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Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση ενός τροχού 

Ένας τροχός αυτοκινήτου επιταχύνεται, μέσω άσκησης ροπής ζεύγους δυνάμεων, από τη μηχανή. Αλλά και 

το φρενάρισμα  επιτυγχάνεται με την άσκηση ροπής ζεύγους, μέσω των φρένων. Βέβαια και στις δύο περι-

πτώσεις παίζει πρωτεύοντα ρόλο και η τριβή που αναπτύσσεται, ενώ στη διαδικασία εμπλέκονται όλοι οι 

τροχοί και το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Παρακάτω όμως θα μελετήσουμε τη διαδικασία, για έναν μόνο 

τροχό. 

 Έστω λοιπόν ο τροχός του σχήματος, με μάζα 10kg και ακτίνα R=0,5m, ο οποίος 

ηρεμεί σε οριζόντιο δρόμο με τον οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μs=μ=0,8. 

i)   Ποια είναι η μέγιστη ροπή που μπορεί να ασκηθεί, μέσω ζεύγους δυνάμεων από 

τη μηχανή, ώστε ο τροχός να κυλίεται (χωρίς να ολισθήσει) κατά την επιτάχυνσή 

του, μέχρι να αποκτήσει ταχύτητα υcm=32m/s, με φορά προς τα δεξιά. Ποιος ο 

ελάχιστος χρόνος t1 για την απόκτηση της παραπάνω ταχύτητας; 

 ii)  Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του αυτοκι-

νήτου (και άρα του κέντρου μάζας του τροχού) σε συ-

νάρτηση με το χρόνο, όπου μέχρι τη στιγμή t1 ο τροχός 

επιταχύνθηκε με τη μέγιστη επιτρεπόμενη  ροπή.  

Να βρεθούν: 

α) Η ασκούμενη τριβή στον τροχό τις χρονικές στιγμές  ½ t1,  t2=8s και t3=12s. 

β) Η ροπή του ζεύγους που ασκήθηκε στον τροχό κατά το φρενάρισμα. 

γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ασκούμενης ροπής ζεύγους, από τη στιγμή t0=0 μέχρι τη στιγμή 

που σταματά το αυτοκίνητο. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο του Ιcm= ½ mR2 

και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i)  Για να κινηθεί προς τα δεξιά ο τροχός, θα πρέπει να δεχθεί από την μηχανή δεξιό-

στροφη ροπή με μέτρο τ1, η οποία τείνει να περιστρέψει δεξιόστροφα τον τροχό. 

Αλλά τότε το σημείο επαφής (σημείο Α) του τροχού με το δρόμο, τείνει να απο-

κτήσει ταχύτητα (γραμμική) προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί δύ-

ναμη τριβής με φορά προς τα δεξιά, η οποία επιταχύνει μεταφορικά τον τροχό. Αν 

θέλουμε ο τροχός να κυλίεται θα πρέπει η ασκούμενη τριβή να είναι στατική. Για 

να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση ο τροχός, έτσι ώστε στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο να αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ1=32m/s, θα πρέπει η τριβή να αποκτήσει το μέγιστο δυνατό 

μέτρο της: 

Τ1=Τmαx=Τορ=μs∙Ν=μs∙mg=0,8∙10∙10Ν=80Ν 
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Οπότε θεωρώντας την κίνηση του τροχού ως σύνθετη, μια μεταφορική και μια στροφική γύρω από οριζό-

ντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο του τροχού, ο οποίος περνά από το κέντρο του Κ, παίρνουμε με εφαρμογή 

του 2ου νόμου του Νεύτωνα (θεωρούμε θετική φορά την προς τα δεξιά κίνηση και την δεξιόστροφη περι-

στροφή): 

 Μεταφορική κίνηση:           ΣFx=m∙αcm → Τ1=mαcm1 → 
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Η κίνηση όμως του κέντρου Κ του τροχού, αφού βρήκαμε σταθερή επιτάχυνση, θα είναι ευθύγραμμη 

ομαλά επιταχυνόμενη, για την οποία: 

υcm=υ1=αcm1∙t1 → �� =
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Ενώ: 

 Στροφική κίνηση:          Στ=Ιcm∙αγων  → τ1-Τ1∙R= ½ m∙R2∙αγων → 

Αλλά αφού ο τροχός κυλίεται αcm=αγων∙R και με αντικατάσταση: 
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ii) Με βάση τα παραπάνω: 

α)  τη στιγμή ½ t1=2s, στον τροχό ασκείται οριακή τριβή με μέτρο Τ=80Ν, με κατεύθυνση προς τα δεξιά. 

Στο χρονικό διάστημα από 4s-10s ο τροχός κινείται με σταθερή ταχύτητα, συνεπώς δεν ασκείται πάνω 

του ούτε τριβή (αν υπήρχε τριβή θα είχαμε μεταβολή της ταχύτητας υcm, άρα και της ταχύτητας του 

αυτοκινήτου), ούτε και ροπή ζεύγους από τον κινητήρα έχουμε (αφού αν υπήρχε θα είχαμε μεταβολή 

της γωνιακής ταχύτητας, αλλά και εμφάνιση τριβής). 

Στη διάρκεια του φρεναρίσματος (από 10s-15s) ο τροχός κινείται ξανά με σταθερή επιτάχυνση κέντρου 

μάζας (σταθερή κλίση στο διάγραμμα υ-t), ίση με: 
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Πράγμα που σημαίνει ότι δέχεται τριβή με κατεύθυνση προς τα αριστερά με τιμή: 

� = ���� = 10 ∙ %−6,4&� = −64� 

Η παραπάνω τριβή είναι στατική (Τορ=80Ν) και προφανώς σταθερή. Άρα και τη στιγμή t3=12s η ασκού-

μενη τριβή έχει μέτρο Τ2=64Ν. 

β) Αν στη διάρκεια του φρεναρίσματος η τριβή έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά, 

τείνει να στρέψει δεξιόστροφα τον τροχό και να του αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα. 

Συνεπώς η ασκούμενη ροπή ζεύγους από τα φρένα, είναι αριστερόστροφη, με α-

ποτέλεσμα ο τροχός να επιβραδύνεται και στροφικά. (Στην πραγματικότητα 

πρώτα ασκείται η ροπή ζεύγους από τα φρένα και σαν αποτέλεσμα εμφανίζεται η 

στατική τριβή…) Αλλά τότε από την στροφική κίνηση παίρνουμε: 
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Στ=Ιcm∙αγων2  → τ2+Τ2∙R= ½ m∙R2∙αγων2 → 

Αλλά αφού ο τροχός κυλίεται ξανά (στατική η τριβή που υπολογίσαμε), αcm=αγων∙R και με αντικατά-

σταση: 
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 γ) Τόσο η ροπή του ζεύγους που επιταχύνει τον τροχό, όσο και η ροπή 

του ζεύγους που τον επιβραδύνει, παραμένουν σταθερές, ενώ δεν 

έχουμε ροπή ζεύγους να ασκείται στον τροχό στο χρονικό διά-

στημα 4s-10s. Έτσι με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε υπολο-

γίσει παραπάνω, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση τ-t, παίρνο-

ντας το διάγραμμα του διπλανού σχήματος. 
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