
Το Θ.Μ.Κ.Ε.  

και η σύνθετη κίνηση 

 

Με αφορµή µια συζήτηση στο βαθµολογικό…… 

 

Ερώτηµα 1ο: 

 

Όταν µιλάµε για έργο, τι διαφορά έχει το έργο µιας δύναµης και το έργο µιας 

ροπής; 

Στην πραγµατικότητα έργο παράγει µια δύναµη, όταν µετατοπίζει το σηµείο ε-

φαρµογής της σε διεύθυνση που δεν είναι κάθετη στην µετατόπισή της. ∆ίνεται 

δε από τη γνωστή σχέση: 

W=F·∆x·συνα 

Όπου F το µέτρο της δύναµης, ∆x το µέτρο της µετατόπισης και α η γωνία µε-

ταξύ της δύναµης και της µετατόπισης. 

Ο ορισµός αυτός ισχύει είτε στη µεταφορική είτε στην στροφική κίνηση. Είτε 

µελετάµε τη δράση µιας δύναµης σαν ∆ΥΝΑΜΗΣ, είτε σαν ΡΟΠΗΣ. 

Ας το δούµε αυτό µέσω παραδειγµάτων. 

 

Παράδειγµα 1ο: 

Μια δύναµη F=10Ν ασκείται µέσω νήµατος σε ένα σώµα και µετατοπίζει το ση-

µείο εφαρµογής της κατά ∆x=4m. Να βρεθεί το έργο της δύναµης, αν ασκείται: 

i) στο σώµα Α που κινείται στο οριζόντιο επίπεδο. 

ii) Εφαπτοµενικά στον κύλινδρο, ο οποίος στρέφεται γύρω από σταθερό 

άξονα. 
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i) Η δύναµη στο πρώτο σχήµα µεταφέρει ενέργεια στο σώµα Α ίσο µε το 

έργο της, που είναι W=F·∆x·συνα= 10Ν·4m= 40J. 

ii) Και στο δεύτερο σχήµα η δύναµη µετατοπίζει το σηµείο εφαρµογής 

της κατά ∆x=∆s=4m, οπότε παράγει έργο W=F·∆x·συνα= 10Ν·4m= 

40J.  

Το µήκος όµως του τόξου ΑΒ ∆s συνδέεται µε την αντίστοιχη επίκε-

ντρη γωνία ∆θ µε τη σχέση: ∆s= ∆θ·R, οπότε το έργο θα µπορούσε 

να γραφεί: 

W=F·∆s·συν0°= F·∆s = F·∆θ·R= (F·R) ·∆θ= τ·∆θ 

Μπορούµε δηλαδή να υπολογίσουµε το έργο της, αντιµετωπίζοντάς την σαν ρο-

πή, οπότε: 

Wτ =τ·∆θ 

 

 

Παράδειγµα 2ο: 

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένας κύλινδρος, µάζας m=4kg και ακτίνας 

R=0,5m, γύρω από τον οποίο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα. Σε µια στιγµή τραβά-

µε το άκρο Α του νήµατος ασκώντας του σταθερή δύναµη F=10Ν. Ζητούνται: 
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i) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας Ο του κυλίνδρου. 



ii) Η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου. 

iii) Για χρονικό διάστηµα ∆t=4s να βρεθούν: 

α) Η µετατόπιση και η ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου. 

β) Η γωνιακή ταχύτητα και η γωνία περιστροφής του κυλίνδρου. 

γ) Το ολικό έργο της δύναµης F. 

δ) Το έργο της F, όσον αφορά τη µεταφορική κίνηση. 

ε)  Το έργο της ροπής της δύναµης.  

    ∆ίνεται για τον κύλινδρο Ι=1/2 m·R2.  

Να σχολιασθούν τα αποτελέσµατα. 

