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o Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. 
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� Να επιλύουν προβλήµατα που αναφέρονται στις παραπάνω κινήσεις. 

� Να σχεδιάζουν τα διαγράµµατα των µεγεθών που περιγράφουν τις ευθύγραµµες κινήσεις 

σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

 

Συνεισφορά του σεναρίου στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αυτού είναι η προσοµοίωση της ευθύγραµµης κίνησης ενός 

σώµατος, ως αποτέλεσµα της αρχικής κινητικής του κατάστασης και των δυνάµεων που 

δρουν στο σώµα. Η µελέτη της συµπεριφοράς αυτής είναι εφικτή και στο σχολικό εργαστήριο 

Φυσικής, αλλά το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της προσοµοίωσης µε το Interactive Physics 

είναι η δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων σε πραγµατικό χρόνο (δηµιουργία 

διαγραµµάτων, παροχή των τιµών διαφόρων µεγεθών µέσω µετρητών κλπ) καθώς και η 

δυνατότητα άµεσου χειρισµού των αντικειµένων που συµµετέχουν στην προσοµοίωση. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές, απαιτώντας σηµαντικά λιγότερο χρόνο σε 

σχέση µε το εργαστήριο Φυσικής, να επαναλάβουν όσες φορές είναι αναγκαίο την 

προσοµοίωση, να παγώσουν την εξέλιξή της, να την εκτελέσουν βηµατικά κλπ, κάτι το οποίο 

δεν είναι εφικτό στο εργαστήριο. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το σενάριο αυτό, δε 

στοχεύει στην αντικατάσταση του πειράµατος που µπορεί να γίνει στο εργαστήριο για τη 

µελέτη του σχετικού φαινοµένου, αλλά να το εµπλουτίσει µε τις δυνατότητες που παρέχονται 

από την αντίστοιχη προσοµοίωση. 
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Με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων του σεναρίου αυτού, οι µαθητές καλούµενοι να 

µελετήσουν την ευθύγραµµη κίνηση ενός σώµατος, ενθαρρύνονται να µεταβάλλουν κάποια 

µεγέθη-παραµέτρους αυτής. Με τη βοήθεια της οπτικοποίησης αλλά και των µετρητών που 

παρέχει η εφαρµογή, οι µαθητές βλέπουν άµεσα την επίδραση που επιφέρει η µεταβολή ενός 

φυσικού µεγέθους (πχ η αντιστροφή της φοράς της συνισταµένης δύναµης), σ’ ένα άλλο 

συσχετιζόµενο µέγεθος (πχ την επιτάχυνση του σώµατος) και έτσι µπορούν να εξάγουν 

συµπεράσµατα για τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων µεγεθών. 

Επιπλέον θεωρούµε ότι αυτό το σενάριο µε την κατάλληλη υποστήριξη από τον 

Εκπαιδευτικό, µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί-επεκταθεί ώστε να µελετηθούν και άλλες 

θεµατικές ενότητες της Φυσικής όπως η µη οµαλά µεταβαλλόµενη ευθύγραµµη κίνηση, ο 2ος 

νόµος του Νεύτωνα (ή το θεώρηµα ώθησης ορµής), η οριζόντια και η πλάγια βολή κτλ. 

Υλοποίηση 

Η προσοµοίωση που συνοδεύει το σενάριο ακολουθείται και από το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας µαθητή, το οποίο δίνει ορισµένες ενδεικτικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες 

µπορούν να εργαστούν οι µαθητές. Εκτιµώµενος χρόνος υλοποίησης του παρόντος σεναρίου 

δύο διδακτικές ώρες. Προτείνεται σαν χώρος εργασίας να χρησιµοποιηθεί η αίθουσα 

υπολογιστών και οι µαθητές να εργάζονται σε µικρές οµάδες δύο έως τριών ατόµων. Ο ρόλος 

κάθε µαθητή µέσα στην οµάδα θα πρέπει να είναι διακριτός ανάλογα µε τη συµφωνία που θα 

έχει τεθεί από την αρχή (ένας διαχειρίζεται την εφαρµογή, κάποιος άλλος κρατάει σηµειώσεις 

στο τετράδιο, σχεδιάζει τα απαραίτητα διαγράµµατα κλπ). 

Άλλη, επίσης βασική προϋπόθεση για την ‘επιτυχή’ υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου, είναι ο 

Εκπαιδευτικός να έχει ολοκληρωµένη άποψη για τη συνολική διδακτική πορεία του 

σεναρίου. Αυτό σηµαίνει ότι, πριν να το εφαρµόσει στην τάξη του, θα πρέπει να το 

υλοποιήσει ο ίδιος βήµα προς βήµα, παίρνοντας το ρόλο του µαθητή. Από τη διαδικασία 

αυτή, και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του, θα προκύψουν περισσότερα 

µαθησιακά οφέλη, αφού θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κύριους άξονες 

πάνω στους οποίους θα οικοδοµήσει τη διδακτική του πρακτική. 
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Εκτέλεση της προσοµοίωσης: monodiastati.ip 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

� Στο βήµα 2 ζητείται η εξαγωγή πληροφοριών από το διάγραµµα f (t)υ =  κατά το 2ο 

δευτερόλεπτο της κίνησης: Η κλίση του ισούται µε την επιτάχυνση και το εµβαδόν µε τη 

µετατόπιση του σώµατος στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.. 

� Στο βήµα 3 ζητούνται οι αντίστοιχες πληροφορίες που προκύπτουν από το διάγραµµα 

θέσης-χρόνου x f (t)= . 

� Στο βήµα 4 ζητείται η περιγραφή της κίνησης όταν µηδενιστεί η δύναµη και η συσχέτιση 

των µορφών των τριών διαγραµµάτων.  

� το βήµα 6 ζητείται να υπολογιστεί θεωρητικά το µέτρο της µετατόπισης του σώµατος 

κατά την επιβράδυνσή του και να συγκριθεί µε αυτό που προκύπτει από την 

προσοµοίωση. Η τυχόν µικρή διαφορά που θα προκύψει οφείλεται στον τρόπο 

υπολογισµού που χρησιµοποιεί το Interactive Physics (αριθµητική µέθοδος 

ολοκλήρωσης) σε αντίθεση µε τη θεωρία όπου χρησιµοποιούµε αναλυτικές µεθόδους. 

