
             EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΙΨΕΙΣ 



Βιομηχανική των ρίψεων και της ώθησης 

• Φυσικοί παράγοντες επίδρασης στο βεληνεκές 

 Το μέγεθος της ταχύτητας απελευθέρωσης 

 Τη γωνία απελευθέρωσης 

 Το ύψος της απελευθέρωσης 

 Τις αεροδυναμικές ιδιότητες των οργάνων 

 Τη δύναμη έλξης της γης 

 Τις φυσικές νομοτέλειες της πτήσης των οργάνων 

 Στις βιομηχανικές νομοτέλειες της επιτάχυνσης των 
οργάνων μέσω του αθλητή 



Ταχύτητα απελευθέρωσης-Γωνία 
απελευθέρωσης 

• Η ταχύτητα απελευθέρωσης είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας επίδρασης του μήκους πτήσης των 
οργάνων  

• Η γωνία απελευθέρωσης σπάνια είναι ίδια με την 
ιδανική. Μια μικρότερη γωνία σημαίνει καλύτερη 
ταχύτητα απελευθέρωσης. 

 Σφαιροβολία 42 º 

Δισκοβολία 35-37º 

Ακοντισμός  34º 

Σφυροβολία 44º 



Σχέση ταχύτητας και γωνίας απελευθέρωσης 

• Πίνακας επιδόσεων στον ακοντισμό 

Μήκος 

104,8 

Vαπογ

32,5 

Ααπελ 

31 

Αεροδ.Οφελος 

107 

74,70 28,0 37 98 
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V=29-30m/sec 



Παράγοντες Επίδοσης 

• Σφαιροβολία 

α=41° 

H=2,30m 
6,90m 

23m 

Vo=14,5m 

- Η σφαιροβολία δεν είναι αεροδυναμικό αγώνισμα 

- Δεν επηρεάζεται η ταχύτητα απελευθέρωσης  



Δισκοβολία 

• Η δισκοβολία είναι αεροδυναμικό αγώνισμα 

Vo αν >αο 

 αο 

Όταν αο είναι 10-15° μικρότερη από τη αν τότε ο αέρας  

επιδρά από πάνω, ευνοϊκά. 

Οταν αν ~  αο τότε ο δίσκος βρίσκει γεμάτα τον αέρα 

Ό άνεμος πρέπει να βρίσκει από μπροστά και δεξιά το δίσκο 

Σε άπνοια η γωνία απελευθέρωσης είναι 35-37°  

Σε αντίθετο άνεμο μικρότερη γωνία κατά 1° 

Σε βοηθητικό άνεμο μεγαλύτερη γωνία κατά 1° 

 

 



Ακοντισμός 

• Αεροδυναμικό αγώνισμα 

 Αύξηση της ταχύτητας απελευθέρωσης, μείωση της 
γωνίας 

 Μέγεθος και κατεύθυνση ανέμου 

 Τύπο ακοντίου  

 

αο 
αο αο 

Vo Vo 

Vo αν αν 
αν 



Σφυροβολία 

• Η ταχύτητα απελευθέρωσης παίζει τον 
σημαντικότερο ρόλο 

• Η γωνία απελευθέρωσης είναι από 30-40° 

• Μεγάλο ύψος απελευθέρωσης 

• Ο άνεμος μειώνει ή αυξάνει το μήκος της ρίψης κατά 
περίπου 1m ανάλογα με την κατεύθυνση του 



L=Ho+Vo²+Συν.2Αο/G Αύξηση της Αο(γωνίας Απελ.) 

Κατά 5% δίνει 0,6μ 

Αύξηση της Vo κατά 5% δίνει 6μ 

Σφύρα 


