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ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………                  Ηµεροµηνία ………………….. 
 
ΤΑΞΗ Β΄ Οµάδα  ….   Ονοµατ/µο µαθητ. …………………………………………………….. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ  - ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ  

 
ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ 

      Πρώτα κάνουµε επίδειξη του  χρονοµετρητή  και εξηγούµε τη λειτουργία του. 
Παράγουµε µια χαρτοταινία τραβώντας µε το χέρι η δένοντάς την σε αµαξίδιο. 
Τονίζουµε ότι το ίδιο αποτέλεσµα θα είχα αν, αντί να τραβάω τη χαρτοταινία µε το χέρι µου, 
να τραβάω τον χρονοµετρητή πάνω στην χαρτοταινία που θα είναι στερεωµένη στο 
τραπέζι. ∆ηλαδή οι κουκίδες θα δείχνουν που είναι το χέρι µου κάθε χρονική στιγµή. 
Άρα θα µπορούσα να τις κάνω µε το χέρι µου αν ήµουν τόσο γρήγορος. 
Εξηγούµε ότι αν η κίνηση είναι αργή και δεν θέλω να κάνω κουκίδες κάθε 0,02 sec αλλά 
κάθε 2 ή 5 δευτερόλεπτα θα µπορούσα να το κάνω µε το χέρι µου, αρκεί να µου µετρούσε 
κάποιος το χρόνο και να µου έλεγε κάθε πότε να βάζω κουκίδα. 
Την ίδια δουλειά κάνει το χέρι µας όταν παρακολουθεί µε τη µύτη του µολυβιού την κίνηση 
µιας φυσαλίδας αέρα µέσα σε ένα διαφανή σωλήνα µε νερό. 
Η ταχύτητα του χεριού µου είναι και ταχύτητα της φυσαλίδας, την οποία µπορώ να κάνω 
όσο αργή θέλω παίζοντας µε την υψοµετρική διαφορά των δύο άκρων του σωλήνα. 
Την εκτέλεση του πειράµατος θα την κάνουν δύο µαθητές.  
Ο ένας θα κάνει την χρονοµέτρηση και θα δίνει την εντολή και ο άλλος θα βάζει τις 
κουκίδες. ∆ηλαδή οι δυο τους θα κάνουν τη δουλειά που κάνει ο χρονοµετρητής. 
Αυτός που θα βάζει τα σηµάδια παρακολουθεί το πίσω µέρος τις φυσαλίδας µε τη µύτη του 
µολυβιού ώστε να εκµεταλλευτούµε όλο το µήκος του σωλήνα.  

 ΠΕΙΡΑΜΑ  
 
Προσδιορισµός της θέσης µε τη  βοήθεια χάρακα και χρονοµέτρου 
 

• Φέρνουµε µία γραµµή κατά µήκος της σελίδας. 
• Βάζουµε το χαρτί πάνω στο σκληρό βιβλίο και πάνω στη γραµµή ή παράλληλα 

βάζουµε το σωλήνα µε τη φυσαλίδα. 
• Πειραµατιζόµαστε βάζοντας κάτω από το  ένα άκρο του βιβλίου ένα άλλο βιβλίο ή 

τετράδιο. 
• Πρέπει ο χρόνος κίνησης της φυσαλίδας να είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα, ώστε 

αν βάζουµε κουκίδα κάθε 5 δευτερόλεπτα να πάρουµε τουλάχιστον 6 διαστήµατα. 
• Παρακολουθούµε το πίσω µέρος της φυσαλίδας ώστε να εκµεταλλευτούµε όσο 

δυνατό µεγαλύτερο µήκος σωλήνα. 
• Αυτός που θα χρονοµετρήσει σηκώνει λίγο το χαµηλότερο άκρο του σωλήνα ώστε η 

φυσαλίδα να είναι εντελώς στην κάτω άκρη. Θα δίνει εντολή κάθε 5 sec. 

Στόχοι: 1).Να καθορίζουµε ένα σύστηµα αναφοράς και να το χρησιµοποιούµε για τον προσδιορισµό της θέσης ενός 
αντικειµένου πάνω σε µια ευθεία γραµµή. 
2). Να χρησιµοποιούµε το χρονοµετρητή για την µελέτη ευθύγραµµων κινήσεων. 
3). Να επεξεργαζόµαστε µια χαρτοταινία χρονοµετρητή και να αντλούµε από αυτή πληροφορίες για την κίνηση ενός 
σώµατος. 
  
Όργανα – Υλικά 
Γυάλινος σωλήνας µε νερό και φυσαλίδα αέρα. 
Χάρακας – Χρονόµετρο ή οποιοδήποτε ρολόι µετράει δευτερόλεπτα. Ακόµα καλύτερα θα ήταν τα µεγάλα ρολόγια 
τοίχου που ο δείκτης τους κάνει το βήµα ανά δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα ακούγεται το τάκ. 
Μία σελίδα χαρτί µήκους τουλάχιστο ίσο µε το µήκος του σωλήνα. 
Ένα κοµµάτι κόντρα πλακέ ή ένα βιβλίο ή τετράδιο µε σκληρά εξώφυλλα µε ανάλογο µήκος. 
Ηλεκτρικός χρονοµετρητής αν υπάρχει                                                                        ΟΧΙ τραίνα και αυτοκίνητα 
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• Αυτός που θα βάζει τις κουκίδες παρακολουθεί το πίσω άκρο της φυσαλίδας µε τη 
µύτη του µολυβιού πάνω στη γραµµή. 

• Ο πρώτος αφήνει την άκρη του σωλήνα να ακουµπήσει πάνω στο χαρτί και µετά 
από λίγο, δηλαδή αφού φανεί το πίσω µέρος της φυσαλίδας, λέει « Μηδέν», είναι το 
t=0, και ο σηµαδευτής κάνει σηµάδι πάνω στη γραµµή, είναι το χ=0. 

• Κάθε 5 sec ο ένας δίνει εντολή και ο άλλος κάνει σηµάδι πάνω στη γραµµή, µέχρι να 
φθάσει η φυσαλίδα στο άλλο άκρο του σωλήνα. 

 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

  
Α)  Με το χάρακα µετράµε την απόσταση κάθε σηµαδιού από την αρχή (χ=0) και 
συµπληρώνουµε τον πίνακα 1. 
. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Χρόνος κίνησης    t   (s) Θέση της φυσαλίδας   χ   (cm) 

0 0 
5  

10  
15  
20  
25  
30  

 
Με βάση τις πειραµατικές τιµές του πίνακα 1  κάνουµε  το αντίστοιχο διάγραµµα       θέσης 
(χ) και χρόνου (t). 
 
Θέση χ 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

            (0,0) 
 
 
Τι  µορφή έχει η γραµµή που σχηµατίζεται και σε ποιο συµπέρασµα µας οδηγεί για τη 
σχέση των  φυσικών µεγεθών θέσης  - χρόνου ;  ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
Β)  Με το χάρακα µετράµε τα διαστήµατα µεταξύ των κουκίδων ∆χ1, ∆χ2, ∆χ3 κλπ. Με 
δεδοµένο ότι χρόνος µεταξύ των διαδοχικών κουκίδων είναι 5 sec, ισχύει ότι σε ίσους 
χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα;    ΝΑΙ – ΟΧΙ    (υπογραµµίζουµε το σωστό). 
 
Αν ΟΧΙ  που οφείλονται οι διαφορές ;  …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Χρόνος   t  (s) 