� Στο βήµα 7 ζητείται η σύγκριση δύο µετατοπίσεων: Της µετατόπισης που διανύει το 

σώµα, εκκινώντας από την ηρεµία, υπό την επίδραση δύναµης 10 Ν µέχρι κάποια στιγµή 

(t=2 s), µε τη µετατόπιση του σώµατος, υπό την επίδραση δύναµης -5 Ν, ώσπου να 

ηρεµήσει στιγµιαία. 

� Στο βήµα 8 ζητείται ο προσδιορισµός (θεωρητικά αλλά και από την προσοµοίωση) της 

χρονικής στιγµής που το σώµα θα επιστρέψει στην αρχική του θέση. 

 

Αξιολόγηση του σεναρίου από τον διδάσκοντα: 

1. Ποια σηµεία του φύλλου εργασίας παρουσίασαν δυσκολίες και ποιες; Ποιες 

τροποποιήσεις θα προτείνατε στα αντίστοιχα σηµεία του φύλλου εργασίας ώστε να 

αρθούν οι δυσκολίες και να προσεγγίζονται πιο αποτελεσµατικά οι στόχοι που αυτά 

θέτουν; 
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2. Ποιες τροποποιήσεις θα προτείνατε, στην προσοµοίωση που συνοδεύει το σενάριο, ώστε 

να επιτυγχάνονται καλύτερα οι µαθησιακοί στόχοι; 

 

 

 

 

 

3. Ποιοι επιπλέον µαθησιακοί/παιδαγωγικοί στόχοι (πέρα από αυτούς που έχουν διατυπωθεί 

αρχικά) θεωρείται ότι µπορούν να εξυπηρετηθούν από το παρόν σενάριο και σε ποια 

σηµεία πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί-τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό; 

 

 

 

 

 

4. Καταγράψτε γενικότερες παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): 
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Φύλλο εργασίας 

 

Μονοδιάστατη κίνηση υλικού σηµείου 

 

Μαθητής – Μαθήτρια: 

Τµήµα: 

Ηµεροµηνία: 

 

Χρησιµοποιούµενη προσοµοίωση: monodiastati.ip 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε τη µονοδιάστατη κίνηση ενός 

σώµατος. Θα εστιάσουµε την προσοχή µας στη µελέτη των διαγραµµάτων θέσης-χρόνου, 

ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου για διαφορετικά είδη κίνησης και στη µεταξύ τους 

συσχέτιση. Το σώµα αρχικά ηρεµεί στη θέση 0x 0=  (δηλαδή την 0t 0=  είναι 0x 0=  και 

0 0υ = ) και υπό την επίδραση δύναµης θα κινηθεί κατά µήκος του άξονα x 'x . Μπορούµε να 

µεταβάλλουµε την αλγεβρική τιµή της δύναµης F (µέτρο και φορά), καθώς και της µάζας m 

του σώµατος µε τους αντίστοιχους µεταβολείς που υπάρχουν στην επιφάνεια διεπαφής της 

προσοµοίωσης. 

 

Βασικές έννοιες και µεγέθη: 

Θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση υλικού σηµείου, ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, ευθύγραµµη οµαλά 

µεταβαλλόµενη κίνηση (επιταχυνόµενη, επιβραδυνόµενη), µετατόπιση, δύναµη, µάζα. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 

Στο εικονικό πείραµα που θα εκτελέσετε θα γίνει εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν 

από τη µελέτη: 

� Της ευθύγραµµης κίνησης υλικού σηµείου. Πιο συγκεκριµένα: 

o Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
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� Ο θεµελιώδης νόµος της µηχανικής: 

� F ma=
r r

      (1.7) 

� Τα διαγράµµατα των µεγεθών που περιγράφουν τις ευθύγραµµες κινήσεις σε συνάρτηση 

µε το χρόνο ανήκουν στις µορφές: 

� 
y x

,  ά

= α +β

α β σταθερ

     (1.8) 

Στην περίπτωση αυτή το διάγραµµα y f (x)=  έχει τη µορφή ευθείας γραµµής, η κλίση 

της οποίας είναι ίση µε το α   και τέµνει τον άξονα y ' y  στο σηµείο µε τεταγµένη β . 

� 

2y x x

, ,  σταθερά και α 0

 = α +β + γ

α β γ ≠

    (1.9) 

Στην περίπτωση αυτή το διάγραµµα y f (x)=  έχει τη µορφή παραβολής. 

 

Βήµατα για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης: 

Η µάζα του σώµατος µπορεί να µεταβάλλεται από 2 ως 6 Kg µε τον αντίστοιχο µεταβολέα. Η 

δύναµη που ασκείται στο σώµα είναι οριζόντια και η τιµή της µπορεί να µεταβάλλεται από -

10 ως 15 N µε βήµα 5 Ν. Η θέση, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και η δύναµη που ασκείται στο 

σώµα απεικονίζονται γραφικά σε συνάρτηση µε το χρόνο στην οθόνη της εφαρµογής. Το 
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σώµα αρχίζει την κίνησή του τη στιγµή t 0=  από τη θέση 0x 0= , µε αρχική ταχύτητα 

0 0υ = . 

Ρυθµίστε τη δύναµη F=+10 N και τη µάζα του σώµατος m= 2 Kg. Το σώµα αφήνει ένα ίχνος 

του κέντρου µάζας του κάθε 1 s, ή αλλιώς κάθε 100 πλαίσια της γραµµής του κασετοφώνου. 

Επιλέξτε εκτέλεση αφήνοντας το σώµα να κινηθεί και σταµατήστε την  προσοµοίωση κάποια 

στιγµή µεταξύ 2 και 3 s. 

