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Φυσική Α’ Λυκείου 
 
3η Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη του νόµου της τριβής σε οριζόντιο επίπεδο 

 
Φύλλο εργασίας 

 
Τµήµα:                        Οµάδα:        Ηµεροµηνία:        /       / 
Επίθετο:   Όνοµα: 
 
Στόχοι:  
Α) Η εφαρµογή των νόµων της Μηχανικής στη µελέτη της κίνησης σώµατος, που ολισθαίνει  
κατά µήκος οριζόντιου επιπέδου.  

Β) Η µέτρηση της δύναµης µε τη χρήση δυναµόµετρου. 
Γ) Η επαλήθευση πειραµατικά του νόµου της τριβής 
 
Απαραίτητες έννοιες: 

1) Ισορροπία σώµατος 
2) Θεµελιώδης νόµος της µηχανικής 
3) Νόµος δράσης - αντίδρασης 
4) Νόµος της τριβής 

 
Απαραίτητα υλικά: 

1) 2 ξύλινα τριβόµενα σώµατα  
2) Ηλεκτρονικός ζυγός 
3) ∆υναµόµετρο 3N 
 
  

Πείραµα: 
(Τα βήµατα µε πλάγια γράµµατα, να συµπληρωθούν στο σπίτι) 
 

1. Ζυγίστε το ένα τριβόµενο σώµα στον ηλεκτρονικό ζυγό: m=…………. 
και για g=10m/s, B=……………….  
 

2. Τοποθετήστε το σώµα πάνω στο τραπέζι µε την πλευρά από αλουµίνιο από 
κάτω. 

 
3. Γράψτε τη συνθήκη ισορροπίας για το σώµα, και σχεδιάστε τις δυνάµεις που 

ασκούνται σε αυτό. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4. Συνδέστε το δυναµόµετρο µε το σώµα, και τραβήξτε σιγά σιγά παράλληλα µε 
το θρανίο, µέχρι να αρχίσει το σώµα να κινείται. 

 
5. Το σώµα, πριν ξεκινήσει, ενώ του ασκείτε δύναµη σύµφωνα µε το δυναµόµετρο, 

αυτό παραµένει ακίνητο (εξακολουθεί να ισορροπεί). Γράψτε τη νέα συνθήκη 
ισορροπίας, και σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό. 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
6. Πως ονοµάζεται η δύναµη που κρατάει ακίνητο το σώµα, και πως η µέγιστη 

τιµή της; 
………………………………………………………………………………… 

 
7. Τραβήξτε σιγά σιγά πάλι το δυναµόµετρο µέχρι να ξεκινήσει το σώµα. Αφού 
ξεκινήσει προσπαθήστε να κρατήσετε σταθερή ταχύτητα, και σηµειώστε την 
ένδειξη του δυναµοµέτρου στον παρακάτω πίνακα. 

 
8. Επαναλάβετε το έβδοµο βήµα άλλες τρεις φορές, και συµπληρώστε τον 
πίνακα 1: 

 
Πίνακας 1  

∆ύναµη F 
F1 = N 
F2 = N 
F3 = N 
F4 = N 

 
9. Θεωρώντας ότι κατά την κίνηση του σώµατος η ταχύτητα είναι σταθερή, 

υπολογίστε την µέση τιµή της τριβής ολίσθησης Τολ. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
10. Τοποθετήστε και το δεύτερο σώµα πάνω στο πρώτο και επαναλάβετε τα 
βήµατα 7, 8, 9 συµπληρώνοντας τον πίνακα 2, και υπολογίστε την µέση τιµή 
της νέας τριβής ολίσθησης Τ’ ολ. 

 
  Πίνακας 2 

∆ύναµη F’ 
F’1 = N 
F’2 = N 
F’3 = N 
F’4 = N 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

11. Πως µεταβάλλεται η τριβή ολίσθησης και η οριακή τριβή σε σχέση µε τη δύναµη 
µε την οποία συµπιέζονται οι τριβόµενες επιφάνειες σώµατος – θρανίου; 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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12. Ο συντελεστής αναλογίας στην παραπάνω σχέση πως ονοµάζεται στο νόµο της 
τριβής; 
………………………………………………………………………………… 

 
13. Υπολογίστε τον παραπάνω συντελεστή. 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
14. Τοποθετήστε το τριβόµενο σώµα, µε την επιφάνεια από λάστιχο από κάτω, 
και επαναλάβετε τα βήµατα 7, 8, 9 συµπληρώνοντας τον πίνακα 3, και 
υπολογίστε την µέση τιµή της νέας τριβής ολίσθησης Τ’’ ολ. 

 
  Πίνακας 3 

∆ύναµη F’’ 
F’’ 1 = N 
F’’ 2 = N 
F’’ 3 = N 
F’’ 4 = N 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

15. Υπολογίστε το νέο συντελεστή αναλογίας. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
16. Από τι εξαρτάται ο παραπάνω συντελεστής; 

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

 
  
  


