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Ο τροχός ενός αυτοκινήτου που επιταχύνεται 

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα υο=4m/s, με αποτέλε-

σμα οι τροχοί του, ακτίνας R=0,5m να κυλίονται. Σε μια στιγμή t0=0 το αυτοκίνητο 

επιταχύνεται αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση α=1m/s2, ενώ οι τροχοί αποκτούν 

και σταθερή γωνιακή επιτάχυνση, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή t1=20s να πε-

ριστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω1=68rad/s. 

i)   Να υπολογιστεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου και η απόσταση που διανύει στη διάρκεια της επιταχυνόμε-

νης κίνησής του, μέχρι τη στιγμή t1. 

ii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας των τροχών σε συνάρτηση με το χρόνο και 

με βάση αυτή να βρείτε: 

α) τη γωνιακή επιτάχυνση κάθε τροχού. 

β) τη γωνία στροφής του τροχού από 0-20s. 

iii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σημείου επαφής του τροχού με το δρόμο, σημείου Α, τη στιγμή t1. 

iv) Να υπολογιστεί η απόσταση κατά την οποία γλίστρησε το σημείο Α στο χρονικό διάστημα 0-t1. 

Απάντηση: 

Πριν αρχίσει να επιταχύνεται το αυτοκίνητο, οι τροχοί του κυλίονται. Αλλά η ταχύτητα υ0 του αυτοκινήτου 

είναι και η ταχύτητα υcm του κέντρου Ο κάθε τροχού, με αποτέλεσμα να ισχύει: 
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i) Για την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση του αυτοκινήτου (ίδια με την κίνηση και του κέντρου 

Ο ενός τροχού του) ισχύουν οι εξισώσεις: 

υ=υο+α∙t  και  Δx = υοt + ½ α∙t2 

Και με αντικατάσταση t=t1=20s βρίσκουμε: 

υ=υο+α∙t =4m/s+1∙20m/s=24m/s  και 

Δx = υοt + ½ α∙t2=4∙20m+ ½ 1∙202 m=280m. 

ii) Αφού ο τροχός κινείται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση θα ισχύει: 
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Συνεπώς η ζητούμενη γραφική παράσταση θα είναι μια ευθεία, όπως στο διπλανό σχήμα. 

α) Η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού, μπορεί να υπολογιστεί από την παραπάνω σχέση ή και από την κλίση 
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στο διάγραμμα αγων-t: 
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β) Η γωνιακή μετατόπιση του τροχού (η γωνία περιστροφής του) είναι αριθμη-

τικά ίση με το εμβαδόν του κίτρινου τραπεζίου στο σχήμα: 
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iii) Θεωρώντας την κίνηση του τροχού ως σύνθετη, μια μεταφορική με ταχύτητα 

�⃗�� και μια στροφική με γωνιακή ταχύτητα ���⃗ , γύρω από οριζόντιο άξονα που 

περνά από το κέντρο Ο του τροχού, το σημείο Α, επαφής με το δρόμο έχει τις 

ταχύτητες που έχουν σημειωθεί στο σχήμα, όπου �⃗�*  η γραμμική ταχύτητα του 

Α, για την κυκλική του κίνηση γύρω από το Ο. Οπότε η ταχύτητα του σημείου Α, έχει φορά προς τα 

αριστερά και μέτρο: 

υΑ=υγρ-υcm=ω∙R-υcm=68∙ ½ m/s-24m/s=10m/s 

iv) Η γωνία περιστροφής Δθ του τροχού συνδέεται τόξο μήκους Δs της περιφέρειας του τροχού (το οποίο 

έρχεται σε επαφή με το δρόμο), με την εξίσωση: 
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Δ�
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2
. = 380. 

Ενώ το κέντρο Ο έχει μετατοπισθεί, στον ίδιο χρόνο, κατά Δx=280m, συνεπώς έχουμε τον τροχό να έχει 

γλιστρήσει κατά: 

d=Δs-Δx=380m-280m=100m 

dmargaris@gmail.com 
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