1. Στην οθόνη έχουν δηµιουργηθεί δύο ίχνη: στην αρχή και στο τέλος του 2ου 

δευτερολέπτου κίνησης. Ποια είναι η θέση του πρώτου και ποια του δευτέρου ίχνους; 

Μπορείτε να ερµηνεύσετε τη δηµιουργία αυτών των ιχνών από την εξίσωση: 

 21
x at

2
= ;  

 

 

 

Η διεπαφή της προσοµοίωσης monodiastati.ip 
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2. Ποιες πληροφορίες σου δίνει το διάγραµµα της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου 

f (t)υ = , κατά τη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου κίνησης; Το γεγονός ότι η κλίση 

αυτού του διαγράµµατος είναι σταθερή, τι σηµαίνει για το ρυθµό µε τον οποίο 

µεταβάλλεται η ταχύτητα; Πως σχετίζεται η κλίση του διαγράµµατος µε την επιτάχυνση; 

 

 

 

 

 

3. Ποιες πληροφορίες σου δίνει το διάγραµµα της θέσης συναρτήσει του χρόνου x f (t)= ; 

Τι εκφράζει η κλίση του διαγράµµατος; Είναι η κλίση αυτή αυξανόµενη µε σταθερό 

ρυθµό; 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια σύρετε τον µετρητή των πλαισίων της γραµµής κασετοφώνου, στη θέση που 

αντιστοιχεί σε τιµή 200 (ή σε χρόνο t=2 sec) και µε το µεταβολέα δύναµης δώστε στη δύναµη 

την τιµή F=0 N. Επιλέξτε ξανά εκτέλεση. ∆ιακόψτε την εκτέλεση µετά το πλαίσιο 400 (ή 

µετά από τη στιγµή t=4 s). 

4. Περιγράψτε την κίνηση και εξηγείστε πως σχετίζονται οι µορφές των τριών 

διαγραµµάτων στο χρονικό διάστηµα από t=2 s. ως t=4 s. 
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Στη συνέχεια σύρετε και πάλι τον µετρητή των πλαισίων της γραµµής κασετοφώνου, στη 

θέση που αντιστοιχεί σε τιµή 200 (ή σε χρόνο t=2 sec) και µε το µεταβολέα δύναµης δώστε 

στη δύναµη την τιµή F = -5 N. Επιλέξτε ξανά εκτέλεση και αφήστε την προσοµοίωση να 

εξελιχθεί ώσπου το σώµα να περάσει από τη θέση εκκίνησης (x=0). 

5. Πόσο είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που αρχίζει η επιβράδυνσή 

του ( t=2 s ); 

 

 

6. Πόσο διάστηµα διανύει το σώµα υπό την επίδραση της δύναµης F= -5 N, ώσπου να 

µηδενιστεί στιγµιαία η ταχύτητά του; Μπορεί αυτό να εξαχθεί µε τη βοήθεια των 

σχέσεων (1.4) και (1.5); Συµφωνούν µεταξύ τους, το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης µε 

το θεωρητικό; Τυχόν µικρή διαφορά πως εξηγείται; 

 

 

 

 

 

 

 

7. Συγκρίνετε αυτό το διάστηµα, µε εκείνο το οποίο διάνυσε το σώµα επιταχυνόµενο, υπό 

την επίδραση της δύναµης F=+10 N. Πως δικαιολογείτε τη διαφορά;  
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8. Ποια χρονική στιγµή επιστρέφει το σώµα στην αρχική του θέση x=0 (θεωρητικά αλλά 

και στην προσοµοίωση); 

 

 

 

 

 

 

 

Σκέδαση Rutherford 

Βασική ιδέα του σεναρίου: 

Η αδυναµία της εκτέλεσης και παρακολούθησης πειράµατος σκέδασης στο εργαστήριο 

Φυσικών Επιστηµών, αλλά και η σπουδαιότητα του φαινοµένου και των συµπερασµάτων που 

προκύπτουν από αυτό, καθιστούν µοναδικό το δρόµο της παρατήρησης του φαινοµένου µέσα 

από λογισµικό προσοµοίωσης. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα πολλαπλών 

αναπαραστάσεων και τον άµεσο χειρισµό των αντικειµένων που παρέχει το Interactive 

Physics, αποτέλεσαν την αφορµή για τη δηµιουργία του παρόντος σεναρίου. 

Περιγραφή του υπό µελέτη αντικειµένου: 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε σε δύο διαστάσεις τα πειράµατα 

σκέδασης Rutherford που έγιναν την περίοδο 1910-1911 από τον Rutherford. Μελετάται η 

κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου (σωµάτιο α) το οποίο εκτοξεύεται από κάποια αρχική θέση 

(όχι από το άπειρο) µε ταχύτητα υ0 προς ένα ακίνητο πυρήνα. και εστιάζεται η προσοχή, στην 

τροχιά που διαγράφει το σωµάτιο α καθώς αλληλεπιδρά µε τον πυρήνα. Επίσης µελετάµε µια 

σειρά από µεγέθη που περιγράφουν την κίνηση του σωµατιδίου α κατά το πλησίασµα και την 

αποµάκρυνσή του από τον πυρήνα, όπως τη στροφορµή του σωµατιδίου, την ενέργειά του τη 

γωνία σκέδασης κλπ. 
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Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές Ενιαίου Λυκείου. 

 

Λογισµικό:  Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο το Interactive Physics 

2000 ή νεότερη έκδοσή του. 

∆ιδακτικοί στόχοι: 

Το πρόβληµα: Ποια τροχιά ακολουθεί ένα σωµάτιο α το οποίο βάλλεται εναντίον ενός 

ακίνητου πυρήνα;  

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (Rutherford.ip) ο µαθητής θα κληθεί να 

1. ∆ιερευνήσει και στη συνέχεια να εξηγήσει την επίδραση στην κίνηση του σωµατιδίου α 

προς έναν ακίνητο πυρήνα: 

1.1. Της αρχικής ταχύτητας του σωµατιδίου (ως µέτρο). 

1.2. Της κατεύθυνσης εκτόξευσης του σωµατιδίου α σε σχέση µε το κέντρο του πυρήνα.. 

Εικόνα 1 : Η διεπαφή της προσοµοίωσης Rutherford.ip 
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1.3. Του ατοµικού αριθµού (δηλ. του ηλεκτρικού φορτίου) του πυρήνα. 

