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Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε Α Λπθείνπ: 
Σξηβή νιίζζεζεο 

 
 
Λίγε ζεωξία: Η ηξηβή  είλαη κηα δύλακε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 
επηθάλεηα επαθήο δπν ζσκάησλ όηαλ ην  έλα ηείλεη λα θηλεζεί 
ζε ζρέζε κε ην άιιν. Η ηξηβή  αληηηίζεηαη πάληα ζηελ θίλεζε 
θαη έρεη θνξά αληίζεηε από ηελ θνξά πνπ ζέιεη λα θηλεζεί ην 
ζώκα. 
Όηαλ πξνζπαζνύκε λα θηλήζνπκε έλα ζώκα  
αζθώληαο ηνπ κηα δύλακε (ζρήκα)  θαη ην 
ζώκα παξακέλεη ΑΚΙΝΗΣΟ, ηόηε ε ηξηβή πνπ T 
εκθαλίδεηαη νλνκάδεηαη ζηαηηθή ηξηβή . 
Από ηνλ 1

ν
 λόκν ηνπ Νεύησλα αθνύ ην ζώκα είλαη αθίλεην, F=0. Άξα F-T=0 νπόηε F=T θαη έηζη ε 

ζηαηηθή ηξηβή είλαη ίζε κε ηελ δύλακε πνπ αζθνύκε εκείο ζην ζώκα θάζε θνξά. 
Τπάξρεη κηα κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ ηελ νλνκάδνπκε Σνξ νξηαθή ηξηβή γηα ηελ νπνία ην 
ζώκα παξακέλεη αθίλεην. Όηαλ ε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθνύκε μεπεξάζεη απηήλ ηεο νξηαθήο ηξηβήο 
Σνξ ηόηε ην ζώκα ζα αξρίζεη λα νιηζζαίλεη. Σελ ηξηβή πνπ εκθαλίδεηαη ηελ νλνκάδνπκε ηξηβή 
νιίζζεζεο. 
 
Τιηθά γηα ην πείξακα: 
Γηα ην πείξακα ρξεηαδόκαζηε έλα απηνθηλνύκελν παηδηθό ακαμάθη πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, 
έλα δπλακόκεηξν, ειαθξά μύιηλα πιαθίδηα (λα κπνξνύλ λα ζύξνληαη από ην ακαμάθη),έλα μύιηλν 
πιαθίδην πην βαξύ (γηα λα κειεηήζνπκε ηελ ζηαηηθή ηξηβή), έλα γπαιόραξην, ζηινηέηπ.
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Φύιιν Εξγαζίαο 
Σξηβή νιίζζεζεο 

 
 

Ολνκαηεπώλπκν ……………………………… 
 

 
α)Είλαη ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο Σνξ; 
 
1o ΒΗΜΑ)Έρνληαο έλα δπλακόκεηξν πξνζαξκνζκέλν ζην 
ζώκα όπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία πξνζπαζήζηε λα 
θηλήζεηε ην ζώκα.  
Όζε ώξα ην ζώκα είλαη ΑΚΙΝΗΣΟ ε δύλακε πνπ καο 
δείρλεη ην δπλακόκεηξν είλαη ίζε κε 
ηελ……………………….. 
πλερίζηε λα απμάλεηε ηελ δύλακε ζην δπλακόκεηξν. Η 
κέγηζηε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ  καο δείρλεη ηελ 
……………………… 
Κάπνηα ζηηγκή ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη. 
Μόιηο ην ζώκα μεθηλάεη λα θηλείηαη ηη παξαηεξείηε ζηελ 
έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ απμάλεηαη ή ειαηηώλεηαη ; ………………….. 
Πώο νλνκάδεηαη ηώξα ε ηξηβή πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζώκα;………………………………….. 
α)  Η ηξηβή νιίζζεζεο έρεη κέηξν κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν από ηελ Σνξ;…………………………. 
 
 
2o ΒΗΜΑ) 
Πξνζαξκόζηε ην δπλακόκεηξν ζην ακαμάθη θαη 
βάιηε έλα πιαθίδην λα ζύξεηαη από ην 
δπλακόκεηξν. 
Αθήζηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ. 
 
Σν ακαμάθη θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
νπόηε ε δύλακε ηνπ δπλακόκεηξνπ είλαη ίζε 
κε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο. 
 
