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Τρεις κινήσεις ενός τροχού. 

1)  Ένας τροχός αυτοκινήτου κινείται σε οριζόντιο δρόμο και στο σχήμα έχουν σχε-

διαστεί οι ταχύτητες των σημείων Α και Γ, μιας κατακόρυφης διαμέτρου ΑΒ, 

όπου (ΚΓ)= ½ R. Οι ταχύτητες αυτές είναι οριζόντιες με μέτρα υ1=4m/s και 

υ2=1m/s αντίστοιχα. 

i) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κέντρου Κ του τροχού. 

ii) Ο τροχός αυτός κυλίεται ή όχι; 

Απάντηση: 

i) Θεωρούμε την κίνηση του τροχού ως σύνθετη. Μια μεταφορική με ταχύτητα �⃗�� 

υcm και μια στροφική με γωνιακή ταχύτητα ���⃗ . Οπότε τα σημεία Α και Γ, έχουν τις 

ταχύτητες που έχουν σημειωθεί στο σχήμα, όπου: 

υΑ=υ1=υcm+υγρ1 → υcm+(ωR)=4  (1) 

υΓ=υ2=υcm-υγρ2 →  υcm- ½ (ωR)=1  (2) 

Από (1) και (2) παίρνουμε με πρόσθεση κατά μέλη (αφού πολλαπλασιάσουμε την (2) επί 2): 

3υcm=4+2 →  υcm=2m/s 

Αλλά και (ωR)=4-υcm=2m/s 

ii) Εστιάζουμε στο σημείο Β, σημείο επαφής του τροχού με το έδαφος, όπου έχει τις 

ταχύτητες του  διπλανού σχήματος, όπου �⃗�� η ταχύτητα λόγω μεταφορικής κίνησης 

και �⃗��	 η γραμμική ταχύτητα λόγω της κυκλικής κίνησης που εκτελεί με κέντρο το 

κέντρο Κ του τροχού. Αλλά τότε η ταχύτητα του σημείου Β είναι: 

υΒ=υcm-υγρ3=υcm-(ωR)=2m/s-2m/s=0 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολίσθηση και ο τροχός κυλίεται. 

 

2) Ο τροχός ενός αυτοκινήτου που κινείται οριζόντια, έχει ακτίνα R. Σε μια στιγμή, δύο 

σημεία Α και Β σε μια κατακόρυφη  διάμετρο τα οποία απέχουν κατά 0,2m από το 

κέντρο του τροχού, έχουν οριζόντιες ταχύτητες με μέτρα υ1=0,8m/s και υ2=3,2m/s, 

όπως στο σχήμα. 

i) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κέντρου Ο του τροχού. 

ii) Ο τροχός αυτός κυλίεται ή όχι; 

Απάντηση: 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, θεωρώντας σύνθετη την κίνηση του τροχού, η ταχύτητα κάποιου ση-
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μείου της κατακόρυφης διαμέτρου, προκύπτει ως άθροισμα ή ως διαφορά της ταχύτητας �⃗�� και της γραμμι-

κής ταχύτητας �⃗��. Αλλά τότε με βάση το σχήμα που μας δίνεται, αφού το σημείο Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα 

από το Α, θα πρέπει οι δυο ταχύτητες να έχουν την ίδια κατεύθυνση για το Β και αντίθετη για το σημείο Α.  

i) Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάζουμε τις ταχύτητες των σημείων, όπως στο δι-

πλανό σχήμα. Αλλά τότε αν x=0,2m η απόσταση των σημείων Α και Β από το 

κέντρο Ο του τροχού, υγρΑ=υγρΒ=ω∙x και παίρνουμε: 

υΑ=υ1=υγρ-υcm → ω∙x-υcm= 0,8 (3) 

υΒ=υ2=υcm+ω∙x  → ωx+υcm=3,2   (4) 

Από (3) και (4)  ωx=2m/s ή ω=10rαd/s  και 2υcm= 2,4m/s  ή υcm=1,2 m/s 

ii) Ερχόμαστε τώρα στο σημείο επαφής του τροχού με το έδαφος, σημείο Γ, θα έχει 

τις ταχύτητες του διπλανού σχήματος. 

Αλλά τότε η ταχύτητα �⃗
  του σημείου Γ, έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά με 

μέτρο υΓ=υcm+ωR ≠ 0 

Και ο τροχός ολισθαίνει και δεν κυλίεται. 

 

3) Ένας οριζόντιος δίσκος (ένας τροχός…ξαπλωμένος!), κέντρου Κ και ακτίνας 

R=0,5m, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Έστω ένα σύστημα ορθογωνίων 

αξόνων με αρχή το Κ. Το σημείο Α του δίσκου, στη θέση (x,y)=(-0,5m,0) έχει 

ταχύτητα στη διεύθυνση x, μέτρου υ1=2m/s, ενώ το σημείο Β, στη θέση 

(x,y)=(0,-0,5m) έχει ταχύτητα �⃗� η οποία σχηματίζει με τη διεύθυνση x γωνία 

θ, όπου εφθ=0,5. 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας Κ του δίσκου. 

ii) Να υπολογιστεί το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Β. 

Απάντηση: 

Η ταχύτητα �⃗� του σημείου Β, μπορεί να αναλυθεί σε δυο συνιστώσες υ2x και υ2y, πάνω στους άξονες. 

Αλλά τότε η υ2y δεν μπορεί παρά να είναι ίση με την συνιστώσα ταχύτητα του κέντρου μάζας, ενώ η υ2x 

πρέπει να «εμπεριέχει» και συνιστώσα κέντρου μάζας και γραμμική ταχύτητα. 

i) Θεωρούμε την κίνηση του δίσκου σύνθετη με τα-

χύτητα κέντρου μάζας �⃗�� και γωνιακή ταχύτητα 

���⃗ , όπως στο σχήμα. Τότε για τις ταχύτητες των ση-

μείων Α και Β θα έχουμε, με βάση το σχήμα. 

Σημείο Α: υy=0 → υcmy=υγρ=ω∙R  (5) 

                  υ1=υcmx → υcmx=υ1=2m/s. 

Σημείο Β:  υ2x=υcmx+υγρ (6) 
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                        υ2y=υcmy=υγρ. 

Αλλά: 

 �� = ���
��� = ���

������ = �
�  → 2��� = �� + ���  → ��� = �� = 2 �/� 

Οπότε από την (5) υcmy=υγρ=2m/s και έτσι: 

��� =  �!�"2 + �!�#2 = $22 + 22 �
� = 2√2 �/� 

Όπου αφού το παραλληλόγραμμο των συνιστωσών είναι τετράγωνο, η ταχύτητα του κέντρου Ο σχηματίζει 

γωνία φ=45° με την διεύθυνση x. 

ii) Για το σημείο Β, θα έχουμε: 

υΒx=υγρ+υcmx=2m/s+2m/s=4m/s,  

 υΒy=υcmy=2m/s 

οπότε από το Π.Θ. παίρνουμε για το μέτρο της ταχύτητας του Β: 

�& = �� =  �'"2 + �'#2 = $42 + 22 �
� = 2√5 �/� 

dmargaris@gmail.com 
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