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Κύριος ή πρωτεύων άξονας  στερεού. 

Ο ομογενής, πολύ λεπτός, δίσκος του σχήματος, μπορεί 

να στρέφεται σε επαφή με λείο οριζόντιο επίπεδο, γύρω 

από σταθερό (πραγματικό άξονα) z, ο οποίος περνά από 

το κέντρο του Κ όπως στο σχήμα, με γωνιακή ταχύτητα 

���⃗  . 

Τότε ο δίσκος έχει στροφορμή ως προς το κέντρο μάζας 

Κ, με μέτρο Lz=Ιcm∙ω και με διεύθυνση του άξονα, ίδια 

δηλαδή με τη διεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας ���⃗  . 

Μπορούμε δηλαδή να γράψουμε: 

��⃗ � = �����⃗      (1) 

Κάποια στιγμή αφαιρούμε τον άξονα z (φανταστείτε ένα καρφί στο έδαφος, το οποίο βγάζουμε). Ο δίσκος θα  

συνεχίσει την περιστροφή του, σαν να μην άλλαξε κάτι, απλά τώρα η περιστροφή θα πραγματοποιείται γύρω 

από έναν νοητό, φανταστικό, ελεύθερο άξονα z΄, ο οποίος θα έχει πάρει τη θέση του πραγματικού άξονα z. 

Τα υπόλοιπα παραμένουν ως είχαν, οπότε και πάλι θα ισχύει η σχέση (1), ενώ αυτός ο ελεύθερος άξονας z΄ 

δεν θα αλλάζει καθόλου προσανατολισμό (δεν θα έχουμε καμιά κίνησή του, όπως μια μετάπτωση).  

Στην περίπτωση αυτή ο άξονας z΄ ονομάζεται κύριος ή πρωτεύων 

άξονας του δίσκου κι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον κύ-

ριο αυτό άξονα αποδεικνύεται ότι είναι η γνωστή μας Ι= ½ ΜR2, χω-

ρίς να  χρειάζεται να καταφύγουμε σε τανυστή αδράνειας.  

Με γλώσσα περισσότερο μαθηματική θα λέγαμε ότι τα γινόμενα α-

δράνειας –Σmi∙xi∙yi ως προς τον άξονα z  ́ μηδενίζονται. Αρκεί να 

σκεφτούμε (βλέπε σχήμα σε κάτοψη) ότι για κάθε στοιχειώδη μάζα 

mi, υπάρχει και μια ίση mi  ́σε συμμετρική θέση ως προς τον άξονα 

x, οπότε το άθροισμα των γινομένων γίνεται ίσο με μηδέν.  

Υπάρχουν άλλοι δυο κάθετοι μεταξύ τους οριζόντιοι άξονες x και y, όπως στο σχήμα που 

είναι επίσης κύριοι άξονες, αφού αν ο δίσκος τεθεί σε περιστροφή γύρω από τον άξονα x, 

θα παραμείνει σε περιστροφή και θα ισχύει ξανά η σχέση (1). Αρκεί να φανταστούμε ότι 

θέτουμε τον δίσκο σε περιστροφή με το επίπεδό του κατακόρυφο, γύρω από μια διάμετρό 

του στη διεύθυνση x, όπως στο σχήμα. Βέβαια ποια είναι η κατάλληλη διάμετρος; 

Προφανώς δεν υπάρχει καμιά διαφορά, ποια διάμετρο θα επιλέξουμε!!! 

Έτσι ο δίσκος έχει 3 κύριους άξονες. Τον άξονα z, τον κάθετο στο επίπεδό του και ένα 

ζευγάρι (από άπειρα ισοδύναμα) x και y, στο επίπεδό του. 

Ας έρθουμε τώρα στο σημείο Ο, το οποίο βρίσκεται στον άξονα x, (στην πραγματικότητα ένα τυχαίο σημείο 
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Ο  της επιφάνειας, οπότε μετά παίρνουμε τους άξονες x και y, ώστε ο ένας να περνά από το Ο…). 

 Το Ο είναι ένα κινούμενο σημείο του δίσκου, ως προς το οποίο η 

στροφορμή έχει μέτρο: 

�	 = �
� + �
�� =  �
�� + ��� = ��
� + ���� = ��� 

Και διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του δίσκου, ίδια με τη γωνιακή 

ταχύτητα, όπως στο σχήμα. 

