκευές ραντάρ που ελέγχουν στις ταχύτητες των οχημάτων. 

Το ραντάρ, ακίνητο ως στις το δρόμο, εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο ανακλάται 

πάνω στο διερχόμενο όχημα. Το κύμα επιστρέφει στο ραντάρ με συχνότητα ελαφρά διαφορετική, 

αφού η πηγή του (το όχημα) κινείται σε σχέση με τον παρατηρητή (ραντάρ). Από τη διαφορά στις 

συχνότητας ανάμεσα στο κύμα που εκπέμπεται και σε αυτό που επιστρέφει η συσκευή υπολογίζει 

την ταχύτητα του οχήματος. 

Το φαινόμενο Doppler εφαρμόζεται εφόσον η ταχύτητα υsτης πηγής του ήχου ή η ταχύτητα Υα 

του παρατηρητή είναι μικρότερες από την ταχύτητα υ του ήχου. Όταν οι ταχύτητες υsκαι Υα 

γίνονται συγκρίσιμες με την ταχύτητα υ,τότε οι σχέσεις που δίνουν τη συχνότητα Fa του ήχου 

που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής πρέπει να τροποποιηθούν. Όταν οι ταχύτητες υs και Υα είναι 
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μεγαλύτερες από την ταχύτητα υ του ήχου, οι σχέσεις του φαινομένου Doppler δεν έχουν νόημα. 

Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε δημιουργία κρουστικού κύματος 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


