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Φύλλο εργασίας. 

Τριβές.  

1) Στα παρακάτω σχήματα δίνεται ένα σώμα βάρους 10Ν σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα δυο 

πρώτα σχήματα το σώμα παραμένει ακίνητο, στο (γ) είναι έτοιμο να κινηθεί, ενώ στο (δ) το σώμα 

κινείται προς τα δεξιά. 

F=4N F=7N F=8N

(α) (β) (γ) (δ)
 

i) Σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε περίπτωση. 

ii) Η τριβή είναι στατική στις περιπτώσεις ………………….. οριακή στ ………………… και 

τριβή ολίσθησης στ ………………… 

iii) Το μέτρο της  τριβής για τις καταστάσεις (α), (β) και (γ) είναι  Τα=…… Τβ=…….. και ΤΓ= 

…………  

iv) Το μέτρο της τριβής στο σχήμα (δ) είναι: 

α)  μικρότερο από 7Ν,   β) ίσο με 7Ν,  γ) μεγαλύτερο από 7Ν. 

v) Στην περίπτωση (δ) το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη …………………………………. κίνηση. 

2) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και στο σχήμα βλέπετε τρεις ενδεχόμενες κινήσεις του. 

Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώμα σε κάθε περίπτωση. 

(α) (β) (γ)
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3) Ένα σώμα κατέρχεται κατά μήκος δύο κεκλιμένων επιπέδων, με τα οποία εμφανίζει τον ίδιο 

συντελεστή τριβής ολίσθησης. Σε ποια περίπτωση δέχεται μεγαλύτερη τριβή; Να δικαιολογήστε 

την απάντησή σας. 
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(α) (β)
 

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

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

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

4) Το σώμα του διπλανού σχήματος, μάζας 1kg συγκρατείται σε τοίχο, με την 

επίδραση οριζόντιας δύναμης F=20Ν, όπως στο σχήμα. Αν g=10m/s
2
. 

i) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και υπολογίστε τα μέτρα 

τους. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

ii) Ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ σώματος και τοίχου μπορεί να είναι: 

α)  μs=0,2 β)  μs=0,3 γ)  μs=0,4  δ) μs=0,6. 

5) Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα μεγάλο κιβώτιο. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που 

ασκούνται στο κιβώτιο. Στο (α) σχήμα το φορτηγό κινείται με σταθερή ταχύτητα, στο (β) 

επιταχύνεται και στο (γ) φρενάρει. Και στις τρεις περιπτώσεις το κιβώτιο δεν γλιστράει. 
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(α) (β) (γ)
 

6) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας 3kg, ενώ πάνω του βρίσκεται ένα δεύτερο 

σώμα Γ μάζας 1kg. Σε μια στιγμή ασκούμε στο κάτω σώμα Α μια οριζόντια δύναμη F=8Ν. Το 

αποτέλεσμα είναι τα δυο σώματα να κινούνται μαζί. 
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i) Να σχεδιάστε στα  διπλανά σχήματα, τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα Α και Γ (πρώτα 

μόνο στο Γ και στο επόμενο σχήμα μόνο για το Α). 

ii) Να γράψετε το 2
ο
  νόμο του Νεύτωνα για κάθε σώμα χωριστά. 

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

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

iii) Να υπολογίσετε την κοινή επιτάχυνση των σωμάτων. 

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

iv) Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης τριβής που ασκείται στο πάνω σώμα; 

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

v) Πόση δύναμη ασκεί το σώμα Α στο έδαφος; 

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

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

7) Έστω τώρα ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των δύο παραπάνω σωμάτων είναι μ=0,2 

και ασκούμε στο πάνω σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F=6Ν. Δίνεται g=10m/s
2
. 
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i) Να σχεδιάστε στα  διπλανά σχήματα, τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα Α και Γ. 

ii) Να γράψετε το 2
ο
  νόμο του Νεύτωνα για κάθε σώμα χωριστά. 

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

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

iii) Ας υποθέσουμε ότι τα δύο σώματα θα κινηθούν μαζί. Ποια επιτάχυνση θα αποκτούσαν στην 

περίπτωση αυτή; 

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

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

iv) Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώμα Γ. Είναι δυνατή η τιμή που υπολογίσατε; 

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

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

v) Υπολογίστε τελικά την επιτάχυνση κάθε σώματος. 

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

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

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

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