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Στόχοι:
Η απεικόνιση
• της συνισταμένης δύναμης του σώματος συναρτήσει του χρόνου,
• της απόστασης του σώματος απ’ τη θέση ισορροπίας με το χρόνο,
• της σχέσης της συνισταμένης δύναμης και της απόστασης απ’ το σημείο ισορροπίας,
ΣF=-kx
και η εύρεση
• της σταθεράς του ελατηρίου
Επιπλέον στόχοι είναι
• Η Εκμάθηση και Εξοικοίωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πειράματα Φυσικής
καθώς και
• η ανάδειξη της σημαντικότητάς τους στη λήψη μετρήσεων που χωρίς αυτές θα ήταν
δύσκολο να γίνουν, π.χ. μέτρηση απόστασης στην ταλάντωση.

Multilog και Multilab
Το Multilog είναι η συσκευή στην οποία
συγκεντρώνονται οι αισθητήρες και συνδέεται στη
σειριακή θύρα του υπολογιστή. Στόχος της είναι η
αυτόματη λήψη μετρήσεων, η ψηφιοποίηση των
αναλογικών σημάτων των αισθητήρων, η αποθήκευσή
του στη δική του τοπική μνήμη και η αποστολή τους
τελικά στον υπολογιστή. Χρειάζεται εξωτερική
τροφοδοσία.
Το Multilab είναι το πρόγραμμα που απεικονίζει και
επεξεργάζεται τα ψηφιακά δεδομένα των μετρήσεων
αλλά και δίνει τις εντολές ρύθμισης του Multilog για
την έναρξη και λήξη των μετρήσεων, το ρυθμό λήψης
τους, καθώς και για το “κατέβασμά” των ψηφιακών
δεδομένων τους απ’ το Multilog (είτε του τρέχοντος
πειράματος είτε παλαιότερων πειραμάτων).

Σχ. 1. Το Multilog.

Πειραματική Διάταξη - Εγκατάσταση Αισθητήρων
Απόστασης και Δύναμης
Απ’ το σύνολο των αισθητήρων που συνδέονται στο Multilog θα χρειαστούμε τους
αισθητήρες Απόστασης και Δύναμης.
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Ο αισθητήρας απόστασης είναι ένας πομποδέκτης (μεγάφωνο-μικρόφωνο) υπερήχων. Με
εντολή απ’ το Multilog στέλνεται ηλεκτρικό σήμα που δημιουργεί υπέρηχο παλμό. Στη
συνέχεια απ’ το δέκτη λαμβάνεται η ανάκλασή του, απ’ το αντικείμενο του οποίου την
απόσταση απ’ τον αισθητήρα θέλουμε να βρούμε. Το ηλεκτρικό σήμα της ανάκλασης
στέλνεται απ’ το δέκτη πάλι στο Multilog όπου τοπικά μετράται η χρονική διαφορά ανάμεσα
στον παλμό που εκπέμφθηκε και την ανάκλασή του. Έτσι υπολογίζεται (με δεδομένη την
ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα), η ζητούμενη απόσταση. 1
Σημαντική σημείωση: όπως αναγράφεται και πάνω στον αισθητήρα η ελάχιστη
μετρούμενη απόσταση απ’ αυτόν είναι τα 40cm.
Ο αισθητήρας δύναμης στηρίζεται στην ιδιότητα υλικών να αλλάζουν αντίσταση όταν
επιμυκήνονται ή και αλλάζουν διατομή (electrical resistance strain gauge). 2 Ο αισθητήρας
έχει ένα διακόπτη επιλογέα μέγιστης μετρούμενης δύναμης (10-50Ν). Επιλέγουμε
κατάλληλα.

Είσοδοι
#2, #1
Αισθητήρας Δύναμης

Αισθητήρας Απόστασης

Σχ. 2.: Η πειραματική διάταξη.