2. Να υπολογίσει την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσει το σωµάτιο τον πυρήνα 

µε δεδοµένες αρχικές συνθήκες 

3. Να συγκρίνει και να επαληθεύσει  το αποτέλεσµα που υπολόγισε θεωρητικά µε αυτό που 

προκύπτει από την προσοµοίωση. 

4. Να διερευνήσει την επίδραση του ατοµικού αριθµού του πυρήνα στην ελάχιστη 

απόσταση που πλησιάζει το σωµάτιο α τον πυρήνα 

5. Να επιβεβαιώσει τη διατήρηση της στροφορµής του σωµατιδίου α αφού κινείται υπό την 

επίδραση µιας κεντρικής δύναµης. 

6. Να παρατηρήσει τη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας του σωµατιδίου α αφού η δύναµη 

που του ασκείται είναι µια συντηρητική δύναµη. 

7. Να αναζητήσει µια σχέση µεταξύ της γωνίας σκέδασης και της αρχικής κατεύθυνσης 

στην οποία εκτοξεύεται το σωµάτιο α. 

 

Προαπαιτούµενα-βασικές γνώσεις για την υλοποίηση του σεναρίου: 

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου οι µαθητές θα πρέπει: 

� Να έχουν διδαχθεί την έννοια του ηλεκτρικού πεδίου. 

� Να είναι σε θέση να υπολογίζουν τη δυναµική ενέργεια ενός συστήµατος δύο 

ηλεκτρικών φορτίων που αλληλεπιδρούν. 

� Να γνωρίζουν την έννοια της διαφοράς δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων ηλεκτρικού 

πεδίου και να είναι σε θέση να υπολογίζουν το έργο της δύναµης του πεδίου κατά την 

µετατόπιση του ηλεκτρικού φορτίου από ένα σηµείο σ’ ένα άλλο. 

� Να επιλύουν προβλήµατα κίνησης φορτισµένου σωµατιδίου σε ηλεκτρικό πεδίο. 

� Να έχουν διδαχθεί τη στροφορµή υλικού σηµείου και τον νόµο του Νεύτωνα για τη 

στροφική κίνηση. (Για όσους µαθητές δεν έχουν διδαχθεί αυτή την ενότητα, µπορούν 

να αντικατασταθούν οι σχετικές δραστηριότητες-ερωτήµατα µε όποιες άλλες κρίνει 

κατάλληλες ο διδάσκων)  
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Εκτέλεση της  προσοµοίωσης:  Rutherford.ip 

 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

o Στα βήµατα 3 και 4 ζητείται από το µαθητή, µεταβάλλοντας τις αρχικές συνθήκες, να 

παρατηρήσει την κίνηση του σωµατίου α προς τον πυρήνα. και στη συνέχεια να 

αποφανθεί για το είδος της κίνησης όταν εκτοξεύεται κατευθείαν προς το κέντρο του 

πυρήνα. 

o Στο βήµα 4.1 ζητείται να εκτελεστεί η προσοµοίωση µε συγκεκριµένες αρχικές 

συνθήκες και να καταγραφεί η ελάχιστη απόσταση στην οποία πλησιάζει το σωµάτιο 

α, ενώ στο βήµα 4.2 πρέπει να υπολογιστεί θεωρητικά η ελάχιστη απόσταση και το 

αποτέλεσµα που θα προκύψει να συγκριθεί µε αυτό της προσοµοίωσης (βήµα 4.3) 

o Στο βήµα 4.4 ζητείται να εκτιµήσουν την επίδραση που θα έχει ο υποδιπλασιασµός 

του ατοµικού αριθµού του πυρήνα στην ελάχιστη απόσταση. Στο βήµα 4.5 θα γίνει 

έλεγχος της απάντησης που θα δώσουν στο 4.4 

o Στα βήµατα 5.1, 5.2 και 5.3 ζητείται από τους µαθητές να υπολογίσουν θεωρητικά τη 

στροφορµή L του σωµατίου α σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές  (µε βάση τις τιµές 

που δίνονται για κάθε στιγµή από την προσοµοίωση) και να συγκρίνουν και 

σχολιάσουν τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν. 

o Στο βήµα 5.4 ελέγχεται η διατήρηση της µηχανικής ενέργειας. 

o Στο βήµα 5.5 αναζητείται συσχέτιση µεταξύ της γωνίας σκέδασης και της 

κατεύθυνσης εκτόξευσης του σωµατίου α προς τον πυρήνα. 

 

Αξιολόγηση του σεναρίου: 

Παρατηρήσεις του διδάσκοντα: 

1. Ποια σηµεία του φύλλου εργασίας παρουσίασαν δυσκολίες και ποιες σε σχέση µε 

τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί αρχικά; 
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2. Ποιες τροποποιήσεις του σεναρίου θα προτείνατε ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα 

οι µαθησιακοί στόχοι; 

 

 

 

 

 

3. Ποιο νοµίζετε ότι είναι το σηµαντικότερο πράγµα που έµαθαν/κατανόησαν µέσω του 

παρόντος σεναρίου οι µαθητές; Τι θεωρείται ότι προσφέρει επιπλέον το σενάριο στη 

διδασκαλία και τη µάθηση; 

 

 

 

 

 

4. Σηµειώστε οτιδήποτε άλλο θεωρείται σηµαντικό: 
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Φύλλο εργασίας 

ΣΚΕ∆ΑΣΗ RUTHERFORD 

 

Μαθητής – Μαθήτρια: 

Τµήµα: 

Ηµεροµηνία: 

 

Χρησιµοποιούµενη προσοµοίωση:  Rutherford.ip 

 

Εικόνα 1 : Η διεπαφή της προσοµοίωσης Rutherford.ip 



 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε σε δύο διαστάσεις τα πειράµατα 

σκέδασης Rutherford που έγιναν την περίοδο 1910-1911 από τον Rutherford και δύο φοιτητές 

του στο Cambridge της Αγγλίας. Μελετάται η κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου (σωµάτιο α) 

το οποίο εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ0 προς ένα ακίνητο πυρήνα. και εστιάζεται η προσοχή, 

στην τροχιά που διαγράφει το σωµάτιο α καθώς αλληλεπιδρά µε τον πυρήνα. Τα πειράµατα 

αυτά έµειναν στην Ιστορία της Φυσικής γιατί εδραίωσαν την άποψη ότι το άτοµο (διάµετρος 

ατόµου περίπου 10-10 m), έχει έναν πυρήνα µε διάµετρο όχι µεγαλύτερη του 10-14 m (δηλαδή 

10.000 φορές µικρότερη από τη διάµετρο του ατόµου), ο οποίος περιέχει όλο το θετικό 

φορτίο του ατόµου και σχεδόν όλη τη µάζα του   (τουλάχιστον το 99,95% της ολικής µάζας 

του ατόµου). 

