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Περίληψη  

Τριβή είναι η δύναμη που αντιστέκεται στη σχετική κίνηση δύο σωμάτων ή υλικών ή 

στην τάση τους για σχετική κίνηση. Επομένως η τριβή εμπλέκεται σε όλα τα  φαινόμενα 
επαφής σωμάτων. Αποτελεί δηλαδή μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες δυνάμεις στη 

φύση. Επιλέξαμε να μελετήσουμε την έννοια της τριβής, για να μάθουμε περισσότερα 
πράγματα για τη δύναμη που ερμηνεύει πολλά φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής, 
όπως βάδισμα, αθλητικές δραστηριότητες, κράτημα αντικειμένων κτλ. Ο πιο βασικός 

από τους λόγους που μας έκαναν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ε ίναι οι ελλείψεις 
που παρουσιάζουν αρκετές φορές οι μαθητές στην κατανόηση της έννοιας της τριβής 

(Ευαγγελοπούλου και Μίχας, 2012).  
 
Για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την τριβή και να την εξηγήσουμε μικροσκοπικά, 

ασχοληθήκαμε πρώτα θεωρητικά με το φαινόμενο, ξεχωρίσαμε τι είναι τριβή ολίσθησης 
και τι στατική τριβή, είδαμε επίσης ότι η τριβή εξαρτάται από τις τριβόμενες επιφάνειες 

και την κάθετη αντίδραση του εδάφους και όλα αυτά παρουσιάζονται στην πρώτη 
ενότητα που περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική παρουσίαση της τριβής. Στη συνέχεια με τη 
βοήθεια του συντονιστή καθηγητή μας ετοιμάσαμε πειραματική διάταξη, για να 

μετρήσουμε τον συντελεστή στατικής τριβής από διάφορες επιφάνειες. Στη δεύτερη και 
τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι Νόμοι της Τριβής και η Μικροσκοπική ανάλυση της 

τριβής ενώ στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη, οι μετρήσεις 
που πήραμε και οι υπολογισμοί που έγιναν για την αναλυτική εξαγωγή των 
συντελεστών στατικής τριβής.  

 
Τέλος, θελήσαμε να εξηγήσουμε τις διαφορές στις μετρήσεις μας σε σχέση με την 

μικροσκοπική ανάλυση των επιφανειών, προσπαθήσαμε  να δούμε τις επιφάνειες των 
υλικών που μετρήσαμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής. Πήγαμε έτσι σε 
εργαστήριο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που είχαν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και μπορέσαμε να βγάλουμε φωτογραφίες από όλες τις επιφάνειες που 
μετρήσαμε και για τις οποίες γίνεται μια συζήτηση στην πειραματική ενότητα (τέταρτη)  

Τελειώνουμε με τα δικά μας συμπεράσματα και εξηγήσεις για τις μετρήσεις μας αλλά και 
για την όλη διαδικασία μέσω της εμπλοκής μας με αυτή την εργασία.  
 

 
 

 
 
 



 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Θεωρητικές ερμηνείες 

1.1. Τι είναι η τριβή; 

Τριβή ονομάζεται η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο, όταν βρίσκονται 

σε επαφή και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε 
σχέση με το άλλο. Η τριβή εμφανίζεται πάντα 

ανάμεσα σε δύο επιφάνειες και εμφανίζεται πάντα 
σε κάθε κίνηση που παρατηρούμε στην καθημερινή 
μας ζωή. Η τριβή οφείλεται στις ανωμαλίες των 

επιφανειών των αντικειμένων που βρίσκονται σε 
επαφή. Ακόμη και οι επιφάνειες, που φαίνονται να 

είναι λείες, έχουν ανωμαλίες, όταν τις δούμε στο 
μικροσκόπιο.   
Η διεύθυνση της τριβής είναι παράλληλη προς τις 

επιφάνειες που εφάπτονται και έχει φορά τέτοια, 
ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση της μίας 

επιφάνειας πάνω στην άλλη (σχήμα 1). Το μέτρο 
της δύναμης τριβής ανάμεσα σε μη λιπανθείσες, 
ξηρές επιφάνειες, όταν η μια ολισθαίνει πάνω στην 

άλλη, είναι ανάλογο προς την κάθετη δύναμη που 
συμπιέζει τις επιφάνειες και είναι ανεξάρτητο τόσο από την (μακροσκοπική) επιφάνεια 

επαφής, όσο και από τη σχετική ταχύτητα.  

1.2. Είδη τριβής  

Στη Φυσική υπάρχουν δύο δυνάμεις με το όνομα 

«τριβή»: 
 

Στατική τριβή: ονομάζεται η τριβή που εμφανίζεται σε 

ένα σώμα, όταν επιχειρούμε να το κινήσουμε και αυτό 
παραμένει ακίνητο. H στατική τριβή έχει διεύθυνση 

παράλληλη προς την επιφάνεια επαφής και φορά 
αντίθετη προς την δύναμη που τείνει να κινήσει το 

σώμα (Πέλλης, 2015). Η στατική τριβή, που 
εμφανίζεται μεταξύ δύο ορισμένων επιφανειών που 
βρίσκονται σε επαφή, δεν έχει ορισμένη τιμή. Η στατική 

τριβή εμποδίζει την έναρξη της κίνησης των σωμάτων 
(σχήμα 2).  

Οριακή τριβή ονομάζεται η μέγιστη τιμή της στατικής 
τριβής. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η στατική 
τριβή δεν έχει σταθερή τιμή, αλλά η τιμή της αυξάνεται 

από μηδέν μέχρι μια μέγιστη τιμή, την οριακή τριβή.  
 

 
Τριβή ολίσθησης: ονομάζεται η δύναμη που εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν αυτό 

ολισθαίνει σε ένα σώμα. Η τριβή ολίσθησης έχει διεύθυνση παράλληλη προς την 



 

επιφάνεια επαφής και φορά αντίθετη προς τη φορά κίνησης (Νικολάου, 2015). Η τριβή 
ολίσθησης έχει μέτρο ίσο με το μέτρο της δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο σώμα 

παραλλήλως προς την επιφάνεια επαφής, για να κινείται αυτό με σταθερή ταχύτητα  
(σχήμα 3).      

 
Στο πλαίσιο της τριβολογίας διακρίνονται τα ακόλουθα είδη (εξωτερικής) τριβής  
(Παραδεισιάδης, 2012, σελ. 14):  
- ξηρή τριβή, κατά την άμεση επαφή στερεών σωμάτων 

- οριακή τριβή, όταν οι επιφάνειες των στερεών σωμάτων καλύπτονται από στρώμα 

υγρού πάχους μερικών μορίων 
- υγρή τριβή, όταν οι επιφάνειες των στερεών σωμάτων διαχωρίζονται πλήρως από 

ένα στρώμα υγρού, που μπορεί να δημιουργείται υδροστατικά ή υδροδυναμικά  
- αέρια τριβή, όταν οι επιφάνειες των στερεών σωμάτων διαχωρίζονται πλήρως από 

ένα στρώμα αερίου, που μπορεί να δημιουργείται αεροστατικά ή αεροδυναμικά 
- μικτή τριβή, όταν συνυπάρχουν περιοχές ξηρής και υγρής ή αέριας τριβής.  

 
Τα σώματα μπορεί να είναι στερεά, υγρά ή αέρια. Ανάλογα με τη φύση των σωμάτων 
έχουμε τα παρακάτω είδη τριβής. 
- Μηχανική τριβή, όταν και τα δύο σώματα είναι στερεά. 

- Υδροδυναμική τριβή, όταν το ένα σώμα είναι στερεό και το άλλο υγρό. 
- Αεροδυναμική τριβή, όταν το ένα σώμα είναι στερεό και το άλλο αέριο.  

Δυνάμεις τριβής αναπτύσσονται επίσης κατά την κίνηση αερίων και υγρών μεταξύ των 
μορίων τους. Το είδος αυτό της τριβής το ονομάζουμε εσωτερική τριβή. 

 

1.3. Η ζωή χωρίς τριβή  

Η τριβή έχει πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή μας και παίζει διπλό ρόλο. 

Χωρίς τριβή δεν θα μπορούσαμε να φάμε, καθώς το κουτάλι, το πιρούνι ή οτιδήποτε 
άλλο χρησιμοποιούσαμε για να πιάσουμε το φαγητό , θα γλιστρούσε από τα χέρια μας. 
Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να πιάνουμε τα αντικείμενα και να τα μετακινούμε χωρίς να 

μας γλιστράνε. Δε θα μπορούσαμε να περπατάμε (θα ήταν σαν να περπατάμε σε 
πάγο), να τρέχουμε, να σκαρφαλώνουμε. Σ’ ένα κόσμο χωρίς τριβή, το μπάσκετ για 

παράδειγμα θα ήταν διασκεδαστικό να το βλέπεις, αλλά όχι και να συμμετέχεις στο 
παιχνίδι. Οι παίχτες δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν να γλιστράνε στο έδαφος, και 
δε θα μπορούσαν να πιάσουν τη μπάλα, καθώς θα τους έφευγε από τα χέρια.  



