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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ ΩΜΑΣΟ Ε ΠΛΑΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -    
  ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΣΡΙΒΗ ΟΛΙΘΗΗ 

ΕΚΦΕ Α & Β ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

τόχοι 

Μετά το πζρασ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

1. Να ςχεδιάηουν πειραματικι διάταξθ με τθ βοικεια τθσ οποίασ να μποροφν να προςδιορίηουν το 
ςυντελεςτι τριβισ μεταξφ δφο επιφανειϊν ,όταν θ μια κινείται ςε ςχζςθ με τθν άλλθ  με ςτακερι 
επιτάχυνςθ 

2. Να μετροφν τθν γωνία κλίςθσ κεκλιμζνου επιπζδου. 
3. Από τθν πειραματικι καμπφλθ ταχφτθτασ - κζςθσ να υπολογίηουν τθν επιτάχυνςθ του ςϊματοσ. 
4. Να προςδιορίηουν το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ κεκλιμζνου επιπζδου και ςϊματοσ: όταν 

το ςϊμα κινείται ωσ προσ τθν επιφάνεια: 
Α) ςε ςυνάρτθςθ με τθν επιτάχυνςθ του ςϊματοσ και τθν γωνία κλίςθσ του κεκλιμζνου επιπζδου όταν 
αυτό κινείται με ςτακερι επιτάχυνςθ ςε ςχζςθ με το κεκλιμζνο επίπεδο 
Β) ςε ςυνάρτθςθ με τθν ελάχιςτθ γωνία του κεκλιμζνου επιπζδου για τθν οποία το ςϊμα κινείται, με 
ςτακερι ταχφτθτα ςε ςχζςθ με το κεκλιμζνο επίπεδο 

5. Να ςυγκρίνουν τισ τιμζσ του ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ του ςϊματοσ και του  
επιπζδου, που προζκυψαν με τισ δφο πειραματικζσ διαδικαςίεσ και από τθ ςφγκριςθ αυτι να αξιολο-
γοφν: α) τισ υποκζςεισ που προςδιορίηουν το κεωρθτικό μοντζλο που χρθςιμοποίθςαν για τουσ 
υπολογιςμοφσ τουσ και β) τθν αξιοπιςτία των οργάνων και των υλικϊν που απαρτίηουν τθν 
πειραματικι διάταξθ. 

 
► Θεωρθτικζσ επιςθμάνςεισ 

Σε αυτι τθν εργαςτθριακι άςκθςθ κα μελε-
τιςουμε τθν κίνθςθ ενόσ αμαξιδίου (χωρίσ 
ρόδεσ), μάηασ m, που ολιςκαίνει κατά μικοσ 
πλάγιασ επίπεδθσ ςανίδασ. Η πλάγια ςανίδα 
ςχθματίηει με το οριηόντιο επίπεδο γωνία κλί-
ςθσ κ (εικόνα 1). 

Όταν αφιςουμε το αμαξίδιο πάνω ςτθν πλάγια 
ςανίδα να κινθκεί, πάνω του αςκοφνται οι εξισ 
δυνάμεισ: 
 
 Σο βάροσ του mg. 
 Η αντίδραςθ τθσ επιφανείασ τθσ ςανίδασ, 

που αναλφεται ςε δφο κάκετεσ ςυνιςτϊςεσ: 
τθ δφναμθ Ν, που είναι κάκετθ ςτθν 
επιφάνεια και ςτθν τριβι ολίςκθςθσ Σ, που 
είναι παράλλθλθ με τθν επιφάνεια και 
ζχει κατεφκυνςθ αντίκετθ τθσ ταχφτθτασ Εικόνα 1 
του αμαξιδίου. 
 

Υποκζτουμε ότι θ αντίςταςθ του αζρα είναι αμελθτζα ςε ςχζςθ με τθ δφναμθ τθσ τριβισ ολίςκθςθσ. 
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Από τισ παραπάνω ςχζςεισ προκφπτει: 
 

                  m g m g m a g g a  

 
Οπότε         (1) 
 
 

όπου g είναι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ (g=9,8m/s2) 

Από τθ ςχζςθ (1) προκφπτει ότι θ επιτάχυνςθ του αμαξιδίου είναι ςτακερι. Επομζνωσ, αν θ αρχικι του 
ταχφτθτα είναι μθδζν, θ κίνθςι του κα είναι ευκφγραμμθ ομαλά μεταβαλλόμενθ. Επιπλζον, από τθ ςχζςθ 
(1) μποροφμε να υπολογίςουμε το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν επιτάχυνςθ του 
αμαξιδίου. 