 

Βασικές έννοιες και µεγέθη:  

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δύναµη ηλεκτρικού πεδίου, ταχύτητα, διαφορά δυναµικού, έργο 

δύναµης πεδίου, συντηρητικές δυνάµεις-συντηρητικά πεδία, δυναµική ηλεκτρική ενέργεια, 

κινητική ενέργεια, διατήρηση της µηχανικής ενέργειας ,στροφορµή, κεντρικές δυνάµεις, 

διατήρηση της στροφορµής. 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις 

Στο εικονικό πείραµα που θα εκτελέσετε θα γίνει εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν 

από τη µελέτη της κίνησης φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο που 

δηµιουργείται από ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο. Σας υπενθυµίζουµε ότι:  

Ένα ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q παράγει ηλεκτρικό πεδίο του οποίου η ένταση σε 

τυχαίο σηµείο Α που απέχει απόσταση r από τη σηµειακή πηγή, έχει µέτρο 2ηλ

Q
E = K

r
 

���� Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, θα δεχθεί από το 

πεδίο ηλεκτρική δύναµη (δύναµη Coulomb) µε µέτρο F=qΕ, όπου Ε το µέτρο της  

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και q το φορτίο του σωµατιδίου. Η διεύθυνση της 

δύναµης θα είναι η ίδια µε τη διεύθυνση της έντασης του πεδίου, ενώ η φορά της είναι: 
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•••• ίδια µε τη φορά της έντασης, όταν q>0 και 

•••• αντίθετη της φοράς της έντασης όταν q<0 

���� Αν η αρχική ταχύτητα του σωµατιδίου έχει τη διεύθυνση της έντασης του πεδίου, τότε 

είναι προφανές ότι το σωµατίδιο θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 

µε επιτάχυνση µέτρου α=(q*E)/m, όπου m η µάζα του σωµατιδίου. 

���� Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων του πεδίου Α και Β ορίζεται από τη σχέση: 

A B
AB

W
V =

q
� , όπου A BW

�
  το έργο της δύναµης του πεδίου, κατά τη µετατόπιση του 

φορτίου q, από το σηµείο Α στο Β. 

���� Η κινητική ενέργεια ενός σώµατος, λόγω µεταφορικής κίνησης, δίνεται από τη σχέση: 

21
K = mυ

2
, όπου m η µάζα και υ η ταχύτητα του σώµατος. 

���� Αν σε φορτισµένο σωµατίδιο, το οποίο κινείται µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, η µοναδική 

δύναµη που ασκείται είναι η δύναµη από το πεδίο, τότε η µεταβολή στην κινητική του ∆Κ 

ενέργεια, σε οποιαδήποτε µετατόπισή του, ισούται µε το έργο της δύναµης του πεδίου στη 

µετατόπιση αυτή: ∆Κ=W (Αυτό προκύπτει εύκολα από την Α∆Ε.) 

���� Επίσης, επειδή η δύναµη που ασκείται από ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από 

ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο είναι κεντρική δύναµη, αυτό έχει ως συνέπεια να 

διατηρείται σταθερή η στροφορµή του σωµατιδίου που δέχεται τη δύναµη. 

���� Η δυναµική ενέργεια ενός συστήµατος από δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία Q και q, που 

απέχουν απόσταση r, δίνεται από τη σχέση: 2ηλ

Qq
U = K

r
 

���� H στροφορµή ενός σωµατίου µάζας m, που κινείται µε ταχύτητα υ, ως προς ένα σηµείο Σ, 

δίνεται από τη σχέση: L = r x p = m r x υ 
ur r r ur r

   και η αλγεβρική της τιµή προκύπτει από: 

L = mrυ sin(θ)  , όπου θ η γωνία:  
�

θ̂ = (r ,υ )  
ur ur

 και r
r

 το διάνυσµα θέσης του σωµατιδίου 

ως προς το σηµείο Σ. 

���� Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής:  
dL

= Τ
dt

ur
ur

 , όπου Τ
ur

 η συνισταµένη ροπή, ως προς 

το σηµείο που υπολογίζεται η στροφορµή L
ur

. 
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Βήµατα για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης: 

1. Ξεκινάµε την προσοµοίωση κάνοντας διπλό «κλικ» στο αρχείο “ Rutherford.ip ” 

2. Με τη βοήθεια των µεταβολέων  θέτουµε αρχικές τιµές στα µεγέθη:   

���� αρχική θέση του σωµατίου α. 

���� ατοµικός αριθµός του πυρήνα στόχου και 

���� αρχική ταχύτητα του σωµατίου α. 

3. ∆ίνουµε εκτέλεση και παρατηρούµε την κίνηση του σωµατιδίου α καθώς πλησιάζει και 

καθώς αποµακρύνεται από τον πυρήνα. 

4. Τι κίνηση κάνει το σωµάτιο α όταν εκτοξεύεται κατευθείαν προς το κέντρο του πυρήνα; 

(δηλαδή µε τον αντίστοιχο µεταβολέα δίνουµε στην αρχική θέση του σωµατιδίου την τιµή 

0) 

 

 

 

4.1. Το κέντρο του πυρήνα βρίσκεται στην αρχή των αξόνων (θέση (0,0)), ενώ η θέση του 

σωµατιδίου α κάθε στιγµή δίνεται από τον αντίστοιχο µετρητή που υπάρχει στην 

προσοµοίωση. ∆ίνοντας τις παρακάτω τιµές: 

���� αρχική θέση του σωµατίου α = 0 . 