Παραμετροποίηση Multilab και Multilog
Πρώτα πρέπει να γίνει έλεγχος σωστής βαθμονόμησης του αισθητήρα δύναμης, (ο
αισθητήρας απόστασης δεν χρειάζεται βαθμονόμηση). Αυτός γίνεται απλά ελέγχοντας τις
καταγραφόμενες απ’ το Multilab τιμές δύο τουλάχιστον γνωστών δυνάμεων. Π.χ. χωρίς
καμιά εφαρμογή δύναμης και ενός βαριδίου του εργαστηρίου. Ο έλεγχος αυτός είναι
ουσιαστικά δύο πειράματα που ακολουθούν τα ίδια βήματα με κάθε πείραμα μέτρησης
1

Άλλοι αισθητήρες υπερήχων στηρίζονται στο φαινόμενο Doppler και την μέτρηση πρωταρχικά της
ταχύτητας απ’ τη διαφορά της συχνότητας του εκπεμπόμενου και του ανακλώμενου κύματος απ’ το
σώμα. Τελικά απ’ τη διαφορά χρόνου ανάμεσα στους δύο παλμούς βρίσκουν και την απόσταση.
2
Άλλοι αισθητήρες δύναμης στηρίζονται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο.
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δύναμης που περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση μη ορθής βαθμονόμησης πρέπει αυτή
να γίνει όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.
Μετά τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1.

Πατάμε το κουμπί “SETUP” - οδηγός ρυθμίσεων.

Σχ. 3.

2.

Επιλέγουμε κατάλληλα τους αισθητήρες. Αν στην υποδοχή 1 του Multilog έχουμε
συνδέσει τον αισθητήρα απόστασης και στην υποδοχή 2 τον αισθητήρα δύναμης τότε
πραγματοποιούμε την παρακάτω παραμετροποίηση.

Σχ. 4.

3α.

Παραμετροποίηση Αισθητήρα Απόστασης:

Με το πλήκτρο
ανοίγουν οι παρακάτω δύο καρτέλες: Επιλέγουμε την καρτέλα
«μέτρηση» και απ’ αυτή Διάστημα «Outgoing» (Απομάκρυνση απ’ τον αισθητήρα
καταγράφεται θετική)
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Σχ.5.

3β.

Παραμετροποίηση Αισθητήρα Δύναμης: Με το αντίστοιχο πλήκτρο και επιλέγοντας
κατάλληλη καρτέλα αλλάζουμε

3β1. θετική φορά (καρτέλα «μέτρηση»)
Επιλογή θετικής φοράς δύναμης: επιλέγουμε «Δύναμη Έλξη Θετικό» Δηλαδή θα
εμφανίζονται ως θετικές οι δυνάμες που τραβούν τον αισθητήρα προς τα κάτω.

Σχ.6.

4.

Στη καρτέλα του σχήματος 4., πατάμε «Επόμενο» και Επιλέγουμε ρυθμό λήψης των
μετρήσεων (συνίσταται 25 μετρήσεις / sec).
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σχ.8

5.

Πατάμε Επόμενο και επιλέγουμε τη διάρκεια του συνόλου των μετρήσεων. (Ο ρυθμός
των μετρήσεων επί τη διάρκεια θα μας δώσει το σύνολο των μετρήσεων)

σχ.9
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Εκτέλεση Πειράματος και μετρήσεων
Πατάμε το κουμπί με το ανθρωπάκι που τρέχει – Λήψη δεδομένων

σχ.10

Πρωταρχικά Διαγράμματα (με αλλαγή κλίμακας: Το 0 στο κατώτατο σημείο)

σχ.11.α.

Παρατηρήσεις στα πρωταρχικά διαγράμματα
Δεν είναι σημειακά παρ’ ότι οι μετρήσεις γίνονται 25 το sec. Μπορουμε να δούμε ακριβώς τις
μετρήσεις που πάρθηκαν στα διάγραμματα καθώς και το οτι η εμαφνιζόμενη καμπύλη
προκύπτει απλά απ’ την ένωση των διαδοχικών σημείων μετρήσεων. (Βλέπε στην παράγραφο
«οδηγίες για το Multilab»)
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σχ.11.β.