Απάντηση: 

i) Για τη µεταφορική κίνηση του κυλίνδρου ισχύουν: 

ΣFy=0 και ΣFx = macm ⇒ 

F=m·acm ⇒ acm=2,5m/s
2. 

ii) Για την στροφική κίνηση του κυλίνδρου έχουµε (παίρνοντας σαν θετική φο-

ρά, τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού): 

Στ=Ι·αγων ⇒ F·R=  ½ m·R2·αγων ⇒ 

αγων=2F/mR= 10rad/s
2. 

iii)    a) υcm = a·t = 2,5m/s
2
·4s= 10m/s και ∆x=1/2  α·t2 = ½ ·2,5·16m=20m. 

β) ω=αγων·t=40rad/s  και ∆θ= ½  αγων·t
2= ½ ·10·16 rad =80rad. 

γ) Εξαιτίας της περιστροφής του κυλίνδρου ξετυλίχθηκε νήµα µήκους: 

∆l=∆θ·R=40m, ενώ το άκρο Α, λόγω της µεταφορικής κίνησης µετατο-

πίσθηκε κατά ∆x=20m. Άρα η µετατόπιση του σηµείου εφαρµογής της 

δύναµης είναι ∆xολ=60m. Κατά συνέπεια: 

WF=F·∆x·συν0°=10·60·1J=600J. 

  δ)  Αν πάρουµε µόνο τη µεταφορική κίνηση: W1=F·∆x=200J. 

  ε)  Για το έργο της ροπής: Wτ=W2= τ·∆θ=F·R·∆θ=400J. 

 

Πραγµατικά ο κύλινδρος λόγω µεταφορικής κίνησης έχει αποκτήσει κινητική 



ενέργεια:  

Κµετ = ½ mυcm
2= ½ 4·100J =200J, όσο και το W1, 

ενώ εξαιτίας της στροφικής του κίνησης: 

Κστρ = ½ Ιω
2 = ½ ½ mR2ω2= ¼ 4·0,25·402J = 400J, 

όσο είναι και το αντίστοιχο έργο της ροπής, εξαιτίας της οποίας και περιεστρά-

φη ο κύλινδρος. 

Με βάση το προηγούµενο παράδειγµα, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε το συ-

µπέρασµα ότι:  

 

«Αν ένα σώµα κάνει σύνθετη κίνηση και πάνω του ασκείται µία ή 

περισσότερες δυνάµεις, τότε το έργο τους (σαν δυνάµεις, οπότε ε-

πηρεάζουν τη µεταφορική κίνηση) θα συνδέεται µε τη µεταβολή της 

µεταφορικής κινητικής ενέργειας του σώµατος, ενώ το έργο τους 

(ως ροπές, οπότε επηρεάζουν την περιστροφική κινητική ενέργεια 

του σώµατος) θα ισούται µε τη µεταβολή της περιστροφικής κινητι-

κής ενέργειας του στερεού.» 

 

 

Οπότε ανακύπτει το: 

 

Ερώτηµα 2ο: 

 

Σε µια σύνθετη κίνηση, µπορούµε να πάρουµε το θεώρηµα έργου – ενέργειας 

(Θ.Μ.Κ.Ε) µόνο για τη µεταφορική ή µόνο για την στροφική του κίνηση ή θα  

πρέπει να εφαρµόζεται ΜΟΝΟ για τη συνολική κίνηση; 

Αν και µε βάση το προηγούµενο παράδειγµα, η απάντηση είναι προφανής, ας το 



εξετάσουµε γενικά µε βάση τα Μαθηµατικά.  

Αξίζει εδώ να τονισθεί ότι το Θ.Μ.Κ.Ε. δεν είναι κάποιος γενικός νόµος της 

φύσης (όπως η αρχή διατήρησης της ενέργειας) αλλά αυτό που λέει το όνοµά 

του. Ένα Θεώρηµα.  

Ας το αποδείξουµε λοιπόν. 

