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ΤΡΙΒΗ 

 

 
Λίγα στοιχεία για την τριβή: 

 

 -Στατική τριβή:   

• Η δύναμη της στατικής τριβής αναπτύσσεται όταν δύο αντικείμενα, που 

βρίσκονται σε επαφή, τείνουν να κινηθούν το ένα σε σχέση με το άλλο αλλά δεν 

κινούνται. Δηλαδή βρίσκονται σε σχετική ισορροπία. 

 

-Οριακή τριβή (ή μέγιστη στατική τριβή): 

 
• Όταν η δύναμη F που προσπαθεί να κινήσει ένα σώμα πάρει τιμή για την οποία 

είναι έτοιμο να ολισθαίνει το σώμα, τότε ακόμη τα σώματα βρίσκονται σε 

σχετική ισορροπία και  

ΣFx,υπόλοιπες =Tσ,max=μσ Ν 
          Όπου μσ ο συντελεστής στατικής τριβής, ο οποίος είναι  

       καθαρός αριθμός. 

       (την τιμή της στατικής τριβής την υπολογίζουμε πάντα από  

       τη συνθήκη ισορροπίας:  ΣFx=0 οπότε Tσ=ΣFx,υπόλοιπες) 

maxσ,σ TT0 ≤≤  

-Τριβή ολίσθησης: 

• Η τριβή ολίσθησης είναι μικρότερη της μέγιστης στατικής τριβής δηλ. 

Το<Τσ,max 

• Το=μ Ν όπου μ: ο συντελεστής τριβής ολίσθησης και Ν η κάθετη δύναμη 
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Η κάθετη δύναμη  Ν υπολογίζεται πάντα από την συνθήκη ισορροπίας στον άξονα y και ΔΕΝ ισούται 

πάντα με το βάρος. 

 

⇒= 0yΣF ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν 

Παραδείγματα υπολογισμού της Ν 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ (από Τράπεζα Θεμάτων) 

1. (14843) Κιβώτιο µάζας 10�� βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με 
τη βοήθεια δυο σκοινιών ασκούνται στο κιβώτιο δυο δυνάµεις, 
όπως δείχνονται στη διπλανή εικόνα, µε µέτρα F1 = 25N και  
F2 = 5N. 

 
Α. Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστηµονικά ορθή: 
Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραµµα και οµαλά τότε η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο κιβώτιο από 
το δάπεδο είναι: 
 (α) 20Ν 
 (β) 30Ν 
 (γ) 40Ν 
B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

2. (13790) Για τις ανάγκες µίας εργαστηριακής άσκησης χρησιµοποιείται η πειραµατική διάταξη του 
σχήµατος.  

 

                                                      
 
Το οµογενές σώµα Σ τίθεται επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, δεχόµενο 
κάθε φορά κατάλληλη σταθερή οριζόντια δύναµη �, ώστε να εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Σε 
κάθε δοκιµή προστίθενται στο Σ βαρίδια, µε αποτέλεσµα η µάζα του να µεταβάλλεται. Πριν από κάθε 
δοκιµή το Σ ζυγίζεται και στη συνέχεια µετριέται, µε κατάλληλο αισθητήρα δύναµης, η σταθερή 
δύναµη � που εξασφαλίζει την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.  
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων απεικονίζονται στο πίνακα τιµών µε βάση τις οποίες 
κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση της  δύναµης � ως συνάρτηση της µάζας του Σ. 

 
 
∆ίνεται η τιµή της επιτάχυνσης της βαρύτητας ίση µε � = 9,8 �/�2  

 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν σε όλες τις δοκιµές ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ Σ και πάγκου εργασίας είναι ίδιος, η 

τιµή του είναι ίση µε : 
 α) 0,5 ,   β) 0,05 ,  γ) ∆εν επαρκούν τα δεδοµένα για να την υπολογίσουµε. 

