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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Ροπή
δύναμης
Ισορροπία
στερεού
Ροπή
αδράνειας

ω2 > 0
F1

F2 / 1

ω1 < 0

Στροφορμή
Κινητική
ενέργεια
λόγω περιστροφής
Σύνοψη
Ασκήσεις

Σύνοψη
Η γωνιακή επιτάχυνση είναι ίση με
το ρυθμό μεταβολής της γωνιακής
ταχύτητας.
dω
αγων =
dt
Ροπή δύναμης F, ως προς άξονα περιστροφής ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο
τ = Fℓ
όπου ℓ η κάθετη απόσταση της δύναμης από τον άξονα περιστροφής,
διεύθυνση αυτή του άξονα περιστροφής και φορά που δίνεται από τον
κανόνα του δεξιού χεριού. Η μονάδα ροπής είναι το 1 N m.
Ροπή δύναμης F ως προς σημείο
Ο ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο τ = Fℓ όπου ℓ
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απόσταση του σημείου από το φορέα της δύναμης, μονάδα το 1N m,
διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που
ορίζεται από τη δύναμη και το σημείο Ο και φορά που δίνεται από τον
κανόνα του δεξιού χεριού.
Για να ισορροπεί ένα ακίνητο στερεό πρέπει
ΣFx = 0
ΣF = 0 ή
και Στ = 0
ΣFy = 0
Ροπή αδράνειας ενός στερεού ως
προς κάποιο άξονα ονομάζεται το
άθροισμα των γινομένων των στοιχειωδών μαζών από τις οποίες αποτελείται το σώμα επί τα τετράγωνα
των αποστάσεών τους από τον άξονα περιστροφής
I = m1 r12 + m2 r22 + ...
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Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης είναι
Στ = Ι αγων
Στροφορμή υλικού σημείου − που
κινείται κυκλικά − ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο της
κυκλικής τροχιάς και είναι κάθετος
στο επίπεδό της ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο
L = pr ή L = mur
διεύθυνση τη διεύθυνση του άξονα
και φορά που καθορίζεται από τον
κανόνα του δεξιού χεριού. Η μονάδα στροφορμής είναι το 1kg m2 / s.
Στροφορμή στερεού σώματος − που
στρέφεται γύρω από άξονα − είναι η
συνισταμένη των στροφορμών των
στοιχειωδών μαζών από τις οποίες
αποτελείται το στερεό. Η στροφορμή στερεού είναι ίση με
L = Iω
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Η στροφορμή ενός συστήματος
διατηρείται σταθερή εάν η συνολική εξωτερική ροπή στο σύστημα
είναι μηδέν.
Ο δεύτερος νόμος του Newton
στη στροφική κίνηση είναι
dL
Στ =
dt
Το έργο μιας σταθερής ροπής κατά τη στροφή ενός στερεού κατά γωνία θ είναι
W = τθ
Η ισχύς μιας ροπής είναι Ρ = τω
Το θεώρημα έργου - ενέργειας
στη στροφική κίνηση γράφεται
1
2 1
ΣW = I ω2 − I ω12
2
2
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Δραστηριότητες
Κέντρο
μάζας

	Σχήμα 4-37.
1. Βρείτε το κέντρο μάζας ενός σώματος δύο διαστάσεων.
Κόψτε ένα χαρτόνι που δεν έχει
γεωμετρικό σχήμα και αναρτήστε το
από ένα σημείο του. Όταν ισορροπήσει το χαρτόνι χαράξτε πάνω του
την κατακόρυφη που περνάει από
το σημείο ανάρτησης. Επειδή το
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αλγεβρικό άθροισμα των ροπών πρέπει να είναι μηδέν, το κέντρο μάζας
του χαρτονιού θα βρίσκεται σ’ αυτή
την κατακόρυφη. Στη συνέχεια κρεμάστε το σώμα από ένα δεύτερο σημείο
και επαναλάβετε τα ίδια. Το κέντρο
μάζας βρίσκεται στο σημείο τομής
των δύο γραμμών.
2. Κατασκευάστε μια ζυγαριά.
Κόψτε ένα χαρτόνι σε σχήμα τετραγώνου. Κρεμάστε το σε ένα καρφί που περνάει από το σημείο Ο
σχήμα 4.38α, ώστε να μπορεί να
στρέφεται ελεύθερα. Στο ίδιο καρφί
κρεμάστε και ένα ευθύγραμμο σύρμα που θα δείχνει τη διεύθυνση της
κατακόρυφης. Στερεώστε στο ένα
άκρο του χαρτονιού ένα αντίβαρο
γνωστής μάζας (Μ) και στο άλλο
ένα συνδετήρα ώστε να μπορείτε
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να κρεμάσετε μικρά αντικείμενα
(σχ. 4.38β). Σημειώστε πάνω στο
χαρτόνι την κατακόρυφη όπως ορίζεται από το σύρμα. Ξεκρεμάστε το
χαρτόνι και με ένα μοιρογνωμόνιο
χαράξτε πάνω του κλίμακα για τη
μέτρηση γωνιών. Το μηδέν της κλίμακας να αντιστοιχεί στη γραμμή
που χαράξατε με βάση το σύρμα.
Στερεώστε πάλι το χαρτόνι. Αν από
το συνδετήρα κρεμάσετε ένα μικρό
αντικείμενο άγνωστης μάζας μπορείτε να υπολογίσετε τη μάζα του.
Στη θέση ισορροπίας το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς
το Ο είναι μηδέν.
Mgx − mgd = 0 ή
Mg α ημθ − mgα συνθ = 0
οπότε m = Μ εφθ
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Με την προϋπόθεση ότι η μάζα
του χαρτονιού είναι μικρή, αν γνωρίζουμε τη μάζα Μ και μετρήσουμε
τη γωνία κατά την οποία στρέφεται το χαρτόνι μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα m.
α

Ο

(α)
Ο

(β)
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mg

Μg
(γ)

	Σχήμα 4-38.
3. Ένας κύλινδρος που «αψηφά»
τη βαρύτητα.
Κολλήστε στο εσωτερικό ενός κυλινδρικού κουτιού μεγάλης διαμέτρου μια μικρή μεταλλική ράβδο, παράλληλα με τον άξονα του κουτιού.
Αφού σημειώσετε τη θέση της στο
εξωτερικό μέρος του κλείστε το
κουτί.
14 / 133 - 134

Μπορείτε να κάνετε τους φίλους
σας να τα χάσουν, νομίζοντας ότι το
κουτί δεν ακολουθεί τους γνωστούς
νόμους της φύσης:
Τοποθετήστε τον κύλινδρο σε πλάγιο επίπεδο με μικρή κλίση, όπως
δείχνει το σχήμα και αφήστε τον ελεύθερο. Για λίγο ο κύλινδρος πηγαίνει προς τα επάνω. Πώς εξηγείται
αυτό;

	Σχήμα 4-39.
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Ερωτήσεις
Κινηματική της περιστροφής
4.1	Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ενός τροχού μεταβάλλεται
με το χρόνο όπως φαίνεται στο
σχ. 4.40α Ποιο από τα διαγράμματα β, γ, δ, ε παριστάνει τη
γωνιακή επιτάχυνση του τροχού σε συνάρτηση με το χρόνο;
ω
t
(α)
αγων
t
(β)
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αγων
t
(γ)
αγων
t
(δ)
αγων
t
(ε)

	Σχήμα 4-40.
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4.2	Ένα σώμα κάνει ομαλή στροφική κίνηση. Ποια είναι η γωνιακή του επιτάχυνση;
4.3	Ένας δίσκος στέφεται γύρω
από άξονα που διέρχεται από
το κέντρο του και είναι κάθετος
στο επίπεδό του. Η γωνιακή
ταχύτητα του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο
διάγραμμα του σχήματος 4.41.
Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;
	α) Η γωνιακή επιτάχυνση το χρονικό διάστημα t1 − t2 αυξάνεται.
	β) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t4
είναι μικρότερο απ’ ό,τι τη χρονική στιγμή t1.
	γ) Τη χρονική στιγμή t1 το
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διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης έχει αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση που
έχει τη χρονική στιγμή t4.
	δ) Τη χρονική στιγμή t3 η γωνιακή επιτάχυνση έχει μέτρο
μεγαλύτερο απ’ ό,τι τη χρονική
στιγμή t1.
ω

t 1 t2 t3 t4

t

	Σχήμα 4-41.
4.4	Ένα στερεό στρέφεται γύρω
από σταθερό άξονα. Θεωρήστε
δύο στοιχειώδεις μάζες του
σώματος σε διαφορετικές
19 / 134

αποστάσεις από τον άξονα περιστροφής. Ποια από τα μεγέθη
α) γραμμική ταχύτητα β) γωνιακή ταχύτητα γ) γωνιακή επιτάχυνση και δ) κεντρομόλος επιτάχυνση, έχουν την ίδια τιμή
για τις δύο μάζες;
4.5	Είναι δυνατό ένα σώμα να έχει,
μια χρονική στιγμή, γωνιακή
ταχύτητα μηδέν και γωνιακή
επιτάχυνση διαφορετική από
μηδέν;
4.6	Ένα στερεό κάνει σύνθετη κίνηση. Υπάρχει κάποιο σημείο του
στερεού, έξω από τον άξονα
περιστροφής του, που έχει
πάντα την ίδια ταχύτητα με το
κέντρο μάζας; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
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Ροπή - ισορροπία στερεού
4.7	Συμπληρώστε τα κενά:
		Η ροπή δύναμης ως προς σημείο έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο του μέτρου της δύναμης
επί.............. ............................
............... ............... ................ ,
διεύθυνση που είναι κάθετη
στο επίπεδο που ορίζεται από
............ ....... .............. ................
και φορά που ορίζεται από .....
............ ......... ............ ............
4.8	Τα λεωφορεία και τα μεγάλα
φορτηγά έχουν τιμόνι μεγάλης
διαμέτρου. Τι εξυπηρετεί αυτό;
4.9	Στη ράβδο του σχήματος 4.42
ασκούνται πέντε ομοεπίπεδες
δυνάμεις του ίδιου μέτρου. Η
ράβδος μπορεί να στρέφεται
γύρω από άξονα που διέρχεται
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από το σημείο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο των δυνάμεων. Να κατατάξετε τις δυνάμεις κατά τη σειρά με την οποία
το μέτρο της ροπής τους ως
προς τον άξονα αυτόν αυξάνεται.
F5

O
F1

F2

F4

F3

	Σχήμα 4-42.
4.10	Η ράβδος του σχήματος 4.43 είναι κατακόρυφη και μπορεί να
στρέφεται γύρω από οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο. Στο ένα άκρο της ράβδου
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ασκείται η οριζόντια δύναμη F1.
Για να μη στρέφεται η ράβδος
ασκούμε οριζόντια δύναμη F2
στο άλλο άκρο της.
		α) Ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση της F2;
		β) Συγκρίνετε τα μέτρα των F1
και F2.
F1
O

	Σχήμα 4-43.
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4.11	το σχήμα 4.44 φαίνεται μια οριζόντια ράβδος που μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο
άξονα ο οποίος διέρχεται από
το σημείο Ο. Στα δύο άκρα της
ράβδου ασκούνται οι οριζόντιες
δυνάμεις F1 και F2 κάθετες σε
αυτήν. Η ράβδος παραμένει ακίνητη. Η απόσταση της δύναμης
F1 από τον άξονα περιστροφής
2
είναι ίση με τα του μήκους της
3
ράβδου. Το μέτρο της δύναμης
F2 είναι
F2

F1
O

	Σχήμα 4-44.
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F1
α)
2

2F1
β)
3

F1
γ)
3

3F1
δ) 2 F1
ε)
στ) 3 F1
2
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Ροπή αδράνειας
4.12	Η ράβδος του σχήματος 4.45
είναι αβαρής και οι μάζες m
απέχουν το ίδιο από τον άξονα
περιστροφής. Αν η απόσταση
των μαζών από τον άξονα περιστροφής διπλασιαστεί, η ροπή αδράνειας του συστήματος
		

α) παραμένει ίδια.