���� ατοµικός αριθµός του πυρήνα στόχου = 60 και 

���� αρχική ταχύτητα του σωµατίου α = 8 m/s, 

εκτελέστε την προσοµοίωση. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από το κέντρο του 

πυρήνα στην οποία πλησιάζει το σωµάτιο α; 

 

 

 

4.2. Αν (στη συγκεκριµένη προσοµοίωση) η µάζα του  σωµατιδίου είναι m=0.13 Kg, το 

φορτίο του q=1*10-6 C και του πυρήνα  Q=6*10-4 C, υπολογίστε θεωρητικά την 

ελάχιστη απόσταση από το κέντρο του πυρήνα στην οποία πλησιάζει το σωµάτιο α. 

∆ίνεται η σταθερά του ηλεκτρισµού Kηλ= 9*109 N*m2/C2  

dmin = _ _ _ _ _   m 
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4.3. Το αποτέλεσµα που βρήκατε στο προηγούµενο βήµα 4.2 συµφωνεί µε αυτό που 

δίνεται από την προσοµοίωση στο βήµα 4.1; 

 

 

4.4. Υποδιπλασιάζουµε τον ατοµικό αριθµό του πυρήνα από 60 σε 30 (εποµένως και το 

φορτίο του υποδιπλασιάζεται: από 6*10-4 C σε 3*10-4 C) αλλά αφήνουµε αµετάβλητη 

την αρχική ταχύτητα (καθώς και τη θέση) µε την οποία εκτοξεύεται το σωµάτιο α 

εναντίον του πυρήνα. Πιστεύετε ότι η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσει 

τώρα το σωµάτιο α θα υποδιπλασιαστεί και αυτή; Αιτιολογείστε την άποψή σας. 

 

 

 

 

4.5.Εκτελέστε την προσοµοίωση µε τις αρχικές συνθήκες που περιγράφονται στο 

προηγούµενο βήµα 4.4. Πόσο είναι η ελάχιστη απόσταση που προκύπτει από την 

προσοµοίωση; 

 

 

 

dmin (2) = _ _ _ _ _   
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5. ∆ώστε αρχικές τιµές µε τους µεταβολείς (όποιες εσείς θέλετε) και εκτελέστε την 

προσοµοίωση: 

5.1. Υπολογίστε την αρχική (t=0) στροφορµή του σωµατιδίου (µε τη βοήθεια των τιµών 

που δίνουν οι µετρητές στην προσοµοίωση) 

 

 

 

5.2. Υπολογίστε τη στροφορµή του σωµατιδίου στις χρονικές στιγµές  t1=2 s και  t2=4 s 

 

 

 

 

5.3. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα των βηµάτων 5.1 και 5. 2 και σχολιάστε το αποτέλεσµα 

της σύγκρισης αυτής. 

 

 

 

5.4. Υπολογίστε την κινητική, τη δυναµική και τη µηχανική ενέργεια του συστήµατος 

των δύο σωµατιδίων στις χρονικές στιγµές  t3=0 s και  t4=2,5 s (Προσοχή: το φορτίο 

του πυρήνα προκύπτει από τη σχέση: Q=(τιµή του ατοµικού αριθµού του πυρήνα που 

δίνεται από τον µεταβολέα)*(10
-5

) C  ) 
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5.5. ∆ίνοντας διαδοχικά τιµές στην αρχική θέση του σωµατιδίου συµπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Από τις τιµές που έχετε καταγράψει στον πίνακα του βήµατος 7, ποια σχέση 

βλέπετε να υπάρχει µεταξύ της αρχικής θέσης του σωµατιδίου και της γωνίας 

σκέδασης; 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Αρχική θέση του 

σωµατιδίου ( m ) 

Γωνία σκέδασης 

θ  ( µοίρες ) 

1 0  

2 0,4  

3 0,8  

4 1,2  

5 1,6  

6 2,0  

7 2,4  

8 2,8  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ                            Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 
σελίδα 240 

Στροφική κίνηση στερεού σώµατος-κρούση  

Περιγραφή του υπό µελέτη αντικειµένου: 

 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε την κρούση µιας σφαίρας µε 

ράβδο. Η σφαίρα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στη συνέχεια συγκρούεται µε ράβδο8 

που µπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα, ο 

οποίος διέρχεται από το ένα άκρο της. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την εξέλιξη του 

                                          

8 Σηµείωση: Θα πρέπει να τονίσουµε ότι επειδή στο Interactive Physics δεν υπάρχει 

δυνατότητα δηµιουργίας σώµατος-ράβδου, αλλά επίπεδης ορθογώνιας πλάκας, στην 

παρούσα προσοµοίωση η «ράβδος» είναι µια επίπεδη πλάκα µε πλάτος πολύ µικρότερο 

από το µήκος της: πλάτος 0.2 m και µήκος (ύψος) µεταβλητό από 2 m ως 6 m. Η ροπή 

αδράνειάς της  υπολογίζεται στο Interactive Physics από τη σχέση: , όπου a και b το 

µήκος και το πλάτος της πλάκας αντίστοιχα. 

Η διεπαφή της προσοµοίωσης stroformi.ip 
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φαινοµένου µέσα από τις µεταβολές των µεγεθών που περιγράφουν την περιστροφή της 

ράβδου.  

 

Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές Ενιαίου Λυκείου 

 

Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή:  Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να είναι 

εγκατεστηµένο το Interactive Physics 2000 ή νεότερη έκδοσή του. 

 

∆ιδακτικοί στόχοι: 

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (stroformi.ip) ο µαθητής θα κληθεί να: 

1. Επιβεβαιώσει τη διατήρηση της στροφορµής δύο στερεών σωµάτων τα οποία 

συγκρούονται είτε ελαστικά είτε ανελαστικά.  

2. Παρατηρήσει τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας ενός συστήµατος δύο σωµάτων τα 

οποία συγκρούονται ελαστικά. 

