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Όργανα  

• ∆υο µάζες των 500 g  και  1kg.  

• Ελατήρια  γνωστής σταθεράς 

(k=50N/m, k=36Ν/m )  

• Βάσεις στήριξης και ράβδοι 

• Αισθητήρας απόστασης  

• Αισθητήρας δύναµης  

• Καλώδιο σύνδεσης Multilog-

αισθητήρα και καλώδιο USB για 

σύνδεση Multilog-υπολογιστή. 

• Συσκευή Multilog  

∆ιάταξη  

� Εγκαταστήστε την εφαρµογή Multilab στον υπολογιστή σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

� Συνδέστε το Multilog στον υπολογιστή µε το καλώδιο USB.  Ανάψτε τη συσκευή 

� Συνδέστε τον αισθητήρα θέσης  στη πόρτα Ι/Ο -1 του Multilog. 

� Εκκινήστε το λογισµικό Multilab. 

Πείραµα Α   

Προβληµατισµός: Πώς η µάζα που είναι αναρτηµένη από ένα κατακόρυφο ελατήριο 

επηρεάζει τη περίοδο της ταλάντωσης;  

∆ιαδικασία πειράµατος  

� Κρεµάστε το ελατήριο σταθεράς  k =50Ν/m από τον αισθητήρα δύναµης. Προ-

σοχή. Μη συνδέσετε ακόµα τον αισθητήρα δύναµης µε το multilog. 

� Κρεµάστε από το ελατήριο το σώµα µάζας m=500g και αφήστε το να ισορροπή-

σει.  

Ρύθµιση του multilog  

� Πιέστε το εικονίδιο ρυθµίσεων  στη γραµµή εργαλείων και ακολουθήστε τις 

οδηγίες της οθόνης. 

� Επιλέξτε ρυθµό δειγµατοληψίας 10 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο. 

� Επιλέξτε χρόνο 10s 

� Αρχίστε µια πρώτη καταγραφή  πιέζοντας το εικονίδιο λήψης δεδοµένων  

Aν θέλετε να ορίσετε ως µηδέν τη θέση την οποία ισορροπεί το σώµα επιλέξτε 

από το εικονίδιο ρυθµίσεων τις ιδιότητες αισθητήρων και από εκεί την επι-
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λογή «ορίστε το µηδέν». Αν ήδη έχει οριστεί το µηδέν και θέλετε να επανα-

προσδιορίστε τη θέση επιλέξτε «επανεκκίνηση µηδενός» 

� Αποµακρύνετε το σώµα από τη Θ.Ι  και από το εικονίδιο λήψης δεδοµένων και 

 αρχίστε µια νέα καταγραφή.  

Σηµ. κάθε φορά που επαναλαµβάνεται την 

παραπάνω διαδικασία, το Multilab θα 

εµφανίζει τις νέες µετρήσεις σας. Οι 

προηγούµενες είναι διαθέσιµες στον 

κατάλογο του χάρτη δεδοµένων και µπορείτε 

να τις εµφανίζετε σε γραφική παράσταση 

όποτε θελήσετε, αρκεί στο εικονίδιο λήψης 

δεδοµένων να είναι ενεργοποιηµένη η 

επιλογή «Αντικατάσταση».  

Eµφάνιση δεδοµένων  

Χρησιµοποιήστε τον πρώτο κέρσορα  για  να εµφανίσετε τις 

τιµές ενός σηµείου, και  τους δύο κέρσορες για εµφανίσετε τη 

διαφορά των συντεταγµένων δύο σηµείων στη γραµµή 

πληροφοριών στο κάτω µέρος της οθόνης. Μετακινήστε τους κέρ-

σορες στα επιθυµητά σηµεία σέρνοντας µε το ποντίκι την κορυφή 

κάθε  βέλους.  
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Κατανοώντας τα εικονίδια του χάρτη δεδοµένων  