2. Η απεικονιζόμενη δύναμη, η κόκκινη καμπύλη όπως φαίνεται και απ’ τον αριστερό
άξονα, είναι η δύναμη που τραβά τον αισθητήρα προς τα κάτω. Αν εμφανίζονταν με
αρνητική τιμή τότε θα σήμαινε πως ωθεί τον αισθητήρα προς τα πάνω. Το πρόσημο και
συνεπώς και η θετική φορά του συστήματος αναφοράς μας τέθηκε αυτόματα με την
επιλογή μας στο 3β1. Θετικές τιμές λοιπόν έχουν οι δυναμεις με φορά προς τα κάτω.
Σημείωση: Η αρχή του συστήματος αναφοράς για τη μελέτη της κατακόρυφης
ταλάντωσης είναι καλύτερο να τίθεται στη θέση ισορροπίας.
3. Στην αρχή μέχρι τα 2.4sec το σώμα ισορροπεί.
a. Η καταμετρούμενη δύναμη είναι το Βάρος του συν το Βάρος του ελατηρίου
B=+10.5Ν.
b. Η καταμετρούμενη απόσταση είναι η απόσταση της θέσης ισορροπίας απ’ τον
αισθητήρα: So=0.637m
4.

Ποια δύναμη απεικονίζεται: Το σώμα δέχεται Α. τη δύναμη του ελατηρίου (του κάτω
άκρου του) και Β. τη δύναμη του βάρους του. Ο αισθητήρας δέχεται μια δύναμη απ’ το
άνω άκρο του ελατηρίου. Αυτή είναι η αντίθετη απ’ τη δύναμη του ελατηρίου που
εφαρμόζεται στο κάτω άκρο του. (Στην περίπτωση που είχαμε νήμα, η δύναμη που θα
δέχονταν ο αισθητήρας θα ήταν η τάση του νήματος, και θα ήταν ίση με το βάρος του
σώματος. Εδώ όμως αυτό συμβαίνει μόνο στη θέση ισορροπίας). Η απεικονιζόμενη
συνεπώς μεταβαλλόμενη δύναμη του πρωταρχικού διαγράμματος είναι η αλγεβρική
τιμή της δύναμης που ασκείται στην επαφή του αισθητήρα δύναμης απ’ το άνω άκρο του
ελατηρίου προς τα κάτω και είναι λοιπόν η αντίθετη απ’ τη δύναμη του ελατηρίου
που ασκείται στο σώμα: Fελ (= –k(l+x), l: απομάκρυνση απ’ το φυσικό μήκος και x
απομάκρυνση απ’ τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης). Εμείς όμως θέλουμε να
απεικονίσουμε τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στο σώμα (και τη συνισταμένη τους). Απ’
τα παραπάνω λοιπόν είναι φανερό πως η δύναμη του ελατηρίου που εφαρμόζεται στο
σώμα θα είναι αυτή που φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα (κόκκινη καμπύλη):
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σχ.12

5. Θέλουμε να απεικονίσουμε τη συνισταμένη δύναμη του σώματος για να εξετέσουμε αν
ισούται με –kx, (συνθήκη ΑΑΤ). Άλλη δύναμη που εφαρμόζεται στο σώμα είναι το
βάρος του. Άρα θα πρέπει να απεικονίσουμε τη δύναμη του ελατηρίου συν το βάρος του
σώματος 10.5Ν. «Συν» γιατί στα διαγράμματα απεικονίζουμε την αλγεβρική τιμή και όχι
τα μέτρα των δυνάμεων.