 

Ένα στερεό, ο κύλινδρος στο παραπάνω παράδειγµα, που εκτελεί σύνθετη κίνη-

ση, έχοντας υcm=υ0 και γωνιακή ταχύτητα ω0, δέχεται σε µια στιγµή, µια σταθε-

ρή δύναµη F στην κατεύθυνση της ταχύτητας υcm, η οποία έχει και ροπή ως 

προς τον άξονα περιστροφής.  
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Για τη µεταφορική του κίνηση θα ισχύουν: 

 F=m·acm ⇒ αcm = F/m  οπότε  υcm = υ = υ0+ αcm t (1) και x=υ0t+ ½ αcmt
2 (2) 

Λύνοντας την (1) ως προς t παίρνουµε t=(υ-υ0)/αcm και µε  αντικατάσταση 

στην (2) παίρνουµε: 

χ= υ0·(υ-υ0)/αcm+ ½ αcm·[(υ-υ0)/αcm]
2 = (υ2 – υ0

2)/2αcm 

Παίρνουµε τώρα το έργο της δύναµης για µετατόπιση κατά x και έχουµε: 

WF= F·x= m·αcm ·(υ
2 – υ0

2)/2αcm = ½ mυ2- ½ mυ0
2  (1α) 

 

Ή αλλιώς WF= Κτελ-Καρχ.  

 

Βλέπουµε ότι ΜΟΝΟ για τη µεταφορική κίνηση του σώµατος  

το θεώρηµα ΙΣΧΥΕΙ. 

 

Ας έλθουµε τώρα στην στροφική κίνηση: 



Στ=Ι·αγων, οπότε ω=ω0 + αγων·t   (3)    και ∆θ=ω0·t + ½ αγων·t
2  (4) 

Λύνοντας την (3) ως προς t παίρνουµε t=(ω-ω0)/αγων και µε  αντικατάσταση 

στην (4) παίρνουµε:   

∆θ= ω0·(ω-ω0)/αγων + ½ αγων·[(ω-ω0)/αγων]
2 =(ω2-ω0

2)/2αγων. 

Οπότε παίρνοντας το έργο της ασκούµενης ροπής έχουµε: 

Wτ = προς·∆θ = Ι·αγων · (ω
2-ω0

2)/2αγων = ½ Ι·ω
2 – ½ Ιω0

2.  (2α)  

 

Ή αλλιώς  Wτ= Κπερτελ – Κπεραρχ. 

 

Αποδείξαµε δηλαδή ότι το Θ.Μ.Κ.Ε. ισχύει αν εφαρµοστεί ΜΟΝΟ για την στρο-

φική κίνηση του στερεού.  

 

Βέβαια αν προσθέσουµε κατά µέλη τις εξισώσεις (1α) και (2α) θα έχουµε: 

 

WF+ Wτ = (½ mυ
2 + ½ Ιω2) – ( ½ mυ0

2 + ½ Ιω0
2) 

 

Ή διαφορετικά: WFολ = Κολτελ – Κολτελ. 

 

Εξίσωση που µας λέει ότι το θεώρηµα ισχύει και για την σύνθετη κίνηση. 

 

Μια εφαρµογή των παραπάνω: 

 

Εφαρµογή 1η: 

 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένας κύλινδρος µάζας 20kg και ακτίνας R=0,5m. 

Σε µια στιγµή δέχεται µια σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=30Ν, όπως στο 

σχήµα. Αν δίνεται ότι ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση ενώ η 



ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι=1/2 m·R2, να βρεθούν 

για χρονικό διάστηµα t=4s: 
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α)  Η  επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου, η γωνιακή του επιτάχυνση και 

το µέτρο της ασκούµενης τριβής. 

β)  Η ταχύτητα και η µετατόπιση του άξονα του κυλίνδρου. 

γ) Η γωνιακή ταχύτητα και η γωνία περιστροφής του κυλίνδρου. 

δ)  Το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής. 