Διερεφνηςη τησ ςχζςησ (1): 

Α) Όταν θ γωνία κ ζχει ελάχιςτθ τιμι (κmin), ϊςτε το αμαξίδιο να κινείται με ςτακερι ταχφτθτα όταν του 
προςδϊςουμε ελαφρά ϊκθςθ, τότε θ επιτάχυνςι του είναι μθδενικι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςχζςθ (1) 
παίρνει τθ μορφι: 

   

               (2) 

Ζτςι αν μετριςουμε τθ γωνία κmin μζςω τθσ ςχζςθσ (2), μποροφμε να υπολογίςουμε το ςυντελεςτι 
τριβισ ολίςκθςθσ μ. 

θμείωςθ 
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Αν δεν διακζτετε αλφάδι, μετριςτε με τθν μετροταινία, τθν υψομετρικι διαφορά δυο ςθμείων, Α και Γτθσ 
πλευράσ (πλάγια άκρθ) τθσ ςανίδασ και τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ. Για να βρείτε τθν υψομετρικι 
διαφορά των Α και Γ, μετριςτε τισ αποςτάςεισ τουσ (ΑΒ) και (ΓΔ) από το οριηόντιο επίπεδο (καπάκι του 
κρανίου ι το δάπεδο τθσ αίκουςασ. (εικόνα 2) Ο λόγοσ τθσ υψομετρικισ διαφοράσ (ΑΒ)-(ΓΔ) τουσ, προσ 
τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ (ΑΓ), ιςοφται με το θμίτονο τθσ γωνίασ κλίςθσ τθσ ςανίδασ: 

( ) ( )

( )


  



       Φροντίςτε τα δυο ςθμεία να βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο, ςτθν περιοχι 

κίνθςθσ του αμαξιδίου και θ γωνία κλίςθσ τθσ ςανίδασ, να μθν υπερβαίνει τισ 10ο . 
   

 

 Β) Όταν θ γωνία κλίςθσ κ είναι μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ (κ>κmin), τότε το αμαξίδιο κα κινθκεί κα-
τά μικοσ του πλάγιου επιπζδου με ςτακερι επιτάχυνςθ α.  
Αν μετριςουμε τθν επιτάχυνςθ α, και τθ γωνία κ, τότε μζςω τθσ ςχζςθσ (1), μποροφμε να υπολογίςουμε 
το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μ. 
Η κζςθ του αμαξιδίου κατά τθν ομαλά μεταβαλλόμενθ κακοδικι του κίνθςθ ςτο κεκλιμζνο επίπεδο 
προςδιορίηεται από τθ ςχζςθ: 
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Πειραματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ επιτάχυνςθσ a του αμαξιδίου 

 
Όταν ζνα ςϊμα κινείται ευκφγραμμα με ςτακερι επιτάχυνςθ a, χωρίσ αρχικι ταχφτθτα, τότε θ κζςθ του 
x και θ ταχφτθτά του κάκε χρονικι ςτιγμι t, προςδιορίηονται από τισ εξιςϊςεισ: 

 

 

 

 

    

 

από τισ οποίεσ προκφπτει ότι :                              (3) 

 

 

 

 
Από τθν εξίςωςθ 3 παρατθροφμε ότι το τετράγωνο τθσ 
ταχφτθτασ (ν2) του κινοφμενου ςϊματοσ είναι ανάλογο τθσ 
αντίςτοιχθσ κζςθσ του (x).  
Επομζνωσ το γράφθμα ν2-x είναι μια ευκεία που διζρχεται 
από τθν αρχι των αξόνων (ςθμείο (0,0)).  
 
Η κλίςθ τθσ ευκείασ αυτισ είναι ίςθ με το διπλάςιο τθσ 
επιτάχυνςθσ (α) τθσ κίνθςθσ. 
 
Με βάςθ τισ παρατθριςεισ αυτζσ, μποροφμε:                                    
i) να εξετάςουμε πειραματικά αν θ κίνθςθ 
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ενόσ αμαξιδίου κατά μικοσ πλάγιασ ςανίδασ, που ξεκινά  από τθν  θρεμία, είναι ομαλά μεταβαλλόμενθ 
και  
ii) να υπολογίςουμε τθν επιτάχυνςι τθσ από το αντίςτοιχο πειραματικό γράφθμα ν2-x. 
 
 Για να ςχεδιάςουμε το πειραματικό γράφθμα ν2-x, πρζπει να μποροφμε να μετράμε τθν ταχφτθτα του 
αμαξιδίου ςε διάφορεσ κζςεισ, που διζρχεται κατά τθν κίνθςι του, κατά μικοσ τθσ πλάγιασ ςανίδασ. 
Η μζτρθςθ αυτι επιτυγχάνεται με τθ βοικεια ςυςτιματοσ φωτοπφλθσ - θλεκτρονικοφ χρονομζτρου, 
που διακζτει το ςχολικό εργαςτιριο. 
 
