
 3آزمايش شماره 

 اصطكاك
 

لغزد نيروي مقاومي در سطح تماس دو جسم، در خالف جهت   ميوقتي جسمي بر روي جسم ديگر 

هاي بسيار كوچت   نامند. اين نيرو در اثر ناهمواريآيد كه آن را نيروي اصطكاك ميلغزش پديد مي

يار الزم و ضتروري  ست نيروي اصطكاك در بعضي موارد بوجود آيد. موجود در سطوح تماس پديد مي

 . حركت  و ...  كتردن  توقفمها، براي ها در جادهرفتن، پيچيدن اتومبيلاز جمله هنگام راه ؛باشدمي

چرا كه سبب اتالف انرژي و كم شدن بتازده   ؛ولي در بعضي موارد اصطكاك ي  نيروي مزاحم اس 

 رو را بايد شناخ .پس اين ني گردد. لذا در اين موارد بايد اصطكاك را كوچ  و يا حذف كرد.كار مي

گيتري ضتريب اصتطكاك بتين دو     مطالعة قوانين حاكم بر نيروي اصطكاك و اندازه هدف آزمايش:

 . مختلفهاي سطح با روش

 

 نظريه 
( به 1وقتي جسمي را به طور افقي به وسيله ي  ريسمان بدون جرم بكشيم نيروهايي مطابق شكل )

 Nنيتروي وزن و   Mgنيتروي اصتطكاك،    fوي كشش ريسمان، نير Tشوند كه در آن جسم وارد مي

 العمل عمودي سطح اس . نيروي عكس

 

. 

 

 

 

 
 جسم روی سطح افقی - 1شكل 

 

بزرگتر از ي  مقتدار   T. حال اگر Mg=Nواضح اس  كه چون جسم در امتداد عمودي شتابي ندارد 

( kfين حال  نيروي اصطكاك )جنبشتي،  معيني باشد، جسم در امتداد افق شتاب خواهد گرف . در ا

اي باشد كه جسم حرك  بدون شتاب، يعني با سرع  ثاب  به گونه Tمقدار ثابتي خواهد داش . اگر 

گيري نيرويي كه در حرك  بتدون  توان با اندازهخواهد بود و لذا مي kT=fانجام دهد، در اين صورت 

 بشي را اندازه گرف . شود، مقدار نيروي اصطكاك جنشتاب به جسم وارد مي

 ،اگر به جسم نيروي كششي وارد شود ولي جسم در حال سكون باشد و حركتي را آغاز نكرده باشتد 

است  و بتا    Tنامند. در اين حال  نيروي اصطكاك ايستتايي، تتاب    نيروي اصطكاك آنرا ايستايي مي

رسد. دهند، مينشان مي maxsfيابد و به تدريج به مقدار بيشينة خود كه با افزايش مي Tبزرگ شدن 

ك  كند. رموجب خواهد شد كه جسم از حال سكون خارج شده و ح Tدر اين حال  افزايش بيشتر 

N 

f T 

Mg 



، است .  نيروی اصطكاك ايستايی، بيشتينة   maxsfكوچكتر از  kfدهد كه هميشه آزمايش نشان مي

بتر ستطح دو جستم     متناسب بتا نيتروي عمتود    sfو  kfهمچنين آزمايش نشان داده اس  كه مقادير 

 هستند. 

 توان روابط زير را نوش : لذا مي

NfNf sskk   , 
اك جنبشتي ناميتده   به ترتيب ضريب اصطكاك ايستتايي و ضتريب اصتطك    kو  sدر اين روابط 

ksكه  شوندمي    اس. 