		

β) διπλασιάζεται.

		

γ) τριπλασιάζεται.

		

δ) τετραπλασιάζεται.
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m

m

	Σχήμα 4-45.
4.13	Ένας τροχός αυτοκινήτου και
ένας τροχός ποδηλάτου περιστρέφονται, χωρίς τριβές, γύρω από τον άξονά τους με την
ίδια γωνιακή ταχύτητα. Ποιος
από τους δύο τροχούς ακινητοποιείται πιο εύκολα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
4.14	Στο σχήμα 4.46 φαίνονται τρία
υλικά σημεία που περιστρέφονται γύρω από τον άξονα z z. Η
μάζα και η απόσταση καθενός
από τον άξονα περιστροφής
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φαίνονται στο σχήμα. Να συγκρίνετε τις ροπές αδράνειάς
τους ως προς τον άξονα z z.
z 1m

32g
2m

z

8g
4m

2g

	Σχήμα 4-46.
4.15	Η ροπή αδράνειας ενός στερεού ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του
είναι μικρότερη από τη ροπή
αδράνειάς του ως προς οποιονδήποτε άλλο άξονα που είναι
παράλληλος σ’ αυτόν. Πώς
προκύπτει αυτό;
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4.16	Γράψτε με αύξουσα σειρά τις
ροπές αδράνειας I1, I2, I3 και I4
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ως προς τους παράλληλους
άξονες 1, 2, 3 και 4 (σχ. 4.47)

4

3

2

1

	Σχήμα 4-47.

Θεμελιώδης νόμος της περιστροφής
4.17	Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού που στρέφεται γύρω από
σταθερό άξονα είναι
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	α) ανάλογη με τη ροπή αδράνειας του στερεού ως προς τον
άξονα περιστροφής.
	β) ανάλογη με τη μάζα του σώματος.
	γ) ανάλογη με τη δύναμη που
ασκείται στο σώμα.
	δ) ανάλογη με τη ροπή που ασκείται στο σώμα.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
4.18	Στο σχήμα 4.48 βλέπουμε την
τομή μιας πόρτας με το οριζόντιο επίπεδο. Η πόρτα αποτελείται από δύο διαφορετικά υλικά.
Το υλικό 1 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το υλικό 2. Τα δύο
υλικά καταλαμβάνουν τον ίδιο
χώρο. Από ποια μεριά πρέπει
να τοποθετηθούν οι μεντεσέδες
ώστε η πόρτα να ανοίγει και να
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κλείνει πιο εύκολα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

1

2

	Σχήμα 4-48.
4.19	Ο οριζόντιος δίσκος του σχήματος 4.49α μπορεί να στρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα που
διέρχεται από το κέντρο του και
είναι κάθετος σ’ αυτόν. Στο δίσκο
ασκείται οριζόντια δύναμη F που
εφάπτεται στο δίσκο. Η δύναμη
F μεταβάλλει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου
όπως φαίνεται στο διάγραμμα
4.49β.
		Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;
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	α) Η γωνιακή επιτάχυνση είναι
σταθερή.
	β) Τη χρονική στιγμή t1 που η γωνιακή ταχύτητα είναι μηδέν, η δύναμη F είναι μηδέν.
	γ) Η ροπή της δύναμης αυξάνεται
με το χρόνο.
	δ) Η δύναμη F έχει σταθερό μέτρο.
ω
F
(α)

t1
(β)

	Σχήμα 4-49.
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t

4.20	Μια σφαίρα αφήνεται στο σημείο Α πλάγιου επιπέδου και
κυλίεται χωρίς ολίσθηση προς
τη βάση του (σχ. 4.50). Κατά την
κίνησή της αυξάνεται τόσο η
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής όσο και η ταχύτητα του κέντρου μάζας της, επομένως η
σφαίρα αποκτά και γωνιακή και
γραμμική επιτάχυνση. Ποιες
δυνάμεις είναι υπεύθυνες
		α) για το ότι η σφαίρα δεν ολισθαίνει.
		β) για τη γωνιακή επιτάχυνση
της σφαίρας.
		γ) για τη γραμμική επιτάχυνσή
της.
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Ν

Α

mg ημθ
mg συνθ
mg

	Σχήμα 4-50.
Στροφορμή - διατήρησης της στροφορμής
4.21 Ένα αυτοκίνητο κινείται προς
το Βορρά, σε οριζόντιο δρόμο.
Ποια είναι η κατεύθυνση της
στροφορμής των τροχών του;
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4.22	Το σχήμα 4.51 δείχνει ένα συμπαγή κυκλικό δίσκο και ένα
κυκλικό δακτύλιο που έχουν
την ίδια ακτίνα και την ίδια μάζα και μπορούν να στρέφονται
γύρω από οριζόντιο άξονα. Τη
στιγμή μηδέν, που τα δύο σώματα είναι ακίνητα, ασκούνται
σ’ αυτά δυνάμεις του ίδιου μέτρου, εφαπτόμενες στην περιφέρειά τους. Να συγκρίνετε τις
στροφορμές τους τη χρονική
στιγμή t.

F

	Σχήμα 4-51.
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F

4.23	Η στροφορμή ενός συστήματος
σωμάτων δε μεταβάλλεται όταν
		α) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα
είναι μηδέν.
		β) τα σώματα κάνουν μόνο περιστροφική κίνηση.
		γ) οι άξονες περιστροφής των
σωμάτων είναι σταθεροί.
		δ) το αλγεβρικό άθροισμα των
ροπών των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν.
		 Επιλέξτε το σωστό.
4.24	Ένας καλλιτέχνης του πατινάζ
περιστρέφεται. Στην αρχή ο καλλιτέχνης έχει τα χέρια απλωμένα
και στη συνέχεια τα συμπτύσσει.
Ποια από τις προτάσεις που
ακολουθούν είναι σωστή;
		α) Η ροπή αδράνειάς του ως
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προς τον άξονα περιστροφής
του αυξάνεται.
		 β) Η στροφορμή του αυξάνεται.
		γ) Η συχνότητα περιστροφής
του αυξάνεται.
		δ) Ο καλλιτέχνης παύει να περιστρέφεται.
4.25	Αν έλιωναν οι πολικοί πάγοι, θα
ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας. Τι επίπτωση θα είχε
αυτό στη συχνότητα περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
4.26	Ένα παιδί κάθεται σε κάθισμα
το οποίο μπορεί να στρέφεται
χωρίς τριβές. Στα χέρια του κρατάει κατακόρυφα τον άξονα ενός
τροχού ποδηλάτου. Ο τροχός
στρέφεται. Αρχικά το παιδί και
το κάθισμα είναι ακίνητα. Τι θα
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συμβεί, αν το παιδί στρέψει τον
άξονα κατά 180 ; Εάν πραγματοποιούσατε το πείραμα, θα διαπιστώνατε ότι η δύναμη που
απαιτείται για να γυρίσει ανάποδα ο τροχός, όταν στρέφεται,
είναι πολύ μεγαλύτερη από τη
δύναμη που θα χρειαζόταν αν
ήταν ακίνητος. Πώς το εξηγείτε;
4.27	Ο οριζόντιος δίσκος 1 (σχ. 4.52)
στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα
ω, γύρω από κατακόρυφο
άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας του. Πάνω στο
δίσκο αφήνονται να πέσουν οι
δίσκοι 2 και 3 οι οποίοι είναι
όμοιοι με τον 1. Η γωνιακή
ταχύτητα με την οποία θα
περιστρέφεται το σύστημα θα
είναι:
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α) ω,

β) 2ω,

ω
δ) ,
2

ω
ε)
3

γ) 3ω,

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ω= 0

3
2

ω

1

	Σχήμα 4-52.

38 / 138

Έργο και ενέργεια κατά την περιστροφή
4.28	Ένας κύβος από πάγο και μία
σφαίρα αφήνονται από το ίδιο
ύψος σε πλάγιο επίπεδο. Η
σφαίρα κυλίεται κατά μήκος του
πλάγιου επιπέδου ενώ ο κύβος
ολισθαίνει χωρίς τριβή. Οι μάζες των δύο σωμάτων είναι ίσες
και οι διαστάσεις τους μικρές
σε σχέση με το ύψος από το
οποίο αφέθηκαν να κινηθούν.
Να συγκρίνετε
		1. Το έργο του βάρους κατά την
κίνηση των δύο σωμάτων.
		2. Την ταχύτητα με την οποία τα
σώματα φτάνουν στη βάση του
πλαγίου επιπέδου.
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4.29	Σε τροχό ο οποίος στρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα
ασκείται δύναμη F που
μεταβάλλει τη γωνιακή του
ταχύτητα:
		 α) από 1 rad/s σε 3 rad/s.
		 β) από 4 rad/s σε 6 rad/s.
		 γ) από −2 rad/s σε 5 rad/s.
		 δ) από −3 rad/s σε 4 rad/s.
		Σε ποια περίπτωση το έργο της
δύναμης είναι μεγαλύτερο;
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Α
Β
Γ

Κινητική
Δυναμική ενέργεια από
ενέργεια τη μεταφορική
κίνηση
120 J
40 J
0
80 J

20 J

Κινητική
ενέργεια από την
περιστροφική
κίνηση

4.30	Σώμα που αφήνεται από το σημείο Α πλάγιου
επιπέδου κυλίεται μέχρι το σημείο Γ, που βρίσκεται στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Το σημείο Β είναι ένα ενδιάμεσο σημείο της διαδρομής του σώματος. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.
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Γωνιακή
Ταχύτητα

Όνομα

διανυσματικό

Μέγεθος1

rad/s2
Nm

Μονάδα στο SI

1 Γράψτε μία από τις λέξεις μονόμετρο ή διανυσματικό.

Ι
L

Σύμβολο

4.31 Συμπληρώστε τον πίνακα:

Ασκήσεις
Κινηματική του στερεού
4.32	Η γωνιακή ταχύτητα ενός τροχού
που στρέφεται μεταβάλλεται με
το χρόνο, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα του σχήματος 4.53.
Ποια είναι η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού; Ποια χρονική
στιγμή η γωνιακή ταχύτητα του
τροχού θα έχει τιμή 20 rad/s;

[Απ:0,25 rad / s2, 72 s]
ω (rad/s)
6
2

t (s)
16

	Σχήμα 4-53.
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4.33	Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα
με σταθερή ταχύτητα 20 m / s. Οι
τροχοί του έχουν ακτίνα 40 cm.
Υπολογίστε τη γωνιακή ταχύτητα με την οποία στρέφονται.