ΔΠΔΙΓΗ ΣΟ ΩΜΑ ΚΙΝΔΙΣΑΙ ΜΔ ΣΑΘΔΡΗ 
ΣΑΥΤΣΗΣΑ Η ΔΝΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΓΤΝΑΜΟΜΔΣΡΟΤ 
ΜΑ ΓΔΙΥΝΔΙ ΣΗΝ ΣΡΙΒΗ ΟΛΙΘΗΗ 
 
 
3o ΒΗΜΑ) 
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε αλ ε ηξηβή νιίζζεζεο εμαξηάηαη από ην είδνο ηωλ επηθαλεηώλ πνπ 
ηξίβνληαη  
 
Α)Πξνζαξκόζηε ην δπλακόκεηξν ζην ακαμάθη θαη βάιηε έλα πιαθίδην λα ζύξεηαη από ην δπλακόκεηξν. 
Αθήζηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ. 
Η Σξηβή νιίζζεζεο είλαη: (ζεκεηώζηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ)   Σ=…………. 
 
Β)Βάιηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζην γπαιόραξην  
Η Σξηβή νιίζζεζεο είλαη:  (εκεηώζηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ ) Σ=…………. 
πκπέξαζκα: Η Σξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)……………….από ην είδνο ησλ 
επηθαλεηώλ πνπ ηξίβνληαη. 
 
4o ΒΗΜΑ) 
Εμεηάδνπκε αλ ε ηξηβή  νιίζζεζεο  εμαξηάηαη από ηελ θάζεηε δύλακε Ν  πνπ  δέρεηαη ε 
επηθάλεηα από ην ηξαπέδη (Η θάζεηε δύλακε κε ηελ νπνία ζπκπηέδνληαη νη επηθάλεηεο.)  
 
ην ζώκα αζθνύληαη ην βάξνο, ε θάζεηε δύλακε από ην ηξαπέδη ,ε δύλακε πνπ αζθεί ην ακαμάθη θαη ε 
ηξηβή. 
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Απμήζηε ηελ δύλακε κε ηελ νπνία ζπκπηέδνληαη  νη επηθάλεηεο πξνζζέηνληαο αθόκα έλα πιαθάθη 
πάλσ ζην πιαθάθη πνπ ζύξεηαη θαη παξαηεξήζηε ηη ζπκβαίλεη κε ηελ ηξηβή: 
Απμάλεηαη ή ειαηηώλεηαη; 
     ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Ή ηξηβή νιίζζεζεο …………….( εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη) από ηελ θάζεηε δύλακε 
Ν πνπ ζπκπηέδεη ηηο επηθάλεηεο θαη κάιηζηα όζν κεγαιώλεη ε Ν ηόζν (κεγαιώλεη/κηθξαίλεη) 
………………………θαη ε ηξηβή νιίζζεζεο. 
 
5o ΒΗΜΑ) 
Εμεηάδνπκε αλ ε ηξηβή  νιίζζεζεο  
εμαξηάηαη από ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο 
πνπ ηξίβεηαη 
Σνπνζεηήζηε ην ζώκα κε ηελ κεγάιε βάζε 
ηνπ λα ηξίβεηαη. 
Θέζηε ην ακαμάθη ζε ιεηηνπξγία θαη 
θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ 
.Σ=……. 
Βάιηε ηώξα ην ακαμάθη λα ηξίβεηαη κε ηελ 
κηθξή πιεπξά. 
Θέζηε ην ακαμάθη ζε ιεηηνπξγία θαη 
θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ . 
Σ=……. 
Η ηξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)…………………. από ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο πνπ 
ηξίβεηαη. 
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
Η Σξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)……………….από ην είδνο ησλ επηθαλεηώλ πνπ 
ηξίβνληαη. 
 Ή ηξηβή νιίζζεζεο εμαξηάηαη από ηελ θάζεηε δύλακε Ν πνπ ζπκπηέδεη ηηο επηθάλεηεο θαη κάιηζηα  
όζν κεγαιώλεη ε Ν ηόζν (κεγαιώλεη/κηθξαίλεη) ………………………θαη ε ηξηβή νιίζζεζεο. 
Η ηξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)…………………. από ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο πνπ 
ηξίβεηαη. 
 
 