ε)  Πώς συνδέεται η µεταφορική και η περιστροφική κινητική ενέργεια του 

κυλίνδρου µε τα έργα των δυνάµεων; 

Λύση: 

α) Για τη µεταφορική κίνηση έχουµε:  

ΣF=m·αcm ή F-Τ = m·acm (1) 

    ενώ για τη στροφική κίνηση:    

Στ= Ι·αγων  ή T·R = ½ mR
2
·αγων ή Τ= ½ mR·αγων. (2) 

Επειδή όµως ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση ισχύει αcm =αγων·R και µε 

πρόσθεση κατά µέλη των (1) και (2) λαµβάνουµε: 

F= ½ mRαγων + mαcm   ή F= 3/2 mαcm  ή αcm = 2F/3m και µε αντικατάσταση: 

αcm =2·30/3·20m/s
2 =1m/s2. 

Οπότε και αγων = αcm/ R= 2rad/s
2. 

Και από τη σχέση (1) έχουµε Τ=F-m·αcm=(30-20·1)Ν=10Ν 

β)  Η µεταφορική κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη 

άρα  υ=αcm·t =1m/s
2
·4s =4m/s  και x= ½ acm·t

2= ½ 1m/s2·16s2 =8m. 

γ)  Η στροφική κίνηση του κυλίνδρου είναι οµαλά επιταχυνόµενη, οπότε: 

ω=αγων·t = 2rad/s
2
·4s=8rad/s και θ= ½ αγων·t

2= ½ ·2·16 rad=16rad. 

δ)  Για τα έργα των δυνάµεων έχουµε: 



WF= F·x·συν0°=30Ν·8m=240J. 

WΤ =Τ·∆x·συν180°=10Ν·0=0 J 

Αφού η τριβή είναι στατική, δεν µετατοπίζεται το σηµείο εφαρµογής της ( η τα-

χύτητα του σηµείου εφαρµογής της είναι µηδενική), κατά συνέπεια δεν παράγει 

έργο. 

Ε) Ο κύλινδρος έχει µεταφορική  κινητική ενέργεια: 

Κ1= ½ mυ
2 = ½ 20·16 J=160J 

  Και περιστροφική κινητική ενέργεια: 

Κ2 = ½ Ι ω
2 = ½ ½ mR2ω2= ¼ 20·0,25·64 J= 80J 

Ας παρατηρήσουµε ότι η ολική κινητική ενέργεια που απέκτησε ο κύλινδρος εί-

ναι Κ1+Κ2= 240J = WF, αφού µόνο η δύναµη F µεταφέρει ενέργεια στο σώµα. 

 

 

Ερώτηµα 3ο: 

 

∆ηλαδή στην παραπάνω εφαρµογή µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το θεώρη-

µα έργου – ενέργειας µόνο για τη µεταφορική ή µόνο για την στροφική κίνηση; 

Και αν ναι, γιατί να το κάνουµε; Υπάρχει λόγος; 

 

Η απάντηση µπορεί να προκύψει, αν αναρωτηθούµε γενικά ποιος ο λόγος που 

χρησιµοποιούµε το µέγεθος έργο. Τι εκφράζει το µέγεθος αυτό, τι πληροφορί-

ες µας δίνει;  

Οι γνωστές ιδέες: 

• Το έργο µετράει την ενέργεια που µεταφέρεται από ένα σώµα Α σε ένα 

άλλο Β. Μετράει λέµε τη µεταφορά ενέργειας. 

• Το έργο µετράει την ενέργεια που µετατρέπεται από µια µορφή σε µια 

άλλη. Μετράει δηλαδή τη µετατροπή ενέργειας. 



Στην παραπάνω εφαρµογή πώς δικαιολογούνται τα παραπάνω; 

Το έργο µιας δύναµης F µετράει την ενέργεια που µεταφέρεται από αυτόν που 

ασκεί τη δύναµη στον κύλινδρο. Κανένα πρόβληµα. Το έργο της τριβής είναι µη-

δέν, άρα ούτε δίνει ούτε παίρνει ενέργεια. 

