
Τροχός, Τριβή και Κίνηση 

 
Ο τροχός του σχήµατος έχει µάζα m=5kg και ακτίνα R=1m. Ανοίγουµε το αντίστοιχο αρχείο 

του Ι.Ρ. Στο κάτω µέρος της οθόνης βλέπετε µεταβολείς µε τους οποίους δίνουµε χαρακτηρι-

στικές τιµές για τις καταστάσεις κίνησης. Μηδενίζουµε όλους τους µεταβολείς. Στα διαγράµµα-

τα µπορείτε να δείτε πώς µεταβάλλονται η ταχύτητα και η γωνιακή ταχύτητα του τροχού. 

1) Θέτουµε συντελεστή τριβής µs=µ=0.  Εκτοξεύουµε τον τροχό µε αρχική 

ταχύτητα υ0=2m/s.  

i) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στον τροχό.  

ii) Τρέχουµε το πρόγραµµα και παρακολουθούµε την κίνηση. 

iii) Η κίνηση είναι …………………………………. 

iv) Γιατί δεν περιστρέφεται ο τροχός; 

 

 

2) Μηδενίζουµε την ταχύτητα. Θέτουµε αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0=-4rαd/s.  

Τρέχουµε το πρόγραµµα και παρακολουθούµε την κίνηση. 

i) Η κίνηση είναι …………………………………. 

ii) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στον τροχό. 

iii) Γιατί δεν µεταφέρεται ο τροχός; 

 

 

3) Μηδενίζουµε την γωνιακή ταχύτητα και ασκούµε οριζόντια δύναµη F=10Ν, η οποία ασκεί-

ται στο κέντρο του τροχού. Τι κίνηση προβλέπεται να εκτελέσει ο τροχός;  

 

Αφού τρέξετε το πρόγραµµα, ελέγξτε την ορθότητα της πρόβλεψής σας. 

4) Μηδενίζουµε την ασκούµενη δύναµη. Θέλουµε ο τροχός να εκτελέσει µόνο στροφική οµα-

λά επιταχυνόµενη κίνηση. Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνουµε; ∆οκιµάστε να το πετύχετε. 

 

5) Θέτουµε συντελεστή τριβής µ=0,2 και δίνουµε στον τροχό αρχική ταχύτητα υ0=5m/s. Τρέ-

χουµε το πρόγραµµα.  

i) Γιατί µειώνεται η ταχύτητα του τροχού και γιατί αυξάνεται η γωνιακή του ταχύτητα; 

 

 

ii) Η τριβή που ασκείται στον τροχό τη χρονική στιγµή t=0,4s , είναι:  

    α)  στατική τριβή,   β) τριβή ολίσθησης. 

iii) Πόση είναι η συνολική ταχύτητα του σηµείου επαφής Α του τροχού 

µε το έδαφος τη χρονική στιγµή t=1,15s;  

 υ cm=  …………..              υγραµ= ωLR = …………… 

υΑ= ……… 

iv) Πότε και γιατί µηδενίζεται η Τριβή που ασκείται στον τροχό; 
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6) Μηδενίζουµε την αρχική ταχύτητα και θέτουµε αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0=-7rαd/s. 

i) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στον τροχό. 

ii) Τρέξτε το πρόγραµµα. Επαληθεύτηκε η σχεδίαση που κάνατε; 

iii) ∆ώστε µια σύντοµη ερµηνεία των παρατηρήσεών σας. 

 

 

 

 

7) Μηδενίζουµε την αρχική γωνιακή ταχύτητα και θέτουµε F=10Ν. Τρέχουµε το πρόγραµµα. 

i) Τι κίνηση εκτελεί ο τροχός; 

 

ii) Ισχύει η εξίσωση υcm=ωR που συνδέει ταχύτητα κέντρου µάζας και γωνιακή ταχύτητα 

του τροχού; 

 

iii) Η τριβή που ασκείται στον τροχό είναι: 

   i)  στατική τριβή,   ii) τριβή ολίσθησης. 

8) Θέτουµε F=50Ν. Τρέχουµε το πρόγραµµα. 

i) Τι κίνηση εκτελεί ο τροχός; 

ii) Ισχύει η εξίσωση υcm=ωR που συνδέει ταχύτητα κέντρου µάζας και γωνιακή ταχύτητα 

του τροχού; 

iii) Η τριβή που ασκείται στον τροχό είναι: 

  α)  στατική τριβή,     β) τριβή ολίσθησης. 

9) Μηδενίζουµε την δύναµη και θέτουµε ροπή τ= - 5Νm, µέχρι τη χρονική στιγµή t=2s .  

 Τρέχουµε το πρόγραµµα. 

i) Ποια δύναµη επιταχύνει τον τροχό; ………………………  Τ= ………Ν 

ii) Η τριβή που ασκείται στον τροχό είναι: 

  α)  στατική τριβή,     β) τριβή ολίσθησης. 

iii) Τι κίνηση εκτελεί ο τροχός; 

a) Από 0Q t Q 2s: 

b) Για t > 2s: 

 

iv) Ισχύει η εξίσωση υcm=ωR που συνδέει ταχύτητα κέντρου µάζας και γωνιακή ταχύτητα 

του τροχού; 

 

10) Θέτουµε ροπή τ= - 15Νm, µέχρι τη χρονική στιγµή t=2s . Τρέχουµε το πρόγραµµα. 

i) Ισχύει η εξίσωση υcm=ωR που συνδέει ταχύτητα κέντρου µάζας και γωνιακή ταχύτητα 

του τροχού τη χρονική στιγµή t=0,4s; 

ii) Η τριβή που ασκείται στον τροχό είναι: 

  α)  στατική τριβή,    β) τριβή ολίσθησης. 

iii) Πότε σταµατά η επιτάχυνση του τροχού; 

 

 

Πώς επιταχύνουµε και πώς φρενάρουµε ένα αυτοκίνητο; 

11) Θέτουµε ροπή τ= -10Νm µέχρι t=2s και ροπή φρένου τ=+10Νm (15ΝLm), µετά την θέση 

που είναι το stοp. Τρέχουµε το πρόγραµµα. Περιγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

 

 


