
Μέηπηζη ζςνηελεζηή ιξώδοςρ 

1. Θεωπία 

Όηαλ έλα ζθαηξίδην ππθλόηεηαο ρσ αθήλεηαη λα πέζεη θαηαθόξπθα εληόο 

πγξνύ ππθλόηεηαο ρυ, ελεξγνύλ πάλσ ηνπ: ην βάξνο ηνπ B , ε άλσζε A   

θαη ε αληίζηαζε F  από ην πγξό (Εηθόλα 1). Η αληίζηαζε ηνπ πγξνύ πεξη-

γξάθεηαη από ην λόκν ηνπ Stokes: 6F r   , όπνπ μ είλαη ν ζπληειε-

ζηήο ημώδνπο ηνπ πγξνύ, r ε αθηίλα ηνπ ζθαηξηδίνπ θαη υ ε ηαρύηεηά ηνπ. 

Καζώο ε άλσζε θαη ην βάξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο εληόο ηνπ π-

γξνύ είλαη ζηαζεξέο, ελώ ε αληίζηαζε ηνπ πγξνύ απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε 

ηεο ηαρύηεηαο, ε θίλεζε ηνπ ζθαηξηδίνπ είλαη αξρηθά επηηαρπλόκελε. Όκσο 

γηα θάπνηα ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ 

ζην ζθαηξίδην κεδελίδεηαη, θαη από ην ζεκείν απηό ην ζθαηξίδην θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η ηηκή απηή ηεο ηαρύηεηαο νλνκάδεηαη οριακή ταχύτητα. Από ηε ζπλζήθε 

ηζνξξνπίαο 0F   πξνθύπηεη: 
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Από ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζπκπεξαίλνπκε πσο ε γξαθηθή παξάζηαζε 2( )f r   είλαη επζεία 

γξακκή, από ηελ θιίζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ημώδνπο ηνπ πγξνύ. 

2. Πποεπγαζία 

α. ε νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κάδαο 113,6 g ηνπνζεηήζακε 66 ml παρύξεπζηνπ πγξνύ απνξξππα-

ληηθνύ πηάησλ. ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ε κάδα ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ πεξηερόκελνπ α-

πνξξππαληηθνύ βξέζεθε 181,7 g θαη ζπλεπώο ε «θαζαξή» κάδα ηνπ απνξξππαληηθνύ ππνινγί-

ζηεθε σο: 181,7 g – 113,6 g = 68,1 g. Σειηθά ε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ ππνινγίζηεθε: 
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β. Η κάδα 4 αηζάιηλσλ ζθαηξηδίσλ -δηακέηξνπ 8mm ην θαζέλα- βξέζεθε ίζε κε 8 g. Η ππθλόηε-

ηα ησλ ζθαηξηδίσλ ππνινγίζηεθε: 

3
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Σν απνηέιεζκα -κε κηθξέο απνθιίζεηο- επηβεβαηώζεθε θαη κε άιια αηζάιηλα ζθαηξίδηα δηαθνξε-

ηηθώλ δηαζηάζεσλ. 

Εικόνα 1 



γ. ε γπάιηλν δνρείν δέζεο πνπ ην γεκίζακε κε ην παρύξεπζην πγξό απνξξππαληηθό, ζεκεηώζα-

κε κε ηε βνήζεηα καξθαδόξνπ δύν ραξαγέο ζε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο y = 5 cm. Ελ 

ζπλερεία βηληενζθνπήζακε ηελ θίλεζε εληόο ηνπ πγξνύ 9 δηαθνξεηηθώλ αηζάιηλσλ ζθαηξηδίσλ 

κε δηακέηξνπο κεηαμύ 8 mm θαη 4 mm. Σν βίληεν «Viscosity.mp4» πνπ πξνέθπςε κπνξεί λα α-

λαθηεζεί κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ: https://www.youtube.com/watch?v=irChFpp4DGk.  

 

Εικόνα 2: Σηιγμιόηςπο από ηο βίνηεο 

3. Ανάλςζη ηος βίνηεο 

α. Μεηαθνξηώλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν ζηνλ θαη ην αλνίγνπκε ζην Tracker. 

β. Δεκηνπξγνύκε κηα ξάβδν βαζκνλόκεζεο κήθνπο 0,05m, θαη ηνπνζεηνύκε ηα άθξα ηεο ζηηο 

δύν νξηδόληηεο γξακκέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπάιηλνπ δνρείνπ. 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο, κπνξνύκε λα απνθξύςνπκε ηε ξάβδν βαζκνλόκεζεο. 

γ. Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ «Ρπζκίζεηο βίληεν θιηπ» νξίδνπκε σο αξρηθό θαξέ ην θαξέ 233, 

ηειηθό ην θαξέ 244 θαη κέγεζνο βήκαηνο 1. 

δ. Δεκηνπξγνύκε έλα πιηθό ζεκείν κε ην όλνκα «ώκα Α» γηα ηελ ηρλειαζία ησλ εληόο ηνπ π-

γξνύ θηλνύκελσλ ζθαηξηδίσλ. Με Ctrl + Shift + θιηθ ζεκεηώλνπκε ην ίρλνο ηνπ ζθαηξηδίνπ ησλ 

8 mm ζην πξώην θαξέ ηνπ βίληεν θιηπ. ην παξάζπξν «Απηόκαην καξθάξηζκα» επηιέγνπκε «Έ-

ξεπλα» θαη ην Tracker νινθιεξώλεη ηελ απηόκαηε ηρλειαζία ηνπ πξώηνπ ζθαηξηδίνπ. 

