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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ :   …………………………………………………………………………………………………. 

Τμήμα :   ………………………………                       Ημερομηνία :  …………………………………. 
Ομάδα :    1)…………………………………………………………………………………………………. 
                  2) ………………………………………………………………………………………………... 
                  3) ………………………………………………………………………………………………… 
                  4) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: 
- Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης κατά την  ολίσθηση σώματος σε κεκλιμένο 
επίπεδο. 
- Να υπολογίσετε τη δύναμη τριβής ολίσθησης. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ   ΓΝΩΣΕΙΣ 
A. Ένα σώμα Σ βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο, (εικόνα 1α). Εφ' όσον η γωνία φ είναι 
αρκετά μικρή, το σώμα ηρεμεί (ισορροπεί). Επάνω στο σώμα Σ ασκούνται δύο δυνάμεις: το 
βάρος του και η δύναμη από το κεκλιμένο επίπεδο. 

Εικόνα 1 

Αναλύουμε τις δυνάμεις αυτές σε συνιστώσες κατά τη διεύθυνση του κεκλιμένου επιπέδου και 
κατά την κάθετη προς  αυτό  (Εικ.  1.β). 
Θα  έχουμε  τότε:      Ν=Βσυνφ          και             Τοτ=Βημφ. 
H συνιστώσα Τοτ της δύναμης του κεκλιμένου επιπέδου ονομάζεται στατική τριβή. H  στατική 
τριβή εξουδετερώνει τη συνιστώσα Βημφ του βάρους και δεν επιτρέπει στο σώμα να ολισθήσει  
προς  τα  κάτω. 
 
B. Av αρχίσουμε να αυξάνουμε προοδευτικά τη γωνία φ 
του κεκλιμένου επιπέδου, τότε για    κάποια τιμή της φτ το 
σώμα μόλις αρχίζει  να ολισθαίνει και κινείται με περίπου 
σταθερή ταχύτητα. H γωνία αυτή ονομάζεται γωνία 
τριβής. H δύναμη της τριβής στην περίπτωση αυτή 
ονομάζεται τριβή ολίσθησης (Εικ. 2). 
Όταν λοιπόν η γωνία του κεκλιμένου επιπέδου είναι ίση με  
τη  γωνία  τριβής,   τότε  θα  ισχύει: 
                                   T = Βημφτ                                                                                          Εικόνα 2 
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Αλλά     Τ=μΝ, όπου μ είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης. 

Άρα,     μ N = B ημφτ   ή 

             μ B συνφτ = B ημφτ   ή 

             μ συνφτ = ημφτ 

και  τελικά  μ = εφφτ  όπου  φτ  η  γωνία  τριβής. H τριβή ολίσθησης βρίσκεται από την εξίσωση 

             Τ=Βημφτ = mgημφτ.  

 

ΟΡΓΑΝΑ,   ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΑ 
- Σανίδα  (μήκους  70cm  και  πλάτους   15cm  περίπου). 
- Ξύλινο   παραλληλεπίπεδο   (διαστάσεων  περίπου   10cm x 7cm x 5cm). 
- Βάση   από   χυτοσίδηρο   (παραλληλόγραμμη). 
- Ράβδος  μεταλλική   (0,80m). 
- Ράβδος  μεταλλική  (0,30m). 
- Απλός  σύνδεσμος  (σταυρός). 
- Μέτρο   πτυσσόμενο. 
- Αλφάδι. 
- Ζυγός. 
- Βαρύ   σώμα   (λ.χ.   βάση   από   χυτοσίδηρο,   βαρύ  βιβλίο,  βαρίδι  του   1kg  από  σταθμά). 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Πραγματοποιήστε   τη   διάταξη   της  εικόνας  3. 

 

 
Εικόνα  3 

2. Τοποθετήστε το αλφάδι στο πάγκο εργασίας και ελέγξτε αν η επιφάνειά του είναι 
οριζόντια. Αν δεν είναι, οριζοντιώστε την με τη βοήθεια των ρυθμιστικών που υπάρχουν στα 
πόδια του πάγκου.  
3. Στερεώστε το σύνδεσμο αρκετά χαμηλά στη ράβδο, κοντά στη χυτοσιδερένια βάση, ώστε 
το κεκλιμένο επίπεδο   που   σχηματίζει   η   σανίδα   να   έχει   πολύ   μικρή   κλίση. Τοποθετήστε 
έπειτα το ξύλινο παραλληλεπίπεδο, με την επιφάνεια από αλουμίνιο, επάνω στο κεκλιμένο 
επίπεδο. Παρατηρείτε, τότε, ότι το ξύλινο σώμα ισορροπεί. Στην περίπτωση αυτή η γωνία του 
κεκλιμένου επιπέδου είναι : 
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  α. Μεγαλύτερη από τη γωνία τριβής φτ   ……………………….. 

  β. Μικρότερη από τη γωνία τριβής φτ     ………………………..       

  γ. Ίση με τη γωνία τριβής φτ.                  ……………………….. 

4. Χαλαρώστε τον σύνδεσμο (εικόνα 4) και κρατώντας τον, αρχίστε να τον ανυψώνετε σιγά-  
σιγά. Κατά τη διαδικασία αυτή, η άκρη της σανίδας που ακουμπά στο τραπέζι, μένει στην ίδια  
θέση  χάρη   στο  βαρύ  σώμα. 

Με την ανύψωση του συνδέσμου, η γωνία του κεκλιμένου επιπέδου με το οριζόντιο 
επίπεδο αυξάνεται. Για κάποια γωνία φτ, το ξύλινο παραλληλεπίπεδο ξεκινά με δυσκολία και 
αρχίζει να  ολισθαίνει προς τα κάτω με (περίπου) σταθερή  ταχύτητα.  Στερεώστε  στη  θέση  
αυτή  το  σύνδεσμο. 

Τοποθετήστε το νήμα της στάθμης στο πάνω άκρο  Α της σανίδας και σημειώστε με 
κουκίδα Β τη θέση του βαριδιού πάνω στην επιφάνεια του πάγκου. Μετρήστε τις πλευρές του 
ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ. (Εικόνα 3) 

 
ΑΒ=  …………………… 
 
ΒΓ= …………………….. 
 
ΑΓ= …………………….. 

 
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του αλουμινίου και της επιφάνειας της σανίδας είναι: 

 
μ=  ……………………… 

5. Ζυγίστε το ξύλινο παραλληλεπίπεδο και βρείτε τη μάζα του. Av g = 10 m/s2 , υπολογίστε τη 
δύναμη της τριβής ολίσθησης. 

T=................................ 

6. Αν αυξήσουμε τη μάζα του ξύλινου παραλληλεπίπεδου θα μεταβληθεί ο συντελεστής τριβής 
ολίσθησης; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Ελέγξτε την ορθότητα της απάντησης σας τοποθετώντας τους κυλίνδρους από χυτοσίδηρο 
στις υποδοχές του ξύλινου παραλληλεπίπεδου  

 

8. Επαναλάβατε το βήμα 4  τοποθετώντας το ξύλινο παραλληλεπίπεδο πάνω στην σανίδα, με την 
επιφάνεια από καουτσούκ. 
 

ΑΒ=  …………………… 
 
ΒΓ= …………………….. 
 

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του καουτσούκ και της επιφάνειας της σανίδας είναι: 
 

μ=  ……………………… 
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Εικόνα 3 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 4 
 

Για τη μετακίνηση του επιπέδου χαλαρώνουμε τους συνδέσμους α και β, μετακινούμε στη νέα 
θέση το επίπεδο και σφίγγουμε ξανά τους συνδέσμους. 