 توان به صورت زير خالصه نمود: حاكم بر نيروي اصطكاك را ميبه طور كلي قوانين 

 با نيروي عمود بر سطح دو جسم اس نيروي اصطكاك متناسب  -1

 ك مستقل از مساح  سطح لغزنده اس ضريب اصطكا -2

 اك مستقل از سرع  جسم لغزنده اس ضريب اصطك -3

 رابطه دارد.  ،كيفي  سطوح تماس ضريب اصطكاك با جنس و -4

 

 
 جسم روی سطح شيب دار - 2شكل 

 

 (، وقتي جسم در آستانه حرك  اس  داريم:2در شكل )

(1)      ssss MgffMg  sin0sin  

(2)      Ss MgNMgN  cos0cos  

Nfتوان نوش ، )آستانة لغزش( مي sfاز طرف ديگر طبق تعريف براي بيشينة  ss   از اين به(

با جايگزين كنيم ( گيري ميباشد كه در آزمايشگاه اندازههمان مقدار بيشينة آن مي sfبعد منظور از 

 ( خواهيم داش ،2از رابطة ) Nكردن 

(3)         SSs Mgf  cos 

 ( داريم،1بنابراين با جايگزيني در رابطه )

sss MggM  sincos  
(4)          ss  tan 

گر جسم در اثر نيروي وزنش با سرع  ثاب  روي سطح به پايين بلغزد، به طتور مشتابه بتراي    حال ا

 ضريب اصطكاك لغزشي خواهيم داش : 

(5)          kk  tan 

f N 

Mg sin(θ) Mg cos(θ) 

 θ Mg 



 مراحل انجام آزمايش
 ابزار مورد نياز

 5منب  تغذيه  -3فلزي با جنس سطوح متفاوت  ةبر -2دار با زاوية شيب قابل تنظيم شيبسطح  -1

 .هاي كوچ  و بزرگوزنه -5اي جاوزنه -4ولتي 

به ساي  آزمايشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمايش  با روش انجام آزمايش براي آشنايي اوليه

 :physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htmhttp//مشاهده نماييد.        را در گزارش تصويري 
 

 گيری ضريب اصطكاك جنبشی بين دو جسم در حالت افقیاندازه -1

ستطح  و در اختيار شما قرار دارد. ابتدا سعي كنيد ستطوح را تميتز   جنس سطوح متفاوت  با برهي  

 را كامالً افقي كنيد. دارشيب

از سطح بره انجام دهيد. زيترا ممكتن است  در     ها را در ي  محدوده معينسعي كنيد تمام آزمايش

روي  ،آلومينيتومي  ها متفاوت باشند. حال بره را از طرف ستطح اصطكاك ،هاي مختلف سطحقسم 

بتراي حركت     ،آنهاي معتين بتر روي   قرار دهيد. سپس با قرار دادن وزنه سطح چوبي روكش شده

 . بدس  آوريد نيوتنبر حسب  نيروي كشش نخ را يكنواخ  قطعه

ي كته از  اهقرار دهيتد. ستپس بته جاوزنت     بره روي هاي ذكر شده راوزنه 1جدول  طبقكار براي اين

بتا   هتاي كوچت   طريق نخي به قطعه چوبي وصل شده اس  آنقدر وزنه اضافه كنيد تا با زدن ضربه

با سرع  يكنواخ  شروع به حرك  كند. در اين حال  اندازه نيروي بره  ،به سطح چكش پالستيكي

 1ي در جتدول  اهوزنة اضافه شده بته جتاوزني بعتالوة وزن جاوزنت    وزن كشش نخ را كه برابر اس  با 

يادداش  كنيد. در اين آزمايش از جرم نخ و اصطكاك قرقره صرف نظر شده اس . وقتي براي تمتام  

ي ستطح  را اين بتار رو  برهسطح  تخته را برگردانده و هاي خواسته شده اين كار را انجام داديد،وزنه

وزن بتره را نيتز بتا     را كامل كنيتد.  1قرار دهيد و آزمايش را تكرار كنيد. جدول  بدون روكشوبي چ

 ترازو اندازه گرفته و يادداش  نماييد.

 گيری ضريب اصطكاك از طريق شيب دادن سطح اندازه -2

 براي انجام آزمايش ابتدا به نكات زير توجه كنيد:

عيتي كه در كنار پايه اصلي نصب شده براي تغيير شيب سطح از كليد دو وض .1

 شيب سطح كم و يا زياد مي شود.  ،استفاده نماييد. با تغيير جه  كليد

 براي خواندن زاويه از نقاله اي كه كنار سطح شيب دار نصب شده استفاده نماييد.  .2

هاي مربوط به هاي آهسته به سطح براي انجام آزمايشبراي وارد كردن ضربه .3

 ضريب اصطكاك جنبشي از چكش پالستيكي استفاده شود.

