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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Πειραιά – ΕΚΦΕ Νίκαιας 

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και γραφική της ανάλυση 
 

Εργαστηριακή άσκηση: Κίνηση φυσαλίδας αέρα 
 

Φύλλο εργασίας 
Έννοιες και φυσικά μεγέθη 
Θέση – χρόνος – μετατόπιση – χρονικό διάστημα – ταχύτητα 
 
Στόχοι: 

 Η απόκτηση δεξιοτήτων με τη χρήση μετροταινίας και χρονομέτρου για τον υπολογισμό της 
ταχύτητας ενός σώματος. 

 Η αναγνώριση της σταθερής ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση από τα διαγράμματα       
α) Θέσης – χρόνου        β) ταχύτητας - χρόνου  
 
Εισαγωγικές γνώσεις: 
Η κίνηση κατά την οποία η ταχύτητα διατηρείται σταθερή ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
Αν σε χρονικό διάστημα Δt ένα κινητό μετατοπιστεί κατά  Δx  τότε η ταχύτητα u ορίζεται από τη 
σχέση : u= Δx/ Δt  άρα    Δx= u .Δt   δηλαδή στην ευθύγραμμή ομαλή κίνηση οι μετατοπίσεις είναι 
ανάλογες με τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία πραγματοποιούνται. 
 
Κατασκευή του οργάνου: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:  
• Γυάλινους αναδευτήρες από το Χημείο  
• Διαφανές καλαμάκι 
• Αλφαδόμετρο (ή σωλήνα  ροής οξυγόνου από το φαρμακείο) ευθυγραμμισμένο πάνω σε ξύλινη 
βάση  
• Κλείνουμε το ένα άκρο του σωλήνα με σιλικόνη. Αφού στεγνώσει, προσθέτουμε με σύριγγα το 
υγρό (νερό χρωματισμένο με  καφέ, ή σταγόνες ιωδίου, ή άζαξ έγχρωμο, ή δείκτη, ή μπλε 
οινόπνευμα). Αφήνουμε μια φυσαλίδα στο πάνω μέρος και κλείνουμε και αυτό με σιλικόνη. Στο 
σωλήνα σημειώνουμε χαραγές ανά 4cm (αν πρόκειται για γυάλινους αναδευτήρες Χημείου , με τη 
βοήθεια του χάρακα.  
 
Πορεία της άσκησης 
1. Με τη φυσαλίδα στο ένα άκρο, τοποθέτησε το σωλήνα πάνω στο θρανίο με μικρή κλίση, έτσι 
ώστε η φυσαλίδα να βρίσκεται στο κάτω άκρο.  
2. Παρατήρησε την κίνηση της φυσαλίδας και προσπάθησε να μετρήσεις με το ρολόι σου τις 
χρονικές στιγμές που η επάνω άκρη της περνά από κάθε χαραγή. Άρχισε τις μετρήσεις σου από τη 
στιγμή που η φυσαλίδα περνά από την πρώτη χαραγή.  
3. Με τις μετρήσεις σου συμπλήρωσε τις δύο πρώτες στήλες του πίνακα 
4. Κάνε τους απαραίτητους υπολογισμούς και συμπλήρωσε και τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα 
 
Θέση της άνω 
άκρης της 
φυσαλίδας 

x (cm) 

 
Χρόνος 
 

t (s) 

 
Μετατόπιση 
 

Δx (cm)

Χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών 
χαραγών 

Δt (s) 

 
Ταχύτητα 
u = Δx/Δt  

(cm/s) 
x0=0 t0=0 ---------------- -------------- ------------ 
x1= t1= Δx1=x1-x0= Δt1=t1-t0= v1=Δx1/ Δt1= 
x2= t2= Δx2= x2-x1= Δt2=t2-t1= v2=Δx2/ Δt2= 
x3= t3= Δx3=x3-x2= Δt3=t3-t2= v3=Δx3/ Δt3= 
x4= t4= Δx4 =x4-x3= Δt4 =t4-t3= v4=Δx4/ Δt4= 
x5= t5= Δx5 =x5-x4= Δt5 =t5-t4= v5=Δx5/ Δt5= 
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5. Συμπέρασμα: Από τη μελέτη της κίνησης της φυσαλίδας προκύπτει ότι η ταχύτητά της παραμένει 
………………….. και ίση με ……………….. Η φυσαλίδα κάνει …………….    ………….   κίνηση. 
 
6. Με τα στοιχεία αυτού του πίνακα κάνε τη γραφική παράσταση της θέσης της φυσαλίδας σε 
συνάρτηση με το χρόνο. 
7.  Με τα στοιχεία του ίδιου πίνακα κάνε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας της φυσαλίδας σε 
συνάρτηση με το χρόνο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Συμπληρωματικές δραστηριότητες  
1. Να επιλέξεις μια ενδιάμεση χρονική στιγμή. Από τη γραφική παράσταση προσδιόρισε τη θέση 
της σταγόνας τη στιγμή αυτή. Επιβεβαίωσε την πρόβλεψή σου επαναλαμβάνοντας το πείραμα.  
2. Άλλαξε την κλίση του σωλήνα. Ποια είναι η επίδραση της κλίσης στην ταχύτητα της φυσαλίδας; 
3. Χρησιμοποίησε σωλήνες με διαφορετικού μεγέθους φυσαλίδες. Ποια είναι η επίδραση του 
μεγέθους της φυσαλίδας στην ταχύτητά της;  
4. Χρησιμοποίησε σωλήνες  με διαφορετικά υγρά (χρωματισμένο νερό, οινόπνευμα, λάδι). Ποια 
είναι η επίδραση του είδους του υγρού στην ταχύτητα της φυσαλίδας;  
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