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. Να προςδιορίηουν το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ κεκλιμζνου επιπζδου και ςϊματοσ: όταν
το ςϊμα κινείται ωσ προσ τθν επιφάνεια:
ςε ςυνάρτθςθ με τθν ελάχιςτθ γωνία του κεκλιμζνου επιπζδου για τθν οποία το ςϊμα κινείται, με
ςτακερι ταχφτθτα ςε ςχζςθ με το κεκλιμζνο επίπεδο

► Θεωρθτικζσ επιςθμάνςεισ

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

Εικόνα 1

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:
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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.

Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ (1):
Α) Πταν 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:

  min

(2)

Ζτςι αν μετριςουμε τθ γωνία κmin μζςω τθσ ςχζςθσ (2), μποροφμε να υπολογίςουμε το ςυντελεςτι
τριβισ ολίςκθςθσ μ.
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
Τάξθ και τμιμα:
Ημερομθνία: ____
Πνομα μακθτι:

Πειραματικι δραςτθριότθτα
ΜΕΣΡΗΕΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Ποια είναι θ τιμι τθσ γωνίασ κλίςθσ κ, του πλάγιου επιπζδου;
θμκ=………………….. μοίρεσ
κ= θμ-1κ =……………….μοίρεσ

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 .

3

1)

Καταγράψτε 3 τιμζσ τθσ ελάχιςτθσ γωνίασ (κmin), για τθν οποία το ςϊμα κινείται
ευκφγραμμα και ομαλά πάνω ςτθν πλάγια ςανίδα και υπολογίςτε τθ μζςθ τιμι τθσ.

Μετριςεισ ελάχιςτθσ γωνίασ κλίςθσ

κmin

Μζςθ τιμι ελάχιςτθσ γωνίασ
κλίςθσ

κmin

1θ μζτρθςθ :
2θ μζτρθςθ :
3θ μζτρθςθ :

2) Ρϊσ ςχετίηεται θ τιμι τθσ κmin με το ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ (βλζπε κεωρθτικζσ επιςθ
μάνςεισ): Από τθ ςχζςθ αυτι υπολογίςτε τθν τιμι του ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μ (με
προςζγγιςθ μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία).

μ = ………………………………………
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Πείραμα 2: 2θ μζτρθςθ τθσ τριβισ ολίςκθςθσ και του ςυντελεςτι τθσ τριβισ ολίςκθςθσ μ

Σχιμα 1: Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ πειραματικισ διάταξθσ.

Σο αμαξάκι που χρθςιμοποιοφμε ςτο πείραμα ζχει μάηα Μ και είναι δεμζνο ςτο ζνα άκρο νιματοσ. Το
νιμα διζρχεται από τροχαλία και ςτο άλλο άκρο του κρεμάμε ζνα βαρίδι μάηασ m (βλζπε ςχιμα 1).
Υπολογίηουμε τθν πειραματικι τιμι του μ ωσ εξισ:
Εφαρμόηουμε τον 2ο νόμο του Νεφτωνα για το κάκε ςϊμα ξεχωριςτά :

F T  M a
mg  F  ma
και προςκζτοντασ κατα μζλθ (απαλοιφι τθσ τάςθσ του νιματοσ F)

T  m  g  (M  m)  a

(3)

Αν θ μάηα m του βαριδιοφ (ςχιμα 1), ζχει τζτοια τιμι (m=m1), ϊςτε το αμαξάκι να κινείται με ςτακερι
ταχφτθτα, δθλαδι με μθδενικι επιτάχυνςθ (a=0), τότε από τθ ςχζςθ 3, προκφπτει ότι θ τριβι είναι ίςθ με
T  m1  g , οπότε, ο ςυντελεςτισ τριβισ μ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ:
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Για να βροφμε τθ μάηα m1, με τθν οποία πετυχαίνουμε ομαλι κίνθςθ του αμαξιοφ, αρκεί να προςκζτουμε
ςταδιακά μικρζσ μάηεσ ςτο βαρίδι που κινείται κατακόρυφα, μζχρισ ότου διαπιςτώςουμε ότι με ζνα
ελαφρό ςπρώξιμο, το αμαξάκι κινείται ομαλά.

1. Αφαιροφμε από το νιμα όλα τα βαρίδια. Κρεμάμε ςταδιακά, βαρίδια διαρκϊσ αυξανόμενθσ
ςυνολικισ μάηασ: Ξεκινάμε με ζνα βαρίδι 50g και προςκζτουμε κρίκουσ που ζχουν μάηα 10g ο
κακζνασ, μζχρισ ότου το αμαξάκι, με ζνα ελαφρφ ςπρϊξιμο, κινείται αργά με ςτακερι ταχφτθτα.
2. Πταν το πετφχουμε, ηυγίηουμε τα βαρίδια και υπολογίηουμε τθν τριβι ολίςκθςθσ μεταξφ αμαξιοφ
και επιφάνειασ, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο Σχεδιαςμό του Ρειράματοσ.

T= ______ N
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μ=______