Πειραματικι διαδικαςία 
Συνκζτουμε τθν πειραματικι διάταξθ που φαίνεται ςτ εικόνα 1. Η πλάγια ςανίδα ςχθματίηει γωνία 
περίπου 10 μοιρϊν με τθν οριηόντια. 
Η φωτοπφλθ διατθρείται ςε ςτακερι κζςθ. 
 Αφινουμε το αμαξάκι να κινθκεί κατά μικοσ τθσ πλάγιασ ςανίδασ χωρίσ αρχικι ταχφτθτα, τοποκετϊντασ 
το ςε διάφορεσ αρχικζσ κζςεισ, που απζχουν 0,1 - 0,2 -...0,8 μζτρα από τθ φωτοπφλθ (πίνακασ μετριςεων 
Α). 
 Στο αμαξάκι ζχουμε κολλιςει ζνα χαρτονάκι πλάτουσ Δx=0.02m, κάκετο ςτθ διεφκυνςθ τθσ 

κίνθςισ του και κατάλλθλου μικουσ, ϊςτε διερχόμενο από τθ φωτοπφλθ, να διακόπτει τθ 
φωτεινι τθσ δζςμθ. 

 
 Στο θλεκτρονικό χρονόμετρο διαλζγουμε τθ λειτουργία F1. Μετράμε το χρόνο διζλευςθσ του 

χαρτονιοφ από τθ φωτοπφλθ (Δt) και καταγράφουμε τθν τιμι του.  
 Επαναλαμβάνουμε τθ μζτρθςθ τρεισ φορζσ (τοποκετϊντασ το αμαξάκι ςτθν ίδια αρχικι κζςθ) και 

βρίςκουμε τθ μζςθ τιμι του χρόνου διζλευςθσ, τθν οποία καταγράφουμε ςτον πίνακα 
μετριςεων Α. 

 
 Υπολογίηουμε τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα (v) του αμαξιδίου, τθ ςτιγμι που το μζςον του χαρτονιοφ 

διζρχεται από τθ φωτοπφλθ, από τθ ςχζςθ: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συμπλθρϊνουμε τθ ςτιλθ με τισ τιμζσ τθσ ταχφτθτασ v του πίνακα Α. 
Υπολογίηουμε τα τετράγωνα των ταχυτιτων και ςυμπλθρϊνουμε τθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του πίνακα  

 
ΠΙΝΑΚΑ Α 

 
x (m) 

Μζςθ τιμι του 
χρόνου διζλευςθσ: 

Δt (s) 

Πλάτοσ χαρτονιοφ 
ΔΧ (m) 

 
 

v= Δx/Δt 
(m/s) 
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Στο ορκογϊνιο ςφςτθμα αξόνων τθσ εικόνασ που ακολουκεί, τοποκετιςτε τα πειραματικά ςθμεία. Σχεδιάςτε τθν ευκεία που διζρχεται 
πλθςιζςτερα από το ςφνολο των ςθμείων και περνάει από τθν αρχι των αξόνων. 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Τάξθ και τμιμα: 
Ημερομθνία: ____  
Όνομα μακθτι:          
 Πειραματικι δραςτθριότθτα Α 

1) Καταγράψτε 3 τιμζσ τησ ελάχιςτησ γωνίασ (κmin), για τθν οποία το ςϊμα κινείται 
ευκφγραμμα και ομαλά πάνω ςτθν πλάγια ςανίδα και υπολογίςτε τθ μζςη τιμή τησ. 

ΜΕΗ ΣΙΜΗ κmin =…………………………………… 

2) Πϊσ ςχετίηεται θ τιμι τθσ κmin με το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ (βλζπε κεωρθτικζσ επιςθ 
μάνςεισ); Από τθ ςχζςθ αυτι υπολογίςτε τθν τιμι του ςυντελεςτή τριβήσ ολίςθηςησ μ (με προςζγγιςθ 
μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία).           
               
  μ=………………………………………          
                                                           
Πειραματικι δραςτθριότθτα Β         
 ΜΕΣΡΗΕΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ          

 Ποια  είναι θ τιμι τθσ γωνίασ κλίςησ θ, του πλάγιου επιπζδου;      
               
   ημθ=………………….. μοίρεσ        

               

    κ= ημ
-1

θ =……………….μοίρεσ         
               
 Με βάςθ τθ ςχζςθ αυτι και τισ πειραματικζσ τιμζσ τθσ γωνίασ κλίςθσ τθσ ςανίδασ και τθσ επι-
τάχυνςθσ του ςϊματοσ, υπολογίςτε το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μ (με προςζγγιςθ μζχρι δφο 
δεκαδικά ψθφία).            
   Κλίςη (k) ευθείασ v2=f(x) :  ………………………………………(m/s)2     
               
   Επιτάχυνςη αμαξιδίου a :………………………………………..(m/s)2    
               
               
      == …………………………………………………………………….   
               