Ναι, αλλά πώς γίνεται το µοίρασµα µεταξύ µεταφορικής και κινητικής ενέρ-

γειας; Υπάρχει κάποιο έργο για να µετρήσουµε αυτήν την µετατροπή; Η τριβή 

παίζει κάποιο ρόλο; 

Η απάντηση είναι πώς ΝΑΙ. Η τριβή είναι αυτή που προκαλεί την περιστροφή 

του κυλίνδρου. Αρκεί να σκεφτούµε ότι, αν το επίπεδο ήταν λείο, ο κύλινδρος 

δεν θα στρεφόταν και αν µεταφερόταν ενέργεια από τη δύναµη F ίση µε 240J, 

αυτή θα εµφανιζόταν µόνο µε τη µορφή της µεταφορικής κινητικής ενέργειας. 

Και πώς πάνε τώρα λοιπόν τα πράγµατα; 

• Ας εφαρµόσουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. µόνο για τη µεταφορική κίνηση του κυλίν-

δρου και για µετατόπιση κατά x=8m ας υπολογίσουµε την ταχύτητα που 

αποκτά ο κύλινδρος.  

Κτελ-Καρχ = WF+ WΤ+Ww+WΝ. ενώ Ww=WΝ=0  

Αφού οι δυνάµεις είναι κάθετες στη µετατόπιση και Καρχ = 0, οπότε: 

½ mυ2 = F·x·συν0° + Τ·x·συν180°  ή ½ mυ2 = 30·8J-10·8J  ή 

½ mυ2 =240 J -80 J από όπου υ= 4m/s. 

Παρατηρούµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το θεώρηµα έργου – ενέρ-

γειας για να υπολογίσουµε την τελική ταχύτητα του κυλίνδρου. Στην παραπάνω 

εξίσωση µπαίνει έργο για την ΣΤΑΤΙΚΗ τριβή και υπολογίζεται ίσο µε – 80J. 

Ποια η φυσική του σηµασία; 

Όσον αφορά τη µεταφορική κίνηση του σώµατος η στατική τριβή αφαιρεί ενέρ-

γεια 80J από τον κύλινδρο.  

Και τι την κάνει;;; 

• Εφαρµόζουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. µόνο για τη στροφική κίνηση και για περιστρο-

φή κατά γωνία θ=16rad και έχουµε: 



Κτελ- Καρχ = Wτ   ή ½ Ιω
2 = τ·θ    ή ½ Ι·ω2 = ΤR·θ   ή  

½ Ι·ω2 = 10· 0,5·16J   ή   ½ Ι·ω2 =80J  

 από όπου παίρνουµε:  ω= 16rad/s. 

 

Βλέπουµε δηλαδή ότι όση ενέργεια αφαιρεί από τη µεταφορική κίνηση 

η τριβή (σαν δύναµη) την µετατρέπει σε κινητική περιστροφική 

ενέργεια, µέσω του έργου της ροπής της. 

 

Και αν η τριβή δεν είναι στατική; 

 

Εφαρµογή 2η: 

 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένας κύλινδρος µάζας 20kg και ακτίνας R=0,5m. 

Σε µια στιγµή δέχεται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=120Ν, όπως φαίνε-

ται στο σχήµα. Οι συντελεστές τριβής µεταξύ κυλίνδρου και επιπέδου είναι 

µs=µ=0,15. Αν δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του 

Ι= ½ m·R2 και g=10m/s2,  να βρεθούν για χρονικό διάστηµα t=4s: 

Ο
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α) Η ταχύτητα του άξονα και η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου. 

β) Η µετατόπιση του άξονα του κυλίνδρου και η γωνία περιστροφής του. 

γ) Τα έργα της δύναµης F και της τριβής (ως δύναµης για τη µεταφορική κί-

νηση) 

δ) Το έργο της ασκούµενης ροπής. 

ε)  Την ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική. 