3. Υπολογίσει θεωρητικά τη ροπή αδράνειας ενός στερεού σώµατος ως προς κάποιον κύριο 

άξονα περιστροφής και ως προς παράλληλο άξονα ως προς τον κύριο αλλά 

µετατοπισµένο (θεώρηµα Steiner). 

4. Συγκρίνει και να σχολιάσει  το αποτέλεσµα που υπολόγισε θεωρητικά µε αυτό που 

προκύπτει από την προσοµοίωση, για τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, σε κάποια θέση 

κατά τη διάρκεια της περιστροφής της. 

5. Παρατηρήσει τη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας της ράβδου κατά τη διάρκεια της 

περιστροφής της. 

6. Αναζητήσει θεωρητικά αλλά και µέσω της προσοµοίωσης, την ελάχιστη αρχική ταχύτητα 

του βλήµατος κατά την ελαστική κρούση, ώστε η ράβδος να κάνει ανακύκλωση. 

 

Προαπαιτούµενα-βασικές γνώσεις για την υλοποίηση του σεναρίου: 

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου οι µαθητές θα πρέπει: 

� Να έχουν διδαχθεί την έννοια της ελαστικής και της ανελαστικής κρούσης. 
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� Να επιλύουν προβλήµατα δυναµικής της στροφικής στερεού σώµατος. 

 

Εκτέλεση της  προσοµοίωσης:  stroformi.ip 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

 

o Στο βήµα 4 ζητείται από το µαθητή, να εξετάσει τη διατήρηση της στροφορµής του 

συστήµατος βλήµα-ράβδος κατά την κρούση, συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο πίνακα 

µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης.  

o Στο βήµα 4.1 ζητείται να σχολιαστεί-αιτιολογηθεί η τυχόν µικρή διαφορά που δίνεται 

από τους µετρητές για τη στροφορµή του συστήµατος πριν και αµέσως µετά από την 

κρούση: Οφείλετε στο ότι το interactive Physics χρησιµοποιεί µη αναλυτικές 

µεθόδους υπολογισµού ( αλλά αριθµητικές µεθόδους: δες εγχειρίδιο χρήστη) και στο 

βήµα ολοκλήρωσης και βήµα κινούµενου σχεδίου που έχουµε επιλέξει στη 

συγκεκριµένη προσοµοίωση. Όµως το σφάλµα που προκύπτει στη συγκεκριµένη 

προσοµοίωση είναι πολύ µικρό και συνεπώς αποδεκτό.  

o Στο βήµα 5 ζητείται από το µαθητή, να εξετάσει-σχολιάσει τη διατήρηση της 

κινητικής ενέργειας του συστήµατος βλήµα-ράβδος κατά την κρούση, 

συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο πίνακα µε τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της 

προσοµοίωσης. 

o Στο βήµα 6 ζητείται από το µαθητή να υπολογίσει θεωρητικά τη ροπή αδράνειας ενός 

στερεού σώµατος (της ράβδου) ως προς κάποιον κύριο άξονα περιστροφής και ως 

προς παράλληλο άξονα ως προς τον κύριο, αλλά µετατοπισµένο κατά d  (θεώρηµα 

Steiner). Να επισηµάνουµε ότι πρέπει να γίνει χρήση της σχέσης για επίπεδη 

ορθογώνια πλάκα { 2 2
CM

1
I m(a b )

12
= +  } και όχι  για ράβδο  { 2

CM

1
I mL

12
=  }, αν 

και τα αποτελέσµατα δεν απέχουν αισθητά αφού a<<b. 

o Στο βήµα 6.1 ζητείται να υπολογιστεί θεωρητικά το µέτρο της ροπής του βάρους της 

ράβδου, ως προς τον άξονα περιστροφής της, όταν αυτή διέρχεται από την οριζόντια 
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θέση της (γωνία 90ο): 
l l

T mg 0,5 9,807 ...
2 2

= = Χ Χ =   όπου l µήκος της ράβδου που 

έχει καθοριστεί από τον αντίστοιχο µεταβολέα. 

o Στο βήµα 6.2 ζητείται να υπολογιστεί θεωρητικά το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης 

της ράβδου όταν διέρχεται από την οριζόντια θέση. Προφανώς θα χρησιµοποιηθεί η 

τιµή της ροπής του βάρους που υπολογίστηκε στο βήµα 6.1 και η σχέση T Ia=
ur r

 :          

T
a ...

I
= =   

o Στο βήµα 6.3 ζητείται σύγκριση και σχολιασµός της θεωρητικής τιµή της γωνιακής 

επιτάχυνσης που υπολογίστηκε στο βήµα 6.2 µε αυτή που δίνεται από την 

προσοµοίωση. 

o Στο βήµα 7 ζητείται ο θεωρητικός υπολογισµός της ελάχιστης γωνιακής ταχύτητας 

της ράβδου στην κατώτατη θέση, ώστε η ράβδος να κάνει ανακύκλωση:  Από τη 

διατήρηση της µηχανικής ενέργειας της ράβδου: 

2
min min

1 2mgl
I( ) mgl ...

2 I
= ή = =w w  

 όπου l το µήκος της ράβδου και Ι η ροπή αδράνειάς της ως προς τον άξονα 

περιστροφής της. 

o Στο βήµα 7.1 ζητείται ο θεωρητικός υπολογισµός της ελάχιστης αρχικής ταχύτητας 

του βλήµατος, ώστε η ράβδος να κάνει ανακύκλωση: 

o Από την αρχή διατήρησης της στροφορµής για την κρούση: 

min , ά minm l 0 m l Iβλ βλ βλ µετυ + = υ + ω                        (1) 

o Από τη διατήρηση της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση (ελαστική): 

2 2 2
min , ά min

1 1 1
m ( ) m ( ) ( )

2 2 2
βλ βλ βλ µετυ = υ + Ι ω         (2) 

o Στο βήµα 7.2 δίνεται στην προσοµοίωση η τιµή υmin που υπολογίστηκε θεωρητικά 

στο προηγούµενο βήµα ώστε να ελεγχθεί ο βαθµός συµφωνίας της προσοµοίωσης µε 

τη θεωρητική τιµή. 
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Αξιολόγηση του σεναρίου: 