 

 
Χωρίς την τριβή τα περισσότερα μέσα μεταφοράς θα ήταν άχρηστα, γιατί θα ήταν 

σχεδόν αδύνατον να τα κάνουμε να στρίψουν και ακόμα πιο αδύνατο να σταματήσουν. 
Διότι, τα αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται στο δρόμο, να στρίβουν και να σταματούν 

εξαιτίας της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των ελαστικών και του δρόμου. Χωρίς την 
τριβή δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε ήχους, όπως λ.χ. τους ήχους που παράγονται 
από την κίνηση του δοξαριού πάνω στις χορδές του βιολιού. Θα ήταν κόμη αδύνατο να 

σβήνουμε με τη γόμα μας το  μολύβι και να γράφουμε με αυτό, ενώ οι μετεωρίτες 
φτάνοντας στην ατμόσφαιρα δεν θα επιβραδύνονταν ούτε θα καταστρέφονταν ,αλλά θα 

χτυπούσαν τη γη με τεράστια δύναμη έχοντας ως συνέπειες μεγάλες καταστροφές αλλά 
και την καταστροφή της Γης της ίδιας. Η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση των σωμάτων, 
όπως στην κίνηση των οχημάτων και των δρομέων, του κολυμβητή και του 

αλεξιπτωτιστή. Είναι υπεύθυνη για τη φθορά στις σόλες των παπουτσιών, τη φθορά στα 
κινητά μέρη (φρένα, ελαστικά) των αυτοκινήτων και γενικότερα των μηχανών, αλλά και 

το "τρίξιμο" στις πόρτες (Παπανικολάου και Σαξώνης, 2015). Κι ας μην ξεχνάμε ότι 
επίσης χάρη στην τριβή οι πρωτόγονοι άνθρωποι τρίβοντας πέτρες ή ξύλα ανακάλυψαν 
τη φωτιά, η χρήση της οποίας έφερε επανάσταση στον ανθρώπινο πολιτισμό .  

 
 

 
Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω μπορούμε να συνοψίσουμε στα πιο κάτω τις 
περιπτώσεις που η τριβή είναι χρήσιμη:  

 
Χρήσιμη τριβή (θετικές επιπτώσεις): 

✔ Περπατάμε στο δρόμο ή στο χιόνι (σχήμα 4α).  

✔ Σκαρφαλώνουμε (σχήμα 4β). 

✔ Τρέχουμε κάνουμε διάφορα αθλήματα (σχήματα 4δ και 4ε) . 

✔ Τα αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται στο δρόμο, να σταματούν, να στρίβουν στις 

στροφές, να τρέχουν. 

 ✔ Παίρνουμε το φαγητό μας και πιάνουμε διάφορα αντικείμενα, χωρίς να μας 

γλιστράνε.  

✔ Παίζουμε έγχορδα όργανα (σχήμα 4γ).  

✔ Μπορούμε να γράφουμε, καθώς και να σβήνουμε, με τη γόμα μας. 

✔ Χάρη στην τριβή οι πρωτόγονοι άνθρωποι ανακάλυψαν την φωτιά τρίβοντας πέτρες 

ή ξύλα.                                    



 

      
Η τριβή, λοιπόν, είναι δύναμη, που άλλοτε είναι επιθυμητή και άλλοτε όχι. Σε 

περιπτώσεις που η τριβή είναι ανεπιθύμητη προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να 
τη μειώσουμε. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της τριβής στα 

πιο κάτω:  
 
Επιζήμια τριβή (αρνητικές επιπτώσεις): 

✔Προκαλεί φθορές στα ελαστικά και τα φρένα των αυτοκινήτων.  

✔Προκαλεί φθορές στις σόλες των παπουτσιών μας.  

✔Είναι υπεύθυνη για το τρίξιμο στις μηχανές, στις πόρτες κ.α. 

 
Όταν η τριβή είναι επιθυμητή χρησιμοποιούμε αντικείμενα φτιαγμένα από τραχιά 

επιφάνεια, ώστε να αναπτύσσεται μεγάλη επιφάνεια (Χαρμπής, 2015): 
 Τριβή παρατηρείται ακόμα και σε πιο απλά πράγματα, όπως στα βήματα του 

αθλητή, δηλαδή στο παπούτσι που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Γι’ αυτό τον 
λόγο η επιφάνεια της σόλας συνήθως έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του αθλήματος, π.χ. τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών έχουν τις τάπες, ώστε 

να αυξηθεί η αντίσταση από το γήπεδο και επομένως το σώμα του αθλητή να 
ωθείται εμπρός, ενώ τα γήπεδα μπάσκετ έχουν δάπεδο από «παρκέ» για την ίδια 

αιτία. (σχήμα 5α). 
 Οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, για να είναι τραχιά η επιφάνειά τους και τα 

αυτοκίνητα να μπορούν να στρίβουν με ασφάλεια, αλλά και για να σταματούν 

γρήγορα, όταν φρενάρουν. 
 Στο μπαλέτο το μέγεθος της τριβής ανάμεσα στα παπούτσια μπαλέτου και το 

πάτωμα του χορού πρέπει να είναι ελεγχόμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η 



 

εκτέλεση κινήσεων, που περιλαμβάνουν ολίσθηση και στροφή (glissades, 
assembles, pirouettes) χωρίς τον κίνδυνο απώλειας της ισορροπίας. Έτσι το 

πάτωμα καλύπτεται από ειδικά βερνίκια που εξασφαλίζουν μεγάλο συντελεστή 
στατικής τριβής (βοηθά στην αποφυγή του γλιστρήματος και της απώλειας της 

ισορροπίας), αλλά σημαντικά μικρότερο συντελεστή δυναμικής τριβής (επιτρέπει 
την ελεύθερη διεξαγωγή των επιθυμητών κινήσεων). (σχήμα 5β) 

 Σε ακραίες περιπτώσεις οι μπασκετμπολίστες ξυρίζουν το κεφάλι τους για τον 

αντίθετο λόγο, δηλαδή την αποφυγή της τριβής, όσο είναι δυνατόν, όπως και οι 
κολυμβητές , οι οποίοι αποτριχώνουν το σώμα τους για να μειώσουν την 

αντίσταση του νερού, όταν κινούνται σε αυτό . (σχήμα 5γ) 
 Ακόμη, πολλές φορές η αύξηση ή η μείωση του συντελεστή τριβής είναι σύνθετο 

πρόβλημα (π.χ. σκι ανωμάλου δρόμου). Τα πέλματα των σκι στον ανώμαλο 

δρόμο πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να διευκολύνουν την κίνηση 
προς τα εμπρός και να εμποδίζουν την κίνηση προς τα πίσω.  Έτσι συνήθως 

έχουν την μορφή δέρματος ψαριού με λέπια. Αυτή η επιφάνεια έχει μεγάλο 
συντελεστή τριβής στην κίνηση του σκι προς τα πίσω (αποφυγή γλιστρήματος 
προς τα πίσω κατά την ώθηση) και μικρό συντελεστή τριβής στην κίνηση προς τα 

εμπρός (γλίστρημα προς τα εμπρός χωρίς εμπόδιο). (σχήμα 5δ) 
 Σε παγωμένους ή χιονισμένους δρόμους βάζουμε αλυσίδες στα λάστιχα του 

αυτοκινήτου, για να αυξηθεί η τριβή στο χιόνι ή τον πάγο. (σχήμα 5ε) 
 Ακόμα χρησιμοποιούμε γυαλόχαρτο , για να λειάνουμε μια επιφάνεια, αφού έτσι 

τη φθείρει πιο εύκολα .  

 



 

Στις περιπτώσεις που η τριβή είναι ανεπιθύμητη, χρησιμοποιούμε υλικά που 
μειώνουν/ελαττώνουν τις τριβές όπως λάδια, ζελέ, γράσο κτλ., τα οποία λέγονται 

λιπαντικές ουσίες ή λιπαντικά. 
 

 Τα λιπαντικά χρησιμοποιούνται κυρίως τόσο στους κινητήρες και στις αναρτήσεις 
των αυτοκινήτων, όσο και στα μηχανικά μέρη που συνδέουν τα μέρη εργαλείων 
και μηχανών. (σχήμα 6α) 

 Επίσης, αν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα βαρύ έπιπλο, παρεμβάλουμε ανάμεσα 
στο έπιπλο και στο πάτωμα μαλακό ύφασμα, ή βρέχουμε το πάτωμα. 