 Λίστα οµάδων δεδοµένων 

  Συναρτήσεις – όλες οι συναρτήσεις ανάλυσης του Έργου 

   Μεµονωµένη συνάρτηση – δεν εµφανίζεται στην οθόνη 

   Μεµονωµένη συνάρτηση – εµφανίζεται στη γραφική παράσταση 1 

   Μεµονωµένη συνάρτηση – εµφανίζεται στη γραφική παράσταση 2 

   Μεµονωµένη συνάρτηση – εµφανίζεται στις γραφικές παραστάσεις 1 και 2 

   Συνάρτηση 

  Πείραµα (Experiment) – περιλαµβάνει όλες τις καταγραµµένες µετρήσεις 

από το πείραµα 

   Μεµονωµένη οµάδα µετρήσεων – δεν εµφανίζεται στην οθόνη  

   Μεµονωµένη οµάδα µετρήσεων – εµφανίζεται στη γραφική παράσταση 1 

   Μεµονωµένη οµάδα µετρήσεων – εµφανίζεται στη γραφική παράσταση 2 

   Μεµονωµένη οµάδα µετρήσεων – εµφανίζεται στις γραφικές παραστάσεις 
1 και 2 

   Μετρήσεις καταγραµµένες χωρίς βίντεο 

   Μετρήσεις καταγραµµένες µε βίντεο   

 Λίστα αποθηκευµένων γραφικών παραστάσεων 

  Αποθηκευµένη γραφική παράσταση – µετρήσεις συναρτήσει του χρόνου 

  Αποθηκευµένη γραφική παράσταση – µετρήσεις συναρτήσει άλλων µε-
τρήσεων  

   Γραφική παράσταση που δεν εµφανίζεται στην οθόνη 

   Μετρήσεις που εµφανίζονται στη γραφική παράσταση 1  

   Μετρήσεις που εµφανίζονται στη γραφική παράσταση 2 

   Μετρήσεις που εµφανίζονται στις γραφικές παραστάσεις 1 και 2  

Χρησιµοποιήστε το παράθυρο επεξεργασία γρ. παράστασης από το µενού Γρ. παράστα-
ση της κύριας γραµµής εργαλείων για να επιλέξτε ποια σειρά µετρήσεων θα εµφανίζεται στον 
άξονα x και y  
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Ανάλυση δεδοµένων  για την εξαγωγή µιας συνάρτησης (π.χ παραγώγου) βα-

σισµένη σε µια σειρά µετρήσεων.  

� Εµφανίστε στην οθόνη του 
υπολογιστή τη γραφική 
παράσταση µιας σειράς µε-
τρήσεων του πειράµατος Α. 

 
� Χρησιµοποιώντας τους 2 

κέρσορες  επιλέγξτε ένα 
εύρος δεδοµένων (που να 
αντιστοιχεί σε 4-5 περιόδους)  
Από το εικονίδιο «Γρ. 
παράσταση» επιλέγξτε 
«ψαλίδισµα»  

� Έχοντας πάλι επιλέξει µε το 

εικονίδιο το ίδιο περίπου 
εύρος δεδοµένων όπως και πριν 
, από την κύρια γραµµή 
εργαλείων επιλέξτε «ανάλυση» , «οδηγός ανάλυσης» , «Συναρτήσεις», «Πα-
ράγωγος».  

 
 

� Αποθηκεύστε τη παραπάνω γραφική παράσταση  από το εικονίδιο  «Γρ. παρά-
σταση»,  «Προσθήκη στο έργο».     
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Πείραµα Γ   
Προβληµατισµός: Ποιες δυνάµεις ασκούνται στο σώµα που κρέµεται από την άκρη 

κατακόρυφου ελατηρίου και ποια η σχέση αυτών µε την αποµάκρυνση του σώµατος 

από τη θέση ισορροπίας ;   

 

� ∆ηµιουργήστε ένα καινούργιο αρχείο του MultiLab από την επιλογή  «Αρχείο», 

«Νέο έργο». 