 

Παρατηρήσεις του διδάσκοντα: 

1. Ποια σηµεία του φύλλου εργασίας παρουσίασαν δυσκολίες και ποιες σε σχέση µε 

τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί αρχικά; 

 

 

 

 

 

2. Ποιες τροποποιήσεις του σεναρίου θα προτείνατε ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα 

οι µαθησιακοί στόχοι; 

 

 

 

 

 

 

3. Ποιο νοµίζετε ότι είναι το σηµαντικότερο πράγµα που έµαθαν/κατανόησαν µέσω του 

παρόντος σεναρίου οι µαθητές; Τι θεωρείται ότι προσφέρει επιπλέον το σενάριο στη 

διδασκαλία και τη µάθηση; 
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4. Οι µαθητές χειρίζονται µε ευκολία τους µεταβολείς και γενικά όλη την εφαρµογή; 

 

 

 

 

 

5. Σηµειώστε οτιδήποτε άλλο θεωρείται σηµαντικό: 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας 

 

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΚΡΟΥΣΗ 

 

Μαθητής – Μαθήτρια: 

Τµήµα: 

Ηµεροµηνία: 
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Χρησιµοποιούµενη προσοµοίωση:  stroformi.ip 

 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε την κρούση µιας σφαίρας, η 

οποία κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, µε ράβδο* που µπορεί να περιστρέφεται, χωρίς 

τριβές, σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα, ο οποίος διέρχεται από το ένα άκρο της. Στη 

συνέχεια θα µελετήσουµε την εξέλιξη του φαινοµένου µέσα από τις µεταβολές των µεγεθών 

που περιγράφουν την περιστροφή της ράβδου. 

 

 

 

 

Η διεπαφή της προσοµοίωσης stroformi.ip 



 

Βασικές έννοιες και µεγέθη:  

Ορµή υλικού σηµείου, γωνιακή ταχύτητα, ροπή δύναµης ως προς άξονα, στροφορµή υλικού 

σηµείου, ροπή αδράνειας υλικού σηµείου και στερεού σώµατος, στροφορµή στερεού 

σώµατος, κινητική ενέργεια λόγω µεταφοράς και λόγω περιστροφής, κρούση, νόµος της 

στροφικής κίνησης. 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Στο εικονικό πείραµα που θα εκτελέσετε θα γίνει εφαρµογή των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν από τη µελέτη: 

o Της κρούσης δύο σωµάτων (ελαστικής και ανελαστικής). 

o Της κίνησης στερεού σώµατος (µεταφορική και περιστροφική). 

Υπενθυµίζεται ότι: 

o Κατά την κρούση δύο σωµάτων, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως υλικά σηµεία, 

διατηρείται πάντοτε η ορµή του συστήµατος. Αν όµως, δεν πρόκειται για υλικά 

σηµεία που συγκρούονται, αλλά στερεά σώµατα, τότε διατηρείται και η στροφορµή 

του συστήµατος ως προς οποιονδήποτε άξονα. 

o Η στροφορµή υλικού σηµείου, ως προς κάποιο σηµείο αναφοράς, δίνεται από τη 

σχέση:   

 L r x p mr x = = υ
ur r r r r

 (10) 

όπου:  

 η ταχύτητα του υλικού σηµείου

r το διάνυσµα θέσης του σώµατος ως προς το σηµείο αναφοράς

m η µάζα του σώµατος

υ





r

r
 

Το µέτρο της στροφορµής δίνεται από τη σχέση:  

 L mr ( )= υηµ θ  (11) 

όπου θ η γωνία (η µικρότερη των 180ο) του διανύσµατος θέσης r
r
 µε το διάνυσµα 

της ταχύτητας υ
r
 του σώµατος. Η διεύθυνση του διανύσµατος της στροφορµής  L

ur
 

είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν τα διανύσµατα r
r
 και υ

r
 ενώ η φορά της 

προσδιορίζεται µε τον κανόνα του δεξιού χεριού. 
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o Ο χρονικός ρυθµός µεταβολής της στροφορµής συνδέεται µε τη  συνισταµένη ροπή 

(ως προς τον ίδιο άξονα που υπολογίζεται και η στροφορµή L
ur
) µε τη σχέση: 

 
dL

T
dt

=

ur
ur
 (12) 

o Η στροφορµή στερεού σώµατος, για περιστροφή ως προς έναν κύριο άξονα 

αδρανείας (άξονα συµµετρίας), δίνεται από τη σχέση:  

 L I= ω
ur ur

 (13) 

 όπου Ι η ροπή αδράνειας του στερεού ως προς τον ίδιο άξονα. 

o Για περιστροφή ως προς έναν κύριο άξονα αδρανείας (άξονα συµµετρίας) ισχύει η 

σχέση:  

 T Ia=
ur r

 (14) 

όπου T
ur
 και Ι η συνολική ροπή και η ροπή αδράνειας αντίστοιχα, ως προς τον ίδιο 

άξονα, και a
r
 η γωνιακή επιτάχυνση του σώµατος. 

o Αν CMI  είναι η ροπή αδράνειας ενός σώµατος ως προς άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο µάζας του, και I  η ροπή αδράνειας ως προς κάποιον άλλο άξονα παράλληλο 

προς αυτόν που διέρχεται από το κέντρο µάζας του, αλλά µετατοπισµένο κατά d, 

τότε οι δύο ροπές αδράνειας συνδέονται µε τη σχέση: 

 
2

CMI I md= +  (15) 

 όπου m η µάζα του σώµατος. (θεώρηµα Steiner) 

o Η κινητική ενέργεια ενός στερεού σώµατος, λόγω περιστροφής ως προς κάποιον 

άξονα, δίνεται από τη σχέση:  

 
21

K I
2

= w  (16) 

o Η ροπή αδράνειας ορθογώνιας πλάκας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

µάζας της πλάκας και είναι κάθετος στην πλάκα, δίνεται από τη σχέση: 

 
2 2

CM

1
I m(a b )

12
= +  (17) 

όπου a και b το µήκος και το πλάτος της πλάκας. 