 Πολλές φορές χρησιμοποιούμε λιπαντικές ουσίες για να περιορίσουμε το 
«τρίξιμο» στις πόρτες.  

 

Η τριβή επίσης ελαττώνεται: 
1. Όταν αλείφω το δάκτυλο με σαπούνι και γίνεται ακόμη μικρότερη, όταν το αλείψω 

με λάδι. (σχήμα 6β) 
2. Όταν βάλουμε λάδι στους μεντεσέδες της πόρτας. (σχήμα 6γ) 
3. Όταν ο αθλητής βάλει πούδρα στα χέρια του.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

1.5. Ιστορική Αναδρομή της Τριβής 

Επιλέξαμε να μελετήσουμε την έννοια της 

τριβής, αφενός γιατί είναι μια δύναμη που 
ερμηνεύει πολλά φαινόμενα της 
καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα το 

βάδισμα και το κράτημα, και αφετέρου γιατί 
τόσο η ύπαρξη πολλών μηχανισμών 

ερμηνείας των σχετικών φαινομένων, όσο 
και η προσεγγιστικότητα και οι αποκλίσεις 
των νόμων της παρουσιάζουν επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι η αναζήτηση 
ιστορικών στοιχείων για την εξέλιξη της 

έννοιας συμβάλλει στον αρχικό μας στόχο, 
δηλαδή στη δημιουργία πλαισίου ανάλυσης 
των σχολικών εγχειριδίων, αλλά πιθανόν να 

μας οδηγήσει και σε χρήσιμα διδακτικά συ-
μπεράσματα. 

 

1.5.1. Οι απόψεις για την τριβή στην Αρχαιότητα 

Η τριβή εμπλέκεται σε δύο από τις πιο παλιές και βασικές επινοήσεις του ανθρώπου: τη 
φωτιά και τον τροχό. Ο προϊστορικός άνθρωπος, τρίβοντας ένα σκληρό σ' ένα μαλακό 
ξύλο, ανάβει φωτιά. Από την άλλη, η «υπερνίκηση» των τριβών με τον τροχό είναι 

επινόηση τόσο παλιά, που η χρονολόγηση της είναι προβληματική. Κι ακόμα, από την 
Αρχαιότητα χρησιμοποιούνται λιπαντικά, όπως το ζωικό λίπος και τα φυτικά έλαια, για 

την ελάττωση των τριβών. 
 
Όταν η ελληνική φιλοσοφία και τα ελληνικά μαθηματικά καταγράφουν και θεωρητικά όλα 

τα πρακτικά επιτεύγματα της Αρχαιότητας (λ.χ. Πυθαγόρειο Θεώρημα), η τριβή παρόλο 
που αντιμετωπίζεται πρακτικά (λ.χ. χρήση λιπαντικών) δεν φαίνεται να μελετάται συ-

στηματικά. Στην αριστοτελική Φυσική η κινητική τριβή είναι περιττή. Τα σώματα 
σταματούν από μόνα τους, όταν πάψει να ενεργεί το αίτιο που τα κινεί. Κι όχι μόνο αυτό, 
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην κίνηση του βέλους, κατά τρόπο παράδοξο, 

η τριβή, για την ακρίβεια εδώ η αντίσταση του αέρα, μια ειδική περίπτωση τριβής, 
αποτελεί κινητήριο παράγοντα. Ο αέρας που εκτοπίζει το βέλος όχι μόνο δεν το 
εμποδίζει, αλλά κλείνει πίσω του, δημιουργώντας προώθηση.  

1.5.2. Συστηματική μελέτη της τριβής  

Συστηματική μελέτη της τριβής γίνεται για πρώτη φορά από τον Leonardo da Vinci 

(1452-1512), ο οποίος δύσκολα θα μπορούσε να την αποφύγει, αφού ένα από τα πολλά 
ενδιαφέροντά του ήταν και ο σχεδιασμός αεροδυναμικών οχημάτων. Οι απόψεις που 

διατυπώθηκαν από τότε μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελούν τις κλασικές 
απόψεις για την τριβή που συναντούμε και στα σχολικά εγχειρίδια. 
 

 



 

1.5.3. Κλασικές απόψεις για την τριβή  

Παρόλο που η έννοια της δύναμης δεν είναι ξεκαθαρισμένη ο Leonardo da Vinci στα 

σημειωματάριά του διατυπώνει τους νόμους της τριβής ως εξής: 
1. Η τριβή, που δημιουργείται από το ίδιο το βάρος, θα έχει το ίδιο μέγεθος, παρόλο 

που η επαφή μπορεί να έχει διαφορετικό μήκος και πλάτος.  

2. Η τριβή παράγει διπλάσιο αποτέλεσμα, αν το βάρος διπλασιασθεί (9).  
 

Το περιεχόμενο των σημειωματαρίων του ήταν άγνωστο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, 
οπότε αυτά μεταφέρθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση της Ιταλίας από τις στρατιές 
του Ναπολέοντα, όταν πλέον είχαν επαναδιατυπωθεί οι νόμοι της τριβής, αρχικά από 

τον Amontons και αργότερα από τον Coulomb. Η ενασχόληση των Γάλλων με την τριβή 
έχει σχεδόν το χαρακτήρα εθνικής σχολής με ενδιαφέρον για το θέμα που διαρκεί 150 

χρόνια. Ο G. Amontons  ασχολείται με τη δυσκολία των σχοινιών να κινηθούν σε τροχα-
λίες ή βαρούλκα και καταλήγει στους νόμους της τριβής από το 1699. Επίσης, μελετά 
την τριβή των στερεών χωρίς λίπανση. 

 
Προτείνει ότι η τριβή είναι: 

α. ανεξάρτητη από την επιφάνεια επαφής και 
β. ευθέως ανάλογη με την κάθετη δύναμη. 

 

Πιο συγκεκριμένα θεωρεί ότι η τριβή είναι για όλα τα υλικά το 1/3 της κάθετης δύναμης. 
Το μοντέλο ερμηνείας της, σύμφωνα με τον Amontons, είναι αυτό των 

αλληλοσυμπλεκομένων ανωμαλιών των επιφανειών επαφής (Bowden- Tabor 1958). 
Βέβαια, όταν ο Leonardo Da Vinci και ο Amontons αναφέρονται στην τριβή, εννοούν τη 
στατική τριβή. Η ιδέα της κινητικής τριβής πιθανώς δεν υπήρχε πριν από τον Νεύτωνα 

(Sargent, 1983). 
 

Οι απόψεις του Amontons επιβεβαιώνονται πειραματικά από τον De la Hire το 1732 και 
από τον μεγάλο Ελβετό μαθηματικό Leonard Euler το 1750. Ο Euler ήταν ο πρώτος που 
δείχνει ότι ο συντελεστής τριβής είναι ίσος με τη γωνία τριβής. Συντελεστής τριβής είναι 

ο λόγος της τριβής προς την κάθετη δύναμη n= T/Fκ. Γωνία τριβής είναι η μεγαλύτερη 
γωνία που μπορεί να σχηματίσει μια επιφάνεια με τον ορίζοντα, έτσι ώστε το σώμα που 

βρίσκεται πάνω της να μην ολισθήσει.  
 
Ο De Camus και ο J. Desaquiller το 1725 επισημαίνουν ότι η τριβή, όταν τα σώματα 

ηρεμούν, είναι μεγαλύτερη από την τριβή, όταν τα σώματα κινούνται (Dugas, 1988). To 
1781 η Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα τους 

νόμους της τριβής και τη σκληρότητα των σχοινιών, που να εφαρμόζονται σε μηχανές 
χρήσιμες στο Ναυτικό, όπως η τροχαλία, ο «εργάτης» και το  κεκλιμένο επίπεδο. 

