
ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ -Γιάννησ Θάνοσ 

 

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (Παρατήρηςη φυςαλίδασ)   

Ζνα απλό πείραμα για τη μελζτη τησ ευθφγραμμησ ομαλήσ κίνηςησ είναι η παρατήρηςη τησ κίνηςησ 

μιασ φυςαλίδασ , μζςα ςε ςωλήνα με νερό.  Λόγω του μεγάλου ιξώδουσ του νεροφ, η φυςαλίδα 

αποκτά γρήγορα ςταθερή (οριακή) ταχφτητα. Ο ςωλήνασ τοποθετείται με μικρή κλίςη και η ταχφτητα 

τησ κίνηςησ είναι μικρή. Οι μετρήςεισ μποροφν να γίνουν με τη βοήθεια χάρακα και απλοφ ρολογιοφ. 

την παρακάτω εικόνα φαίνεται η διάταξη. 

 

Η διαδικαςία μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια του προβολζα διαφανειών.  

   

 

  

  



ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ -Γιάννησ Θάνοσ 

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ (Παρατήρηςη φυςαλίδασ) 

Απαιτοφμενα υλικά: ωλήνασ με υγρό και μικρή φυςαλίδα-Χρονόμετρο-Χάρακασ 
1. Σοποθετείςτε το ςωλήνα ζτςι ώςτε η κλίςη του να επιτρζπει την αργή κίνηςη τησ φυςαλίδασ. Δίπλα 
του και παράλληλα μ’ αυτόν τοποθετείςτε το χάρακα.  
2. ημειώςτε ςτον παρακάτω πίνακα τη ςτιγμή που η άκρη τησ φυςαλίδασ περνά από το ςημείο ‘0’ 
του χάρακα και τισ ςτιγμζσ που η ίδια άκρη περνά από τισ θζςεισ ‘5’, ‘10’, ‘15’, ‘20’. Τπολογίςτε τισ 
διαδοχικζσ διαφορζσ Δx και Δt και από αυτζσ την ταχφτητα v. 

Πίνακασ 1 

α/α x (cm) t (s) Δx (cm) Δt (s) v (cm/s) 

1 0     

2 5     

3 10     

4 15     

5 20     

3. Σοποθετείςτε τισ τιμζσ x,t ςτον παρακάτω τετραγωνιςμζνο χώρο, αφοφ βαθμολογήςετε κατάλληλα 
τουσ άξονεσ. χηματίςτε το διάγραμμα x(t). 
          x (cm)        Διάγραμμα 1 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

         t (s) 
Σι μορφή ζχει το διάγραμμα που καταςκευάςατε; 

 

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1,2,και 3 για λίγο μεγαλφτερη κλίςη του ςωλήνα. υμπληρώςτε τον πίνακα 
2 και τοποθετείςτε τισ τιμζσ ςτο ίδιο διάγραμμα 1. 

Πίνακασ 2 

α/α x (cm) t (s) Δx (cm) Δt (s) v (cm/s) 

1 0     

2 5     

3 10     

4 15     

5 20     

Σι παρατηρείτε; 

 

 

5. Σοποθετείςτε τισ τιμζσ v,t των δυο πειραμάτων ςτο παρακάτω διάγραμμα 2 και ςχηματίςτε τα 
διαγράμματα v(t). 
       v (cm/s)     Διάγραμμα 2 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

         t (s) 