� Συνδέστε τον αισθητήρα δύναµης στην πόρτα Ι/Ο -2 του Multilog. Ο  αισθητήρας 

θέσης  εξακολουθεί να είναι συνδεµένος στην πόρτα Ι/Ο -1 . 

� Πιέστε το εικονίδιο ρυθµίσεων  στη γραµµή εργαλείων,  επιλέξτε τον αισθη-

τήρα δύναµης και από το παράθυρο ιδιότητες αισθητήρων τσεκάρετε την επιλο-

γή «∆ύναµη», «Έλξη – θετική (Ν)».  Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης   

� Επιλέξτε ρυθµό δειγµατοληψίας 10 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο 

� Επιλέξτε χρόνο 10s 

� Χωρίς να έχετε κρεµασµένο το ελατήριο πάρτε µια πρώτη καταγραφή  πιέζοντας 

το εικονίδιο λήψης δεδοµένων.  Παρατηρώντας τον πίνακα τιµών θα 

πρέπει οι µετρήσεις του αισθητήρα δύναµης να είναι γύρω στο µηδέν. Αν οι µε-

τρήσεις απέχουν πολύ από το µηδέν ο αισθητήρας χρειάζεται «calibration” Ακο-

λουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του λογισµικού.  



Ε.Κ.Φ.Ε ΛΕΣΒΟΥ Σελίδα 7 / 12 ver. 1.0 

Παλαιολόγου Ελένη 

Φυσικός 

� Κρεµάστε από το ελατήριο σταθεράς  k =50Ν/m αρχικά το σώµα µάζας m=500g. 

Αφήστε το να ισορροπήσει . Από το εικονίδιο ρυθµίσεων  επιλέξτε τις «ι-

διότητες αισθητήρων» και κατόπιν την επιλογή «επανεκκίνηση Μηδενός»  

� Ενεργοποιήστε  το εικονίδιο λήψης δεδοµένων   
 

� Χρησιµοποιήστε τους δύο κέρσορες για επιλέξτε ένα εύρος δεδοµένων της 

γραφικής παράστασης δύναµης – χρόνου .. Από την κύρια γραµµή εργαλείων επι-

λέξτε το παράθυρο Ανάλυση , Στατιστικά.   

� Εκτρέψτε το σώµα από τη θέση ισορροπίας και πάρτε µια καινούργια σειρά µε-
τρήσεων.  

Ανάλυση δεδοµένων  για την πειραµατική εξαγωγή της παραπάνω σχέσης 

� Χρησιµοποιήστε τους δύο κέρσορες για να επιλέξτε ένα εύρος δεδοµένων  
που να αντιστοιχεί σε 4- 5 περιόδους της γραφικής παράστασης θέσης– χρόνου. 
Από την κύρια γραµµή εργαλείων επιλέξτε το παράθυρο «Γρ. παράσταση» , «Ε-
πεξεργασία Γρ. παράστασης» . Ορίστε στον άξονα x να εµφανίζεται η σειρά µε-
τρήσεων του τελευταίου πειράµατος και στον άξονα y  οι αντίστοιχες µετρήσεις της 
δύναµης. 

� Χρησιµοποιήστε και πάλι τους δύο κέρσορες για να επιλέξτε ένα εύρος δεδο-
µένων της νέας γραφικής παράστασης που θα εµφανιστεί στην οθόνη.  Από την 
κύρια γραµµή εργαλείων επιλέξτε το παράθυρο «Ανάλυση» , «Οδηγός Ανάλυ-
σης», «Είδος», «Γραµµική». Τσεκάρετε την επιλογή «Εµφάνιση της εξίσωσης 
στη γρ. παράσταση»   

Σηµειώστε την εξίσωση που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Συγκρίνετε την 

µε τη σχέση: F mg k yελελελελ = − ⋅= − ⋅= − ⋅= − ⋅  
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Φυσική κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου 
 

 

Πειραµατική µελέτη της απλής αρµονικής ταλάντωσης µε το: 

 

 

MultiLog Pro 
 

 