موتور سطح شيب دار را به دستگاه وصل كرده و  قبل از انجام آزمايش منب  تغذية .4

 آن را روشن كنيد.

 دق  كنيد در حين انجام آزمايش بره از روي سطح شيب دار خارج نشود. .5

http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm


 ،كردن سطح قطعه چوبي از قرار دادن اشياء ديگر، عالم  گذاشتن و لمس .6

 خودداري شود.

بره را  جدا كنيد. سطحآن كفه را از و  قرار دهيد دارشيبرا روي سطح  برة : kگيریاندازهالف( 

)(گذاشته به آرامي شيب سطح بدون روكش چوبي  سطح روي k را زياد كنيد تا جايي كه با زدن

با سرع  يكنواخ  شروع به حرك  كند. در اين حال  زاويه شيب بره كوچ  به سطح،  هايضربه

بار آزمايش را تكرار كنيد.  3يادداش  كنيد. حداقل  2سطح را از روي دستگاه خوانده و در جدول 

 در اين حال  طوري شيب را تنظيم كنيد كه حرك  يكنواخ  و يا با شتاب بسيار كم باشد.

 قطعته چتوبي  فلزي بره را روي : دوباره سطح را به حال  افقي برگردانيد. سطح  sگيریاندازهب(

شروع بته  بره گذاشته به آرامي سطح را آنقدر شيب دهيد تا بدون ضربه زدن به سطح،  بدون روكش

 يادداش  كنيد.  2ها را در جدول بار انجام دهيد و داده 3حرك  كند. اين كار را نيز 

 كامل كنيد. را 2كرده و جدول تكرار چوبي روكش شده ج( مراحل )الف( و )ب( را براي سطح 

 بررسی تغيير نيروی اصطكاك با تغيير مساحت سطح تماس -3

قرار داده و قطعه چتوبي را، يت  بتار از طترف ستطح       بدون روكشچوبي  دارشيببرة را روي سطح 

روي آن قرار دهيد. با شيب  لزي با مساح  كمترفو بار ديگر از طرف سطح فلزي با مساح  بيشتر 

زاوية شيب را براي دو حال  ايستايي و لغزشي، در هر مرحله بدس  آوريد. هر مرحلته   ،دادن سطح

 يادداش  كنيد. 3ها را در جدول شمارة بار انجام داده، داده 3را 

 شيب سطح تغيير گيری ضريب اصطكاك از طريق اندازه -4

آوريد. بره را روي سطح چوبي روكش دار قرار دهيد. كشش را به حال  افقي در دارابتدا سطح شيب

نواخ  حرك  كند. نخ را طوري تنظيم كنيد كه با زدن چند ضربه به سطح شيب دار بره به طور يك

زياد كنيد تا با حال شيب سطح را  يادداش  كنيد. 4ها را در جدول هو وزن ايمجموع وزن جاوزنه

 4دار را در جدول ها در جه  مخالف حرك  كنند. زاويه سطح شيبوزنه حزدن ضربه به سط

بار تكرار كنيد. در اين حال  طوري شيب را تنظيم كنيد كه  3يادداش  كنيد. اين آزمايش را 

  يكنواخ  و يا با شتاب بسيار كم باشد.حرك  

 وارد كنيد.  4به سطح، آزمايش را انجام داده و نتايج را جدول حال بدون ضربه زدن 
 



 هاخواسته
 :1های جدول تحليل داده

، در يت  كاغتذي   بتره هاي اضافه شتده بته   منحني تغييرات نيروي كشش نخ را بر حسب وزنه الف(

خط و با استفاده از آن  معادلة رسم كنيد. اكنوندار و روكش چوبي سطح شيب دارمتري براي ميلي

نحني بدس  آوريد. هر دو منحني را در ي  كاغتذ  مربوط به هر حال  را از روي مضريب اصطكاك 