 

Το 1785 ο C. A. Coulomb κερδίζει το βραβείο με το «Théorie des machines simples en 
ayant égard au frottement et a la roideur des cordages». Ο Coulomb επιβεβαιώνει τις 
προηγούμενες απόψεις με πειράματα μεγάλης ακρίβειας και συστηματοποιεί τη 

μηχανική της τριβής. Οι παράμετροι που μελετά ο Coulomb σε σχέση με την τριβή είναι: 
α. η φύση των επιφανειών επαφής και οι επιστρώσεις τους  

β. η πίεση που επικρατεί στην επιφάνεια επαφής  



 

γ. το εμβαδόν των επιφανειών  
δ. ο χρόνος επαφής των μελετούμενων επιφανειών  

ε. η ταχύτητα μετακίνησης των εφαπτόμενων επιφανειών  
στ. δευτερευόντως, η υγρασία της ατμόσφαιρας  

1.5.4. Νεότερες απόψεις 

Νεότερες έρευνες έγιναν από το στρατηγό A. J. Morin (1830) και τον G. A. Him (1854). 
Ο Morin επιβεβαιώνει τις απόψεις του Coulomb με πιο προσεκτικά σχεδιασμένα 

πειράματα. Ο Him ξεχωρίζει την τριβή μεταξύ λιπασμένων και την τριβή μεταξύ 
αλίπαντων σωμάτων και παρατηρεί ότι η επίδραση της ταχύτητας, της επιφάνειας 

επαφής και του βάρους διαφέρουν στις δύο περιπτώσεις. Όλοι συμφωνούν με το 
μοντέλο ερμηνείας των Amontons - Coulomb. Η δράση των λιπαντικών ερμηνεύεται με 
την υπόθεση ότι αυτά γεμίζουν τα κενά μεταξύ των ανωμαλιών και επίσης οι επιφάνειες 

γίνονται πιο ολισθηρές. 

2. Νόμοι της τριβής  

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πειραματικά τους νόμους της τριβής, εκτελέσαμε 
την πειραματική άσκηση του Παραρτήματος 1 που μας δόθηκε από τον συντονιστή 
καθηγητή μας. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε τους νόμους της τριβής και να 

δούμε στο τέλος από πού εξαρτάται η στατική τριβή αλλά και η τριβή ολίσθησης.  
 

Συνοψίζοντας μπορούμε να δούμε την πειραματική διάταξη του σχήματος 8. Έστω ένα 
ξύλινο παραλληλεπίπεδο βάρους Β πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια. Στο 
παραλληλεπίπεδο ασκούνται δύο δυνάμεις, το βάρος του Β και η κάθετη δύναμη Ν από 

το επίπεδο. Η συνισταμένη των δύο δυνάμεων είναι μηδέν και το σώμα ισορροπεί. Με 
το δυναμόμετρο εφαρμόζουμε μια μικρή οριζόντια δύναμη F και παρατηρούμε ότι το 

σώμα παραμένει ακίνητο (Νικολάου, 2015). Αυτό φανερώνει ότι εκτός από τη δύναμη F, 
που ασκούμε μέσω του δυναμόμετρου, υπάρχει και κάποια άλλη οριζόντια δύναμη που 
είναι αντίθετη της δύναμης F. Τη δύναμη αυτή τη συμβολίζουμε με T και εμφανίζεται 

στις διαχωριστικές επιφάνειες των δύο σωμάτων, τα οποία εφάπτονται (ξύλινο 
παραλληλεπίπεδο και τραπέζι), και λέγεται τριβή. 

 
Av αυξήσουμε προοδευτικά το μέτρο της δύναμης F παρατηρούμε ότι το σώμα πάλι δεν 
κινείται, γεγονός που δείχνει ότι και η τιμή της δύναμης T αυξάνεται. Επειδή το σώμα 
παραμένει ακίνητο , η δύναμη T ονομάζεται στατική τριβή. Av εξακολουθήσουμε να 

αυξάνουμε την τιμή της δύναμης F που ασκούμε στο σώμα μέσω του δυναμόμετρου, θα 
παρατηρήσουμε ότι κάποια στιγμή το σώμα θα αρχίσει να γλιστράει (ολισθαίνει) πάνω 
στο επίπεδο. H δύναμη της στατικής τριβής έχει πάρει τη μέγιστη τιμή και λέγεται 

μέγιστη οριακή τριβή (Τορ). To συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η στατική τριβή δεν 
έχει σταθερή τιμή, αλλά η τιμή της αυξάνεται από μηδέν μέχρι μια μέγιστη τιμή , την 



 

μέγιστη οριακή τριβή. 
 

Av σύρουμε το παραλληλεπίπεδο έτσι ώστε να γλιστράει με σταθερή ταχύτητα 
παρατηρούμε ότι η ένδειξη του δυναμόμετρου γίνεται ελαφρώς μικρότερη της 

προηγούμενης τιμής της. Κατά συνέπεια και η δύναμη της τριβής, που αντιστέκεται στην 
κίνηση (ολίσθηση) και λέγεται τριβή ολίσθησης, πρέπει να είναι μικρότερη της οριακής 
τριβής. Aν επαναλάβουμε το πείραμα πολλές φορές βάζοντας πάνω στο 

παραλληλεπίπεδο κάθε φορά και ένα διαφορετικό βάρος, βρίσκουμε ότι αυξάνονται 
ανάλογα με την κάθετη δύναμη (είναι πάντοτε N = B, σύμφωνα με τον 1ο νόμο του 

Νεύτωνα για τον κατακόρυφο άξονα), τόσο η οριακή τριβή, όσο και η τριβή ολίσθησης.  
 

2.1. Τριβή ολίσθησης  

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε 
τους νόμους της τριβής ολίσθησης 

επιγραμματικά, όπως πιο κάτω (Πέλλης, 
2015):  

 Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη 

από το εμβαδόν της επιφάνειας των 
δύο σωμάτων. 

 Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη 
από τη ταχύτητα του σώματος. 

 Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη με τη 
δύναμη Ν την οποία ασκεί το 
υποστήριγμα στο σώμα κάθετα στην 

επιφάνεια επαφής.  

 Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από τη 

φύση των επιφανειών που τρίβονται.  

Διατύπωση της Τριβής Ολίσθησης  

Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε για την 
τριβή ολίσθησης (Παπανικολάου και 
Σαξώνης) : 

T = μ N 
Στη σχέση αυτή, T είναι η τριβή ολίσθησης, μ 

ο συντελεστής που ονομάζουμε συντελεστή 
τριβής ολίσθησης και N η κάθετη δύναμη με 

την οποία συμπιέζονται οι επιφάνειες. H 
έκφραση T = μ Ν αποτελεί την ποσοτική 

έκφραση του νόμου της τριβής  ολίσθησης 

που διατυπώνεται ως εξής: 
 

1. H τριβή ολίσθησης έχει τιμή ανάλογη της 
κάθετης δύναμης N (σχήμα 10). 

2. O συντελεστής αναλογίας μ λέγεται συντελεστής τριβής ολίσθησης και εκφράζει την 

εξάρτηση της τριβής ολίσθησης από τη φύση των επιφανειών, που είναι σε επαφή, και 



 

από την ύπαρξη ή όχι λιπαντικών ουσιών μεταξύ των εφαπτόμενων επιφανειών.  

2.2. Στατική Τριβή  

Η συντελεστής στατικής τριβής εξαρτάται από 
τα υλικά. Επίσης, ο συντελεστής τριβής 

εξαρτάται από την κατάσταση των 
επιφανειών. Οι δυνάμεις της τριβής δρουν σε 
δύο επιφάνειες που ηρεμούν. Εάν μια δύναμη 

ασκηθεί πάνω στο πλάι ενός σώματος που 
ηρεμεί πάνω σε μία επιφάνεια, δεν θα κινηθεί, 

εκτός και αν η δύναμη είναι αρκετά μεγάλη για 
να υπερνικήσει την τριβή που το κρατεί στην 
θέση του ακίνητο. Η τριβή ανάμεσα σε 

επιφάνειες που ηρεμούν ονομάζεται στατική 
τριβή. Το μέγιστο μέτρο της στατικής τριβής, 

με αλλά λογία το μέτρο που η δύναμη 
αναπτύσσει, όταν ή εγκάρσια ώθηση μόλις 
φτάνει για να ξεκινήσει την κίνηση, έχει τη 

δυνατότητα να περιγραφεί από ένα εμπειρικό 
νόμο εντελώς ίδιο με αυτόν για την κινητική 

τριβή (σχήμα 11). 
 
Το  μέτρο της μέγιστης δύναμης τριβής ανάμεσα σε μη λιπανθείσες ξηρές επιφάνειες 

που ηρεμούν είναι ανάλογο προς την κάθετη δύναμη και ανεξάρτητο από τη 
(μακροσκοπική) επιφάνεια επαφής . Μαθηματικά εκφράζεται ως: 

 

Τστ.max=μστ.max .Ν 
 

Τστ.max είναι η δύναμη τριβής στο σημείο ακριβώς πριν οι επιφάνειες αρχίσουν να 

κινούνται. Φυσικά εάν η εγκάρσια ώθηση είναι μικρότερη από αυτή την κρίσιμη τιμή, η 
στατική τριβή  Τστ. είναι επίσης μικρότερη από την Τστ.max και είναι ίση με το μέτρο της 
εγκάρσιας ώθησης. 

