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Περιγράφοντασ την Κίνηςη ενόσ ςτερεού ςώματοσ… 

Πρόχειρεσ επιςημάνςεισ 

Η περιγραφό τησ Κύνηςησ ενόσ ςώματοσ εύναι η διαδικαςύα κατϊ την οπούα 

μπορούμε να υπολογύςουμε ποςότητεσ που την προςδιορύζουν ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό. Να 

μπορούμε δηλαδό να «προβλϋψουμε» με ακρύβεια την θϋςη και την ταχύτητα του ςώματοσ 

κατϊ την διϊρκεια τησ Κύνηςησ του. 

Στην Φυςικό τησ Α Λυκεύου μελετόςαμε την Κύνηςη ςωμϊτων που θεωρούςαμε ότι 

δεν ϋχουν διαςτϊςεισ, ςτην Γ Λυκεύου θα μελετόςουμε την κύνηςη ςωμϊτων που ϋχουν 

διαςτϊςεισ.  

Μηχανικά Στερεά λϋγονται τα ςώματα που θεωρούμε ότι δεν παραμορφώνονται 

όταν αςκούνται ςε αυτϊ δυνϊμεισ. Τα μηχανικϊ ςτερεϊ ϋχουν διαςτϊςεισ που δεν 

μπορούμε να αγνοόςουμε. Ένα ςτερεό ϋχοντασ διαςτϊςεισ μπορεύ να εκτελϋςει, εκτόσ από 

την μεταφορικό κύνηςη και μια ςτροφικό κύνηςη, ό ακόμα και μια ςύνθετη κύνηςη. 

Η μελϋτη των Κινόςεων γύνεται με την χρόςη των θεμελιωδών Νόμων τησ 

Μηχανικόσ 

 Θεμελιώδησ Νόμοσ τησ Μηχανικόσ -2οσ Νόμοσ Νεύτωνα 

 Θεμελιώδησ Νόμοσ τησ Στροφικόσ Κύνηςησ 

Η μελϋτη τησ Κύνηςησ εύναι η «επαλληλία» των επιμϋρουσ κινόςεων που μπορούν να 

μελετηθούν ξεχωριςτϊ ςτην περύπτωςη τησ ςύνθετησ Κύνηςησ ενόσ Στερεού Σώματοσ. Στην 

πρϊξη η μελϋτη τησ Κύνηςησ ενόσ ςτερεού ςώματοσ εύναι η γενύκευςη τησ μελϋτησ για την 

κύνηςη ενόσ υλικού ςημεύου. 

Η Μεταφορική Κίνηςη του ςτερεού μπορεύ να μελετηθεύ ςαν την κύνηςη του 

Κϋντρου Μϊζασ (cm) του ςτερεού. Για τον λόγο αυτό ςχεδιϊζουμε όλεσ τισ δυνϊμεισ που 

αςκούνται ςτο ςτερεό ςαν να αςκούνταν ςτο Κϋντρο Μϊζασ και εφαρμόζουμε τον 2ο Νόμο 

του Νεύτωνα.                                                              ⃗⃗    

  ⃗⃗     ⃗⃗       ,      ⃗⃗    
  ⃗⃗   

  
                                        ⃗⃗  

 όπου βέβαια Μ είναι η μάζα του ςτερεού και      η επιτάχυνςη του κέντρου μάζασ του 

ςτερεού. 

Η Στροφική Κίνηςη του ςτερεού γύνεται γύρω από ϋναν ϊξονα περιςτροφόσ που 

μπορεύ να διϋρχεται από το Κϋντρο Μϊζασ ό κϊποιο ϊλλο ςημεύο του ςτερεού. Έχοντασ 

ςχεδιϊςει όλεσ τισ δυνϊμεισ που αςκούνται ςτο ςτερεό μπορούμε να μελετόςουμε την 

κύνηςη, εφαρμόζοντασ τον Θεμελιώδη Νόμο τησ Στροφικόσ Κύνηςησ. 

   Μ   
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                 ,         
  

  
 

όπου βέβαια        το αλγεβρικό άθροιςμα των ροπών,       η ροπή 

αδράνειασ του ςτερεού υπολογιςμένα ωσ προσ τον άξονα περιςτροφήσ 

(ο) και      η γωνιακή επιτάχυνςη του ςτερεού. Και βέβαια 

            έχουν την ίδια κατεύθυνςη. 

Μια ερμηνεία των θεμελιωδών Νόμων 

Δύναμη            Επιτϊχυνςη  Μεταβολό τησ Μεταφορικόσ κινητικόσ κατϊςταςησ 

Ροπό             Γωνιακό Επιτϊχυνςη Μεταβολό τησ Γωνιακόσ κινητικόσ κατϊςταςησ 

Η αντύςταςη που προβϊλει κϊθε ςτερεό ςώμα ςε κϊθε προςπϊθεια μεταβολόσ τησ 

Κινητικόσ τουσ κατϊςταςη εύναι η Αδράνεια. Και το μϋτρο τησ αδρϊνειασ εύναι η Μ για την 

μεταφορικό Κύνηςη και η Ροπό Αδρϊνειασ ωσ προσ τον ϊξονα περιςτροφόσ      . Εύναι 

δηλαδό τα μεγϋθη που μασ απαντούν ςτο ερώτημα «πόςο εύκολα μπορώ να μεταβάλω την 

κινητική κατάςταςη ενόσ ςώματοσ;» 

Περιγράφουμε την Κίνηςη… 

Η κύνηςη περιγρϊφεται αν εύμαςτε ςε θϋςη να γνωρύζουμε τα υcm , ω, x, θ ςαν ςυνϊρτηςη 

του χρόνου. Και αυτό εξαρτϊται από τουσ Νόμουσ. 

 Αν το ςώμα εύναι αρχικϊ ακύνητο και    ⃗⃗    ,         , τότε θα ιςορροπεύ 

παραμϋνοντασ ακύνητο 

 Αν για το ςώμα    ⃗⃗    ,θα εκτελεύ ομαλό μεταφορικό κύνηςη με  ⃗⃗            

        

 Αν για το ςώμα          , θα εκτελεύ ομαλό ςτροφικό κύνηςη με           

      

 Αν για το ςώμα    ⃗⃗  ςταθερό, θα εκτελεύ ομαλϊ μεταβαλλόμενη μεταφορικό κύνηςη 

με                   και           
 

 
       

 Αν για το ςώμα       ςταθερό, θα εκτελεύ ομαλϊ μεταβαλλόμενη ςτροφικό κύνηςη 

με               και           
 

 
         

Στισ περιπτώςεισ που το ςτερεό ςώμα εκτελεί ςφνθετη κίνηςη (μεταφορική + ςτροφικι) 

ςυνδυάηουμε τα παραπάνω με «ζξυπνο τρόπο» με βάςθ τθν βαςικι μασ αρχι «Αρχή της 

Επαλληλίας». 

 

 