[Απ: 50 rad/s]
4.34 Ένα όχημα, οι τροχοί του οποίου
έχουν ακτίνα r = 40 cm, κινείται
με επιτάχυνση 2 m / s2. Με ποιο
ρυθμό αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα των τροχών του;

[Απ: 5 rad/s2]
4.35	Ένας δίσκος ακτίνας 8 cm κυλίεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Η ταχύτητα του κέντρου του
δίσκου είναι 5 m/s. Υπολογίστε:
		α) την ταχύτητα με την οποία
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κινείται το ανώτερο σημείο του
δίσκου.
		β) τη συχνότητα με την οποία
στρέφεται.

[Απ: 10 m / s, 9,9 Hz ]
4.36	Τη χρονική στιγμή μηδέν το κέντρο ενός τροχού, ακτίνας
R = 20 cm, που κυλίεται, έχει ταχύτητα υο = 8 m/s. Η ταχύτητα
του τροχού μηδενίζεται αφού
διανύσει απόσταση x = 20 m.
		Ποια είναι η γωνιακή επιβράδυνσή του, αν θεωρήσουμε ότι
είναι σταθερή στη διάρκεια της
κίνησης;

[Απ: 8 rad/s2 ]
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Ροπή δύναμης
4.37	Ένας εργάτης, για να σφίξει μια
βίδα, χρησιμοποιεί κλειδί μήκους
20 cm. Η μέγιστη δύναμη που
μπορεί να ασκήσει ο εργάτης
είναι 200 Ν. Ποια είναι η μέγιστη
ροπή που μπορεί να ασκήσει;
Πώς πρέπει να ασκηθεί η δύναμη ώστε η ροπή να είναι μέγιστη;

[Απ: 40 Ν m]
4.38	Ο τροχός του σχήματος 4.54
έχει ακτίνα R = 0,5 m και μπορεί
να στρέφεται γύρω από άξονα
που διέρχεται από το κέντρο
του Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Στον τροχό ασκούνται εφαπτομενικά οι δυνάμεις
F1 = 20N και F2 = 30N. Ποια
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είναι η συνολική ροπή που
δέχεται ο τροχός;

[Απ: 5 Ν m]
F1
O

F2

	Σχήμα 4-54.
4.39	Η ράβδος του σχήματος 4.55
έχει αμελητέο βάρος και μπορεί
να στρέφεται γύρω από άξονα
που διέρχεται από το σημείο Ο
και είναι κάθετος σ’ αυτή. Στη
ράβδο ασκούνται οι δυνάμεις
F1 = 20N, F2 = 2N και F3 = 10N.
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Να υπολογίσετε το αλγεβρικό
άθροισμα των ροπών των
δυνάμεων που ασκούνται στη
ράβδο ως προς το σημείο Ο.
Δίνονται: x = 2m και φ = 30 .

[Απ: 16 N m]
x
φ
F1

F2

x

x
O

	Σχήμα 4-55.
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F3

Ισορροπία στερεού σώματος
4.40 Το βαρούλκο ενός πηγαδιού
αποτελείται από τύμπανο ακτίνας R1 = 20 cm, στο οποίο είναι
προσαρμοσμένη χειρολαβή,
μήκους R2 = 0,5 m. Όταν στρέφεται η χειρολαβή, το σκοινί τυλίγεται στο τύμπανο και έλκει φορτίο (κουβάς με νερό) βάρους
150 Ν. Να υπολογίσετε την ελάχιστη δύναμη που πρέπει να
ασκηθεί στη χειρολαβή ώστε
να ανεβαίνει το φορτίο.

[Απ: 60 Ν]
4.41	Από τα άκρα Α και Β αβαρούς
ράβδου, μήκους l = 2 m, κρέμονται με σκοινιά δύο βάρη
w1 = 200 Ν και w2 = 300 Ν
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(σχ. 4.56). Σε ποιο σημείο πρέπει να στηριχτεί η ράβδος για
να ισορροπεί οριζόντια;

[Απ: 1,2 m από το άκρο Α]
Α

Ο

Β

W2

W1

	Σχήμα 4-56.
4.42 Ο ελαιοχρωματιστής του σχήματος 4.57 στέκεται πάνω σε δοκό μήκους l = 4 m και βάρους
w1 = 150 Ν. Η δοκός στηρίζεται
στα σημεία Α και Β που απέχουν το καθένα 1 m, από τα
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άκρα της. Το βάρος του ελαιοχρωματιστή είναι w2 = 700 Ν. Σε
πόση απόσταση από τις άκρες
μπορεί να σταθεί ο ελαιοχρωματιστής χωρίς να ανατραπεί η δοκός;

[Απ: 79 cm]

Α

Β
W1

	Σχήμα 4-57.
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W2

4.43	Ομογενής δοκός ΑΓ με μήκος l
και βάρος w1 = 100 Ν ισορροπεί
οριζόντια (σχ. 4.58). Το άκρο Α
της δοκού συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο
άκρο της Γ συνδέεται με τον τοίχο με σκοινί που σχηματίζει γωνία φ = 30 με τη δοκό. Στο άκρο
Γ κρέμεται με σκοινί σώμα βάρους w2 = 40 Ν. Υπολογίστε την
τάση του σκοινιού και τη δύναμη που δέχεται η δοκός από τον
τοίχο.

[Απ: Τ = 180 Ν, F = 163,7 Ν, εφθ = 0,32]
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F
Α

T

θ

φ

Γ

W1
W2

	Σχήμα 4-58.
Ροπή αδράνειας και θεμελιώδης
νόμος της στροφικής κίνησης
4.44	Καθένα από τα τέσσερα πτερύγια του έλικα του ελικοπτέρου
(σχ. 4.59) μπορεί να θεωρηθεί
ομογενής ράβδος. Το μήκος κάθε πτερυγίου είναι 6 m και η
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μάζα του 100 kg. Υπολογίστε τη
ροπή αδράνειας των τεσσάρων
πτερυγίων ως προς τον άξονα
περιστροφής τους. Δίνεται ότι
η ροπή αδράνειας ομογενούς
ράβδου μήκους L, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο
μάζας της και είναι κάθετος σ’ αυ1
τή, είναι Ι =
ΜL2
12

[Απ: 4800 kg m2]

	Σχήμα 4-59.
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4.45	Στην περιφέρεια ενός τροχού,
μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας
R = 0,5 m, που στρέφεται με
γωνιακή ταχύτητα ω = 100 rad / s
γύρω από τον άξονά του ασκείται σταθερή δύναμη F, εφαπτομενική στον τροχό. Ο τροχός σταματάει μετά από 5s. Να υπολογίσετε:
		α) τη γωνιακή επιτάχυνση (επιβράδυνση) του τροχού.
		 β) το μέτρο της δύναμης F.
		Η ροπή αδράνειας του τροχού
1
είναι Ι = ΜR2 .
2

[Απ: 20 rad / s2 10N]

55 / 142

4.46	Οριζόντια ομογενής ράβδος, μήκους L = 1 m, μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα
που διέρχεται από το ένα άκρο
της (σχ. 4.60). Ποια είναι η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου,
τη στιγμή που, από την οριζόντια θέση, αφήνεται ελεύθερη;
Η ροπή αδράνειας της ράβδου
ως προς τον άξονα περιστρο1
φής της είναι Ι = ΜL2 και η
3
επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10 m / s2.

[Απ: 15 rad / s2]
O

L

	Σχήμα 4-60.
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Στροφορμή - αρχή διατήρησης
της στροφορμής
4.47	Δύο σφαίρες, που η καθεμιά έχει μάζα m = 100 g συνδέονται μεταξύ τους με αβαρή ράβδο, όπως
στο σχήμα 4.61. Το σύστημα
περιστρέφεται σε οριζόντιο
επίπεδο με γωνιακή ταχύτητα
ω = 16 rad / s, γύρω από τον κατακόρυφο άξονα z z. Να υπολογίσετε τη στροφορμή του συστήματος. Δίνεται l = 0,8 m.

[Απ: 5,12 kg m2 / s]
z
ℓ

2ℓ

m

m
z

	Σχήμα 4-61.
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4.48	Υπολογίστε τη στροφορμή ενός
τροχού μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας R = 0,4 m, που στρέφεται με
γωνιακή ταχύτητα ω = 10 rad / s
γύρω από τον άξονά του. Θεωρήστε ότι η μάζα του τροχού βρίσκεται συγκεντρωμένη στην περιφέρειά του.

[Απ: 3,2 kg m2 / s]
4.49	Οριζόντιος δίσκος ακτίνας 20 cm
και μάζας 1 kg στρέφεται με συχνότητα 2 Hz γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από
το κέντρο του. Από κάποιο ύψος
αφήνεται ένα κομμάτι λάσπη
μάζας 100 gr, που κολλάει στο
δίσκο σε απόσταση 10 cm από
τον άξονα περιστροφής. Να υπολογίσετε τη νέα συχνότητα περιστροφής.
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	Η ροπή αδράνειας του δίσκου
ως προς τον άξονα περιστρο1
φής του είναι Ι = ΜR2
2
[Απ: 1,9 Hz ]
Κινητική ενέργεια - έργο
4.50	Ομογενής ράβδος μάζας Μ = 3 kg
και μήκους L = 40 cm στρέφεται
με γωνιακή ταχύτητα ω = 10 rad / s
γύρω από σταθερό άξονα που
διέρχεται από το ένα άκρο της
και είναι κάθετος σ’ αυτήν. Να
υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της ράβδου. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο
μάζας της και είναι κάθετος στη
1
ράβδο είναι Ιcm =
ΜL2.
12
[Απ: 8 J]
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4.51 Ομογενής δίσκος μάζας Μ = 8 kg
και ακτίνας R κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο. Το κέντρο του
δίσκου κινείται με ταχύτητα
υ = 5 m / s. Να βρεθεί η κινητική
ενέργεια του δίσκου. Η ροπή
αδράνειας του δίσκου ως προς
άξονα που περνάει από το κέντρο του και είναι κάθετος στο
1
επίπεδό του είναι Ι = ΜR2.
2
[Απ: 150 J]
F
O
A

	Σχήμα 4-62.
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4.52	Ένας κινητήρας ασκεί ροπή
4 Nm και στρέφεται με συχνότητα 50 Hz. Ποια είναι η ισχύς του;

[Απ: 400π W]
4.53	Ομογενής δίσκος μάζας m = 40 kg
και ακτίνας R = 20 cm, στρέφεται
με συχνότητα 5 Hz γύρω από
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος σ’ αυτόν. α) Πόσο έργο απαιτείται για
να ακινητοποιηθεί ο δίσκος; β)
Υπολογίστε τη μέση ισχύ της
ροπής που πρέπει να ασκηθεί
στο δίσκο για να ακινητοποιηθεί σε 5s.
1
		 Δίνεται Ι = mR2 και π2 ≈ 10.
2

[Απ: 400J, 80W]
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4.54	Η ράβδος του σχήματος 4.62
που έχει μήκος L = 2 m και μάζα
Μ = 3 kg, είναι οριζόντια και στρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται
από το άκρο της Ο. Στο άλλο
άκρο Α της ράβδου ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F = 10 Ν
που είναι διαρκώς κάθετη στη
διεύθυνση της ράβδου. Η ράβδος αρχικά ήταν ακίνητη και με
την επίδραση της δύναμης F
αρχίζει να στρέφεται. Να υπολογίσετε:
		α) Το έργο της δύναμης F, σε
μία περιστροφή της ράβδου.
		β) Tη γωνιακή ταχύτητα που
θα έχει αποκτήσει η ράβδος τη
στιγμή κατά την οποία θα έχει
ολοκληρώσει μια περιστροφή.
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		γ) Το ρυθμό με τον οποίο η δύναμη μεταφέρει ενέργεια στη
ράβδο (ισχύς της δύναμης) την
ίδια στιγμή.
		Η ροπή αδράνειας της ράβδου
ως προς τον άξονα περιστρο1
φής της είναι Ι = ΜL2.
3

[Απ: W = 40πJ, ω = 7,9 rad/s, P = 158 W]
4.55	Η ομογενής ράβδος ΑΓ, μήκους
l = 30 cm και μάζας m, είναι κατακόρυφη και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο άξονα που διέρχεται
από το άκρο της Α (σχ. 4.63). Η
ράβδος αφήνεται από την κατακόρυφη θέση. Να υπολογίσετε
την ταχύτητα που έχει το σημείο
Γ, τη στιγμή που φτάνει στο
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έδαφος. Η ροπή αδράνειας της
ράβδου ως προς άξονα κάθετο
ml2
στο μέσον της είναι Ι =
και
12
η επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10 m / s2.