 

Τστ≤ μστ.max . Ν 

 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στατική τριβή ονομάζεται η τριβή που εμφανίζεται 

σε ένα σώμα, όταν επιχειρούμε να το κινήσουμε και αυτό παραμένει ακίνητο. Η στατική 
τριβή έχει διεύθυνση παράλληλη προς την επιφάνεια επαφής και φορά αντίθετη προς τη 
δύναμη, που τείνει να κινήσει το σώμα (Πέλλης, 2015)  

 
 

 



 

2.3. Συντελεστές τριβής ολίσθησης και μέγιστης στατικής τριβής.  

Για τα περισσότερα υλικά μπορούμε να δούμε στον πίνακα 1 ότι ο συντελεστής μέγιστης 

στατικής τριβής είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή της τριβής ολίσθησης. Η 
χρησιμότητα επομένως των τιμών συντελεστών τριβής, που δίνονται σε διάφορους 
πίνακες, έγκειται περισσότερο στη σχέση μεγέθους μεταξύ τους παρά στις απόλυτες 

τιμές τους.  
 

Πίνακας 1: Δειγματικοί συντελεστές μέγιστης στατικής τριβής και τριβής 
ολίσθησης (Παραδεισιάδης, 2012 σελ. 30, Νικολάου, 2015) 

Τριβόμενες επιφάνειες μστατ.max μολ. 

Χάλυβας με χάλυβα 0,74 0,57 

Χάλυβας με μόλυβδο  0,92 0,89 

Χάλυβας με χαλκό 0,53 0,42 

Χάλυβας με χυτοσίδηρο 1,06 0,34 

Χάλυβας με γυαλί  0,67 0,54 

Λάστιχο με μπετόν 1,0 0,8 

Σκληρό ξύλο με σκληρό ξύλο  
 

0,15 

Ξύλο βαλανιδιάς με ξύλο βαλανιδιάς  0,5 0,4 

Ξύλο με τούβλο 0,6 
 

Ξύλο με μέταλλα  0,2 – 0,6  
 

Δέρμα με ξύλο βαλανιδιάς  0,6 0,5 

Δέρμα με σίδηρο  
 

0,25 

Δέρμα με μέταλλο  0,6 
 

Πέτρα με πέτρα 
 

0,35 

Γρανίτης σε γρανίτη  
 

0,3 

Γυαλί με γυαλί 0,94 0,4 

Πάγος με πάγο 0,1 0,03 

 

Η μικρή τριβή του πάγου και του χιονιού οφείλεται στον σχηματισμό λιπαντικού 

στρώματος από νερό ανάμεσα στην επιφάνεια του πάγου και την άλλη επιφάνεια. Η 
ολίσθηση θερμαίνει το επιφανειακό στρώμα του πάγου και το λιώνει. Το σώμα, που 

γλιστράει στον πάγο, στην πραγματικότητα επιπλέει πάνω σε αυτό το λεπτό στρώμα 
νερού. Υψηλές ταχύτητες και θερμοκρασία κοντά στο σημείο τήξης του πάγου βοηθούν 
αυτό το μηχανισμό λίπανσης. 

  
Μολονότι η ανεξαρτησία των δυνάμεων τριβής από την επιφάνεια της (μακροσκοπικής) 

επιφάνειας επαφής είναι πολύ καλή προσέγγιση για τα μέταλλα , δεν ισχύει για μερικά 
άλλα υλικά, όπως λ.χ. τα πλαστικά και το καουτσούκ.  

 



 

3. Μικροσκοπική ανάλυση της τριβής  

Η τριβή εμφανίζεται πάντοτε ανάμεσα σε δύο επιφάνειες 
και εμφανίζεται σε κάθε κίνηση, που παρατηρούμε στην 

καθημερινή μας ζωή. Η τριβή οφείλεται στις ανωμαλίες 
των επιφανειών των αντικειμένων που βρίσκονται σε 

επαφή. Ακόμη και οι επιφάνειες που φαίνεται να είναι 
λείες, έχουν ανωμαλίες , όταν τις δούμε στο μικροσκόπιο. 
(σχήμα 12)  

Η δύναμη τριβής οφείλεται στη συνοχή που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο κομμάτια μετάλλου: τα 

άτομα του τούβλου σχηματίζουν δεσμό με τα άτομα της 

επιφάνειας του τραπεζιού. Οι δεσμοί ανάμεσα στα άτομα 

των δύο μετάλλων μπορεί να είναι τόσο ισχυροί, ώστε 

πολύ συχνά μικρά θραύσματα χάλυβα αποκόπτονται 

από την επιφάνειά τους και προσκολλώνται στην 

αντίθετη επιφάνεια (σχήμα 13). Όμως η προσκόλληση 

δεν συμβαίνει ομοιόμορφα σε ολόκληρη την κάτω επιφάνε ια του τούβλου. Σε 

μικροσκοπική κλίμακα, η φαινομενικά λεία επιφάνεια ενός κατεργασμένου και 

γυαλισμένου μετάλλου περιέχει ένα μεγάλο αριθμό ακανόνιστων προεξοχών. Όταν μια 

τέτοια επιφάνεια 

τοποθετηθεί πάνω σε 

μιαν άλλη, η 

μικροσκοπική επιφάνεια 

επαφής είναι πολύ 

μικρότερη από τη 

φαινόμενη μακροσκοπική 

επιφάνεια. Μοιάζει 

μάλλον με το να 

αναποδογυρίσουμε την 

Ελβετία και να την 

τοποθετήσουμε πάνω 

στην Αυστρία· τότε, μόνο 

οι κορυφές των βουνών θα έλθουν σε επαφή (σχήμα 14). Επομένως, στις δύο 

μεταλλικές επιφάνειες στενή επαφή θα συμβεί μόνο σε μεμονωμένες περιοχές στις 

κορυφές των προεξοχών και μόνο σε αυτές τις περιοχές τα άτομα της μιας επιφάνειας 

θα προσκολληθούν στα άτομα της άλλης (Νικολάου, 2015). Κατά την ολίσθηση τα 

άτομα προς στιγμήν «συγκολλούνται» ακαριαίως, μετά οι δεσμοί σπάνε και 

σχηματίζονται καινούργιες συγκολλήσεις κ.ο.κ. (Παραδεισιάδης, 2012) 



 

Μολονότι στο μικροσκοπικό επίπεδο 

το φαινόμενο της τριβής είναι πολύ 

πολύπλοκο, στο μακροσκοπικό 

επίπεδο η δύναμη τριβής μπορεί 

πολύ συχνά να περιγραφεί 

ικανοποιητικά από έναν απλό 

εμπειρικό νόμο που τον είχε προτείνει 

ο Leonardo da Vinci (σχήμα 15).  

Το μέτρο της δύναμης τριβής 
ανάμεσα σε μη λιπανθείσες ξηρές 
επιφάνειες, όταν η μια ολισθαίνει 

πάνω στην άλλη, είναι ανάλογο 

προς την κάθετη δύναμη που συμπιέζει τις 

επιφάνειες και είναι ανεξάρτητο 
τόσο από την (μακροσκοπική) 
επιφάνεια επαφής, όσο και από τη 

σχετική ταχύτητα. 
 

 
 
 



 

4. Πειραματική Εξαγωγή του συντελεστή μέγιστης οριακής τριβής.  

Για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τον συντελεστή μέγιστης οριακής τριβής, στήνουμε 
την πειραματική διάταξη του σχήματος 17 (στο Παράρτημα 1 φαίνονται οι οδηγίες του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την πειραματική διάταξη). Μέσω της διασύνδεσης και του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή θα συνδέσουμε 

τον αισθητήρα δύναμης στη διασύνδεση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για το πρόγραμμα 
Data Studio. Ακολούθως η διασύνδεση θα 

ενωθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα 
εκκινήσουμε το πρόγραμμα Data Studio. 

Ακολούθως, αφού ενώσουμε τον αισθητήρα 
κίνησης με το σώμα που θέλουμε να 
μετρήσουμε τον συντελεστή τριβής και 

ανοίξουμε το πρόγραμμα Data Studio, θα το 
τραβήξουμε μέχρι το σώμα να αρχίσει να 
κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η κάτω 

επιφάνεια επαφής θα είναι πάντοτε χαρτί, 
για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιόμορφες 

συνθήκες για όλα τα υλικά αναφορικά με τα οποία θα μετρήσουμε τον συντελεστή 
μέγιστης στατικής τριβής. 
Στον υπολογιστή για κάθε σώμα θα εμφανιστεί μια γραφική παράσταση της μορφής του 

σχήματος 18. Η μεγαλύτερη τιμή της δύναμης είναι η τιμή της μέγιστης στατικής τριβής 
και έτσι για κάθε σώμα μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις της μέγιστης στατικής τριβής 

των τριβόμενων επιφανειών. Ακολούθως, αφού ενώσουμε τον αισθητήρα κίνησης με το 
σώμα αναφορικά με το οποίο θέλουμε να μετρήσουμε τον συντελεστή τριβής και 
ανοίξουμε το πρόγραμμα Data Studio, θα τραβήξουμε το σώμα μέχρι αυτό να αρχίσει 

να κινείται με σταθερή ταχύτητα (Τσαλακός, 2015). Η κάτω επιφάνεια επαφής θα είναι 
πάντοτε χαρτί για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιόμορφες συνθήκες για όλα τα υλικά 

που θα μετρήσουμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής.  

