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ÖÅ6: ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÏÐÏÉÏÕÓ ÅÎÁÑÔÁÔÁÉ Ç ÔÑÉÂÇ

ÐáñáôÞñçóå ìå Ýíá ìåãåèõíôéêü

öáêü ôï öýëëï ÷áñôéïý êáé ôï

ãõáëü÷áñôï ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóåò

óôá ðåéñÜìáôá ôçò ðñïçãïýìåíçò

åíüôçôáò. Óå ðïéï áðü ôá ðáñáðÜíù

õëéêÜ Þôáí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò

ôñéâÞò ðéï Ýíôïíá;

Ç ôñéâÞ åßíáé ìßá äýíáìç. Óôá ðåéñÜìáôá ðïõ áêïëïõèïýí èá ìåëåôÞóåéò ôïõò ðáñÜãïíôåò áðü ôïõò

ïðïßïõò åîáñôÜôáé ç äýíáìç áõôÞ.

¼ñãáíá - ÕëéêÜ 
êïõôß áðü óáðïýíé

ðåôñáäÜêéá

÷Üñáêáò

ëáóôé÷Üêé

ôáéíßá

øáëßäé

÷áñôß

ãõáëü÷áñôï

ÃÝìéóå ôï êïõôß áðü ôï óáðïýíé ìå ðåôñáäÜêéá. ÓôåñÝùóå óôï ìÝóï ôçò ìåãÜëçò ðëåõñÜò ôïõ Ýíá

÷Üñáêá êé Ýíá ëáóôé÷Üêé, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá.

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  
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theo
Γραφομηχανή
2 ώρες
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u ÔñÜâçîå áñãÜ êáé óôáèåñÜ ôï êïõôß áðü ôï ëáóôé÷Üêé.

u ÓôåñÝùóå ìå ôáéíßá óôï èñáíßï óïõ Ýíá öýëëï ÷áñôéïý. ÔñÜâçîå áñãÜ êáé óôáèåñÜ ôï êïõôß áðü ôï    

ëáóôé÷Üêé ðÜíù óôï ÷áñôß.

u ÓôåñÝùóå ìå ôáéíßá óôï èñáíßï óïõ Ýíá øéëü ãõáëü÷áñôï êáé ôñÜâçîå ðÜíù ôïõ áñãÜ êáé óôáèåñÜ ôï  

êïõôß. 

Óå ðïéá áðü ôéò ôñåéò ðåñéðôþóåéò ôåíôþíåôáé ôï ëáóôé÷Üêé ðåñéóóüôåñï êáé óå ðïéá ëéãüôåñï;

ÃÝìéóå Ýíá ðïôÞñé ìå ðåôñáäÜêéá êáé

ôïðïèÝôçóÝ ôï ðÜíù óôï êïõôß áðü ôï

óáðïýíé. Ðüôå ôåíôþíåôáé ôï ëáóôé÷Üêé

ðåñéóóüôåñï, üôáí ôñáâÜò ôï êïõôß ìüíï ôïõ

Þ üôáí ôïðïèåôåßò ðÜíù ôïõ ôï ðïôÞñé ìå ôá

ðåôñáäÜêéá;

.ÐáñáôÞñçóç

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1
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theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται περισσότερο, όταν τραβάω το κουτί πάνω στο γυαλό-χαρτο, ενώ τεντώνεται λιγότερο, όταν τραβάω το κουτί πάνω στο χαρτί.

theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται περισσότερο, όταν τραβάω το κουτί πάνω στο οποίοτοποθέτησα το ποτήρι με τα πετραδάκια.
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ÔñÜâçîå ôï êïõôß áðü ôï ëáóôé÷Üêé, üôáí 

u áêïõìðÜ óôï ôñáðÝæé ç ìåãÜëç ôïõ åðéöÜíåéá.

u áêïõìðÜ óôï ôñáðÝæé ç ìéêñÞ ôïõ åðéöÜíåéá.

Óýãêñéíå ôéò äýï ðåñéðôþóåéò ðáñáôçñþíôáò ðüóï ôåíôþíåôáé êÜèå öïñÜ ôï ëáóôé÷Üêé.

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

ÓõìðÝñáóìá

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá áíáöÝñïíôáò ôïõò ðáñÜãïíôåò áðü ôïõò ïðïßïõò åîáñôÜôáé ç

ôñéâÞ.

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται περίπου το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.

theo
Γραφομηχανή
Η τριβή εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται καιαπό το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μία επιφάνεια. Η τριβή δεν εξαρτάται από το μέγεθος της επιφάνειας.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Áðü ðïéïõò ðáñÜãïíôåò åîáñôÜôáé ç ôñéâÞ; Mðïñåßò íá áðáíôÞóåéò óôçí åñþôçóç ÷áñÜóóïíôáò

ãñáììÝò;

2. Ðüôå ï êßíäõíïò íá ãëéóôñÞóïõìå åßíáé ìéêñüôåñïò, üôáí öïñÜìå

ðáðïýôóéá ìå óüëá áðü ëåßï äÝñìá Þ áðü ôñá÷ý ðëáóôéêü;

ÅîÞãçóå ôçí áðÜíôçóÞ óïõ.

3. Ìðïñåßò íá ó÷ïëéÜóåéò ôçí éäÝá ôïõ áãïñéïý;

Ç ôñéâÞ ðïõ áóêåßôáé óå

Ýíá óþìá, üôáí ãëéóôñÜ

ðÜíù óå ìßá åðéöÜíåéá

åîáñôÜôáé

áðü ôï åßäïò ôùí åðéöáíåéþí

ðïõ ôñßâïíôáé.

áðü ôï åìâáäüí ôçò åðéöÜíåéáò

ôïõ óþìáôïò.

áðü ôï âÜñïò ôïõ óþìáôïò.

äåí åîáñôÜôáé

.

Aäýíáôï íá
êáôáöÝñïõìå íá
óðñþîïõìå ôï

êéâþôéï.

¸÷ù ìßá éäÝá! 
Èá ãõñßóïõìå ôï êéâþôéï
üñèéï. ¼ôáí áêïõìðÜ óôï

ðÜôùìá ç ìéêñÞ åðéöÜíåéá,
ç ôñéâÞ èá åßíáé 

ðéï ìéêñÞ.

atheo.gr

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Ο κίνδυνος να γλιστρήσουμε είναι μικρότερος ότανφοράμε παπούτσια με σόλα από τραχύ πλαστικό,διότι η τριβή σ' αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύ-τερη.

theo
Γραφομηχανή
Το αγόρι κάνει λάθος, γιατί η τριβή δεν εξαρτάται από το μέγεθος της επιφά-νειας που ακουμπά στο έδαφος.




