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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

 
Σχολείο: ___________________ 
 
Τµήµα_________________________   
 
Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 

1) _______________________________   
2) _______________________________  
3) _______________________________  
4) _______________________________ 

 

Φύλλο εργασίας 
 
Επισηµάνσεις από τη θεωρία 

 
Όταν ένα σώµα ολισθαίνει πάνω σε µια επιφάνεια, τότε πάνω στο σώµα ασκείται από 
την επιφάνεια δύναµη, που µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες:  

a) Σε µια κάθετη στην επιφάνεια, που ονοµάζεται κάθετη αντίδραση (Ν) και  
b) Σε µια παράλληλη προς την επιφάνεια, που ονοµάζεται τριβή ολίσθησης (Τ).  

Η τριβή ολίσθησης έχει κατεύθυνση αντίθετη της κατεύθυνσης της ταχύτητας του 
σώµατος και το µέτρο της είναι ανάλογο της Κάθετης αντίδρασης Ν: 

Τ=µΝ 

Η σταθερά µ ονοµάζεται συντελεστής τριβής ολίσθησης. Η τιµή του εξαρτάται από 
το είδος των εφαπτόµενων επιφανειών.  
Όταν το σώµα τοποθετηθεί σε οριζόντιο επίπεδο, τότε η κάθετη αντίδραση Ν είναι 
ίση µε το βάρος του σώµατος: Ν=mg, και η προηγούµενη σχέση λαµβάνει τη µορφή: 

Τ=µmg 
Όταν το σώµα τοποθετηθεί σε κεκλιµένο επίπεδο και η γωνία κλίσης θ είναι µικρή, 
τότε το σώµα παραµένει ακίνητο: Η συνιστώσα mgηµθ του βάρους του 
εξουδετερώνεται από την αντίθετή της στατική τριβή, που ασκεί η επιφάνεια στο 
σώµα.  
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Αν αυξάνουµε προοδευτικά τη γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου, τότε για 
κάποια τιµή της γωνίας θ, θα 
πετύχουµε ώστε το σώµα να 
κινείται αργά, µε (σχεδόν) 
σταθερή ταχύτητα. Η γωνία αυτή 
ονοµάζεται γωνία τριβής θτ. Όταν 
η γωνία του κεκλιµένου επιπέδου 
είναι ίση µε τη γωνία τριβής, το 
σώµα κινείται ευθύγραµµα και 
οµαλά, εποµένως ισχύει: 
Τ=mgηµθτ  
Ν=mgσυνθτ  
Τ=µΝ 
Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει 
ότι: 
µ=εφθτ  
Ώστε αν καταφέρουµε να 
µετρήσουµε τη γωνία τριβής θτ, 
από την τελευταία σχέση 
µπορούµε να υπολογίσουµε πειραµατικά το συντελεστή τριβής ολίσθησης µ.  
 
Όργανα και υλικά  
 

1. Μικρό κιβώτιο µε κυλινδρικές εγκοπές και µε επιφάνειες από διαφορετικό 
υλικό 

2. Ξύλινη σανίδα 
3. Μεταλλικά, κυλινδρικά σώµατα που προσαρµόζουν στις εγκοπές του 

κιβωτίου 
4. ∆υναµόµετρο 
5. Ζυγός 
6. Χαρακάκι 

 
Πειραµατική διαδικασία 
 
Πείραµα 1 : Μέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης τριών διαφορετικών 
υλικών ως προς το ξύλο 
 
Μέτρησε µε το ζυγό, τη µάζα του κιβωτίου και υπολόγισε το βάρος του (g=9,8m/s2).  
m=______ Kg 
W=______ N 
 