 يد.هاي مختلف رسم كنمتري ولي با رنگميلي

ها و تقاط  آنها با محورهتاي  را بدون آنكه وزن كنيد از طريق امتداد هر ي  از منحني برهجرم  ب(

ود بنويسيد. چون خطاهايي در آزمايش وج (. رابطه رياضي آن راc2mو  c1mمختصات بدس  آوريد )

را ميتانگين  بتره  دارد به احتمال زياد اين دو جواب يكي نخواهد بود بنابراين براي تقريب بهتر جترم  

 .c(m(اين دو جرم در نظر بگيريد 

گيري شده به وسيله ترازو را با هم مقايسه كرده جرم بدس  آمده از طريق منحني و جرم اندازه ج(

 را بدس  آوريد.  و درصد خطاي نسبي )تفاوت نسبي( اين دو مقدار

 :2های جدول تحليل داده

محاسبه را   sμو  kμ،  (5( و )4هاي )از رابطهرادر هر مرحله بدس  آوريد. با استفاده  θsو kθميانگين 

 اي مي گيريد.با استفاده از نتايج در مورد اثر جنس سطوح چه نتيجه كنيد.

 : 3های جدول تحليل داده

را  sμو  kμ ، (5( و )4هتاي ) از رابطته  حلته بدست  آوريتد. بتا استتفاده     را در هر مر θsو kθميانگين  

و توضيح دهيد كه چرا انتظار  هدر( را با هم مقايسه ك3( و )2طح )كنيد. نتايج مربوط به س همحاسب

 نتايج يكي شود؟ اگر اختالف وجود دارد عل  اختالف را بيان كنيد. رودمي

بدست  آورده و نحتوة    4هتاي جتدول   ه از دادهبا استتفاد ( ضرايب اصطكاك جنبشي و ايستايي را 5

عملكرد آن روي سطح را با رسم كردن بردارهاي نيرو، بتراي قبتل و بعتد از تغييتر جهت  حركت ،       

 توضيح دهيد.

 

 سئواالت

 چرا ترمز كردن ناگهاني اتومبيل بر روي سطح آسفال  خيس عاقالنه نيس ؟ (1

 نيروي اصطكاك ايستايي ثاب  اس ؟ ياآ (2

ستانتيمتري و   10كش ي  متري را روي دو انگش  خود نگه داريد به طوري كه ي  انگشت  در  طي  خ (3

سانتيمتري از وسط آن قرار گيرد. سعي كنيد دو انگش  خود را به تدريج بته يكتديگر    70انگش  ديگر در 

تيجته را  كش باشتند تكترار كنيتد و ن   ها در نقاط مختلف خطنزدي  كنيد. آزمايش را در حالتي كه انگش 

 شرح دهيد.

ها گفته شده است  چنتد ضتربه كوچت  بته      در آزمايشضريب اصطكاك جنبشي چرا براي بدس  آوردن  (4

 اين كار را نبايد بكنيد؟ ضريب اصطكاك ايستايي گيريسطح بزنيد ولي در اندازه

 



 

 3های آزمايش شمارة جدول

 اصطكاك

 
 گيری ضريب اصطكاك جنبشیاندازه -1جدول 

 100 300 500 700 900 (gr)افه شده به برههای اضوزنه

      نيروی اصطكاك سطح و سطح روکش دار

      نيروی اصطكاك سطح بره و  چوب 

 =m جرم مكعب با ترازو 
 

 گيری ضريب اصطكاك جنبشی و ايستايیاندازه -2جدول 

 بره و سطح روکش دار بره و سطح چوبی 

k       

S       

 
 

 بررسی اثر تغيير مساحت تماس بر اصطكاك -3جدول 

 سطح با مساحت کمتر بره و چوب 

k    

S    

 
 

 گيری ضريب اصطكاك جنبشی و ايستابی اندازه -4جدول

 ها به سمت باالبا استفاده از تغيير شيب سطح حرکت وزنه

 بره و چوب 

k    

    کشش

S    

    کشش

 

 

 

 

 


