
Imię i nazwisko: Michał Mandrysz  

 

Strona 1 z 5 
 

Doświadcznenie D3. 

Część teoretyczna 

Zadanie to można rozwiązad nagrywając (niemal idealny) ruch spadający balonika po linii prostej obok taśmy 
mierniczej i odczytując z niej przemieszczenie w ruchu balonika, jakie nastąpiło pomiędzy dwiema kolejnymi 

klatkami. Na balonik działa oczywiście siła grawitacji , gdzie  - masa balonika, - wektor przyśpieszenia 

grawitacyjnego. Jednak balonik jest obiektem bardzo lekkim, o stosunkowo dużej powierzchni i objętości, na który w 
zależności od stopnia nadmuchania balonika (a więc jego promienia) oraz jego prędkości, działa siła oporu 
spowodowana lepkością powietrza. Można ją obliczyd korzystając z prawa Stokesa dla obiektu o kształcie kuli, które 
wyraża się wzorem: 

 

Gdzie  - lepkośd powietrza, - promieo obiektu (tutaj promieo balonika),  - prędkośd obiektu (tutaj prędkośd 

balonika) 

Zatem ruch balonika możemy wektorowo opisad równaniem:  

Na razie odstąpimy od szczegółowego, ścisłego rozwiązania teoretycznego, w celu uzyskania prostszych postaciowo 
wzorów. Przyjmując, że prędkośd balonika pomiędzy kolejnymi klatkami nie ulega zbyt dużej zmianie, tak, że siła 
oporu powietrza jest stała w tym ułamku sekundy. Wtedy przyśpieszenie balonika na między dwoma kolejnymi 

klatkami  i  będziemy mogli obliczyd ze wzoru . Skąd , gdzie 

,  – zmierzona odległośd przebyta przez balonik między klatkami  i . 

Wzór ten jest rekurencyjny i obliczenie  jest możliwe dopiero po obliczeniu przyśpieszeo 

występujących w poprzednich fazach (klatkach). 

Wracając do ścisłego opisu, rezygnując z zapisu wektorowego, zauważamy, iż łatwo to równanie przekształcid do 

postaci różniczkowej . Po rozdzieleniu zmiennych otrzymamy  

Przy całkowaniu pamiętamy, że  i otrzymujemy 

   skąd: 

(1)  

Zależności drogi od czasu, a także przyśpieszenia od czasu, można otrzymad poprzez odpowiednio scałkowanie i 
zróżniczkowanie równania (1), pamiętając, że , otrzymujemy: 

(2)  

(3)  

Równanie (1) mówi nam, że prędkośd balonika dąży do stałej wartości, która wynosi , 

więc wtedy przyśpieszenie nie występuje, co jest zgodne ze wzorem (3). Z równania (3) widad ponadto, że , 

więc teoretycznie przyśpieszenie balonika w początkowej fazie ruchu wynosi . W części doświadczalnej postaramy 

się doświadczalnie wyznaczyd to przyśpieszenie ekstrapolując wykres przyśpieszenia od czasu 
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W powyższym rozumowaniu pominęliśmy także energię balonika związaną z jego rotacją, która jest równa w 
przybliżeniu energii kinetycznej ruchu obrotowego sfery, jednak w części doświadczalnej postaramy się zapobiec 
rotacji sfery. 

Część doświadczalna 

Przed rozpoczęciem pomiarów przygotowano pokój, w którym odbyło się doświadczenie tak, aby nie pojawiły się 
żadne zbędne zawirowania powietrza, wiatry itp. Przez cały czas trwania doświadczenia w pomieszczeniu 
utrzymywana była stała temperatura powietrza mająca wielki wpływ ma lepkośd powietrza. 

Rysunek 1 przedstawia jak wyglądał układ pomijając komputer: 

Układ pomiarowy składał się z taśmy mierniczej zaczepionej na półce 
przyściennej, 4 baloników – 2 żółtych i 2 zielonych, o różnym stopniu 
nadmuchania, kamery cyfrowej nagrywającej film z częstotliwością 10 
klatek na sekundę oraz komputera z programem VirtualDub, 
pozwalającym przeglądad pojedyncze klatki filmu i mierzyd odległości 
w pikselach (i przekładad te odległości na cm według znajdującej się 
obok balonika taśmy mierniczej) pomiędzy dwoma punktami na dwóch 
różnych klatkach filmu. 

Kamera była ustawiona nieruchomo około metr od taśmy mierniczej, 
w położeniu, w którym efekty perspektywy nie były zaniedbywane. Po 
jej włączeniu wykonana została seria pomiarów po dwa-trzy razy z 
każdym rodzajem balonika (tj. małym żółtym, dużym żółtym, małym 
zielonym, dużym zielonym). Do puszczania balonika wykorzystano 
linijkę i półkę przyścienną. Odległośd balonika od ściany była na tyle 
duża, że przyciąganie elektrostatyczne między balonikiem a ścianą było 
także zaniedbywanie małe. 

Seria zdjęd przedstawiająca 6 pierwszych klatek ruchu balonika. 