[Απ: 3 m/s ]
Γ

Α

	Σχήμα 4-63.
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Προβλήματα
4.56	Ομογενής δοκός ΑΓ μήκους ℓ
και βάρους w = 100 Ν ισορροπεί
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.64.
Να υπολογίσετε τις δυνάμεις
που δέχεται η δοκός από το σκοινί και από την άρθρωση Α. Δίνεται φ = 60 .

[Απ: Τ = 50 3 Ν, F = 50 7 Ν,
2 3
εφθ =
]
3
Γ
φ
Α

	Σχήμα 4-64.
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4.57	Το εμπόδιο στο σχήμα 4.65 έχει
ύψος h και ο τροχός ακτίνα R και
βάρος w. Για ποιες τιμές της οριζόντιας δύναμης F ο τροχός θα
υπερπηδήσει το εμπόδιο.

[Απ: F > w

h (2R − h)
R−h

w
Α

]

F
T

	Σχήμα 4-65.
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h

4.58	Ομογενής σκάλα μπορεί να ισορροπήσει στηριζόμενη στο έδαφος και στον τοίχο (σχ. 4.66)
μόνο όταν η γωνία φ που σχηματίζει με το έδαφος είναι μεγαλύτερη των 30 . Να υπολογίσετε το συντελεστή οριακής στατικής τριβής της σκάλας με το
οριζόντιο επίπεδο. Θεωρήστε
αμελητέα την τριβή ανάμεσα
στη σκάλα και τον τοίχο.

[Απ: 3 ]
2

φ

	Σχήμα 4-66.
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4.59	Ο πίσω τροχός ενός ποδηλάτου έχει ακτίνα R = 0,30 m και
μάζα 1 kg. Ο τροχός στρέφεται με
συχνότητα 100 στροφές ανά
λεπτό - χωρίς να έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Χρησιμοποιώντας το φρένο ακινητοποιούμε
τον τροχό σε 5 s. Ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης στην επαφή
π
τροχού - φρένου, είναι . Να
5
υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που ασκεί το φρένο στον τροχό. (Θεωρήστε ότι το φρένο έρχεται σε επαφή με τον τροχό μόνο από τη μια του πλευρά και
ότι η μάζα του τροχού είναι συγκεντρωμένη στην περιφέρειά
του).

[Απ: 1Ν ]
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4.60	Η ράβδος του σχήματος 4.67
είναι οριζόντια και μπορεί να
στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το
μέσον της. Το μήκος της ράβδου
είναι L = 1 m και η μάζα της
Μ = 0,6 kg. Σε απόσταση r = 0,2 m
από τον άξονα περιστροφής
βρίσκονται δύο μεταλλικοί δακτύλιοι μάζας m = 0,1 kg ο καθένας, που συνδέονται μεταξύ
τους με ένα νήμα. Το σύστημα
στρέφεται γύρω από τον άξονα
με συχνότητα f1 = 10 Hz. Κάποια
στιγμή το νήμα σπάει και οι δακτύλιοι, λόγω αδράνειας ωθούνται στα άκρα της ράβδου. Υπολογίστε τη νέα συχνότητα με
την οποία θα στρέφεται το σύστημα. Η ροπή αδράνειας της
ράβδου ως προς άξονα που
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διέρχεται από το κέντρο μάζας
1
της είναι Ι =
ΜL2.
12
[Απ: 5,8 Hz]
r

M, L

m

	Σχήμα 4-67.
4.61	Η ταχύτητα του κέντρου μάζας
μιας σφαίρας που κυλίεται σε
οριζόντιο επίπεδο είναι 5 m / s.
Η σφαίρα στην πορεία της συναντά πλάγιο επίπεδο γωνίας κλίσης 30 και συνεχίζει πάνω σ’ αυτό την κίνησή της. Η κίνηση της
σφαίρας γίνεται χωρίς ολίσθηση.
Να υπολογίσετε το διάστημα
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που διανύει η σφαίρα στο πλάγιο επίπεδο μέχρι να σταματήσει. Η ροπή αδράνειας της σφαίρας, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, είναι
2
mR2. Δίνεται g = 10 m/s2
5
[Απ: 3,5 m ]
4.62	Συμπαγής σφαίρα κατεβαίνει
χωρίς ολίσθηση σε πλάγιο επίπεδο με κλίση 30 . Η ροπή αδράνειας της σφαίρας, ως προς
άξονα που διέρχεται από το
2
κέντρο της, είναι I =
mR2
5
και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. Να υπολογίσετε
την επιτάχυνση του κέντρου
της σφαίρας.
25
[Απ:
m / s2]
7
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4.63	Η τροχαλία του σχήματος 4.68
είναι ομογενής με μάζα m = 2 kg
και ακτίνα R. Τα σώματα Σ1 και
Σ2 έχουν μάζες m1 = 3 kg,
m2 = 1 kg. Να υπολογίσετε με
ποια επιτάχυνση θα κινηθούν
τα σώματα αν αφεθούν ελεύθερα. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της
1
είναι I = mR2 και η επιτάχυ2
νση της βαρύτητας g = 10 m / s2.
Το βάρος του νήματος θεωρείται αμελητέο.
		Σημείωση: Η τριβή ανάμεσα
στην τροχαλία και στο σκοινί
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να
μην παρατηρείται ολίσθηση.

[Απ: α = 4 m / s2]
72 / 145

Σ2

Σ1

	Σχήμα 4-68.
4.64	Το σφαιρίδιο Σ του σχ. 4.69 έχει
μάζα 200 g και διαγράφει κύκλο
ακτίνας 30 cm με γωνιακή ταχύτητα 40 rad / s. Το σκοινί στο
οποίο είναι δεμένο το σφαιρίδιο
περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Ποιο είναι το έργο της
δύναμης F που πρέπει να ασκήσουμε στην ελεύθερη άκρη του
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σκοινιού μέχρις ότου η ακτίνα
περιστροφής του σφαιριδίου Σ
γίνει 15 cm; (Θα θεωρήσετε ότι
σ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου το σκοινί είναι οριζόντιο και
ότι δεν υπάρχουν τριβές μεταξύ
του σκοινιού και του σωλήνα).

[Απ: 43,2 J]
Κ

Σ

Λ
F

	Σχήμα 4-69.
4.65	Ο τροχός του σχήματος 4.70 έχει
ροπή αδράνειας, ως προς τον
άξονά του, 0,18 kg m2 και στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα
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ω = 25 rad/s γύρω από οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ασκώντας στο σημείο
Α του άξονα περιστροφής την
κατάλληλη δύναμη τον μετακινούμε ώστε να γίνει κατακόρυφος. Υπολογίστε το μέτρο της
μεταβολής της στροφορμής του
τροχού.

[Απ: 4,5 2 Kg m2 / s]

A

	Σχήμα 4-70.
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4.66	Στην περιφέρεια μιας ακίνητης
τροχαλίας, ακτίνας 20 cm, είναι
τυλιγμένο σκοινί. Ασκώντας στο
σκοινί οριζόντια δύναμη 20 π Ν
περιστρέφουμε την τροχαλία.
Βρέθηκε ότι όταν η τροχαλία
έχει κάνει τέσσερις περιστροφές έχει γωνιακή ταχύτητα
ω = 8π rad / s. Να υπολογιστεί
η μάζα της. Δίνεται ότι η ροπή
αδράνειας της τροχαλίας ως
προς τον άξονα περιστροφής
1
της είναι I = mR2.
2

[Απ: 50 kg]
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F

	Σχήμα 4-71.
4.67	Ένας τροχός αφήνεται να κινηθεί σε πλάγιο επίπεδο που σχηματίζει με το οριζόντιο γωνία φ.
Για ποιες τιμές του συντελεστή
οριακής στατικής τριβής η κίνησή του γίνεται χωρίς ολίσθηση;
Δίνεται η ροπή αδράνειας του
τροχού ως προς τον άξονα γύρω
από τον οποίο στρέφεται
1
I = mR2.
2
εφφ
[Απ: μs >
]
3
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4.68	Το γιο − γιο του σχήματος αποτελείται από κύλινδρο με μάζα
m = 120g και ακτίνα R = 1,5 cm,
γύρω από τον οποίο έχει τυλιχτεί
πολλές φορές νήμα (σχ. 4.72).
Κρατώντας το ελεύθερο άκρο
του νήματος, αφήνουμε τον κύλινδρο να κατεβαίνει. Να υπολογίσετε
		α) το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η στροφορμή του κυλίνδρου καθώς κατεβαίνει, και
		β) την ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου τη στιγμή
που έχει ξετυλιχτεί σκοινί μήκους 30 cm.
		Θεωρήστε το νήμα κατακόρυφο.
Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του εί1
ναι I = mR2. Δίνεται g = 10 m / s2.
2
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[Απ: α) 6 x 10−3 kg m2 / s2, β) 2 m / s]

	Σχήμα 4-72.

4.69	Μια μικρή σφαίρα μάζας m και
ακτίνας r αφήνεται από το σημείο Α, πάνω σε οδηγό, όπως
φαίνεται στο σχήμα 4.73. Αν η
κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς ολίσθηση, ποιο είναι το μικρότερο ύψος h από το οποίο
πρέπει να αφεθεί η σφαίρα για
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να κάνει ανακύκλωση; Δίνεται
R = 20 cm. Η ροπή αδράνειας της
σφαίρας ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο της
2 2
είναι I = mr .
5
		Η ακτίνα της σφαίρας είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ακτίνα R.