  



 

4.1. Επεξήγηση μετρήσεων 

Για να πηγαίνει το σώμα μας με σταθερή ταχύτητα , θα πρέπει η συνισταμένη δύναμη 

και στους δύο άξονες να είναι ίση με μηδέν (σχήμα 19). Συγκεκριμένα στον κατακόρυφο 
άξονα θα πρέπει η αντίδραση του εδάφους να ισούται με το βάρος :  

ΣFy=0N=B=mg  (1) 
και στον οριζόντιο άξονα η δύναμη, που παίρνουμε ως μέτρηση από τον αισθητήρα 
κίνησης, ισούται με τη μέγιστη στατική τριβή:  

ΣFx=0  F= Τστmax= μστmaxΝ= μστmax mg (2) 
Άρα, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής, θα 
πρέπει να μετρήσουμε τη δύναμη από το πρόγραμμα Data Studio και να ζυγίσουμε το 

κάθε σώμα ξεχωριστά  μστmax = Τστmax/mg  (3) 
 

 

Σχήμα 19: Αναπαράσταση των δυνάμεων που υπάρχουν στα σώματα από την επαφή των οποίων 

θα μετρήσουμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής  

4.2. Εκτέλεση πειράματος  

4.2.1. Επιλογή υλικών  

Αποφασίσαμε να πάρουμε μετρήσεις από 6 διαφορετικά υλικά, όπως φαίνονται στο 
σχήμα 20. Και τα 6 υλικά θα έρχονταν σε επαφή με κόλλα χαρτιού ως δεύτερη 

επιφάνεια, ώστε, όσον αφορά στη δεύτερη επιφάνεια να υπάρχει ομοιομορφία. 
Ετοιμάσαμε έτσι τους κύβους μας στη μια επιφάνεια των οποίων κολλήσαμε το υλικό 

από την επαφή με το οποίο θα μετρούσαμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής. 
Τα υλικά επιλέχτηκαν με τέτοιο τρόπο , ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να τα 
περάσουμε κάτω από οπτικό μικροσκόπιο, για να μπορέσουμε να δούμε την επιφάνειά 

τους και να κάνουμε συγκρίσεις.   
 

4.2.2. Μέτρηση μάζας των υλικών  

Πρώτη μας δουλειά να ζυγίσουμε τα 6 διαφορετικά υλικά, ώστε να ξέρουμε τη μάζα του 

καθενός. Από το ζύγισμα των μαζών των 6 υλικών πήραμε τις μετρήσεις, οι οποίες 

φαίνονται στο σχήμα 21.  



 

 
Σχήμα 20: Υλικά από τα οποία θα μετρήσουμε τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής.  
 

 

 
Σχήμα 21: Μάζα των υλικών από τα οποία θα μετρήσουμε τον συντελεστή μέγιστης 

στατικής τριβής.  
 

 

 
 

 



 

4.2.3. Υπολογισμός συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής  

Βάλαμε τα υλικά ένα ένα στον αισθητήρα δύναμης και τα σύραμε μέχρι να κινηθούν με 

σταθερή ταχύτητα. Στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή πήραμε, ξεχωριστά για 

κάθε υλικό, τις γραφικές παραστάσεις που φαίνονται στο Παράρτημα 2. Στο σχήμα 22 

μπορούμε να δούμε συνολικά όλες τις γραφικές παραστάσεις από όλα τα υλικά.   

 
Σχήμα 22: Γραφικές παραστάσεις στις οποίες φαίνεται η μέγιστη στατική τριβή για κάθε 

υλικό. Στο Παράρτημα 1 μπορείτε να δείτε ξεχωριστά για κάθε υλικό  τη μέγιστη στατική 
τριβή.  

 
Από τις γραφικές παραστάσεις του Παραρτήματος 1 μπορούμε να εξαγάγουμε την τιμή 
της δύναμης F από τον αισθητήρα δύναμης, που είναι ίση με την τιμή της μέγιστης 

στατικής τριβής για κάθε σώμα. Συνοψίζοντας όλα μας τα αποτελέσματα μπορούμε να 
υπολογίσουμε τους συντελεστές μέγιστης στατικής τριβής για τα διάφορα υλικά, όπως 

φαίνονται στον Πίνακα 2, και μπορούμε να δούμε μέσα από τον Πίνακα τις μεγάλες 
διαφορές που έχουμε στους συντελεστές μέγιστης στατικής τριβής για τα διάφορα υλικά. 
Αλήθεια, πού μπορεί να οφείλεται αυτό; Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε , θα 

πρέπει να δούμε μικροσκοπικά κάθε μας υλικό.  



 

 
Πίνακας 2: Υπολογισμός συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής για κάθε υλικό που μετρήσαμε.  

  

4.2.4. Μικροσκοπική ανάλυση των υλικών.   

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού οφείλονται 
αυτές οι διαφορές, αποφασίσαμε στο τέλος να δούμε 

τα διαφορετικά υλικά μας σε οπτικό μικροσκόπιο 
(φωτογραφία 1) με μεγέθυνση του υλικού μας κατά 

50 φορές (φωτογραφία 2). Επειδή δεν μπορέσαμε να 
πετύχουμε τέτοια μεγέθυνση στο μικροσκόπιο του 
σχολείου, αποφασίσαμε να αποταθούμε στο 

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοσυστημάτων του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμης και 

Μηχανικής των Υλικών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκεί είχαμε τη δθνατότητα 
να δούμε (φωτογραφία 3) όλα τα υλικά στο οπτικό 

μικροσκόπιο. Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες 
που βγάλαμε στο μικροσκόπιο στο Παράρτημα 3.  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία 2: Η μεγέθυνση που πετύχαμε στις φωτογραφίες μας. Η 
απόσταση που φαίνεται στο κανονικό μέγεθος της φωτογραφίας μας, όταν 
είναι τόση, αντιστοιχεί σε πραγματικό μέγεθος 1 χιλιοστομέτρου 
 
 

 
Φωτογραφία 3: Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος που πήραμε 
φωτογραφίες από τις επιφάνειες των υλικών μας.  



 

Με τον τρόπο αυτό είδαμε τις επιφάνειες των στερεών στο μικροσκόπιο και από την 
περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων μας μπορούμε να εξαγάγουμε τα δικά μας 

συμπεράσματα. Στις επόμενες 6 φωτογραφίες συνοψίζονται τα αποτελέσματα με μια 
φωτογραφία για κάθε ζευγάρι επιφανειών σε σχέση με τη γραφική παράσταση, που μας 

δείχνει τη μέγιστη στατική τριβή για κάθε περίπτωση. Όπως μπορούμε να δούμε, από 
τη φωτογραφία 4, στην επιφάνεια από χαρτόνι βρήκαμε τον πιο χαμηλό συντελεστή 
τριβής. Από τις φωτογραφίες μέσω μικροσκοπίου παρατηρούμε στην επιφάνεια αυτή 

μόνο ίνες και όχι μεγάλες ανωμαλίες.  

 
Φωτογραφία 4: χαρτόνι με κόλλα χαρτιού. Είναι η περίπτωση που διαπιστώσαμε τον πιο χαμηλό 
συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι ανωμαλίες στις 
επιφάνειες είναι πολύ λίγες, καθώς αποτελούνται μόνο από τις ίνες της κόλλας του χαρτιού και του 
χαρτονιού.   

 

Παρόμοια αποτελέσματα μπορούμε να δούμε και στις επόμενες φωτογραφίες , που 

βγάλαμε και ετοιμάσαμε για όλα τα υλικά. Γενικά φαίνεται ότι, όσο μεγαλώνει ο 

συντελεστής τριβής, παρατηρούνται όλο και μεγαλύτερες ανωμαλίες στις επιφάνειες. Το 

αποκορύφωμα είναι η περίπτωση του γυαλόχαρτου (φωτογραφίες από 5 μέχρι 9), 

πάνω στην επιφάνεια του οποίου μπορούμε να δούμε «βουνά» (φωτογραφία 9).   