σχ.13

Παρατηρούμε λοιπόν την αρμονικότητα της ΣF(t), μετά την θέση σε ταλάντωση
(t>2.8sec). Βλέπουμε πως όταν το σώμα βρίσκεται στην ανώτερη θέση η δύναμη έχει τη
μέγιστη θετική τιμή άρα δείχνει προς τα κάτω. Και όταν βρίσκεται στην κατώτερη θέση
ή δύναμη έχει μέγιστη αρνητική τιμή άρα έχει φορά προς τα πάνω.
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6. Επίσης θέλουμε να δούμε πως μεταβάλλεται η απομάκρυνση x(t) του σώματος όχι απ’
τον αισθητήρα αλλά απ’ τη θέση ισορροπίας So=0.637m. Όμως αν απλά αφαιρέσουμε
την So απ’ την καταμετρούμενη απόσταση s(t) απ’ τον αισθητήρα τότε όταν το σώμα θα
βρίσκεται κάτω απ’ τη θέση ισορροπίας π.χ. στην κατώτερη θέση smin=0.523m, η
απομάκρυνσή του x(t) θα έχει αρνητική τιμή. Όμως εμείς θέλουμε κάτω απ’ τη θέση
ισορροπίας να έχουμε θετικά x(t), για να συμφωνούμε με τη θετική φορά του συστήματος
μέτρησης μας που τέθηκε όπως είπαμε στο 3β1. Άρα η ζητούμενη προς απεικόνιση x(t)
με θετικές τιμές κάτω απ’ τη θέση ισορροπίας είναι η
x(t)=-[s(t)-So]

σχ.14.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αρμονικότητα της απομακρυνσης του σώματος απ’ τη θέση
ισορροπίας και την αντιφατικότητα αυτής της αρμονικότητας απ’ την αρμονικότητα της
συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα. Όταν το σώμα βρίσκεται κάτω απ’ τη θέση
ισορροπίας σε θετικά x(t), η δύναμη έχει αρνητικές τιμές, δηλαδή φορά προς τα πάνω και άρα
τείνει να επαναφέρει το σώμα στη θεση ισορροπίας. Ομοίως όταν το σώμα βρίσκεται πάνω
απ’ τη θέση ισορροπίας – αρνητικά x τότε η δύναμη έχει θετικές τιμές δηλαδή φορά προς τα
κάτω. Άρα η δύναμη έχει φορά πάντα προς τη θέση ισορροπίας. Επίσης βλέπουμε απ’ τα δύο
αρμονικά διαγράμματα, το μέτρο της δύναμης σε σχέση με την απομάκρυνση είναι ανάλογο.
Η συνισταμένη δύναμη είναι λοιπόν δύναμη επαναφοράς με μέτρο ανάλογο της
απόστασης, ΣF(t) = - k x(t).

Υπολογισμός Σταθεράς Ελατηρίου
Γίνεται από
1. Τη διαίρεση ΣF(t)/x(t)
2. Τη μέτρηση Περιόδου
3. Το διάγραμμα ΣF(t)-x(t)

1. Διαίρεση ΣF(t)/x(t)
Διαιρώντας το ΣF(t) με το x(t) για τη διάρκεια της ταλάντωσης t>2.8sec, θα πάρουμε την
προαναφερόμενη σταθερά αναλογίας την ονομαζόμενη σταθερά του ελατηρίου ή του νόμου
του Hook.
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σχ.15

Παρατηρούμε πως η διαίρεση αυτή δίνει τιμές σταθερές περί τα 24Ν/m (πράσινη καμπύλη)
και με «ξεσπάσματα» στις περιοχές μηδενισμού των x(t) καθώς εκεί γίνεται διαίρεση με
μηδαμινές τιμές. Η ευθεία ελαχίστων τετεραγώνων η οποία εμφυτεύεται για τις διαιρέσεις
αυτές απ’ τα 2.9sec μέχρι τέλους (8sec), δίνει
k=23.95N/m

σχ.16

Άλλοι τρόποι υπολογισμού της σταθεράς του ελατηρίου είναι απ’ τη μέτρηση της περιόδου
ταλάντωσης και απ’ τη δημιουργία διαγράμματος της ΣF – x.
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2. Μέτρηση Περιόδου
Επιλέγουμε δύο σημεία στην x(t) που ορίζουν μια περίοδο προσέχοντας τις πληροφορίες στο
κάτω μέρος του διαγράμματος να έχουμε dY=0. Η χρονική διαφορά των δύο σημείων είναι
ίση με την περίοδο Τ = dX=1.28sec (δίνεται και η συχνότητα f=0.781Hz).

