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ΘΕΩΡΙΑ 

 

4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην  μέχρι τώρα μελέτη της κίνησης των σωμάτων θεωρούσαμε τις διαστάσεις του 

αμελητέες και τα χαρακτηρίζαμε ως υλικά σημεία. 

 Τα υλικά σημεία μπορούν να εκτελέσουν μόνο μεταφορική κίνηση. Τα σώματα 

όμως έχουν διαστάσεις και εκτός από μεταφορική μπορούν να εκτελέσουν και 

στροφική κίνηση. Τα περισσότερα εκτελούν σύνθετη κίνηση. 

Όταν ένα σώμα δέχεται δυνάμεις τότε αυτό παραμορφώνεται προσωρινά ή μόνιμα.  

Τα στερεά που έχουν διαστάσεις και δεν παραμορφώνονται όταν δέχονται δυνάμεις 

ονομάζονται μηχανικά στερεά.  

 

4-2 ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Οι κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ένα σώμα είναι μεταφορική , στροφική και 

σύνθετη. 

Στη μεταφορική κίνηση όλα τα σημεία του σώματος έχουν κάθε χρονική στιγμή 

την ίδια ταχύτητα.  

Η μεταφορική κίνηση μπορεί να μην είναι ευθύγραμμη. Ένα διάνυσμα που ενώνει 

δύο σημεία πάνω στο σώμα που εκτελεί μεταφορική κίνηση μετατοπίζεται παράλληλα 

στον εαυτό του. 

Στη στροφική κίνηση αλλάζει ο προσανατολισμός του σώματος. Υπάρχει μια 

ευθεία , ο άξονας περιστροφής , που όλα τα σημεία του είναι διαρκώς ακίνητα και όλα 

τα άλλα εκτελούν κυκλική κίνηση γύρω από αυτόν.  

Το μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα περιστρέφεται ένα σώμα ονομάζεται 

γωνιακή ταχύτητα ω με μονάδα το rad/s. Όταν η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος 

είναι σταθερή τότε η κίνησή του ονομάζεται ομαλή κυκλική. Η γωνιακή ταχύτητα είναι 

διανυσματικό μέγεθος με διεύθυνση πάνω στον άξονα περιστροφής και φορά που 

προκύπτει από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία.  

Δίνεται από τη σχέση: 
dt

d
  , όπου θ η γωνία που διαγράφει ένα σημείο του 

σώματος. 

Όταν η γωνιακή ταχύτητα μεταβάλλεται τότε έχουμε γωνιακή επιτάχυνση η οποία 

ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας και έχει μονάδα το rad/s2. 

Η γωνιακή επιτάχυνση είναι και αυτή μέγεθος διανυσματικό με διεύθυνση τον άξονα 

περιστροφής και φορά αυτή του dω.  

Δίνεται από τη σχέση:
dt

d
   . 

Ένα σώμα που εκτελεί ταυτόχρονα μεταφορική και 

στροφική κίνηση λέμε ότι εκτελεί σύνθετη κίνηση. 

Η σύνθετη κίνηση μπορεί να μελετηθεί ως η 

επαλληλία μιας μεταφορικής και μιας στροφικής 

κίνησης. 
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  Παράδειγμα σύνθετης κίνησης είναι η κύλιση ενός τροχού. Όλα τα σημεία του 

εκτελούν ταυτόχρονα μια μεταφορική και μια στροφική κίνηση. Η ταχύτητα κάθε 

σημείου είναι το διανυσματικό άθροισμα των δύο αυτών ταχυτήτων.    

Παρατηρώντας τη σύνθετη κίνηση ενός στερεού σώματος βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 

σημείο το οποίο εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση. Το σημείο αυτό είναι το κέντρο 

μάζας του σώματος. 

Το κέντρο μάζας ενός στερεού είναι εκείνο το σημείο που κινείται όπως ένα 

υλικό σημείο με μάζα ίση με τη μάζα του σώματος αν σε αυτό ασκούνται όλες οι 

δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 

Η κύλιση του τροχού. 