[Απ: 54 cm]

R

h

	Σχήμα 4-73.
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4.70 Οι άξονες δύο ομοίων κυλίνδρων
Κ1 και Κ2 είναι παράλληλοι, βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και σε απόσταση d. Αφήνουμε μία ισοπαχή ομογενή σανίδα Σ πάνω στους κυλίνδρους
έτσι ώστε το μέσον της να βρίσκεται πάνω από το μέσον της
απόστασης Κ1Κ2 και με κατάλληλο μηχανισμό βάζουμε τους
κυλίνδρους σε περιστροφή,
όπως δείχνει το σχήμα 4.74.
Μετατοπίζουμε λίγο τη σανίδα
από τη θέση ισορροπίας της και
την αφήνουμε ελεύθερη. Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης
που θα εκτελέσει. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης της σανίδας με τους κυλίνδρους είναι
μκ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.
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[Απ: 2π

d
]
2μκ g

Σ
Κ1

Κ2

d

	Σχήμα 4-74.
4.71	Ένα ηλεκτρικό τρενάκι μάζας
m = 2 kg μπορεί να κινείται πάνω σε ένα μεγάλο οριζόντιο τροχό (σχ. 4.75). O τροχός μπορεί
να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από
το κέντρο του. Αρχικά και ο τροχός και το τρενάκι είναι ακίνητα. Κάποια στιγμή το τρενάκι
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αρχίζει να κινείται με ταχύτητα
υ = 8,4 m / s. Να υπολογίσετε τη
γωνιακή ταχύτητα με την οποία
θα στρέφεται ο τροχός. Δίνεται
ότι η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονά του είναι Ι = 11,52 kgm2 και οτι το τρενάκι απέχει από τον άξονα περιστροφής R = 1,2 m.

[Απ: 1,75 rad / s]

	Σχήμα 4-75.
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ΕΝΘΕΤΟ
Εξωτερικό Γινόμενο
Υπάρχει ένα γινόμενο που χρησιμοποιείται ευρέως στη φυσική. Ονομάζεται εξωτερικό γινόμενο. Το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων Α
και Β (συμβολίζεται Α x Β) είναι εξ ορισμού ένα διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο των Α και Β, με μέτρο
C = AB ημφ
όπου φ η γωνία ανάμεσα στα διανύσματα Α και Β.
Η φορά του διανύσματος C ορίζεται από το λεγόμενο «κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία». Σύμφωνα
με αυτόν, το πρώτο από τα δύο
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διανύσματα (Α) στρέφεται προς το
δεύτερο (Β), ακολουθώντας τη μικρότερη γωνία ανάμεσα στα διανύσματα. Η φορά του C είναι η φορά
προς την οποία θα κινηθεί ένας δεξιόστροφος κοχλίας, που στρέφεται
όπως το διάνυσμα Α.
C
B
φ

A

	Σχήμα 4-76.
Ένας άλλος τρόπος για να καθοριστεί η φορά του διανύσματος C είναι ο κανόνας του δεξιού χεριού:
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Αν τα δάχτυλα του δεξιού χεριού βρίσκονται κατά μήκος του Α και καμφθούν για να δείχνουν προς το Β
(μέσω της μικρότερης γωνίας ανάμεσα στα δύο διανύσματα), ο αντίχειρας δείχνει την κατεύθυνση του C.
Όπως προκύπτει από την εξίσωση
που δίνει το μέτρο του C, το εξωτερικό γινόμενο ανάμεσα σε δύο παράλληλα διανύσματα είναι μηδέν.
Αν Ax, Ay, Αz είναι οι συνιστώσες
του διανύσματος Α, σε τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων και Βx, By, Βz,
οι συνιστώσες του διανύσματος Β,
το εξωτερικό γινόμενο σε καρτεσιανές συντεταγμένες δίνεται από την
εξίσωση
i
j
k
C = A x Β = Ax Ay Αz
Βx By Βz
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όπου i, j και k τα μοναδιαία διανύσματα στους άξονες x, y και z, αντίστοιχα.
Το εξωτερικό γινόμενο δεν είναι
αντιμεταθετικό αλλά
AxΒ= −ΒxA
Εφαρμογές του εξωτερικού γινομένου
Η ροπή μιας δύναμης F ως προς
σημείο Ο ορίζεται από τη διανυσματική σχέση
τ=rxF

(4.24)

όπου r είναι ένα διάνυσμα με αρχή
το σημείο Ο και τέλος ένα σημείο του
διανύσματος F. Σύμφωνα με τον ορισμό του εξωτερικού γινομένου η ροπή είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τα διανύσματα r και F και
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η φορά της δίνεται από τον κανόνα
του δεξιού χεριού. Το μέτρο της ροπής που προκύπτει από τον ορισμό
αυτό είναι
τ = rF ημφ

(σχ. 4.77)

τ
Ο

ℓ
r

F
φ

	Σχήμα 4-77.
Αν πάρουμε υπόψη ότι rημφ = d όπου d, η κάθετη απόσταση ανάμεσα
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στο σημείο Ο και το διάνυσμα F,
καταλήγουμε στη γνωστή σχέση
τ = Fd
(4.25)
Επομένως η κατεύθυνση και το μέτρο της ροπής είναι ανεξάρτητα από
το σημείο του F στο οποίο καταλήγει το διάνυσμα r.
Ο ορισμός της ροπής σύμφωνα με
τη σχέση (4.24) πλεονεκτεί έναντι
της (4.25) δηλαδή της σχέσης με την
οποία σε προηγούμενη παράγραφο
ορίστηκε το μέγεθος, διότι η (4.24)
ορίζει ότι είναι διανυσματικό μέγεθος και δίνει το μέτρο και την κατεύθυνσή της.
Η στροφορμή υλικού σημείου που
στρέφεται γύρω από σημείο Ο, ορίζεται από τη σχέση
L = r x p = mr x υ
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(4.26)

όπου r η επιβατική ακτίνα. Παρατηρήστε πάλι ότι αυτός ο τρόπος ορισμού είναι πολύ πιο κομψός από τον
ορισμό που δόθηκε στην παράγραφο 4-7. Η εξίσωση (4.26) δίνει πληροφορίες για το μέτρο, τη διεύθυνση
και τη φορά της στροφορμής.
L

O

P
r

m

	Σχήμα 4-78.
Πέρα από την απλότητα και την
κομψότητα, με την οποία μέσω του
εξωτερικού γινομένου ορίστηκαν η
ροπή και η στροφορμή, υπάρχει και
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μια βαθύτερη αιτία που κάνει αυτό
τον τρόπο ορισμού τους απαραίτητο. Στη φυσική οι εξισώσεις πέρα
από τη συνέπεια των μονάδων και
των διαστάσεων πρέπει να έχουν
και διανυσματική συνέπεια. Αυτό
σημαίνει ότι τα διανύσματα μπορούν
να προστεθούν ή να εξισωθούν μόνο με διανύσματα. Οι εξισώσεις (4.24)
και (4.26) έχουν αυτή τη διανυσματική συνέπεια.
Και άλλα μεγέθη στη φυσική, όπως
η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό
πεδίο σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο, ορίζονται με διανυσματικό γινόμενο. Η δύναμη αυτή (δύναμη
Lorentz) ορίζεται από τη σχέση:
F = qυ x B
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F

+q

υ0

θ

θ

−q

υ0
F

	Σχήμα 4-79.
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B

B

Κιβώτιο Ταχυτήτων και Μετάδοση
της Κίνησης στο Αυτοκίνητο
Σ’ ένα αυτοκίνητο, ανάμεσα στον
κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν ή εμποδίζουν να μεταδίδεται η στροφική κίνηση του κινητήρα
στους τροχούς. Οι μηχανισμοί αυτοί
επιτυγχάνουν επίσης διαφορετικές
συχνότητες περιστροφής ανάμεσα
στον κινητήρα και τις ρόδες. Το σύνολο των διατάξεων αυτών συνιστούν το σύστημα μετάδοσης του
αυτοκινήτου.
Το Αμπραγιάζ (συμπλέκτης)
Το αμπραγιάζ είναι τοποθετημένο
ανάμεσα στον κινητήρα και το κιβώτιο των ταχυτήτων. Το αμπραγιάζ
επιτρέπει
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•	να συμπλέκουμε, δηλαδή να πραγματοποιούμε μια προοδευτική
σύνδεση ανάμεσα στον πρωτεύοντα άξονα περιστροφής του
κινητήρα, (στροφαλοφόρο) και το
υπόλοιπο σύστημα μετάδοσης.
•	να αποσυμπλέκουμε, δηλαδή να
καταργούμε παροδικά αυτή τη σύνδεση κατά τη διάρκεια των αλλαγών ταχυτήτων.
Το Κιβώτιο Ταχυτήτων
Στην περίπτωση ενός κλασικού αυτοκινήτου εάν εφαρμόζαμε απ’ ευθείας τη στροφική κίνηση του στροφαλοφόρου στους τροχούς, τότε, για
συνηθισμένες συνθήκες λειτουργίας
του κινητήρα (4000 στροφές / min),
το αυτοκίνητο θα έπρεπε να κινείται
με ταχύτητα 450 km / h. Οι τροχοί
πρέπει να περιστρέφονται πιο αργά
από το στροφαλοφόρο.
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Το κιβώτιο ταχυτήτων πετυχαίνει
ακριβώς αυτόν τον υποπολλαπλασιασμό των στροφών.
Το κιβώτιο ταχυτήτων δίνει τη δυνατότητα
•	στους τροχούς να στρέφονται πιο
αργά από τον κινητήρα,
•	να μεταβάλλουμε, ανάλογα με τις
ανάγκες της στιγμής, τη ροπή του
ζεύγους δυνάμεων1 που ασκείται
στους κινητήριους τροχούς.

1 Δύο αντίθετες δυνάμεις με ίσα μέτρα

και διαφορετικούς φορείς αποτελούν
ζεύγος. Το μέτρο της ροπής του ζεύγους είναι ίσο με το γινόμενο του μέτρου των δυνάμεων επί την κάθετη απόσταση μεταξύ των φορέων τους
(τ = Fℓ). Η ροπή ενός ζεύγους είναι ίδια
ως προς οποιοδήποτε σημείο αναφοράς.
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Το κιβώτιο ταχυτήτων περιλαμβάνει ένα σύστημα γραναζιών διαφορετικών διαμέτρων.
Αποσυμπλέκουμε πατώντας το
αμπραγιάζ. Με το μοχλό των ταχυτήτων φέρνουμε σε επαφή ένα γρανάζι του δευτερεύοντος άξονα (έξοδος του κιβωτίου) με ένα του ενδιαμέσου άξονα (σχ. 4.80). Αφήνουμε το
αμπραγιάζ, ο στροφαλοφόρος θέτει
σε περιστροφή τον ενδιάμεσο άξονα (είσοδος του κιβωτίου) κι αυτός
με τη σειρά του το δευτερεύοντα
άξονα.
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Δ1

Όπισθεν

E1

	Σχήμα 4-80.
Στην πρώτη,
το γρανάζι Δ1 του δευτερεύοντος άξονα συναρμόζει με το γρανάζι E1 του
ενδιάμεσου (σχ. 4.80). Η ακτίνα του
γραναζιού Δ1 (RΔ1) είναι περίπου
τέσσερις φορές μεγαλύτερη από
την ακτίνα του γραναζιού Ε1 (RE1).
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Ανάμεσα στις γωνιακές ταχύτητες
περιστροφής των γραναζιών ισχύει
ωΔ
RE
1
1
η σχέση
=
από την
ωE
RE
1