Βλέπουμε δηλαδή για το σημείο Ο, να ισχύει ξανά η σχέση (1), 

πράγμα που σημαίνει ότι η διεύθυνση z1 μπορεί να ονομαστεί κύρια 

ή πρωτεύουσα διεύθυνση για το σημείο Ο. Όμως και η διεύθυνση 

x είναι, με την ίδια λογική, κύρια ή πρωτεύουσα διεύθυνση, οπότε δεν μένει παρά και η διεύθυνση y1 να είναι 

επίσης το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή για το τυχαίο σημείο Ο, να μπορούμε να ορίσουμε τρεις κύριες διευθύνσεις. 

Διευθύνσεις που «φιλοδοξούν» να αναβαθμιστούν σε άξονες!!! 

Πώς μπορούμε να έχουμε τον άξονα z1 σαν άξονα περιστροφής; Μπορούμε βέβαια να τον κάνουμε άξονα, αν 

καρφώσουμε το δίσκο στο επίπεδο στο Ο και δημιουργήσουμε έναν πραγματικό άξονα περιστροφής του δί-

σκου. 

 Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Να κολλήσουμε πάνω στο 

δίσκο, ας πούμε στο άκρο της ακτίνας που περνά από το Ο, μια ση-

μειακή μάζα, τέτοια ώστε το Ο, να είναι το κέντρο μάζας του στερεού 

που κατασκευάσαμε. Αλλά τότε αν θέσουμε το στερεό s σε περι-

στροφή, αυτό θα περιστραφεί γύρω από τον νοητό άξονα z1 και θα 

έχει στροφορμή, όπως στο σχήμα, ίδιας κατεύθυνσης με την γωνιακή 

ταχύτητα και θα ισχύει ξανά: 

��⃗ �� = ������⃗      (1α) 

Χωρίς να αλλάζει ο προσανατολισμός του άξονα. 

Αλλά τότε ο άξονας z1 είναι ένας κύριος ή πρωτεύον άξονας του στερεού s. 

Μπορούμε και μαθηματικά να επιβεβαιώσουμε ξανά, ότι τα γινόμενα αδράνειας  –Σmi∙xi∙yi και για τον άξονα 

αυτόν, είναι επίσης μηδενικά και δεν μας χρειάζεται κανένας τανυστής αδράνειας. 

Εξάλλου θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει το στερεό s ως σύστημα. Τότε ο άξονας z1 είναι κύριος άξονας 

και για το δίσκο και για το υλικό σημείο στο άκρο της ακτίνας. Αξίζει να δούμε το δίσκο να στρέφεται γύρω 

από νοητό άξονα που περνά από το Ο (προφανώς και με την παρουσία της σημειακής μάζας, αλλά εμείς 

εστιάζοντας στον δίσκο). 

Συμπερασματικά: 

Κάθε στερεό έχει τρεις κύριους ή πρωτεύοντες άξονες περιστροφής σε κάθετες διευθύνσεις. 

Αλλά και κάθε σημείο Ο του στερεού, όπως παραπάνω που βρίσκεται πάνω σε έναν κύριο άξονα (εδώ ο 
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άξονας x) έχει επίσης τρεις κύριες η πρωτεύουσες διευθύνσεις, όπου αν τύχει να περιστραφεί το στερεό γύρω 

από άξονα που περνάει από το σημείο αυτό  και ο άξονας έχει μια από τις παραπάνω διευθύνσεις, να ισχύει η 

σχέση (1α).  Τότε ο άξονας αυτός ονομάζεται κύριος ή πρωτεύον άξονας που διέρχεται από το σημείο Ο. 

Αλλά επιστρέφοντας στον δίσκο, αν λοιπόν ο άξονας z, ο κάθετος στο επίπεδό του που περνά από το κέντρο 

μάζας, είναι κύριος και κάθε άλλος άξονας z1 παράλληλος προς αυτόν, ο οποίος περνάει από σημείο κάποιου 

από τους άλλους δύο κύριους άξονες (x ή y) είναι κύριος! 
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