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Ο τροχός με την επίδραση ζεύγους και δύναμης 

Ο τροχός του διπλανού σχήματος μάζας Μ=8kg και ακτίνας R=0,5m, θεωρεί-

ται ομογενής δίσκος με ροπή αδράνειας Ιcm= ½ ΜR2 και βρίσκεται ακίνητος 

σε οριζόντιο δρόμο. Σε μια στιγμή tο=0 ασκούνται ταυτόχρονα στον τροχό ένα 

ζεύγος δυνάμεων και μια οριζόντια δύναμη �⃗, όπως στο σχήμα, με μέτρο 

F=4Ν. Τη στιγμή t1=10s, αλλάζουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης με α-

ποτέλεσμα η γραφική παράσταση της ταχύτητας του κέντρου Ο του τροχού, 

να μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα. Σε όλη τη διάρκεια της 

παραπάνω κίνησης, ο τροχός κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει) ενώ η ροπή του  

ζεύγους παραμένει σταθερή. 

i)   Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου Ο του τροχού καθώς και η γωνιακή 

του επιτάχυνση από 0-t1. 

ii)  Να βρεθεί η τριβή που ασκείται στον τροχό, καθώς και να υπολογιστεί η ροπή του ζεύγους, στο παραπάνω 

χρονικό διάστημα. 

iii) Για το χρονικό διάστημα από 10s-15s, να υπολογιστούν: 

α) Το μέτρο της ασκούμενης δύναμης  �⃗. 

β) Η τριβή που ασκείται στον τροχό. 

Απάντηση: 

i) Για την επιτάχυνση του κέντρου μάζας, το οποίο συμπίπτει με το κέντρο Ο του τρο-

χού, στο χρονικό διάστημα από 0-t1 έχουμε: 
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Σταθερή σε όλη τη χρονική διάρκεια, αφού είναι ίση  και με την κλίση στο διάγραμμα υ-t, η οποία παρα-

μένει σταθερή. Αλλά τότε και η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού θα παραμένει σταθερή και αφού ο τροχός 

κυλίεται, θα έχει μέτρο: 
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Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί τα δύο παραπάνω διανύσματα. 

ii) Θεωρούμε την κίνηση του τροχού ως σύνθετη, μια μεταφορική και μια στροφική, οπότε από το 2ο νόμο 

του Νεύτωνα, για κάθε μια από αυτές, στο διάστημα 0-10s, παίρνουμε (θεωρούμε την τριβή με φορά προς 

τα αριστερά και δουλεύουμε με μέτρα μεγεθών): 
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Μεταφορική κίνηση:         ΣFx=Μ∙αcm1 → F1-Τ1 =Μ∙αcm1 → 

Τ1=F1-Μ∙αcm1=4Ν-8∙1Ν=-4Ν 

Τι σημαίνει το (-) στο παραπάνω αποτέλεσμα; Υποθέσαμε ότι η τριβή έχει αντίθετη 

φορά από την δύναμη, υπόθεση που «αποδείχτηκε» εσφαλμένη. Η τριβή που εμφα-

νίζεται έχει μέτρο 4Ν και την ίδια κατεύθυνση με την δύναμη  �⃗, όπως στο διπλανό 

σχήμα. 

Στροφική κίνηση:  Στ=Ιcm∙αγων  → τ-Τ1∙R= ½ ΜR2∙αγων → 

τ=Τ1∙R+ ½ ΜR2∙αγων=4∙0,5Ν∙m+ ½ 8∙0,52∙2 Ν∙m=4Ν∙m 

όπου τ η ροπή του ζεύγους, η οποία είναι δεξιόστροφη, όπως  στο παραπάνω σχήμα. 

iii) Η επιτάχυνση του κέντρου Ο του τροχού στο διάστημα 10s-15s, παραμένει σταθερή με τιμή: 
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α) Εφαρμόζουμε ξανά το 2ο νόμο του Νεύτωνα, για τον τροχό, θεωρώντας την προς τα δεξιά θετική και 

την ασκούμενη τριβή να έχει μέτρο Τ και να κατευθύνεται προς τα δεξιά και δουλεύοντας με μέτρα: 

Μεταφορική κίνηση:     ΣFx=Μ∙αcm2 → F2+Τ2 =Μ∙αcm2   (1) 

Στροφική κίνηση:  Στ=Ιcm∙αγων2  → τ-Τ2∙R= ½ ΜR2∙αγων2  (2) 

Όμως και πάλι ο τροχός κυλίεται, οπότε ���� = ����� ∙ � και από την σχέση (2) παίρνουμε: 
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Όπου το (-) στο πρόσημο της τριβής, σημαίνει ότι και πάλι…δεν το πετύχαμε

!!! Υποθέσαμε ότι η τριβή έχει φορά προς τα δεξιά, όπως είχαμε βρει στο ερώ-

τημα ii), ενώ τώρα η τριβή έχει φορά προς τα αριστερά, όπως στο σχήμα. 

β) Ερχόμενοι τώρα στην εξίσωση (1) και παίρνοντας την τριβή με κατεύθυνση προς 

τα αριστερά, όπως βρήκαμε παραπάνω, παίρνουμε: 

F2-Τ2 =Μ∙αcm2  → F2=Τ2 +Μ∙αcm2 → 

F2=8Ν+8∙4Ν=40Ν 

Σχόλιο. 

Θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε τη φορά της ασκούμενης τριβής, πριν προχωρήσουμε στη λύση, ώστε να 

μην «πέφτουμε σε αντιφάσεις». Ας το δοκιμάσουμε στο ερώτημα ii). 

Αφήνουμε στην άκρη την τριβή. Μόνο με την επίδραση της δύναμης �⃗ ο τροχός θα αποκτούσε επιτάχυνση: 
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Ενώ έχουμε προηγούμενα υπολογίσει, επιτάχυνση με μέτρο αcm1=1m/s2. Για να μπορεί να επιτευχθεί 

η επιτάχυνση αυτή (μεγαλύτερη από 0,5m/s2) θα πρέπει η τριβή να έχει την ίδια κατεύθυνση με την 

δύναμη �⃗. 

dmargaris@gmail.com 

 