1

οποία προκύπτει ότι η συχνότητα
περιστροφής του Δ1 είναι τέσσερις
φορές μικρότερη από αυτήν του Ε1.
Ταυτόχρονα η ροπή του ζεύγους που
στρέφει τα γρανάζια θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη για το Δ1 σε
σχέση με το Ε1 γιατί ενώ οι δυνάμεις
είναι ίσες η απόσταση μεταξύ των
φορέων τους τετραπλασιάζεται στο
Δ1 (σχ. 4.81).
Το αυτοκίνητο δε μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες, όμως προέκυψε ένα άλλο όφελος. Το κινητήριο ζεύγος δυνάμεων μετασχηματίσθηκε σ’ ένα ζεύγος, που σε τελική
ανάλυση ασκείται στους τροχούς,
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με μια πολύ σημαντικότερη ροπή.
Είναι ικανό να ξεκινήσει το αυτοκίνητο ή να το ανεβάσει σε ανηφοριές
με μεγάλη κλίση.
Πατώντας το αμπραγιάζ αποσυμπλέκουμε το στροφαλοφόρο από
το κιβώτιο ταχυτήτων και με το μοχλό των ταχυτήτων μετακινούμε το
δευτερεύοντα άξονα σε σχέση με
τον ενδιάμεσο.
F21

R1

R2
F12

F12 = F21

ω1 < ω2

	Σχήμα 4-81.
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τ1 > τ2

Στη δευτέρα,
το γρανάζι Δ2 συναρμόζει με το γρανάζι Ε2 (σχ. 4.80). Η σχέση των ακτίRΔ
2
2
νων τώρα είναι
= . Η συχνό1
RE
2

τητα περιστροφής του Δ2 είναι η μισή αυτής του Ε2 και η ροπή του κινητήριου ζεύγους διπλάσια.
Στην τρίτη ο δευτερεύων άξονας
στρέφεται με συχνότητα ίση με τα
2
αυτής του ενδιαμέσου, στην τε3
τάρτη οι συχνότητες είναι περίπου
ίσες και στην πέμπτη η περιστροφή
είναι γρηγορότερη στην έξοδο του
κιβωτίου ταχυτήτων απ’ ότι στην
είσοδο. Η πέμπτη ταχύτητα επιτρέπει να πετυχαίνουμε μεγάλες ταχύτητες καταναλώνοντας σχετικά
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λιγότερο καύσιμο. Όταν έχουμε πέμπτη ταχύτητα, όμως, η ροπή του
ζεύγους έχει μειωθεί πολύ και είναι
δύσκολο να επιταχύνουμε το αυτοκίνητο αν χρειαστεί, π.χ. σ’ ένα προσπέρασμα.
Στην όπισθεν,
ο δευτερεύων άξονας γυρνάει με
ανάποδη φορά από αυτήν που γυρνούσε στις άλλες ταχύτητες. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση
ενός τρίτου γραναζιού ανάμεσα στο
δευτερεύοντα άξονα και τον ενδιάμεσο (σχ. 4.80).
Οι σχέσεις ακτίνων των γραναζιών ποικίλουν από αυτοκίνητο σε
αυτοκίνητο.
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Άξονας Μετάδοσης και Διαφορικό
Ανάμεσα στην έξοδο από το κιβώτιο ταχυτήτων και τους κινητήριους
τροχούς βρίσκουμε έναν ή περισσότερους άξονες μετάδοσης και το
διαφορικό.
Όταν το αυτοκίνητο στρίβει ο τροχός που βρίσκεται στο εσωτερικό
της στροφής διανύει μικρότερο διάστημα από τον εξωτερικό τροχό. Εφόσον το τόξο της στροφής για τον
εσωτερικό τροχό είναι μικρότερο
θα πρέπει να στρέφεται εκείνη την
ώρα με μικρότερη συχνότητα από
τον εξωτερικό.
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Άξονας
μετάδοσης

Κιβώτιο ταχυτήτων

Διαφορικό

	Σχήμα 4-82.
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Διαφορικό είναι εκείνος ο μηχανισμός που βρίσκεται στο μέσον
του άξονα κίνησης (σχ. 4.82) και μοιράζει τις στροφές στους δυο τροχούς ώστε να γυρίζει ο καθένας με
την κατάλληλη συχνότητα. Το διαφορικό επίσης μοιράζει στους τροχούς την ισχύ που φτάνει από τον
κινητήρα.
Αν ο άξονας κίνησης ήταν μονοκόμματος το αυτοκίνητο θα είχε πολύ
βαρύ τιμόνι, θα ήταν πολύ δύσκολο
στην οδήγηση και θα έφθειρε πολύ
γρήγορα τα ελαστικά του.
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106 / 259
c
e

Φορτίο
ηλεκτρονίου
(απόλυτη τιμή)

Σύμβολο

Ταχύτητα του
φωτός

Όνομα

Θεμελιώδεις Φυσικές Σταθερές

1,6 x 10−19 C

3 x 108 m / s

Τιμή

Πίνακες Σταθερών - Χρήσιμα Μεγέθη
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Σταθερά
Boltzmann
Σταθερά
Avogadro
Σταθερά των
αερίων
Μάζα ηλεκτρονίου

1,38 x 10−23 J / K
6,023 x 1023 μόρια / mol
8,314 J / mol K
9,1 x 10−31 Kg

NA
R
me

6,626 x 10−34 J s

6,67 x 10−11 N m2 / Kg2

Τιμή

k

Σύμβολο
Όνομα
Βαρυτική
σταθερά (σταθερά
G
της παγκόσμιας
έλξης)
Σταθερά Planck
h
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1,675 x 10−27 Kg
1,673 x 10−27 Kg
8,85 x 10−12 C2 / N m2
9 x 109 Nm2 / C2

mn
mp
ε0
KC
μ0

Μάζα νετρονίου

Μάζα πρωτονίου

Διηλεκτρική
σταθερά
του κενού

Σταθερά Coulomb

Μαγνητική
διαπερατότητα
του κενού

4π x 10−7 Wb / A m

Τιμή

Σύμβολο

Όνομα

109
109
/ 259
/

− 273 C
1,6 x 10−19 J
0,511 MeV
22,4 L / mol

0K
1 eV
mc2

Ηλεκτρονιοβόλτ

Ενέργεια ηρεμίας
ηλεκτρονίου

Γραμμομοριακός όγκος ιδα- V
mol
νικού αερίου (0 C, 1 atm)

1 atm 1,013 x 105 Pa (N /m2)

4,186 J / cal

Απόλυτο μηδέν

Κανονική ατμοσφαιρική
πίεση

Μηχανικό ισοδύναμο της
θερμότητας

Άλλες Χρήσιμες Σταθερές

Λεξιλόγιο Όρων
A
αδρανειακό σύστημα: σύστημα αναφοράς στο οποίο ισχύει η αρχή της
αδράνειας του Newton.
αεροδύναμη: η δύναμη που δέχεται
από τον αέρα η πτέρυγα του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της πτήσης του.
αιθέρας: υποθετικό αβαρές ελαστικό μέσο, η παρουσία του οποίου θεωρήθηκε απαραίτητη για τη διάδοση του φωτός.
ακτίνες Röntgen: ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία με μήκη κύματος μεταξύ 10 −8 και 10 −13 m. Είναι αποτέλεσμα
της επιβράδυνσης των ηλεκτρονίων
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που προσπίπτουν σε μεταλλικές
επιφάνειες με μεγάλη ταχύτητα ή
της αποδιέγερσης των ατόμων του
μετάλλου.
ακτίνες γ: ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη κύματος μεταξύ