σχ.17

Η μάζα σχετίζεται με την περίοδο: ω2=k/m άρα
2

 2π 
k =
 m
 T 
Με m=1kg προκύπτει
k=24.1N/m
Σημείωση
Τη σταθερά του ελατηρίου μπορούμε να τη βρούμε χρησιμοποιώντας διαφορετικές μάζες
ταλάντωσης. Και στη συνέχεια μπορούμε να δημιουργήσουμε διάγραμμα τιμών
4π 2
⋅ m . Απ’ το συντελεστή a της ευθείας ελαχίστων
επαληθεύοντας τη σχέση Τ2 - m, T 2 =
k
4π 2
.
τετραγώνων T2 =a·m + b, βρίσκουμε τελικά τη σταθερά του ελατηρίου k=
a

3. Διάγραμμα ΣF – x.
Πιο αξιόπιστος τρόπος απ’ τη διαίρεση ΣF(t)/x(t) είναι η εύρεση της συνάρτησης ΣF(x) απ’
τις παραμετρικές ΣF(t), x(t). Στον οριζόντιο άξονα θέτουμε την x(t) και στον ακτακόρυφο την
ΣF(t). Με την εμφύτευση βρίσκουμε την ευθεία
ΣF(x)=-24.94x+0.0022
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απ’ την οποία βρίσκουμε
k=24.94x

σχ.18

Συνοψίζοντας
1. Φάνηκε η ημιτονικότητα της μεταβολής τόσο της δύναμης επαναφοράς όσο και της
απόστασης απ’ τη θέση ισορροπίας, συνεπώς μεταξύ τους υπάρχει αναλογία.
2. Φάνηκε πως η συνισταμένη δύναμη είναι δύναμη επαναφοράς ανάλογη της
απόστασης απ’ τη θέση ισορροπίας F(t) = - k x(t).
3. Υπολογίσαμε με τρεις τρόπους τη σταθερά αναλογίας k των δύο ημιτονικών μεγεθών
η οποία είναι η σταθερά του ελατηρίου. Και οι τρείς τρόποι έδωσαν τιμές περί τα
24N/m.

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ

12/20

Οδηγίες για το Multilab
1. Επιλογή Καμπύλης, ή Σημείου της, ή μέρους καμπύλης
Γίνεται επιλέγοντας τα κουμπιά «Εμφάνιση Δείκτη» και «Δεύτερος Δείκτης» που βρίσκονται
στο κάτω μέρος της οθόνης του Multilab.

σχ.19

Βγαίνουν ένα ή δύο μαύρα βέλη σε αντίστοιχα σημεία μια γραφικής παράστασης. Μπορούμε
να μετακινήσουμε αυτά τα βέλη στην ίδια, ή σε άλλη γραφική παράσταση τοποθετώντας το
βέλος των Windows πάνω στη μύτη του καθενός. Ταυτόχρονα εμφανίζονται κάποιες
πληροφορίες στο κάτω μέρος του διαγράμματος.

σχ.20

Κάτω απ’ τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος εμφανίζονται
•
•

είτε οι συντεταγμένες του σημείου αυτού όταν επιλέγουμε μόνο ένα σημείο
είτε οι διαφορές στις συντεταγμένες καθώς και η υποτιθέμενη συχνότητα σαν να

ήταν αυτά τα δύο σημεία τα όρια μιας περιόδου.

2. Περικοπή και Επιλογή τμήματος Καμπύλης
Επιλέγουμε το τμήμα που επιζητούμε με τα βέλη και στη συνέχεια ανοίγουμε το μενού Γρ.
Παράσταση όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. Απ’ αυτό επιλέγουμε Ψαλίδισμα. Η
καμπύλη που επιλέχθηκε εμφανίζεται σε νέο παράθυρο αρχή χρόνου το 0 και όχι το χρόνο
του σημείου του αριστερού βέλους
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σχ. 21.