 

 
Φωτογραφία 5: Ζελατίνη με κόλλα χαρτιού. Είναι η περίπτωση που είχαμε συντελεστή μέγιστης 
στατικής τριβής ίσο με 0,291 (από τους πιο χαμηλούς) και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 
ανωμαλίες στις επιφάνειες είναι πολύ λίγες και οφείλονται μόνο στις ίνες της κόλλας χαρτιού και στις 
ρωγμές της ζελατίνης.   
 

 
Φωτογραφία 6: Χάρτινη κολλητική ταινία με κόλλα χαρτιού. Όσο μεγαλώνει ο συντελεστής, 
μεγαλώνουν και οι ανωμαλίες στην επιφάνεια. 



 

 
Φωτογραφία 7: Πλαστικό σακούλι με κόλλα χαρτιού. Ακόμα πιο μεγάλος συντελεστής μέγιστης 
στατικής τριβής και ακόμα μεγαλύτερες ανωμαλίες στην επιφάνεια του σακουλιού.   

  

 
Φωτογραφία 8: Χαρτί κουζίνας με κόλλα χαρτιού. Ακόμα πιο μεγάλος συντελεστής μέγιστης στατικής 
τριβής και ακόμα μεγαλύτερες ανωμαλίες λόγω του ότι το χαρτί κουζίνας, για να θεωρηθεί ως 
επιφάνεια, ήταν πολλές φορές διπλωμένο.  Έτσι δημιουργήθηκαν φυσικές προεξοχές, που ήταν ορατές 
ακόμα και με γυμνό μάτι.    

  



 

 
Φωτογραφία 9: Γυαλόχαρτο με κόλλα χαρτιού. Ο μεγαλύτερος συντελεστής τριβής που βρήκαμε. Στην 
επιφάνεια του γυαλόχαρτου μπορούμε να παρατηρήσουμε προεξοχές, που μοιάζουν μάλλον με 
«βουνά», κάτι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι τις ανωμαλίες στην επιφάνεια του 
γυαλόχαρτου μπορεί να τις δει κανείς, ακόμη και με γυμνό μάτι.  

  

Τελειώνουμε με έναν πιο αναλυτικό χαρακτηρισμό των 
υλικών μας. Συγκρίνοντας όλες τις φωτογραφίες 
μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα αποτελέσματα 

σύμφωνα με τα πιο κάτω:   

Η κάτω επιφάνεια με την οποία έρχονταν σε επαφή τα 

υλικά ήταν η κόλλα χαρτιού. Ουσιαστικά διαλέξαμε αυτή 
την κάτω επιφάνεια, για να έχουμε ομοιομορφία στην 

κάτω επιφάνεια.  Όπως μπορείτε να δείτε και στην 
εικόνα (φωτογραφία 10), στην επιφάνεια της κόλλας 
χαρτιού δεν διακρίνονται προεξοχές, παρά μόνο ίνες και 

λίγα βαθουλώματα.  

 

Στην περίπτωση τριβής χαρτονιού με κόλλα χαρτιού 

είχαμε τον πιο χαμηλό συντελεστή μέγιστης στατικής 
τριβής. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στη 
φωτογραφία 12, στη επιφάνεια του χαρτονιού δεν 

συναντούμε παρά μόνο ελάχιστες ανωμαλίες. Πρόκειται 
για μια επιφάνεια που αποτελείται από ίνες.  

 



 

Όσον αφορά στη ζελατίνη, είχαμε συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής ίσο με 0,291 ο 
οποίος ήταν από τους πιο χαμηλούς. Όταν είδαμε τη ζελατίνη μικροσκοπικά, 

παρατηρήσαμε ότι οι ανωμαλίες στην επιφάνειά της 
ήταν πολύ λίγες. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και από 

τη φωτογραφία 12. Μπορούμε, δηλαδή, να 
παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν ελάχιστες ρωγμές σε 
τμήματα της επιφάνειας του πλαστικού, ενώ το 

μεγαλύτερο τμήμα είναι καθαρό . Οι ρωγμές αυτέ 
ανεβάζουν λίγο περισσότερο τον συντελεστή μέγιστης 

στατικής τριβής συγκριτικά με την περίπτωση του 
χαρτονιού στην οποία ήταν πιο χαμηλός μιας και δεν 
υπήρχαν ρωγμές, παρά ελάχιστες ίνες.  

Το επόμενό μας υλικό ήταν η χάρτινη κολλητική ταινία 

της οποίας ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής 
ήταν ίσος με 0,430. Παρατηρώντας τη φωτογραφία 13, 
αλλά και άλλες φωτογραφίες, που βρίσκονται στο 

Παράρτημα 3, μπορούμε να δούμε πλέον ότι η 
επιφάνεια μας εμφανίζει μικρές ανωμαλίες, κάτι που 

αυξάνει τον συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής. Η 
επιφάνεια της χάρτινης κολλητικής ταινίας πέραν από 
τις μικρές ανωμαλίες έχει και διπλώματα, που 

δημιουργήθηκαν κατά το κόλλημά της πάνω στον 

ξύλινο κύβο που σέρναμε.  

Το πέμπτο μας υλικό ήταν ένα πλαστικό σακούλι του 

οποίου ο συντελεστής ήταν ακόμη μεγαλύτερος από 
τα προηγούμενα υλικά. Στην επιφάνεια αυτού του 

υλικού παρατηρήσαμε ακόμα μεγαλύτερες ανωμαλίες 
από τα υλικά που είδαμε πιο πριν. Ξεκάθαρα πλέον 
φαίνονται στην επιφάνεια του σακουλιού (φωτογραφία 

14) ρωγμές, κυρτώματα, διπλώματα, τα οποία μπορεί 
να ξεχωρίσει ο καθένας με μια προσεκτική ματιά στη 

φωτογραφία. Αυτές όλες οι ανωμαλίες , που είναι 
μεγαλύτερες πλέον από τα άλλα υλικά, αυξάνουν 
ακόμη περισσότερο τον συντελεστή μέγιστης στατικής 

τριβής.  

Το προτελευταίο μας υλικό ήταν το χαρτί κουζίνας, το 
οποίο είχαμε διπλώσει. Ο συντελεστής μέγιστης 
στατικής τριβής για αυτό το υλικό ήταν ίσος με 0,607. 

Οι δίπλες που είχαν δημιουργηθεί, εξείχαν σε φυσικές 
προεξοχές, που ήταν ακόμα ορατές ακόμη και με 

γυμνό μάτι. Στη φωτογραφία 15 μπορούμε να δούμε 
τη μια πάνω από την άλλη τις διπλές επιφάνειες, οι 
οποίες δημιουργώντας στο υλικό μας διαφορετικά 

επίπεδα επιφάνειας προκάλεσαν αύξηση του 



 

συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής.  

Το τελευταίο μας υλικό , το οποίο είχε τον 
μέγιστο συντελεστή στατικής τριβής, ήταν το 

γυαλόχαρτο. Όταν είδαμε μικροσκοπικά αυτό το 
υλικό, παρατηρήσαμε ότι στην επιφάνειά του 
υπήρχαν προεξοχές, που έμοιαζαν με «βουνά», 

κάτι απόλυτα λογικό, αν θεωρήσει κάνεις ότι οι 
ανωμαλίες αυτές φαίνονται  ακόμη και με γυμνό 

μάτι και γίνονται αισθητές διά της αφής. Ποτέ 
όμως δεν περιμέναμε να δούμε μια «θάλασσα 
πρασίνου» και «οροσειρές» να εμφανίζονται 

πάνω στην επιφάνεια του γυαλόχαρτου, κάτι 
που έκανε τη φωτογραφία 16 ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή.  

 

Τελειώνοντας την πειραματική μας διαδικασία και τη συζήτηση των δικών μας 
αποτελεσμάτων, μπορούμε να καταλήξουμε πλέον στο συμπέρασμά μας με αποδείξεις. 

Ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής των διαφόρων τριβόμενων επιφανειών 
εξαρτάται από το είδος των επιφανειών: το πόσο λείες είναι, το αν έχουν ρωγμές, το αν 

είναι διπλωμένες, το αν εμφανίζουν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Όσο οι ανωμαλίες των 
τριβόμενων επιφανειών μεγαλώνουν, τόσο μεγαλώνει και ο συντελεστής μέγιστης 
στατικής τριβής.  

