
PLANADOR SUBMARí (GLIDER)
Fes-t’ho tu mateix

1. Talla l’èmbol de la xeringa de manera que només faci 2,5 cm de llarg.

2. Talla el sobrant de plàstic de la part de darrere de la xeringa. Aquest tub serà el cos del 
prototip del glider (planador submarí).

3. Construeix les ales tallant 4 triangles de pvc, de 10 a 11,5 cm de llarg i 3 d’ample. Encara que els 
gliders reals només tenguin dues ales, perquè aquest model sigui estable en necessitem quatre.

4. Aferra les ales a la xeringa en angle de 90 graus i en posició nord, sud, est i oest. És important 
que les ales quedin rectes longitudinalment en el tub de la xeringa i el més a prop possible 
d’un angle recte.

5. Utilitza la cinta aïllant groga i negra per acolorir la xeringa i que sembli un glider real.

1. Omple l’aquari amb aigua de l’aixeta fins a uns deu centímetres de la boca.

2. Omple el vas de precipitats fins a la meitat amb l’aigua de l’aixeta. Afegeix-li un grapat o dos 
de sal i remou bé. La sal, millor si és de gra gruixut i no conté additius especials.

3. Omple un dels gliders que has construït amb la barreja d’aigua salada. L’has de mantenir en 
posició vertical i pressionar cap amunt per eliminar qualsevol bombolla d’aire.

4. Deixa un dels gliders que has construït buit, o amb una petita quantitat d’aire en el seu interior.

5. Fes planejar els gliders situant-los en posició horitzontal dins l’aquari (a la superfície si està 
ple d’aigua salada, o prop del fons si està ple d’aire). Empeny-los cap endavant abans de 
deixar-los anar. Hauria d’enfonsar-se primer el cap i no la cua.

•	 Aquari gran ple d’aigua de l’aixeta
•	 sal gruixuda
•	 balança
•	 dues xeringues de 60 cc

•	 planxa pvc
•	 tisores
•	 cúter

•	 cola instantani o cola resistent
•	 cinta aïllant groga i negra
•	 un vas de precipitats gran

EXPERIMENTACIÓ
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L’enfosament s’hauria 
de produir així

La flotació hauria de 
produir així
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http://www.medclic.es http://followtheglider.socib.eshttp://www.socib.eu



BUSSEJADOR CARTESIÀ
Fes-t’ho tu mateix

1. En un full de plàstic, retalleu el bussejador que utilitzi la 
mateixa forma i mida que el model.

2. Talleu la palleta i poseu-la en el clip.

3. Feu lliscar la palleta en el bussejador, ha de semblar que 
porta una ampolla de busseig.

4. Poseu un petit tros de plastilina o massilla als peus del 
submarinista.

5. Ompliu un got amb aigua i posar el submarinista per 
assegurar que sura. Omplir l’ampolla amb aigua. Assegureu-
vos d’omplir-la fins a la part superior, en cas contrari 
l’experiment no funcionarà. Amb cura, poseu el bussejador 
a l’ampolla i el tap. 

6. Premeu l’ampolla per veure com el bussejador s’enfonsa. 
Deixeu de prémer i tornarà a surar de nou a la part superior. 

Aquest clàssic experiment científic rep el seu nom de René 
Descartes, el filòsof, matemàtic i científic francès. Demostra la 
força de flotació (Principi d’Arquímedes) i la relació entre pressió 
i volum en gasos (Llei dels Gasos Ideals).

•	 Una ampolla buida de plàstic 
•	 Palleta
•	 Clip de paper  
•	 Plastilina o massilla adhesiva reutilitzable

•	 Un full de plàstic (acetat d’enquadernació) 
•	 Tisores
•	 Aigua
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