σχ.22
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3. Βαθμονόμηση Αισθητήρων
Είναι σαν να πρόκειται να εκτελέσουμε
πείραμα γνωστών αποτελεσμάτων με την
αρχική "βαθμονόμηση". Πιο συγκεκριμένα για
τη βαθμονόμηση του αισθητήρα δύναμης θα
βρούμε για δύο γνωστές δυνάμεις - γνωστά
βάρη, τί τιμές καταγράφει το Multilab με την
αρχική του "βαθμονόμηση" «(-6,-6,20,20)».
Τις τιμές που βρήκαμε για τις γνωστές
δυνάμεις θα τις καταγράψουμε στη θέση των
αρχικών (-6,-6,20,20).
Αναλυτικά:
Όπως πριν από κάθε πείραμα έτσι και πριν τη
βαθμονόμηση πρέπει να ρυθμίσουμε τον
αισθητήρα: Ακολουθούμε λοιπόν όλα τα
βήματα που δείξαμε προηγουμένως απ’ το 1Σχ. 23
5. Στην καρτέλα
βαθμονόμησης που
βλέπουμε παραπάνω αφήνουμε την αρχική
βαθμονόμηση με τιμές (-6,-6,20,20N), ή τις επαναφέρουμε αν θέλουμε εκ νέου
βαθμονόμηση. Αυτό γίνεται με την «Επαναφορά ρυθμίσεων».
Αφού ολκληρώσουμε τις ρυθμίσεις και τα βήματα 1-5 πραγματοποιούμε τις μετρήσεις των
γνωστών δυνάμεων 0 και 5N (500gr). Παρακάτω παραθέτουμε τις εικόνες του Multilab.

σχ.24 α.
Μετρήσεις Multilab γνωστών δυνάμεων
με την αρχική "βαθμονόμηση"

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ

F πραγματική (Ν)

→

F μετρήσιμη (Ν)

0

→

-15.048

5

→

-13.095
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Καταγράφουμε κάπου αυτές τις τιμές τις οποίες πρέπει να τις καταχωρήσουμε στην
καρτέλα βαθμονόμησης. Η καταχώρηση γίνεται πραγματοποιώντας εκ’ νέου μέτρηση των
δύο βαρών. Ξεκινάμε απ’ το βήμα 1 και όταν φτάνουμε στο 3β, επιλέγουμε και την καρτέλα
βαθμονόμησης (βλέπε πιο κάτω σχήμα).

σχ.25.α.

Τέλος πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στην καρτέλα του σχήματος 4.
Σημείωση: Αν στην καρτέλα του σχήματος 4, ξαναεπιλέξουμε τις ιδιότητες
της δύναμης, κι απ’ αυτές την καρτέλα βαθμονόμησης θα δούμε τις εξής
τιμές [23.16 → -6] και [89.73 → 20]. Είναι οι τιμές βαθμονόμησης των
ορίων [-6,20N] και τις έθεσε αυτόματα το Multilab.

σχ.25.β.

Ολοκλήρωνουμε όλα τα βήματα μέχρι και το 5. Στη συνέχεια πραγματοποιώντας τις δύο
μετρήσεις παίρνουμε τα παρακάτω σωστής βαθμονόμησης διαγράμαματα, όπου φαίνεται πως
τα 0kg δίνουν 0N (για την ακρίβεια -0.005Ν) και τα 0.5kg 5Ν (4.993Ν):

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ
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σχ. 24β.

4. Αλλαγές στην κλίμακα αξόνων
Κάνουμε δεξί κλικ πάνω από έναν άξονα και τροποποιούμε κατάλληλα.

σχ. 26

5. Τροποποίηση χρωμάτων, γραμμών, σημείων μετρήυσεων και μονάδων
μέτρησης γραφικών παραστάσεων
Με τον ίδιο τρόπο, ή πατώντας το κουμπί των Ιδιοτήτων

σχ. 27

μπορούμε να εμφανίσουμε την οθόνη μορφοποίησης γραφικών παραστάσεων και να
κάνουμε τις άνωθεν τροποποιήσεις επιλέγοντας το κατάλληλο tab.

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ
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σχ.28

Επίσης μπορουμε να δούμε ακριβώς τις μετρήσεις που πάρθηκαν στα διάγραμματα αν
επιλέξουμε «Ορατή» στα «Σημεία μετρήσεων». Βλέπε σχήμα 11β.