10 −10 και 10 −14 m. Εκπέμπονται από
πυρήνες ραδιενεργών στοιχείων.
ακτίνες Χ: οι ακτίνες Roentgen.
ακτινοβολία: ενέργεια που εκπέμπεται με μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
αμορτισέρ: μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την απόσβεση των
ταλαντώσεων των αυτοκινήτων.
ανάκλαση κύματος: το φαινόμενο κατά το οποίο όταν το κύμα συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια δυο
μέσων επιστρέφει στο πρώτο μέσο
ακολουθώντας ορισμένο δρόμο.
111
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άξονας περιστροφής (στερεού σώματος): η ευθεία που ενώνει τα σημεία τα οποία παραμένουν ακίνητα
κατά την περιστροφή του σώματος.
απεριοδική ταλάντωση: η κίνηση
ενός ταλαντωτή ο οποίος δεν υπερβαίνει τη θέση ισορροπίας, λόγω
ισχυρών αποσβέσεων.
απομάκρυνση: η απόσταση σώματος που ταλαντώνεται, από τη θέση
ισορροπίας.
αρμονική ταλάντωση: η ταλάντωση στην οποία η απομάκρυνση του
ταλαντωτή είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου.
αρχική φάση: η τιμή που έχει τη χρονική στιγμή μηδέν η φάση ενός μεγέθους που μεταβάλλεται αρμονικά
με το χρόνο.
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Γ
γενική θεωρία της σχετικότητας: η
θεωρία της σχετικότητας που συμπεριλαμβάνει και μη αδρανειακά συστήματα - θεωρία για τη βαρύτητα.
γωνία εκτροπής: η γωνία που σχηματίζει με την αρχική της διεύθυνση
η μονοχρωματική δέσμη που βγαίνει από μια οπτική διάταξη.
γωνιακή συχνότητα: μέγεθος που
χαρακτηρίζει τα περιοδικά φαινόμενα, ανάλογο προς τη συχνότητα.
Στην ομαλή κυκλική κίνηση συμπίπτει με το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας.
Δ
δείκτης διάθλασης (υλικού): ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο
κενό προς την ταχύτητά του στο
υλικό αυτό.
113
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δεσμός στάσιμου κύματος: ένα σημείο που παραμένει ακίνητο όταν
στο ελαστικό μέσο στο οποίο ανήκει δημιουργείται στάσιμο κύμα.
δευτέριο: ισότοπο του υδρογόνου
με μαζικό αριθμό δύο.
διάθλαση κύματος: η αλλαγή πορείας ενός κύματος κατά τη μετάβασή του από ένα μέσο σε ένα άλλο
στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα.
διακρότημα: η αυξομείωση του
πλάτους της ταλάντωσης που εκτελεί ένα σώμα όταν μετέχει σε δυο
ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης,
που έχουν το ίδιο πλάτος και συχνότητες που παρουσιάζουν μικρή
διαφορά.
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διάμηκες κύμα: το κύμα στο οποίο
τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται στη διεύθυνση της διάδοσής του.
διαμόρφωση πλάτους (AM): η τροποποίηση του πλάτους του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που εκπέμπει ο σταθμός, από το μικροφωνικό ρεύμα.
διαμόρφωση συχνότητας (FM): η
τροποποίηση της συχνότητας του
ηλεκτρομαγνητικού κύματος που
εκπέμπει ο σταθμός, από το μικροφωνικό ρεύμα.
διασκεδασμός (του φωτός): η
εξάρτηση του δείκτη διάθλασης
ενός υλικού από το μήκος κύματος.
διαστολή του χρόνου: Η φαινομενική επιβράδυνση του χρόνου
115 /115
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(αύξηση του χρονικού διαστήματος)
σε σώμα που κινείται με σχετικιστική ταχύτητα.
δίδυμη γένεση: η μετατροπή ενός
φωτονίου σε ζεύγος ηλεκτρονίουποζιτρονίου.
διέγερση (ατόμου): η μετάβαση ενός
ηλεκτρονίου του ατόμου σε στιβάδα
με ενέργεια μεγαλύτερη από την αρχική.
διεγέρτης: το σώμα που προκαλεί
εξαναγκασμένη ταλάντωση ενός ταλαντωτή- που προσφέρει περιοδικά ενέργεια σε ένα σώμα που ταλαντώνεται.
δύναμη επαναφοράς: η δύναμη που
αναγκάζει ένα σώμα να ταλαντώνεταιπου τείνει να επαναφέρει το σώμα
στη θέση ισορροπίας.
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δυναμική άνωση: η συνιστώσα της
αεροδύναμης η κάθετη στην ταχύτητα.
Ε
εγκάρσιο κύμα: το κύμα στο οποίο
τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
της διάδοσής του.
ειδική θεωρία της σχετικότητας: θεωρία που διατύπωσε ο Einstein για
αδρανειακά συστήματα αναφοράς.
Βασικές της παραδοχές είναι: α) η ταχύτητα του φωτός είναι ανεξάρτητη
από τη ταχύτητα του παρατηρητή,
β) οι νόμοι της φυσικής είναι ίδιοι
σε όλα τα αδρανειακά συστήματα.
έκκεντρη κρούση: η κρούση σωμάτων που οι ταχύτητές τους βρίσκονται σε παράλληλες ευθείες.
117
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ελαστική κρούση: η κρούση κατά την
οποία διατηρείται η μηχανική ενέργεια
του συστήματος των σωμάτων.
ελεύθερη ταλάντωση: η ταλάντωση ενός σώματος το οποίο εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας και
αφήνεται ελεύθερο.
έλλειμμα μάζας: η διαφορά της μάζας ενός πυρήνα από τη μάζα των
συστατικών του.
ενέργεια σύνδεσης (πυρήνα): το ποσό της ενέργειας που πρέπει να προσφερθεί στον πυρήνα για να διασπαστεί στα συστατικά του.
ενέργεια ηρεμίας: το ποσό της ενέργειας (mc2) που έχει ένα σώμα όταν
ηρεμεί.
ένταση ακτινοβολίας: η ενέργεια
που περνάει από τη μονάδα επιφάνειας στη μονάδα του χρόνου.
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εξαναγκασμένη ταλάντωση: η ταλάντωση που γίνεται με την περιοδική προσφορά ενέργειας στο ταλαντούμενο σύστημα.
εξίσωση κύματος: η σχέση που δίνει την απομάκρυνση των σημείων
του μέσου στο οποίο διαδίδεται το
κύμα κάθε χρονική στιγμή.
εξίσωση συνέχειας: η σχέση μεταξύ της ταχύτητας ενός ασυμπίεστου
ρευστού και της διατομής του σωλήνα στον οποίο κινείται.
εσωτερική τριβή ρευστού: η τριβή
που αναπτύσσεται μεταξύ των μορίων του ρευστού λόγω της κίνησής
του.
έργο εξαγωγής: η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να πάρει ένα ηλεκτρόνιο για να εγκαταλείψει την επιφάνεια ενός μετάλλου.
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Η
ηλεκτρική ταλάντωση: εναλλασσόμενο ρεύμα μεγάλης συχνότητας
που παίρνουμε από κύκλωμα LC
όταν φορτίσουμε τον πυκνωτή.
ηλεκτρομαγνητικό κύμα: η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και
ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο.
I
ιδιομήκος (αντικειμένου): βλ. «μήκος ηρεμίας».
ιδιόχρονος (αδρανειακού συστήματος): ο χρόνος που μετράει ένα
ρολόι ακίνητο σε ένα αδρανειακό
σύστημα.
ιξώδες: η εσωτερική τριβή μεταξύ
των μορίων ενός ρευστού- συντελεστής που δείχνει πόσο παχύρρευστο είναι ένα υγρό.
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Κ
κβαντισμένο μέγεθος: κάθε μέγεθος που παίρνει διακριτές τιμές που
είναι πολλαπλάσια μιας ελάχιστης.
κέντρο μάζας (σώματος): το σημείο στο οποίο μπορεί να θεωρηθεί
συγκεντρωμένη όλη η μάζα ενός
σώματος.
κοιλία στάσιμου κύματος: ένα σημείο που ταλαντώνεται με το μέγιστο πλάτος, όταν στο ελαστικό μέσο
στο οποίο ανήκει σχηματίζεται στάσιμο κύμα.
κρίσιμη γωνία: η μέγιστη τιμή της
γωνίας πρόσπτωσης στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών υλικών για την οποία το φως περνάει
από το πρώτο υλικό στο δεύτερο
στο οποίο το φως διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα.
121 / 262

κρούση κεντρική: η κρούση σωμάτων που οι ταχύτητές τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
κύμα μηχανικό: μια διαταραχή που
μεταδίδεται σε ένα ελαστικό μέσο.
κυματοπακέτο: κύμα περιορισμένο
στο χώρο.
Μ
μάζα ηρεμίας: η μάζα που έχει ένα
σώμα όταν ηρεμεί.
μέλαν σώμα: σώμα που απορροφά
όλες τις ακτινοβολίες που πέφτουν
πάνω του.
μετασχηματισμοί Lorentz: οι σχέσεις
που συνδέουν τις συντεταγμένες της
θέσης και χρόνου ενός σώματος σε
δυο αδρανειακά συστήματα αναφοράς που βρίσκονται σε σχετική κίνηση.
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μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου:
οι σχέσεις που συνδέουν τις συντεταγμένες της θέσης ενός σώματος
σε δυο αδρανειακά συστήματα αναφοράς που κινούνται με ταχύτητα
πολύ μικρότερη από την ταχύτητα
του φωτός.
μεταφορική κίνηση (στερεού σώματος): η κίνηση στην οποία όλα τα
σημεία του σώματος έχουν την ίδια
ταχύτητα.
μήκος ηρεμίας (αντικειμένου): το
μήκος ενός αντικειμένου, όπως μετριέται στο σύστημα αναφοράς ως
προς το οποίο ηρεμεί.
μήκος κύματος De Broglie: το μήκος του κύματος που αντιστοιχεί σε
ένα σωματίδιο.
μήκος κύματος: η απόσταση στην
οποία φτάνει το κύμα σε χρόνο μιας
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περιόδου- η μικρότερη απόσταση
δύο σημείων, στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, που βρίσκονται
σε φάση.
μικροκύματα: ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκη κύματος μεταξύ 1mm
και 30cm. Χρησιμοποιούνται στα
ραντάρ.
μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας:
όργανο που επιτρέπει να απεικονίσουμε αγώγιμες επιφάνειες σε ατομική κλίμακα. Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο σήραγγας.
Ν
νευτώνεια ρευστά: τα ρευστά στα
οποία η εσωτερική τριβή είναι γραμμική συνάρτηση της ταχύτητας ροής.
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Ο
ολική εσωτερική ανάκλαση: η ανάκλαση μιας φωτεινής δέσμης που
δε συνοδεύεται από διάθλαση. Γίνεται στην επιφάνεια που διαχωρίζει
ένα διαφανές μέσον από ένα άλλο
με μικρότερο δείκτη διάθλασης,
όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία.
ορμή (υλικού σημείου): το διάνυσμα που έχει την κατεύθυνση της
ταχύτητας και μέτρο ίσο με το γινόμενο της μάζας του υλικού σημείου
επί το μέτρο της ταχύτητάς του.
ουράνιο τόξο: το φωτεινό τόξο που
εμφανίζεται στον ουρανό, ως αποτέλεσμα της ανάκλασης και του διασκεδασμού του ηλιακού φωτός στα
σταγονίδια της βροχής.
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Π
poise (πουάζ): μονάδα μέτρησης του
ιξώδους ενός ρευστού, ισοδύναμη
με 10-1 Nsm-2.
παροχή (σωλήνα ή ρευματικής
φλέβας): το πηλίκο του όγκου dV του
ρευστού που περνάει από μια διατομή του σωλήνα ( ή της φλέβας) σε
χρόνο dt προς το χρόνο αυτό.
περίοδος (φαινομένου): το πηλίκο
του χρόνου μέσα στον οποίο ολοκληρώνονται Ν εναλλαγές του φαινομένου με τον αριθμό Ν- ο χρόνος
ανάμεσα σε δυο διαδοχικές όμοιες
φάσεις του φαινομένου.
πλάγια κρούση: η κρούση σωμάτων που οι ταχύτητές τους βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση.
πλαστική κρούση: η κρούση που οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων.
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ποζιτρόνιο: το αντισωματίδιο του
ηλεκτρονίου - σωματίδιο με μάζα
ίση με τη μάζα του ηλεκτρονίου και
φορτίο +e.
πυρηνική σύντηξη: πυρηνική αντίδραση στη διάρκεια της οποίας πυρήνες μικρού ατομικού αριθμού συντήκονται και δίνουν βαρύτερους πυρήνες, με ταυτόχρονη έκλυση ενέργειας.
πυρηνική σχάση: πυρηνική αντίδραση στη διάρκεια της οποίας ένας
πυρήνας μεγάλου ατομικού αριθμού
χωρίζεται σε δυο πυρήνες μικρότερου ατομικού αριθμού με ταυτόχρονη έκλυση ενέργειας.
πυρηνικός αντιδραστήρας: η διάταξη στην οποία πραγματοποιούνται ελεγχόμενες πυρηνικές αντιδράσεις.
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Ρ
ραδιοκύματα: ηλεκτρομαγνητικά κύματα που προκύπτουν από ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα και χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες.
ρευματική γραμμή: η γραμμή που
συνδέει τις διαδοχικές θέσεις ενός
μορίου του ρευστού.
ρευστά: σώματα που δεν έχουν δικό
τους σχήμα- τα υγρά και τα αέρια.
ροπή αδράνειας (ως προς άξονα):
το μέτρο της αδράνειας των σωμάτων στη στροφική κίνηση- ορίζεται