         
 …………………………………………………………………………………………………………………………   
               
  Ποια είναι θ εξίςωςη τησ κίνηςησ του ςώματοσ, που μελετιςαμε πειραματικά:   
          
 x=……………………………………………………………….        
              
 Συγκρίνατε τισ τιμζσ του μ, που βρικατε ςτισ δφο πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ. Υπολογίςτε τθν 
επί τοισ εκατό ςχετικι απόκλιςθ των δυο πειραματικϊν τιμϊν  :      
               
               
      …………………………………………………………………………   
               
               
               
 όπου     θ μζςθ τιμι των δυο πειραματικϊν μετριςεων.   
             

a
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g
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  υμπζραςμα: Από τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ (1) προζκυψε ότι μποροφμε να υπολογίςουμε 
πειραματικά το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ (μ) με δφο διαφορετικζσ διαδικαςίεσ: 
 
Α) Μζςω τθσ μζτρθςθσ τθσ ελάχιςτθσ γωνίασ κmin.. 
Β) Μζςω τθσ μζτρθςθσ τθσ επιτάχυνςθσ του αμαξιδίου a, όταν θ γωνία κλίςθσ του πλάγιου επιπζδου 
είναι μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ. 
 
Αν το κεωρθτικό μασ μοντζλο περιγράφει ικανοποιθτικά το παρατθροφμενο φαινόμενο τθσ κίνθςθσ του 
αμαξιδίου πάνω ςτθν πλάγια ςανίδα, και εφόςον θ πειραματικι μασ διάταξθ ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 
του μοντζλου, οι δφο τιμζσ του ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ πρζπει να είναι (ςχεδόν) ίςεσ.  
 
Η όποια διαφορά τουσ κα οφείλεται: α) ςε ςφάλματα μζτρθςθσ, β) ςε ατζλειεσ τθσ πειραματικισ διάταξθσ 
(για παράδειγμα, θ ςανίδα μπορεί να παρουςιάηει καμπυλότθτα, θ επιφάνειά τθσ να παρουςιάηει 
ανομοιογενείσ ανωμαλίεσ, κλπ). 
              
 ΕΡΩΣΗΕΙ            
 Ποιοι από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ ευκφνονται για τθν παρατθροφμενθ διαφορά; (Τεκμθριϊςτε 
τισ απόψεισ ςασ).             
 α) Το κεωρθτικό μοντζλο είναι απλοϊκό και δεν λαμβάνει υπόψθ παραμζτρουσ, που ενδεχομζνωσ 
επθρεάηουν ςθμαντικά το πειραματικό αποτζλεςμα, όπωσ θ αντίςταςθ του αζρα   
 β) Η επιφάνεια τθσ ςανίδασ δεν είναι τόςο ομοιογενισ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ προχποκζςεισ 
του κεωρθτικοφ μοντζλου.            
 γ) Η επιφάνεια τθσ ςανίδασ παρουςίαηε τοπικά μεταβλθτι ακτίνα καμπυλότθτασ (δεν ιταν εντελϊσ 
επίπεδθ), με αποτζλεςμα να ειςάγεται ςθμαντικό ςυςτθματικό ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ τθσ γωνίασ κλίςθσ.
 δ) Ο νόμοσ τθσ τριβισ ολίςκθςθσ ι οι νόμοι του Νεφτωνα ι και τα δφο εκφράηουν ςχζςεισ μεγεκϊν 
που περιγράφουν κατά προςζγγιςθ τα φαινόμενα τθσ Μθχανικισ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ προςεγγιςτικισ 
περιγραφισ είναι θ παρατθροφμενθ διαφορά ςτισ μετριςεισ του ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ. 
               
               
       α)             
               
               
       β)               
               
               
               
       γ)             
               
               
       δ) 

 

 

ΠΗΓΕΣ  

ΜΔΣΡΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΣΡΙΒΗ ΟΛΙΘΗΗ ΜΔ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΛΑ : Παπαμιτάλης Κ. –

Παληός Κ.-Σοσντοσλίδης Γ. – Μοσρούζης Π. – Σσιτοπούλοσ Σζ.-Υριστακόποσλος Ι.  

ΜΔΛΔΣΗ ΚΙΝΗΗ ΑΜΑΞΙΓΙΟΤ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟΤ ΚΔΚΛΙΜΔΝΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ-

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ : ΔΚΦΔ ΠΑΛΗΝΗ : Τπ. Παπαμιτάλης Κ. Γρ Φσσικής  