 
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 



Μαστή Χριστίνα [Φυσικός - ΓΕΛ. Σορωνής] Σελίδα 4 
 

 
3. (14388) Στο οριζόντιο  επίπεδο του  σχήµατος ηρεµούν  δυο  σώµατα Α και Β µε µάζες � = 3 kg και  

� = 1 kg αντίστοιχα, τα οποία είναι δεµένα µέσω αβαρούς µη εκτατού νήµατος. Ένα παιδί, κάποια 
στιγµή που θεωρούµε � = 0 s, τραβάει το σώµα Α, ασκώντας του οριζόντια δύναµη µέτρου � = 28 Ν, 
όπως στο σχήµα. Τα σώµατα ολισθαίνουν στο οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 
κάθε σώµατος µε το οριζόντιο επίπεδο είναι 	 = 0,5. ∆ίνεται : g = 10 m/s2. 
 

 
 
 α. Να µεταφέρετε το σχήµα στο γραπτό σας και να το συµπληρώσετε µε τις δυνάµεις που ασκούνται σε 
 κάθε σώµα. 
 Να υπολογίσετε: 
 β. Την επιτάχυνση που αποκτούν τα σώµατα. 
 γ. Την τάση του νήµατος που ασκείται σε κάθε σώµα. 
 δ. Τη χρονική στιγµή t1 = 4 s το νήµα που ενώνει τα δύο σώµατα κόβεται, ενώ η δύναµη µέτρου F= 28 Ν 
 συνεχίζει να ασκείται στο σώµα Α. 
  i)   Ποιο είναι το είδος της κίνησης που εκτελεί το κάθε σώµα, αφού κοπεί το νήµα; 
       Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
  ii)  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος B την χρονική στιγµή t2 = t1 + 1,6 s. 
 [β. α=2 m/s2,   γ. Τ=Τ΄ =7 Ν,    δ. ii. υ=0 m/s] 
 
 

4. (13591) Συµπαγής και οµογενής κύβος, 
µάζας m = 2 kg, ηρεµεί σε οριζόντιο 
επίπεδο. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο 
περιοχές (επιφάνειες) διαφορετικής 
υφής οι οποίες είναι τοποθετηµένες 
όπως στο σχήµα (σηµείο Σ = σηµείο 
αλλαγής υφής). Τη χρονική στιγµή t = 0 
s ασκείται πάνω στον κύβο σταθερή 
δύναµη �⃗ παράλληλη προς το 
επίπεδο. Η µεταβολή του µέτρου της 
επιτάχυνσης του κύβου ως προς το 
χρόνο παριστάνεται στο διάγραµµα (Το 
διάγραµµα ισχύει για όσο χρονικό 
διάστηµα ασκείται η δύναµη F).  
∆ίνεται : g = 10 m/s2. 

 

 
α. Με βάση το διάγραµµα διερευνήστε αν υπάρχει τριβή από το δάπεδο προς τον κύβο για την περιοχή 
που ξεκινάει µετά το σηµείο Σ. Σε καταφατική περίπτωση, υπολογίστε τον αντίστοιχο συντελεστή τριβής 
(θεωρήστε ότι στατική τριβή και τριβή ολίσθησης είναι ίσες).  
Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του κύβου και της επιφάνειας που τελειώνει στο σηµείο Σ είναι µ = 0,2. Το 
διάγραµµα δείχνει τη χρονική στιγµή που ο κύβος αλλάζει επιφάνεια (διακεκοµµένη γραµµή t = 5 s). 

 
β. Να υπολογίσετε την τιµή της ταχύτητας του κύβου τη χρονική στιγµή που διέρχεται από το σηµείο Σ 
καθώς και µετά από 5s κίνησης στην δεύτερη επιφάνεια. 

 
γ. Πόση απόσταση διανύει ο κύβος για το χρονικό διάστηµα από 0 s µέχρι 10 s; 

 
δ. Αν τη χρονική στιγµή t’ = 10 s παύει να ασκείται η δύναµη F, ποια χρονική στιγµή θα ακινητοποιηθεί ο 
κύβος και πόσο θα έχει µετατοπιστεί από την αρχική του θέση. 
 
[α. µ΄ = 0,5,  β. υΣ=25 m/s,   υ=35 m/s,    γ. S=212,5m,  δ. t=17 s,  S=335 m] 


