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ΚΚίίννηησσηη  σσττεερρεεοούύ  κκααιι  κκιιννηηττιικκήή  εεννέέρργγεειιαα  

 

Κατ’ αρχήν, παραθέτω µερικά θεωρήµατα που βρήκα συγκεντρωµένα στη Θεωρητική 
Μηχανική του Spiegel (σειρά Schaum, ελλην. έκδοση). Τα θεωρήµατα αυτά 
αναφέρονται: 

Γενικά σε συστήµατα σωµατιδίων και στην κίνηση ως προς το κέντρο µάζας (CM), σελ. 
169 (τα µεγέθη µε τόνο είναι ως προς το CM): 

1. Η ολική ορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων ως προς το CM είναι µηδέν. 

Συµβολικά: 
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2. Η ολική στροφορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων ως προς οποιοδήποτε 
σηµείο Ο ισούται µε τη στροφορµή της ολικής µάζας συγκεντρωµένης στο CM και 
κινούµενης µε την ταχύτητα του CM συν την ολική στροφορµή ως προς το CM. 

Συµβολικά: 

∑ ×+×= ΄)υ΄r(mυMrL iii

rrrrr
 

3. Η ολική κινητική ενέργεια ενός συστήµατος σωµατιδίων ως προς ένα 
οποιοδήποτε σηµείο Ο ισούται µε την κινητική ενέργεια της ολικής µάζας 
συγκεντρωµένης στο CM και κινούµενης µε την ταχύτητα του CM συν την κινητική 
ενέργεια του συστήµατος ως προς το CM. 

Συµβολικά: 
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Στο στερεό σώµα (θεώρηµα του Euler), σελ. 224: 

4. Μια περιστροφή ενός στερεού σώµατος γύρω από ένα σταθερό σηµείο του 
σώµατος είναι ισοδύναµη µε µια περιστροφή γύρω από µια ευθεία που περνάει από 
αυτό το σηµείο. (Στιγµιαίος άξονας περιστροφής). 

 

Στη γενική κίνηση στερεού (θεώρηµα του Chasle), σελ. 224: 

5. Η γενική κίνηση ενός στερεού σώµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 
από µια µεταφορά συν µια περιστροφή γύρω από ένα κατάλληλο σηµείο, που 
συνήθως είναι το CM. 

 

Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε τους βαθµούς ελευθερίας του σώµατος ανάλογα µε την 
κίνηση που µπορεί να κάνει: 
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• Κίνηση υλικού σηµείου: 3 βαθµοί ελευθερίας (µεταφορά). 

• Κίνηση στερεού που έχει σταθερό σηµείο και µπορεί να κινείται ελεύθερα γύρω 
από αυτό: 3 βαθµοί ελευθερίας (περιστροφή). 

• Γενική κίνηση στερεού: 6 βαθµοί ελευθερίας (3 µεταφοράς + 3 περιστροφής). 

Επίπεδη κίνηση στερεού 
(όλα τα σηµεία του κινούνται παράλληλα προς δοθέν επίπεδο): 

• Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα (κάθετο στο δοθέν επίπεδο): 1 βαθµός 
ελευθερίας (περιστροφή). 

• Γενική επίπεδη κίνηση: 3 βαθµοί ελευθερίας (2 µεταφοράς + 1 περιστροφής). 

Αυτή η τελευταία, σύµφωνα µε το θεώρηµα του Chasle, µπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτελείται από µια µεταφορά παράλληλη προς το δοθέν επίπεδο συν µια περιστροφή ως 
προς άξονα κάθετο στο επίπεδο αυτό (εξ ου και οι 2+1 βαθµοί ελευθερίας). Συνήθως 
αυτός ο άξονας διέρχεται από το κέντρο µάζας. 

Οι κινήσεις που µελετάµε γενικά στο Κεφ. 4 του σχολικού ανήκουν σ’ αυτή την 
τελευταία κατηγορία. 

Α) Στην περίπτωση της επίπεδης κίνησης του στερεού ορίζεται η γνωστή ροπή 
αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής: 
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Και σύµφωνα µε το θεώρηµα (3) πιο πάνω: 
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ή αν επιλέξουµε στιγµιαία ακίνητο άξονα περιστροφής (πάντα κάθετο στο δοθέν επίπεδο 
κίνησης): 
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όπου η Ι η ροπή αδράνειας ως προς το νέο άξονα (Steiner, κλπ.). 

 

Β) Αν όµως η κίνηση του στερεού δεν είναι επίπεδη τότε τα πράγµατα δυσκολεύουν. 
Στην περίπτωση της γενικής κίνησης στερεού στο χώρο θεωρούµε πάλι σύµφωνα µε το 
θεώρηµα του Chasle, ότι αυτή µπορεί να περιγραφεί από µια µεταφορά ενός σταθερού 
σηµείου του στερεού συν µια περιστροφή γύρω από άξονα που περνάει από το σηµείο 
αυτό, έστω Ο οπότε χρησιµοποιούµε πάλι το θεώρηµα (3). 

Για την καθαρή περιστροφή τώρα του σώµατος θα χρησιµοποιήσουµε τον τανυστή 
αδράνειας, µε τη βοήθεια του οποίου η κινητική ενέργεια του στερεού υπολογίζεται από 
τη σχέση: 
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όπου I xx, I yy, I zz οι ροπές αδράνειας ως προς τους τρεις άξονες και I xy, I xz, I yz τα 
αντίστοιχα γινόµενα αδράνειας. 

 

Κύριοι (ή πρωτεύοντες) άξονες αδράνειας του σώµατος: 

Είναι τρεις ορθογώνιοι άξονες, που έχουν αρχή το Ο, σταθεροί ως προς το σώµα 
(περιστρέφονται µαζί του) και είναι τέτοιοι ώστε τα γινόµενα αδράνειας ως προς αυτούς 
να είναι µηδέν. 

Η σηµαντική ιδιότητα – ορισµός ενός κύριου άξονα είναι ότι αν το σώµα περιστρέφεται 
ως προς αυτόν η διεύθυνση της στροφορµής του είναι ίδια µε τη διεύθυνση της 
γωνιακής ταχύτητας. Ισχύει δηλαδή: 
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όπου Ι είναι ένα βαθµωτό µέγεθος. 

Ένας άξονας συµµετρίας του σώµατος είναι πάντα κύριος άξονας. 

Με κατάλληλη επεξεργασία του τανυστή αδράνειας µπορούν να προκύψουν οι κύριες 
ροπές αδράνειας Ι1, Ι2, Ι3 ως προς ένα σύστηµα πρωτευόντων αξόνων. 

(Οι γνωστές µας ροπές αδράνειας για τα διάφορα στερεά είναι τέτοιες κύριες ροπές 
αδράνειας.) 

Στην περίπτωση αυτή η κινητική ενέργεια της περιστροφής γίνεται: 
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(αφού τα γινόµενα αδράνειας είναι µηδέν) ή αλλιώς: 
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όπου όµως τώρα τα διανύσµατα ω
r
και L

r
είναι συγγραµµικά. 
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