Ένα τροχός που κυλάει χωρίς να ολισθαίνει εκτελεί σύνθετη κίνηση.  Αν σε χρόνο 

dt  μετακινηθεί κατά ds τότε κάθε σημείο της περιφέρειάς του θα στραφεί κατά τόξο 

ds  στο οποίο αντιστοιχεί γωνία dθ. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του είναι: 

dt

ds
cm   ,  όμως  dsRd

R

d
ds  


   Άρα 

dt

d
Rcm


    και επειδή 

dt

d
    θα έχουμε                                                 Rcm     

Αν ο τροχός εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση τότε η επιτάχυνση του κέντρου μάζας 

του ( cm ) θα συνδέεται με τη γωνιακή επιτάχυνση   με τη σχέση  

Rcm    

 

 

4-3 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Για να περιστραφεί ένα στερεό δεν αρκεί να εφαρμόσουμε μια μεγάλη δύναμη αλλά 

θα πρέπει η δύναμη αυτή να εφαρμοστεί και κατάλληλα. Γνωρίζουμε ότι για να ανοίξει 

μια πόρτα εύκολα θα πρέπει η δύναμη να είναι κάθετη σε αυτή και κοντά στο πόμολο. 

Όχι κοντά στους  μεντεσέδες. 

Έτσι ορίζουμε ένα καινούργιο μέγεθος που περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης 

να στρέφει ένα σώμα. Το μέγεθος αυτό ονομάζεται ροπή δύναμης.   

Α) Ροπή ως προς άξονα. 

Η ροπή μιας δύναμης η οποία είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής είναι 

διανυσματικό μέγεθος με μέτρο lF   , όπου l είναι η απόσταση του φορέα της 

δύναμης από τον άξονα περιστροφής. Η διεύθυνσή της είναι ο άξονας περιστροφής και 

η φορά της προκύπτει από τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία 

Συμβατικά, θα θεωρούμε τη ροπή θετική αν τείνει να στρέψει το σώμα  αντίθετα 

από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού. 

Αν ο φορέας της δύναμης είναι παράλληλος με τον άξονα περιστροφής τότε η ροπή 

της δύναμης είναι μηδέν. 

Αν ο φορέας της δύναμης δεν είναι κάθετος  στον άξονα περιστροφής τότε η δύναμη 

αναλύεται σε δύο συνιστώσες, μία σε διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής  και 



μία σε παράλληλη διεύθυνση με τον άξονα περιστροφής. Έτσι η ροπή της δύναμης 

ισούται με τη ροπή της κάθετης συνιστώσας.  

Αν σε ένα σώμα εφαρμόζονται δύο ή περισσότερες ροπές 

τότε η συνολική ροπή προκύπτει ως το αλγεβρικό άθροισμα 

όλων των ροπών. 

Έτσι η ροπή που δέχεται το σώμα του σχήματος είναι:    

221121 lFlF     

 

B) Ροπή ως προς σημείο. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προφανής άξονας περιστροφής τότε η ροπή 

ορίζεται ως προς κάποιο σημείο. 

Ο ορισμός της ροπής ως προς κάποιο σημείο είναι παρόμοιος με αυτόν της ροπής ως 

προς άξονα μόνο που τώρα η διεύθυνση της είναι στην ευθεία που περνάει από το 

σημείο και είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο.  

Ροπή ζεύγους δυνάμεων. 

Δύο δυνάμεις θα λέμε ότι αποτελούν ζεύγος δυνάμεων αν οι φορείς τους είναι 

παράλληλοι, έχουν ίδιο μέτρο και έχουν αντίθετη φορά. 

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο.  

Απόδειξη: 

Έστω το ζεύγος δυνάμεων του σχήματος και ένα τυχαίο σημείο Λ ως προς το οποίο 

υπολογίζουμε την ροπή τους. Αυτή θα είναι: 

 

 

 

221121 xFxF     , όμως 21 FF   

και dxx  21  άρα  dF  1  
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4-4 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Ένα στερεό σώμα ισορροπεί όταν δεν εκτελεί ούτε μεταφορική ούτε στροφική 

κίνηση. Αυτό ισχύει όταν: 

0,0,0  yx FF   

 

4-5  ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 

Η δυσκολία που συναντά μία δύναμη όταν πάει να μετακινήσει ένα σώμα εκφράζεται 

από τη μάζα του σώματος. Για τη στροφική κίνηση, ορίζεται ένα αντίστοιχο μέγεθος 

που ονομάζεται ροπή αδράνειας. 