Λύση: 



a) Το βασικό ερώτηµα είναι αν ο κύλινδρος ολισθαίνει ή όχι. 

Υποθέτουµε λοιπόν ότι ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, οπότε θα ι-

σχύει και η γνωστή µας σχέση υcm = ωR και έχουµε: 

ΣFy= 0  ή Ν=mg και  ΣFx =m·αcm  ή F-Τ = m·αcm (1) 

Στ=Ι·αγων  ή Τ·R = ½ m·R
2
·αγων  ή Τ= ½ mRαγων  (2) 

Και µε πρόσθεση κατά µέλη των (1) και (2) βρίσκουµε: 

F= mαcm + mRαγων  ή F= 3/2 mαcm   

από όπου αcm= 2·120/3·20m/s
2 = 4m/s2. 

Βρίσκουµε τώρα το µέτρο της τριβής από την (2)  

Τ= ½ mαcm= ½ 20·4Ν= 40Ν 

και την συγκρίνουµε µε την µέγιστη δυνατή τιµή που µπορεί να πάρει, δηλαδή µε 

την οριακή τιµή της τριβής, που είναι:  

Τορ=µsΝ= µ·Ν=µmg= 0,15·20·10Ν=30Ν. 

Βλέπουµε ότι Τ>Τορ άρα η υπόθεσή µας ότι ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολι-

σθαίνει δεν ευσταθεί. Ο κύλινδρος ολισθαίνει και η ασκούµενη τριβή είναι ολί-

σθησης µε µέτρο Τ=30Ν. 

Από την εξίσωση (1) παίρνουµε αcm=(F-Τ)/m =(120-30)/20 m/s
2 =4,5m/s2, 

ενώ από τη σχέση (2) έχουµε αγων= 2Τ/mR =2·30/20·0,5 rad/s
2=6rad/s2. 

Έτσι για τις ταχύτητες έχουµε: 

υcm= αcm·t= 4,5m/s
2
·4s =18m/s  και 

ω= αγων·t=6rad/s
2
·4s=24rad/s. 

β) Η µετατόπιση του άξονα του κυλίνδρου είναι x= ½ αcm·t
2 = ½ 4,5 · 16m= 36m, 

ενώ η γωνία περιστροφής: θ= ½ αγων·t
2 = ½ 6·16rad=48 rad. 

γ) Τα έργα των δυνάµεων είναι: 

WF= F·x·συνθ =120Ν·36m·1=4320 J και  

WΤ =Τ·x·συν180°=30Ν·36m·(-1)= - 1080 J 

Να σηµειωθεί ότι το παραπάνω έργο είναι της τριβής µόνο για τη µεταφορική 

κίνηση. 



δ)  Το έργο της ροπής της τριβής είναι: 

Wτ= τ·θ =Τ·R·θ =30Ν·0,5m·48 = 720 J 

ε) Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι µέσω της τριβής αφαιρείται ενέργεια 1080 

J ενώ µόνο 720J µετατρέπονται σε περιστροφική κινητική ενέργεια. Τα υπό-

λοιπα; Η υπόλοιπη είναι η ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική,  

δηλαδή Q=|-1080J| –| 720 J| =360 J. 

(Για περισσότερα πάνω στο έργο της τριβής, δείτε 

 «µερικοί µύθοι για την ΤΡΙΒΗ») 

 

Γιατί είναι τόση η θερµική ενέργεια;  

Βρήκαµε ότι ο κύλινδρος περιεστράφη κατά θ= 48rad, γωνία στην οποία αντι-

στοιχεί τόξο s=θ·R= 48·0,5m =24m και αφού η οριζόντια µετατόπιση του κυλίν-

δρου είναι x=36m, ο κύλινδρος γλίστρησε κατά: 

X1=x-s =36m-24m =12m 

Οπότε η µηχανική ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική είναι: 

Q = |Τ·Χ1|= 30Ν·12m=360 J. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf. 
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