 

 

Ηµεροµηνία: _______________ 

Τµήµα:  _______________ 

Οµάδα:  _______________ 

Ονοµατεπώνυµο: _______________________________________________ 

Ε.Κ.Φ.Ε ΛΕΣΒΟΥ  

 

 

Παλαιολόγου Ελένη 

Φυσικός  

Σχολικό έτος 2009-2010 
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Θεωρία   

Ένα σώµα συνδεδεµένο µε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k εκτελεί απλή αρµονική 

ταλάντωση (α.α.τ) όταν αυτό εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας (Θ.Ι) 

Η σχέση µεταξύ των συνολικής δύναµης και της αποµάκρυνσης από τη Θ.Ι  είναι:  

F k y= − ⋅= − ⋅= − ⋅= − ⋅∑∑∑∑  

όπου k  σταθερά που εξαρτάται από το είδος του ελατηρίου. 

Η αποµάκρυνση σε σχέση µε το χρόνο περιγράφεται από τη σχέση: 

(((( ))))2y A f t οοοοηµ π φηµ π φηµ π φηµ π φ= ⋅ += ⋅ += ⋅ += ⋅ +  

όπου Α το πλάτος, f η συχνότητα κι φο η αρχική φάση. 

Η περίοδος της κίνησης δίνεται από τον τύπο:  2
m

T
k

ππππ====  

Στα πειράµατα Α και Β θα εξετάσουµε την ορθότητα του παραπάνω τύπου. 

Πείραµα Α   

Προβληµατισµός: Πώς η µάζα που είναι αναρτηµένη από ένα κατακόρυφο ελατήριο 

επηρεάζει τη περίοδο της ταλάντωσης;  

∆ιαδικασία πειράµατος  

� Κρεµάστε το ελατήριο σταθεράς  k =50Ν/m από τον αισθητήρα δύναµης. Προ-

σοχή. Μη συνδέσετε ακόµα τον αισθητήρα δύναµης µε το multilog. 

� Κρεµάστε από το ελατήριο το σώµα µάζας m=500g και αφήστε το να ισορροπή-

σει.  

Ρύθµιση του multilog (από τον καθηγητή) 

� Αποµακρύνετε το σώµα από τη Θ.Ι  και από το εικονίδιο λήψης δεδοµέ-

νων  και  αρχίστε µια καταγραφή.  

Καταγραφή δεδοµένων                                   Τ=………………. 

� Για (m=500g και k=50N/m) υπολογίστε τη θεωρητική τιµή της περιόδου.  

 
.................................................................................................................................... 
� Υπολογίστε το σφάλµα στη µέτρηση : 
 
.................................................................................................................................... 
Σχολιάστε: ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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� Επαναλάβετε ακριβώς τη παραπάνω διαδικασία  αλλάζοντας τη µάζα του αναρ-

τηµένου  σώµατος m=1kg  

Καταγραφή δεδοµένων                                   Τ=………………. 

� Για (m=1kg και k=50N/m)  υπολογίστε τη θεωρητική τιµή της περιόδου  
 
.................................................................................................................................... 
� Υπολογίστε το σφάλµα στη µέτρηση : 
 
.................................................................................................................................... 
 
Σχολιάστε: ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

 

 

Πείραµα Β   

Προβληµατισµός: Πώς η σταθερά του ελατηρίου  που είναι αναρτηµένη από ένα 

κατακόρυφο ελατήριο επηρεάζει τη περίοδο της ταλάντωσης για το ίδιο σώµα; 

∆ιαδικασία πειράµατος  

�  Επαναλάβετε ακριβώς τη παραπάνω διαδικασία  κρατώντας τη µάζα του αναρ-

τηµένου σώµατος m=1kg αλλάζοντας το ελατήριο µε άλλο σταθεράς k=36N/m 

Καταγραφή δεδοµένων                                   Τ=………………. 

� Για  (m=1kg και k=36N/m)    υπολογίστε τη θεωρητική τιµή της περιόδου.  
 