Η ροπή αδράνειας ως προς κάποιο άξονα περιστροφής ισούται με το άθροισμα 

των στοιχειωδών μαζών οι οποίες αποτελούν το σώμα επί το τετράγωνο της 

απόστασής τους από τον άξονα περιστροφής. 

Δηλ.                     .....2

22

2

11  rmrmI  

Η ροπή αδράνειας είναι μέγεθος μονόμετρο και έχει μονάδα το  
21 mkg    

Η εύρεση της ροπής αδράνειας για ομογενή στερεά συγκεκριμένου σχήματος γίνεται 

με την χρήση ολοκληρωμάτων. Αλλιώς βρίσκεται πειραματικά. 

 Αν είναι γνωστή η ροπή αδράνειας ενός στερεού ως προς ένα άξονα που περνάει 

από το κέντρο μάζας του σώματος τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας 

του σώματος ως προς οποιοδήποτε άξονα παράλληλο σε αυτό με τη σχέση  

                                   
2dMII cm   

όπου:  cmI   η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα που περνάει από το κέντρο μάζας, 

 I   είναι η ροπή αδράνειας του παράλληλου άξονα,  

              d  είναι η απόσταση των δύο αξόνων και 

    M  είναι η μάζα του σώματος 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως θεώρημα παράλληλων αξόνων ή θεώρημα του 

Steiner. 

 

4.6 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αφού σε αντιστοιχία με τη μάζα για τη μεταφορική κίνηση έχουμε τη ροπή 

αδράνειας για τη στροφική κίνηση υπάρχει και μία σχέση ανάλογη με αυτή του 

δεύτερου νόμου του Newton. Η σχέση αυτή είναι: 

 

                               aI    

Η συνισταμένη ροπή που δέχεται ένα σώμα το οποίο περιστρέφεται γύρω από 

σταθερό άξονα ισούται με το γινόμενο της ροπής αδράνειας ως προς τον άξονα 

περιστροφής επί τη γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. 



Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και σε περιπτώσεις που το σώμα 

εκτελεί σύνθετη κίνηση αρκεί ο άξονας περιστροφής να διέρχεται από το κέντρο μάζας 

, να είναι άξονας συμμετρίας και να μην αλλάζει προσανατολισμό κατά την κίνηση. 

 

 

4-7 ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 

Όταν ένα σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ τότε έχει ορμή που δίνεται από τη 

σχέση mP  . Όμοια, για τη στροφική κίνηση μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα 

παρόμοιο μέγεθος που ονομάζεται στροφορμή. 

Α) Στροφορμή υλικού σημείου. 

Αν ένα σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτελεί κυκλική κίνηση ακτίνας r τότε 

ορίζουμε την στροφορμή του από τη σχέση rpL    ή rmL    . 

Η στροφορμή ορίζεται ως προς ένα άξονα που διέρχεται από το κέντρο της κυκλικής 

τροχιάς και είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς. Είναι μέγεθος διανυσματικό με 

διεύθυνση τον άξονα περιστροφής και φορά που προκύπτει από τον κανόνα του δεξιού 

χεριού. Η μονάδα της στο S.I. είναι το     smkg /1 2   

Β) Στροφορμή στερεού σώματος. 

Έστω ένα στερεό σώμα που περιστρέφεται γύρω από ένα  άξονα. Το σώμα αυτό 

μπορεί  να χωριστεί σε πολλά στοιχειώδη σωματίδια. Όλα τα σωματίδια αυτά 

περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω. Η στροφορμή του καθενός είναι  

iiii rmL     όμως  ii r  άρα 
2

 rmL ii   Έτσι, η συνολική στροφορμή 

του στερεού σώματος είναι το άθροισμα όλων των στροφορμών:  

.....)(.... 2

22

2

11

2

22

2

11  rmrmrmrmL  .  