ως το άθροισμα Σmi r i2 , όπου mi
μια στοιχειώδης μάζα του σώματος
και ri η απόστασή της από τον άξονα.
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ροπή δύναμης (ως προς άξονα):
διάνυσμα που έχει τη διεύθυνση
του άξονα και μέτρο το γινόμενο του
μέτρου της συνιστώσας της δύναμης που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα επί την απόστασή
της από τον άξονα.
ροπή δύναμης (ως προς σημείο):
διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο που
ορίζει το σημείο και ο φορέας της
δύναμης και μέτρο το γινόμενο του
μέτρου της δύναμης επί την απόσταση του σημείου από τον φορέα
της δύναμης.
Σ
σταθερά απόσβεσης: η σταθερά αναλογίας στη σχέση που συνδέει τη
δύναμη η οποία προκαλεί την απόσβεση μιας ταλάντωσης με την ταχύτητα του ταλαντωτή.
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στάσιμο κύμα: η κίνηση που κάνει
ένα μέσο στο οποίο διαδίδονται ταυτόχρονα, με αντίθετη φορά, δυο κύματα της ίδιας συχνότητας και του
ίδιου πλάτους.
στιγμιότυπο κύματος: η εικόνα που
παρουσιάζει μια χρονική στιγμή το
ελαστικού μέσο στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα - η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = f (x, t) για ορισμένη τιμή του t.
στρόβιλοι: περιοχές στις οποίες το
ρευστό κάνει περιστροφική κίνηση.
στροφική κίνηση: η κίνηση ενός στερεού γύρω από άξονα- η κίνηση στην
οποία όλα τα σημεία του στερεού
έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
στροφορμή στερεού σώματος: το
άθροισμα των στροφορμών των
στοιχειωδών τμημάτων που απαρτίζουν το στερεό.
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στροφορμή συστήματος σωμάτων:
το άθροισμα των στροφορμών των
σωμάτων που απαρτίζουν το σύστημα.
στροφορμή υλικού σημείου (που
κάνει κυκλική κίνηση): διάνυσμα
κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς με
μέτρο το γινόμενο του μέτρου της
ορμής του υλικού σημείου επί την
ακτίνα της τροχιάς του.
στρωτή ροή: η κίνηση ενός ρευστού,
όταν δε σχηματίζονται στρόβιλοι.
συμβολή κυμάτων: η ταυτόχρονη
διάδοση δυο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή του χώρου.
συμβολόμετρο: όργανο που μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση των κροσσών
συμβολής του φωτός.
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σύνθεση ταλαντώσεων: η μελέτη
της κίνησης ενός σώματος που μετέχει σε περισσότερες από μια ταλαντώσεις.
συντονισμός: το φαινόμενο κατά
το οποίο ένα σώμα κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση με το μέγιστο
πλάτος.
συστολή του μήκους: Η φαινομενική σμίκρυνση ενός σώματος που
κινείται με σχετικιστική ταχύτητα.
συχνότητα κατωφλίου: η ελάχιστη
συχνότητα που πρέπει να έχει μια
φωτεινή δέσμη για να προκαλέσει
εκπομπή φωτοηλεκτρονίων από
ένα μέταλλο.
συχνότητα (φαινομένου): ο αριθμός των επαναλήψεων του φαινομένου στη μονάδα του χρόνου.
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Τ
ταλάντωση (μηχανική): Παλινδρομική κίνηση γύρω από μια θέση
ισορροπίας.
πλάτος ταλάντωσης: η μεγαλύτερη τιμή της απομάκρυνσης του ταλαντωτή.
τάση αποκοπής: η τιμή της τάσης
μεταξύ των ηλεκτροδίων ενός φωτοκύτταρου για την οποία διακόπτεται το ρεύμα.
τυρβώδης ροή: η ροή ενός ρευστού όταν σχηματίζονται στρόβιλοι.
Υ
υδροστατική πίεση: η πίεση των υγρών που οφείλεται στο βάρος τους.
υπεριώδης ακτινοβολία: αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη
κύματος από 60 nm μέχρι 380 nm.
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Φ
φαινόμενο Compton: ο σκεδασμός
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα σωματίδια της ύλης. Συνοδεύεται από αύξηση του μήκους
κύματος της ακτινοβολίας.
φαινόμενο Doppler: η εμφάνιση διαφοράς ανάμεσα στη συχνότητα του εκπεμπόμενου κύματος και της συχνότητας που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής όταν μεταβάλλεται η απόστασή του από την πηγή του κύματος.
φαινόμενο σήραγγας: η διέλευση
σωματιδίων μέσα από ένα φράγμα δυναμικού χωρίς να έχουν την
απαραίτητη ενέργεια, όπως απαιτεί
η κλασική θεωρία.
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: η απόσπαση ηλεκτρονίων από ένα μέταλλο όταν στην επιφάνειά του
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προσπίπτει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατάλληλης συχνότητας.
φλέβα: το σχήμα που ορίζεται από
τις ρευματικές γραμμές που αντιστοιχούν στα σημεία του περιγράμματος μιας επιφάνειας που βρίσκεται στη ροή του ρευστού.
φώραση: η διαδικασία με την οποία
διαχωρίζεται το μικροφωνικό ρεύμα
από το φέρον κύμα.
φωτοκύτταρο: διάταξη με την οποία
οι αυξομειώσεις στην ένταση μιας
φωτεινής δέσμης, κατάλληλης συχνότητας, μετατρέπονται σε αυξομειώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.
φωτόνιο: το κβάντο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Σωμάτιο
μηδενικής μάζας ηρεμίας.
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Αλφαβητικό Ευρετήριο
A
αδρανειακό σύστημα
Ζ 34
ακτίνες Röntgen
Β 102, Θ 37
ακτίνες γ
Β 102
ακτίνες Χ
Β 102, Θ 37
ακτινοβολία μέλανος
σώματος
Θ 7
ανάκλαση του φωτός
Β 104
ανάλυση του φωτός
Γ 18
αξιώματα της ειδικής
θεωρίας της
σχετικότητας	Η 22
απεριοδική ταλάντωση
Α 71
απομάκρυνση
Α 24
αρμονική ταλάντωση
Α 24
αρχή διατήρησης της
στροφορμής
Ε 92
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αρχή της αβεβαιότητας
αρχή του Pascal
αρχική φάση

Θ 57
Δ 12
Α 30

Γ
γενική θεωρία της σχετικότητας	Η 104
γωνία εκτροπής
Γ 20
γωνιακή επιτάχυνση
Ε 14
γωνιακή συχνότητα
Α 21
Δ
δείκτης διάθλασης (υλικού) Β 112
δεσμός στάσιμου κύματος
Β 56
διάθλαση του φωτός
Β 110
διακρότημα
Α 114, Α 116
διάμηκες κύμα
Β 14
διαμόρφωση κατά πλάτος
Β 83
διασκεδασμός (του φωτός)
Γ 18
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διαστολή του χρόνου
διαφορικό
δίδυμη γένεση
διεγέρτης
δύναμη επαναφοράς

Η 30
ΣΤ 103
Η 79
Α 82
Α 35

Ε
εγκάρσιο κύμα
Β 12
έκκεντρη κρούση
Ζ 14
ελαστική κρούση
Ζ 18, Ζ 24
ελεύθερη ταλάντωση
Α 80
έλλειμμα μάζας
Η 78
ενέργεια σύνδεσης
Η 85
ενέργεια ηρεμίας
Η 77
εξαναγκασμένη ταλάντωση
(ηλεκτρ.)
Α 94
εξαναγκασμένη ταλάντωση
(μηχαν.)
Α 82
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εξίσωση Schrödinger
εξίσωση Bernoulli
εξίσωση κύματος
εξίσωση στάσιμου κύματος
εξίσωση συνέχειας
εξωτερικό γινόμενο
διανυσμάτων
επαλληλία κυμάτων
έργο εξαγωγής
εσωτερική τριβή

Θ
Δ
Β
Β
Δ

69
39
23
53
27

ΣΤ
Β
Θ
Δ

84
28
28
52

Η
ηλεκτρική ταλάντωση
Α 51
ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Β 65
ηχοκαρδιογράφημα Doppler Ζ 139
Θ
θεμελιώδης νόμος στροφικής
κίνησης
Ε 63
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θεώρημα Steiner
θεώρημα Torricelli

Ε 56
Δ 44

I
ιδανικά υγρά
ιδιομήκος
ιδιοσυχνότητα
ιδιόχρονος
ιξώδες

Δ
Η
Α
Η
Δ

Κ
καμπύλωση του χωροχρόνου
κβαντικός αριθμός
κέντρο μάζας (συστήματος)
κέντρο μάζας (σώματος)
κιβώτιο ταχυτήτων
κίνηση του κέντρου μάζας
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19
44
80
30
52

Η 115
Θ 17
Ζ 55
Ε 20
ΣΤ 93
Ζ 58

κινητική ενέργεια:
- στην αρμονική ταλάντωση Α 45
- στη στροφική κίνηση
Ε 101
κοιλία στάσιμου κύματος
Β 56
κρίσιμη γωνία
Γ 8
κρούση κεντρική
Ζ 13
κύλιση τροχού
Ε 17
κύμα ελαστικότητας
Β 8
κυματοπακέτο
Θ 60
κυματοσυνάρτηση
Θ 69
Μ
μάζα ηρεμίας
Η 77
μέλαν σώμα
Θ 12
μετασχηματισμοί Lorentz Η 48, Η 60
μετασχηματισμοί έντασης
ηλεκτρικού - μαγνητικού
πεδίου
Η 91
μετασχηματισμοί
του Γαλιλαίου
Ζ 49
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μεταφορική κίνηση
μήκος ηρεμίας
μήκος κύματος
μήκος κύματος De Broglie
μηχανικά κύματα
μικροκύματα
μικροσκόπιο σάρωσης
σήραγγας
μιόνιο

Ε 8
Η 44
Β 18
Θ 52
Β 8
Β 95
Θ 131
Η 35

Ν
νευτώνεια ρευστά
Δ 57
νόμος μετατόπισης του Wien Θ 14
νόμος του Snell
Β 113
Ο
ολική εσωτερική ανάκλαση
ουράνιο τόξο
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Γ 7
Γ 23

Π
poise (πουάζ)
Δ 56
παράδοξο των διδύμων
Η 164
παροχή
Δ 23, Δ 24
πείραμα Michelson- Morley
Η 11
περίοδος
Α 19
περίοδος ηλεκτρικής
ταλάντωσης
Α 58
πηγάδι δυναμικού
- με άπειρο βάθος
Θ 80
		 - με ορισμένο βάθος
Θ 86
πλάγια κρούση
Ζ 14, Ζ 25
πλαστική κρούση
Ζ 19, Ζ 31
πλάτος ταλάντωσης
Α 25
ποζιτρόνιο
Η 81
προώθηση πυραύλου
Ζ 67
Ρ
ραδιοκύματα
ρευματική γραμμή
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Β 94
Δ 20

ρευστά
ροπή αδράνειας
(ως προς άξονα)
ροπή δύναμης
(ως προς άξονα)
ροπή δύναμης
(ως προς σημείο)

Δ 19
Ε 51
Ε 28
Ε 33

Σ
σταθερά απόσβεσης
Α
σταθερά επαναφοράς
Α
στάσιμο κύμα
Β
στιγμιότυπο κύματος
Β
στροφική κίνηση
Ε
στροφορμή στερεού σώματος Ε
στροφορμή συστήματος
Ε
στροφορμή υλικού σημείου
Ε
στρωτή ροή
Δ
συμβολή κυμάτων
Β
144 / 266

68
35
48
31
12
81
86
78
20
34

συμβολόμετρο
σύνθεση ταλαντώσεων
σύνθετη κίνηση στερεού
συνθήκη ισορροπίας στερεού
συνθήκη κανονικοποιήσεως
συντονισμός
συντονισμού εφαρμογές
σύστημα αναφοράς
κέντρου μάζας
συστολή του μήκους
συχνότητα
συχνότητα κατωφλίου
σχετικιστική ορμή
σχετικιστική ενέργεια
σωλήνας
Τ
ταλάντωση (μηχανική)
τάση αποκοπής
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Η 14
Α 104
Ε 14
Ε 44
Θ 72
Α 85
Α 97
Ζ
Η
Α
Θ
Η
Η
Δ

55
44
20
34
70
77
22

Α 23
Θ 27

Υ
υδροστατική πίεση
υπέρθεση κυμάτων
υπεριώδης ακτινοβολία

Δ 10
Β 28
Β 100

Φ
φαινόμενο Compton
φαινόμενο Doppler
φαινόμενο σήραγγας
φάση ταλάντωσης
φέρουσα συχνότητα
φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση
φθίνουσα ταλάντωση
φλέβα ρευματική
φώραση
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
φωτοκύτταρο
φωτόνιο

Θ
Ζ
Θ
Α
Β
Α
Α
Δ
Β
Θ
Θ
Θ

Χ
χωροχρόνος

Η 24
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30
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78
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90
22
23
29
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