.................................................................................................................................... 
� Υπολογίστε το σφάλµα στη µέτρηση : 
 
.................................................................................................................................... 
Σχολιάστε: ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 



Ε.Κ.Φ.Ε ΛΕΣΒΟΥ Σελίδα 11 / 12 ver. 1.0 

Παλαιολόγου Ελένη 

Φυσικός 

Θεωρία   

Η αποµάκρυνση και η ταχύτητα ταλάντωσης σε σχέση µε το χρόνο περιγράφονται 

από τις  σχέσεις (((( ))))y A t οοοοηµ ω φηµ ω φηµ ω φηµ ω φ= ⋅ += ⋅ += ⋅ += ⋅ +  και (((( ))))A t οοοου ω συν ω φυ ω συν ω φυ ω συν ω φυ ω συν ω φ= ⋅ ⋅ += ⋅ ⋅ += ⋅ ⋅ += ⋅ ⋅ +  

Θυµηθείτε ότι η ταχύτητα εκφράζει το ρυθµό µεταβολής της αποµάκρυνσης 

dy

dt
υυυυ ==== (δηλ. την παράγωγο του y) 

Προβληµατισµός: Πώς η παραπάνω διατύπωση επαληθεύεται από τις µετρήσεις 
του πειράµατος Α;  
Ανάλυση δεδοµένων  για την εξαγωγή παραγώγου βασισµένη σε µια σειρά µε-
τρήσεων (από τον καθηγητή) 
Παρατηρήστε  
Συµπεράνετε:............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

� Αποθηκεύστε τη παραπάνω γραφική παράσταση  από το εικονίδιο  «Γρ. παρά-
σταση»,  «Προσθήκη στο έργο» Aν θέλετε εκτυπώστε την παραπάνω γραφική 
παράσταση και ενσωµατώστε την στο φύλλο εργασίας σας.  
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Πείραµα Γ  
  
Προβληµατισµός: Ποιες δυνάµεις 

ασκούνται στο σώµα που κρέµεται από 

την άκρη κατακόρυφου ελατηρίου και 

ποια η σχέση αυτών µε την αποµάκρυνση 

του σώµατος από τη θέση ισορροπίας ;   

 

Ρύθµιση του multilog (από τον 

καθηγητή) 

� Κρεµάστε από το ελατήριο σταθεράς  

k =50Ν/m αρχικά το σώµα µάζας m=500g. Αφήστε το να ισορροπήσει .  

� Ενεργοποιήστε  το εικονίδιο λήψης δεδοµένων   
 
Ποια δύναµη µετράει ο αισθητήρας;  

. ................................................................................................................................... 

� Χρησιµοποιήστε τους δύο κέρσορες για επιλέξτε ένα εύρος δεδοµένων της 

γραφικής παράστασης δύναµης – χρόνου .. Από την κύρια γραµµή εργαλείων επι-

λέξτε το παράθυρο Ανάλυση , Στατιστικά.   

Τι παρατηρείτε; ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 

� Εκτρέψτε το σώµα από τη θέση ισορροπίας και πάρτε µια καινούργια σειρά µε-
τρήσεων.  

Σχολιάστε τις µετρήσεις από τον πίνακα δεδοµένων.................................................... 
. ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Από τον πίνακα δεδοµένων, επιβεβαιώστε τη σχέση: 

F mg k y F mg k yελ ελελ ελελ ελελ ελ− = − ⋅ ⇒ = − ⋅− = − ⋅ ⇒ = − ⋅− = − ⋅ ⇒ = − ⋅− = − ⋅ ⇒ = − ⋅  

Ανάλυση δεδοµένων  για την πειραµατική εξαγωγή της παραπάνω σχέσης 

 
Σηµειώστε την εξίσωση που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Συγκρίνετε την 

µε τη σχέση που αναφέρθηκε προηγουµένως: F mg k yελελελελ = − ⋅= − ⋅= − ⋅= − ⋅  

.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
 
 