Επίλογος 

Η τριβή, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινή μας 

ζωή. Χωρίς την τριβή όντως δεν θα μπορούσαμε να φάμε, διότι το κουτάλι και το 
πιρούνι θα γλιστρούσαν από τα χέρια μας, όντως δεν θα μπορούσαμε να περπατούμε, 
να τρέχουμε ή να σκαρφαλώνουμε, επειδή θα γλιστρούσαμε και βέβαια θα ήταν 

αδύνατο να παίξουμε μπάσκετ (τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα), 
καθώς οι παίκτες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να σταματούν και θα γλιστρούσαν στο 

παρκέ. Επιπρόσθετα, χωρίς την τριβή πράγματι τα μέσα μεταφοράς θα ήταν 
επικίνδυνα, αφού θα ήταν αδύνατο να στρίψουν και ακόμη πιο δύσκολο να 
σταματήσουν. Τέλος, οι μετεωρίτες, που θα έφταναν στην ατμόσφαιρα δεν θα 

μπορούσαν να επιβραδύνουν και θα χτυπούσαν τη Γη καταστρέφοντάς την.  

Στην εργασία μας βρήκαμε τον μέγιστο συντελεστή μέγιστης στατικής τριβής σε 6 
διαφορετικά υλικά με πειραματική διάταξη, που σχεδιάσαμε στο σχολείο. Στη συνέχεια 
είδαμε τις επιφάνειες των υλικών σε οπτικό μικροσκόπιο προκειμένου να είμαστε σε 

θέση να κάνουμε τις συγκρίσεις μας και να κατανοήσουμε πού οφείλονταν οι διαφορές 
στον μέγιστο συντελεστή στατικής τριβής. Τέλος, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, 

καταλήξαμε στα δικά μας συμπεράσματα.  

Συνοψίζοντας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής 

μέγιστης στατικής τριβής, τόσο πιο πολλές ανωμαλίες εμφανίζει η επιφάνεια του 
τριβόμενου σώματος. Όπως είδαμε στο χαρτόνι, το οποίο είχε τον μικρότερο 



 

συντελεστή στατικής τριβής , η επιφάνειά του αποτελείτο μόνο από ίνες και ελάχιστες 
ανωμαλίες. Καθώς αυξανόταν ο συντελεστής, αυξάνονταν και οι ανωμαλίες στην 

επιφάνεια των υλικών. 
 

Μέσα από την εμπλοκή μας σε αυτή την ερευνητική εργασία αποκτήσαμε αρκετές 
γνώσεις και δεξιότητες και επιπλέον είδαμε πώς να συνδέουμε μια πειραματική διάταξη 
και πώς να κάνουμε τον δικό μας πειραματικό σχεδιασμό, ώστε να μπορέσουμε να 

απαντήσουμε στα δικά μας ερευνητικά ερωτήματα. Από τη μια η απάντηση του δικού 
μας ερωτήματος αναφέρεται μεν στην βιβλιογραφία και βέβαια στα σχολικά εγχειρίδια, 

αλλά σε καμία περίπτωση οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν είναι το ίδιο με την 
προσωπική και πειραματική εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πιστεύουμε ότι η πειραματική 
διαδικασία, που ακολουθήσαμε, μας πρόσφερε σε γνώση πολύ περισσότερα από 

οποιαδήποτε βιβλιογραφική αναφορά.  
 

Επίσης, για πρώτη φορά είδαμε τις επιφάνειες των υλικών με τα οποία εργαστήκαμε σε 
οπτικό μικροσκόπιο με μεγέθυνση 50x και μάλιστα μπορέσαμε να τις φωτογραφίσουμε. 
Για μας ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία και μάθαμε μέσα από αυτή πώς μπορεί ένα 

πείραμα να αναλυθεί και με βάση την ανάλυση αυτή και τη σχετική βιβλιογραφία πώς 
μπορεί να παραχθεί ένα επιστημονικό κείμενο για το θέμα.  
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Παράρτημα 1: Εργαστηριακή εξαγωγή του συντελεστή μέγιστης στατικής 

Τριβής.  

Η χρήση αισθητήρα δύναμης για τη μελέτη της δύναμης της τριβής  

Υλικά - Εξοπλισμός Ποσότητα 
Διασύνδεση ScienceWorkshop 1 

Η. Υ. με το πρόγραμμα DataStudio 1 

Αισθητήρας δύναμης 1 

Σώμα με άγκιστρο 1 

Στόχος της δραστηριότητας: 

Η εξοικείωσή των συμμετεχόντων με τη χρήση της διασύνδεσης και του αισθητήρα 
δύναμης για τη μελέτη της δύναμης της τριβής . 

Α. Ετοιμασία της διασύνδεσης και του λογισμικού της 

1. Συνδέουμε τη διασύνδεση με τον ΗΥ και ξεκινούμε το 
πρόγραμμα DataStudio. 

2. Συνδέουμε τον αισθητήρα δύναμης στο αναλογικό 
κανάλι Α της διασύνδεσης. Κάνουμε κλικ στο κανάλι Α 

και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε «Force 
Sensor». 

 

 

 

3. Από το παράθυρο Displays σέρνουμε το 

εικονίδιο πάνω στο εικονίδιο 

 στο παράθυρο Data. 

Εμφανίζεται το παράθυρο της γραφικής 
παράστασης της δύναμης σε συνάρτηση με 
το χρόνο. 

4. Τοποθετούμε τον αισθητήρα δύναμης στην 
οριζόντια θέση συνδέοντας το άγκιστρό του 
με το άγκιστρο του σώματος που θα 

τραβάμε. Αφήνουμε τον αισθητήρα ελεύθερο 

και πατάμε το . Στο παράθυρο της 

γραφικής παράστασης παρατηρούμε τη δύναμη που καταγράφει ο αισθητήρας. Αν είναι 
διαφορετική από το μηδέν, πατάμε το κουμπί «T A R E» στην πλαϊνή πλευρά του 

αισθητήρα δύναμης. Παρατηρούμε τώρα ότι ο αισθητήρας καταγράφει δύναμη μηδέν. 
Τραβάμε για λίγο τον αισθητήρα και παρατηρούμε τη δύναμη που καταγράφηκε. Αν 

είναι θετική, ο αισθητήρας μας είναι έτοιμος. Αν είναι αρνητική και θέλουμε τραβώντας 
τον αισθητήρα αυτός να καταγράφει θετική δύναμη, ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 



 

στο παράθυρο του Experiment Setup πατάμε το κουμπί  και 

εμφανίζεται το παράθυρο , που φαίνεται πιο κάτω.   

 
Αλλάζουμε τα πρόσημα των τιμών, που αναγράφονται στα πλαίσια Standard Value για 
τα Calibration Point 1 και Calibration Point 2. Πατάμε το ΟΚ. Τραβάμε ξανά τον 

αισθητήρα δύναμης και παρατηρούμε ότι τώρα η δύναμη που καταγράφεται είναι θετική. 
Διαγράφουμε όλες τις μετρήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα: από το μενού 

Experiment επιλέγουμε  και πατάμε ΟΚ για να 

επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας. Είμαστε τώρα έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε 
μέτρηση της δύναμης. 

5. Πατάμε το  και αρχίζουμε 

να τραβάμε τον αισθητήρα της 
δύναμης αυξάνοντας σταδιακά 

τη δύναμη μέχρι το σώμα να 
αρχίσει να κινείται. Μόλις το 
σώμα κινηθεί, προσπαθούμε να 

ασκούμε τόση δύναμη σε αυτό , 
ώστε να κινείται με σταθερή 

ταχύτητα. Στη γραφική 
παράσταση θα πάρουμε τη 
διπλανή εικόνα. 

6. Μπορούμε να επαναλάβουμε τη μέτρηση προσθέτοντας και άλλη μάζα πάνω στο 
σώμα. Βλέπουμε πιο κάτω τη μορφή που έχει σε αυτή την περίπτωση (Run 3) η 

γραφική παράσταση. Θα μπορούσαμε επίσης να αλλάξουμε τις επιφάνειες του σώματος 
και του επιπέδου και να επαναλάβουμε την καταγραφή της δύναμης.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Τσαλακός 

 



 

Παράρτημα 2: Γραφικές παραστάσεις της δύναμης σε σχέση με τον χρόνο 

μέχρι να κινηθούν τα σώματα με σταθερή ταχύτητα.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Παράρτημα 3: Φωτογραφίες των επιφανειών των στερεών που επιλέξαμε, 

για να κάνουμε μετρήσεις  

Χάρτινη κολλητική ταινία 

  
Πλαστικό σακκούλι 

  

 



 

Γυαλόχαρτο 

  

  

 



 

Ζελατίνη 

  

 
Κόλλα Χαρτιού 

  



 

Χαρτί κουζίνας 

  

 
Χαρτόνι κιβωτίου 

  
 


