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Μανδηλιώτης Σωτήρης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σκοπός: Να επαληθευτεί ότι στην Ε.Ο.Κ οι διανυόµενες µετατοπίσεις είναι
ανάλογες των αντίστοιχων χρόνων.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
• Πάνω στο θρανίο το̟οθέτησε ένα λε̟τό γυάλινο σωλήνα, κλειστό και α̟ό τα δύο
άκρα. Μέσα ο σωλήνας ̟εριέχει χρωµατισµένο νερό ̟ου αφήνει χώρο για µια
µικρή φυσαλίδα αέρα.
• Με τη βοήθεια ενός µικρού αντικειµένου (̟.χ. χοντρό βιβλίο) ανασήκωσε το ένα
άκρο του σωλήνα.
• Η φυσαλίδα αρχίζει να κινείται µε σταθερή ταχύτητα.
• Με ένα χρονόµετρο χρονοµέτρησε την κίνηση α̟ό 0 έως 5, 10, 15, 20 cm. (Για
λιγότερα σφάλµατα, οι µετρήσεις να είναι τουλάχιστο δύο για κάθε θέση).
• Υ̟ολόγισε το µέσο όρο των χρόνων. Πού οφείλονται οι α̟οκλίσεις στις µετρήσεις;

Να συµπληρώσεις τον πίνακα χρησιµοποιώντας τις πειραµατικές τιµές.
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Συµ̟έρασµα: Α̟ό τη µελέτη της κίνησης της φυσαλίδας ̟ροκύ̟τει ότι η ταχύτητά
της ̟αραµένει ………………….. και ίση µε ……………….. Η φυσαλίδα κάνει κίνηση
………………… ………………...
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Με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα κάνουµε τις γραφικές παραστάσεις θέσης
– χρόνου και ταχύτητας – χρόνου

Παρατηρώντας τα διαγράµµατα συµπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις
1

Η µορφή του διαγράµµατος θέσης – χρόνου είναι …… ..…………… γραµµή,

̟ου ̟ερνά α̟ό την αρχή των αξόνων. Όταν το γράφηµα θέσης – χρόνου έχει αυτή τη
µορφή, η κίνηση είναι ……………… ……………….

2

Το γράφηµα ταχύτητας – χρόνου ̟αριστάνεται α̟ό µια ευθεία γραµµή,

………………… στον άξονα του χρόνου. Α̟ό το γράφηµα ̟ροκύ̟τει ότι η ταχύτητα
της φυσαλίδας είναι ………………… και ίση µε u= ………
Συµπληρωµατικές δραστηριότητες
1.
Άλλαξε την κλίση του σωλήνα. Ποια είναι η ε̟ίδραση της κλίσης στην
ταχύτητα της φυσαλίδας; (Αν υ̟άρχει χρόνος συµ̟ληρώστε νέο ̟ίνακα
χρησιµο̟οιώντας τις ̟ειραµατικές τιµές και κάντε τις γραφικές ̟αραστάσεις θέσης –
χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στα ίδια διαγράµµατα).
2.
Να ε̟ιλέξεις µια ενδιάµεση χρονική στιγµή. Α̟ό τη γραφική ̟αράσταση
̟ροσδιόρισε τη θέση της σταγόνας τη στιγµή αυτή. Ε̟ιβεβαίωσε την ̟ρόβλεψή σου
ε̟αναλαµβάνοντας το ̟είραµα.
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