Τοποθέτησε την ξύλινη σανίδα πάνω στην οριζόντια επιφάνεια του θρανίου (ή του 
πάγκου). Τοποθέτησε το κιβώτιο πάνω στη σανίδα, έτσι ώστε η αλουµινένια έδρα του 
να εφάπτεται µε αυτή.  
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Κράτησε µε το χέρι σου τη σανίδα ακίνητη (ως προς την επιφάνεια του θρανίου) και 
µε τη βοήθεια του δυναµόµετρου, σύρε το κιβώτιο πάνω στη σανίδα (εικόνα). 
Φρόντισε ώστε το κιβώτιο να κινείται αργά και µε σταθερή ταχύτητα. Μέτρησε µε 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια τη δύναµη που ασκεί το δυναµόµετρο στο σώµα 
και υπολόγισε την τριβή ολίσθησης. Υπολόγισε το συντελεστή τριβής ολίσθησης του 
αλουµινίου ως προς το σανίδι. Κατάγραψε τα αποτελέσµατα στον πίνακα 1. 

 
Επανάλαβε την ίδια διαδικασία όταν το κιβώτιο εφάπτεται στη σανίδα µε τη 
λαστιχένια και την ξύλινη έδρα του. Συµπλήρωσε τον πίνακα 1.  
 
 
Πείραµα 2: Υπολογισµός του συντελεστή τριβής ολίσθησης του λάστιχου ως προς 
το ξύλο, µε µέτρηση της γωνίας τριβής ολίσθησης 
 
Α) Τοποθέτησε το κιβώτιο πάνω στη σανίδα, έτσι ώστε η λαστιχένια έδρα του να 
εφάπτεται µε αυτή. ∆ώσε στη σανίδα µια κλίση, ώστε να σχηµατίσει κεκλιµένο 
επίπεδο . Υπολόγισε από την εφαπτοµένη της γωνίας τριβής ολίσθησης του κιβωτίου 
ως προς τη σανίδα.  

εφφ  = ____  
 

Με βάση την τιµή της εφφ που βρήκες, υπολόγισε το συντελεστή τριβής ολίσθησης 
του λάστιχου ως προς το ξύλο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Υλικό Τριβή Ολίθησης 

(Ν) µ 

Αλουµίνιο   

Λάστιχο   
Ξύλο 
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µ = ______  
 
Β) Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του λάστιχου που υπολόγισες µε το πείραµα 
1, διαφέρει από την τιµή που βρήκες µε το πείραµα 2, που οφείλεται αυτή η διαφορά; 
(∆ιάλεξε την ή τις σωστές κατά τη γνώµη σου απαντήσεις)  

1. Η διαφορά οφείλεται στα σφάλµατα που υπεισέρχονται στην πειραµατική 
διαδικασία. 

2. Οι τιµές του συντελεστή τριβής του λάστιχου ως προς το ξύλο είναι 
διαφορετικές γιατί µετρήθηκαν µε διαφορετική πειραµατική διαδικασία.  

3. Ο συντελεστής τριβής έχει µια τιµή όταν οι εφαπτόµενες επιφάνειες είναι 
οριζόντιες και διαφορετική τιµή όταν οι ίδιες επιφάνειες σχηµατίζουν γωνία 
ως προς το οριζόντιο επίπεδο.  

  
Πείραµα 3: Μέτρηση της µάζας σώµατος, χρησιµοποιώντας τους νόµους της 
τριβής ολίσθησης 
 
Χρησιµοποίησε τα δεδοµένα του πειράµατος 1 και, χωρίς να χρησιµοποιήσεις το 
ζυγό, υπολόγισε πειραµατικά τη µάζα του µεταλλικού κυλίνδρου, που επισυνάπτεται 
του κιβωτίου.  
Κάνε µια σύντοµη περιγραφή της πειραµατικής διαδικασίας που ακολούθησες για να 
υπολογίσεις πειραµατικά τη µάζα του µεταλλικού κυλίνδρου. Γράψε τις ενδιάµεσες 
µετρήσεις που έκανες και τους υπολογισµούς που σε οδήγησαν στο τελικό 
αποτέλεσµα. 
 
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
 
Κατάγραψε την τιµή της µάζας του σώµατος που βρήκες πειραµατικά.  
 
Μάζα του µεταλλικού κυλίνδρου  m=______Kg 
 
 
 
 