Όμως το μέγεθος    .....2

22

2

11  rmrm   ισούται με τη ροπή αδράνειας ( Ι )του 

σώματος άρα θα έχουμε  

                                           IL  

Η διεύθυνση της στροφορμής είναι ο άξονας περιστροφής και η φορά προκύπτει από 

τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

Όταν ένα σώμα περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που περνάει από το κέντρο 

μάζας του σώματος τότε η στροφορμή ονομάζεται και σπιν. 

 

Γ) Στροφορμή συστήματος 

Η στροφορμή ενός συστήματος σωμάτων ισούται με το διανυσματικό άθροισμα των 

στροφορμών των σωμάτων από τα οποία αποτελείται το σύστημα. Δηλ. 

....21  LLL  

 

 

 



ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ 

ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Με παραγώγιση της σχέσης  IL  προκύπτει ότι 


aI

dt

d
I

dt

dL
 .        

Όμως   I  άρα 
dt

dL
 . 

Η συνολική ροπή δηλαδή που ασκείται σε ένα σώμα ισούται με το ρυθμό 

μεταβολής της στροφορμής του. 

Όταν οι δυνάμεις είναι εσωτερικές , δηλαδή είναι δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων του 

συστήματος, τότε η ολική ροπή τους είναι μηδέν. Έτσι, η συνολική ροπή του 

συστήματος είναι η ροπή μόνο των εξωτερικών δυνάμεων. Η προηγούμενη σχέση 

επομένως μπορεί να γραφεί 
dt

dL
   

4-8 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ 

Όταν ένα σώμα δεν δέχεται εξωτερικές ροπές (Στ=0) τότε 
dt

dL
0  που σημαίνει ότι 

η στροφορμή του σώματος παραμένει σταθερή. Δηλ    LL  ή  2211   II  

Όμοια για ένα σύστημα σωμάτων, όταν η συνολική εξωτερική ροπή που δέχεται το 

σύστημα είναι μηδέν τότε η στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή. 

 

4-9 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Έστω ένα σώμα που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω. 

Χωρίζουμε το σώμα σε στοιχειώδη σωματίδια. Το κάθε ένα από αυτά θα έχει κινητική 

ενέργεια 
2

2

1
ii mK   . Όμως 

2

ir  άρα  
22

2

1
 rmK ii  . Έτσι η 

συνολική κινητική ενέργεια του σώματος θα είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών 

ενεργειών των στοιχειωδών σωματιδίων. Άρα ...
2

1

2

1 2

2

2

2

2

1

2

1  rmrmK 

...)(
2

1 2

22

2

11

2  rmrmK   Όμως το μέγεθος    .....2

22

2

11  rmrm   

ισούται με τη ροπή αδράνειας ( Ι )του σώματος άρα θα έχουμε 
2

2

1
 IK  .  

Αν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα και στροφική και μεταφορική κίνηση τότε η 

συνολική κινητική ενέργεια ισούται με το άθροισμα των δύο αυτών δηλαδή: 

22

2

1

2

1
   ImKKK cm   

 



 

4-10 ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Το έργο που παράγει μια δύναμη κατά τη στροφική κίνηση μπορούμε να το 

εκφράσουμε με τη βοήθεια της ροπής.  

Έστω μια δύναμη F η οποία περιστρέφει ένα σώμα κατά γωνία dθ. Το στοιχειώδες 

έργο που παράγει η δύναμη δίνεται από τη σχέση         ddW  . 

Αν η ροπή είναι σταθερή και η συνολική γωνία που στρέφεται το σώμα είναι θ τότε 

το συνολικό έργο που παράγει η δύναμη είναι       W  

Η ισχύς της δύναμης είναι ο ρυθμός με τον οποίο παράγει έργο και δίνεται από τη 

σχέση              P   

Όταν μια δύναμη (ή ροπή) ασκείται σε ένα σώμα τότε παράγει έργο το οποίο 

προστίθεται στην κινητική ενέργεια του σώματος. Έτσι  το θεώρημα μεταβολής της 

κινητικής ενέργειας γενικεύεται και για τη στροφική κίνηση: 

22

2

1

2

1
    IIdWKKdW  

 

 

 