ε. Με δηπιό θιηθ ζηελ πεξηνρή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ (πάλσ δεμηό κέξνο ηνπ θεληξηθνύ παξα-

ζύξνπ ηνπ Tracker) αλνίγνπκε ην «Εξγαιείν δεδνκέλσλ» ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ζέζεο – ρξόλνπ γηα ην πιηθό ζεκείν «ώκα Α» πνπ αληηζηνηρεί ζην ζθαηξίδην δηακέ-

ηξνπ 8 mm (Εηθόλα 3). Επηιέγνπκε κηθξό αξηζκό (π.ρ. 5) ζεκείσλ ζην ηέινο ηεο γξαθηθήο πα-

https://www.youtube.com/watch?v=irChFpp4DGk


ξάζηαζεο θαη ζρεδηάδνπκε ηελ θαιύηεξε επζεία πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα (επηιέγνληαο «Κα-

κπύιεο πξνζέγγηζεο» ζην κελνύ «Αλάιπζε» θαη ελ ζπλερεία «Επζεία» ζην «Όλνκα ζπλάξηεζεο 

πξνζέγγηζεο»). Σν Tracker πξνζδηνξίδεη ηελ εμίζσζε ηεο θαιύηεξεο επζείαο, από ηελ θιίζε ηεο 

νπνίαο πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηηκή ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο πνπ απνθηάεη ην ζθαηξίδην αηά ηελ θί-

λεζή ηνπ κέζα ζην πγξό: 0,1084 /m s  . 

 

Εικόνα 3: Γπαθική παπάζηαζη θέζηρ - σπόνος για ηο ππώηο ζθαιπίδιο 

η. Επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππόινηπα ζθαηξίδηα ηελ θίλεζε ησλ νπνίσλ έ-

ρνπκε θαηαγξάςεη ζην βίληεν, θαη παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα (1). 

Πίνακαρ 1: Τα πειπαμαηικά δεδομένα 

Καρζ Διάμετρος σφαιριδίου 
d (mm) 

ακτίνα 
r (m) 

r2 (m2) 
Οριακή ταχφτητα 

υορ (m/s) Αρχή Τζλος 

233 244 8,0 0,00400 0,0000160 0,10840 

336 347 7,5 0,00375 0,0000141 0,09646 

442 455 7,0 0,00350 0,0000123 0,08372 

552 568 6,5 0,00325 0,0000106 0,07275 

664 684 6,0 0,00300 0,0000090 0,06192 

775 797 5,5 0,00275 0,0000076 0,05441 

912 939 5,0 0,00250 0,0000063 0,04363 

1059 1092 4,5 0,00225 0,0000051 0,03652 

1209 1251 4,0 0,00200 0,0000040 0,02743 

ηηο κεηξήζεηο ηνπ Πίλαθα (1) έρνπκε δηαηεξήζεη πεξηζζόηεξα δεθαδηθά ςεθία από απηά πνπ 

επηβάιιεη ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, γηα λα απνθύγνπκε επηπιένλ ζθάικαηα ιόγσ ζηξνγγπιν-



πνίεζεο θαζώο αθνινπζεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κέζσ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

δ. Με ηε βνήζεηα ηνπ Excel ζρεδηάδνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε υορ = f(r
2
). 

 

Εικόνα 4: Γπαθική παπάζηαζη ςοπ = f(r2) 

ρεδηάδνπκε επίζεο (Εηθόλα 4) θαη ηελ επζεία πνπ πξνζεγγίδεη θαιύηεξα ηα πεηξακαηηθά δεδν-

κέλα. Η θιίζε ηεο επζείαο πξνθύπηεη ίζε κε : α = 6873 m
-1

s
-1

. Από ηε ζεσξεηηθή κειέηε όκσο 

έρνπκε : 
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4. Εναλλακηική λύζη 

Ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην βίληεν «Steel Ball Dropped in a Viscous Fluid». 

Πξόθεηηαη γηα κηα παξαγσγή ηνπ MIT πνπ κπνξείηε λα κεηαθνξηώζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο 

από ην ζύλδεζκν: https://www.youtube.com/watch?v=K389Fw2U5sk. Χξεζηκνπνηνύληαη αηζά-

ιηλα ζθαηξίδηα πνπ αθήλνληαη λα θηλεζνύλ ζε ζηξόπη θαιακπνθηνύ ππθλόηεηαο πεξίπνπ 1,3 

g/ml. ην ελ ιόγσ βίληεν ε απόζηαζε ησλ ζθαηξηδίσλ από ηα ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ θαζώο πέ-

θηνπλ είλαη κηθξή, θαη ζπλεπώο νη ππνινγηζκνί κε απηή ηε δηαδηθαζία νδεγνύλ ζε ζεκαληηθόηε-

ξα ζθάικαηα ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ημώδνπο ηνπ ξεπζηνύ. 
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