6. Δημιουργία συναρτήσεων από τις μετρήσεις μας.
Πρωταρχικά παίρνουμε διαγράμματα μετρήσεων. Όπως είδαμε χρειάστηκε να
τροποποιήσουμε τα πρωταρχικά αυτά διαγράμματα. Αν θέλουμε λοιπόν να επεξεργαστούμε
αλγεβρικά ή στατιστικά, ή να εμφυτεύσουμε καμπύλες και να βρούμε τις μαθηματικές
εκφράσεις τους ή να βρούμε τις παραγώγους κλπ, τότε επιλέγουμε το μενού «Ανάλυση».
Πολύ χρήσιμο είναι το υπομενού «Οδηγός Ανάλυσης».

σχ. 30

7. Δημιουργία της x(t) = - [s(t) - 0.637]
(Με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε την αντίθετη δύναμη του ελατηρίου και τη
συνισταμένη που εφαρμόζονται στο σώμα)
Εμφανίζουμε αρχικά στην οθόνη την s(t), δηλαδή την «Exp-4, Διαστημα - Outgoing Θετικό»3
και κατόπιν στο μενού ανάλυση επιλέγουμε τον «Οδηγό Ανάλυσης» και στη συνέχεια το Tab
«Συναρτήσεις».

3

“Exp-4” = Πείραμα 4 του Multilab (βλέπε οθόνες Multilab).

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ
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σχ. 31

Πραγματοποιούμε τις ακόλουθες αλλαγές:
Επιλέγοντας τη «Γραμμική» η συνάρτηση που δημιουργείται είναι η C1 + C2 G1 όπως
αναγράφεται κάτω. Εμείς μπορούμε να επιλέξουμε μια αρχική συνάρτηση ή καμπυλη
μετρήσεων εδώ επιλέγουμε απ’ τις διαθέσιμες που εμφανίζονται στην οθόνη την s(t) απ’ της
μετρήσεις του πείραματος 2, «Exp.2 – Διάστημα (Outgoing)» και στη συνέχεια επιλέγουμε
τις σταθερές C1, C2. Αν θέλουμε να εμφανιστεί σε νέο παράθυρο η νέα συνάρτηση
τοποθετούμε κατάλληλα την κουκίδα.
Επίσης πρέπει να αναγράψουμε μονάδα μέτρησης (m) και να δώσουμε ένα όνομα στη
συνάρτηση [x(t)=s(t)-So] . Αυτά θα αναγραφούν στον άξονα του διαγράμματός της.
Σημείωση: Η υποδιαστολή στις C1, C2 πρέπει να σημειώνεται με τελεία.

8. Γραμμική Προσαρμογή, ή Εμφύτευση Ευθείας
Γενικά αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε εμφύτευση ευθείας ή καμπύλης σε πειραματική
καμπύλη – πειραματικά δεδομένα πρέπει να επιλέξουμε την πειραμτική καμπύλη. Η μόνη
περίπτωση που μπορεί να γίνει εμφύτευση χωρίς επιλογή πειραματικής καμπύλης είναι η
περίπτωση που εμφανίζεται μόνο μια καμπύλη και θέλουμε να εμφυτεύσουμε ευθεία
ελαχίστων τετραγώνων (γραμμική προσαρμογή). Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τμήμα μιας
καμπύλης και να κάνουμε προσαρμογή. Κατά την εμφύτευση η μαθηματική έκφραση της
εμφυτευόμενης καμπύλης ή ευθείας εμφανίζεται κάτω απ’ τον οριζόντιο άξονα.

9. Εύρεση της συνάρτησης F(x) απ’ τις F(t) και x(t)
Επιλέγουμε απ’ το μενού «Γρ. Παράσταση» την «Επεξεργασία» και κάνουμε τις παρακάτω
αλλαγές. Μπορούμε να δώσουμε ένα τίτλο στη γρ. παράσταση που θα εμφανιστεί πάνω απ’
το διάγραμμα.

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ
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σχ.32

ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ
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