   

   
 

Dzięki programowi komputerowemu okazało się, iż nie jest konieczne puszczanie balonika dokładnie równo z 
początkiem taśmy mierniczej, gdyż pokonaną odległośd przez balonik w 1/10 *s+ można bardzo dokładnie 
„komputerowo” przenieśd na taśmę mierniczą. W rzeczywistości jedynym problemem był zamazany obraz balonika, 
który został rozwiązany poprzez mierzenie odległości pomiędzy najniższymi wyraźnymi dwoma punktami każdych 
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dwóch obrazków. Błąd pomiaru tej wielkości został oceniony na 0,5 [cm]. Tabela 1 przedstawia uzyskane wyniki. Jeśli 
chodzi o baloniki tych samych „typów”, wyniki nie różnią się zbyt od siebie, każdorazowo wyniki doświadczenia były 
bardzo zbliżone do siebie. 

TABELA 1 

balonik  1/10 [S]  2/10 [s]  3/10 [s]  4/10 [s]   5/10 [s]   6/10 [s]   7/10 [s]  8/10 [s]  

Mały 
żółty 

2 6 9 13 15    

 2 6 9 13 15    

Duży 
żółty 

1 2,5 4,5 6 7,5 8,5 11 13 

 1 3 5 6,5 8 9,5 12 14 

Mały 
zielony  

1,5 5 9 12 14    

 2 6 9,5 13,5 16,5    

Duży 
zielony 

1,5 3,5 5,5 7,5 9 10 11,5  

 1,5 3,5 5,5 6,5 7,5 9 10  

Tabela uzyskanych wyników przebytej odległości pomiędzy dwoma sąsiednimi klatkami w *cm+. 

Pierwszą wartą uwagi rzeczą, mimo, że trudną do wyjaśnienia, jest liniowośd wykresu wartości podanych w tabeli w 
zależności od czasu, co przedstawia poniższy 

wykres.  

Po przekształceniach uzyskano też poniższy wykres zależności położenia od czasu 

 Części dziesiętne sekundy -> 
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Łatwo zauważyd, że wykres ten początkowo wykazuje cechy wykresu ruchu przyśpieszonego jednak w koocowej fazie 
staje się liniowy, co oznacza, iż balon zaczyna poruszad się niemal ze stałą prędkością. 

Na wykresie 3  przedstawiono także dwie krzywe reprezentujące rozwiązanie zgodne z modelem oporu 

powietrza Stoksa. Zmierzone masy i rozmiary (za pomocą taśmy mierniczej) baloników wynosiły - Baloniki 
żółte: , Baloniki zielone: . Promieo małego balonika żółtego i zielonego: 

, dużego żółtego i zielonego: . Lepkośd powietrza pobrana z tablic wyniosła: 

. Dla przejrzystości wykresu nie przedstawiliśmy wykresów dla obydwu powtórzeo. 

 Części dziesiętne sekundy -> 
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mały żółty 2 400,0 133,3 44,4 128,9 169,5 138,6   

duży żółty 2 200,0 66,7 22,2 84,4 79,0 77,2 76,4 91,4 

zielony mały 2 400,0 133,3 44,4 148,9 178,1 165,6   

zielony duży 2 300,0 33,3 11,1 82,2 63,8 57,7 64,0  

Zajmiemy się teraz wyznaczaniem przyśpieszenia balonika w pierwszej fazie jego lotu. Gdyby funkcja przyśpieszenia 
była liniowa, wówczas nie byłoby problemu i ekstrapolowalibyśmy ją za pomocą linii prostej, popełniając stosunkowo 
mały błąd. W tym wypadku z monotoniczności funkcji wnioskujemy, że ekstrapolacja w ten sposób da wynik 
zaniżony. Jednak jest to jedyna rzecz, jaką mogliśmy w tej chwili zrobid. Ekstrapolując te wykresy geometrycznie za 
pomocą cienkiej linii, otrzymujemy, że przyśpieszenie początkowe dla dużego żółtego balonika wynosi około 

, przyśpieszenie dużych zielonych około , przyśpieszenie małych zielonych i żółtych od 

. Ogółem można by rzec, że przyśpieszenie baloników jest z grubsza rzecz biorąc, dwa razy mniejsze 

od g, podczas gdy według modelu teoretycznego balonik powinien mied na początku przyśpieszenie równe g. 

Ewidentne różnice pomiędzy przyjętym modelem teoretycznym, a wynikami doświadczeo skłaniają do dyskusji ich 
przyczyn oraz powtórzenia doświadczenia z większą dokładnością. Postąpiono tak utrzymując niemal identyczne 
wyniki. Rozważono możliwośd działania siły wyporu na balonik, gdyż powietrze wdmuchiwane z płuc jest cieplejsze 
od powietrza normalnego. Model teoretyczny dla przykładowego dużego zielonego balonika został, więc 

zmodyfikowany o siłę wyporu, różnica jednak była tak mała ( ), że nie warto przytaczad tu 

całego, dosyd długiego rozumowania. Drugim powodem dla tych różnic mógł byd nieidealnie kulisty kształt balonika, 
oraz jego szorstkośd. Szorstkośd gumy znacząco zwiększa siły oporu ruchu i można przyjąd to za główny powód różnic 
w wynikach. 

 Części dziesiętne sekundy -> 


