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Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ
(Multilog)
ΌΡΓΑΝΑ – ΤΛΗΚΑ
 ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε
εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4
 Αηζζεηήξαο δύλακεο
 Ξύιηλνη θύβνη κε 3 νπέο (από ηα παξειθόκελα ηεο δηάηαμεο θεθιηκέλν
επίπεδν πνι/ιώλ ρξήζεσλ)
 πάγθνο, ηξνραιία, ζθηγθηήξαο, δίζθνο
ΣΟΥΟΗ
1. Να δηαπηζησζεί όηη ε ζηαηηθή ηξηβή δελ έρεη ζηαζεξή ηηκή ελώ ε ηξηβή
νιίζζεζεο είλαη ζηαζεξή
2. Να δηαπηζησζεί όηη ε κέγηζηε ζηαηηθή Σξηβή (νξηαθή ηξηβή) είλαη ιίγν
κεγαιύηεξε από ηελ ηξηβή νιίζζεζεο θαη λα κεηξεζεί.
3. Να κεηξεζεί ε Σξηβή νιίζζεζεο θαη λα δηαπηζησζεί όηη:
i. Γελ εμαξηάηαη από ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο επαθήο
ii. Δίλαη αλάινγε κε ηελ θάζεηε δύλακε πνπ δξα ζηηο ηξηβόκελεο
επηθάλεηεο
iii. Δμαξηάηαη από ηελ ηξαρύηεηα ησλ επηθαλεηώλ επαθήο
4. Να ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο.
Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Σνπνζεηνύκε ηνλ θύβν
κε ηελ καύξε επηθάλεηα
πάλσ ζηνλ πάγθν.
2. ην πιάη ζηεξεώλνπκε
κε ηαηλία ηνλ αηζζεηήξα
δύλακεο ξπζκηζκέλν
ζηελ θιίκαθα ±10Ν.
Πξνζέρνπκε λα κελ
θαιύςνπκε ηηο νπέο γηα
λα κπνξνύκε λα
πξνζζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα βαξάθηα.
3. Από ην άγθηζηξν ηνπ αηζζεηήξα πεξλάκε ηε ζειηά ηνπ ζπάγθνπ. Από ηελ
άιιε άθξε ηνπ ζπάγθνπ θξεκάκε ηνλ δίζθν.
4. Ο ζπάγθνο πξέπεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο λα δηαηεξείηαη
νξηδόληηνο. Γη’ απηό πεξλάκε ηνλ ζπάγθν από ηξνραιία πνπ έρνπκε ζηεξεώζεη
ζηελ άιιε άθξε ηνπ πάγθνπ ζε θαηάιιειν ύςνο. Δηθόλα 1.
Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΔΖ MULTILOG - Ζ/Τ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ
 πλδένπκε ην Multilog ζηνλ ππνινγηζηή (ζεηξηαθή ζύξα – νη θαηλνύξηεο
κνλάδεο Multilog δηαζέηνπλ θαη ζύξα USB), θαη κε ην κεηαζρεκαηηζηή ζην
δίθηπν.
 Αλνίγνπκε ηνλ Η/Τ θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο
έλαξμεο
 Αλνίγνπκε ην Multilog θαη ζπλδένπκε ηνλ αηζζεηήξα δύλακεο ζηελ είζνδν 1.
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(Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά γίλεηαη απηόκαηε
αλαγλώξηζε αηζζεηήξσλ από ην Multilog. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα ηνπο
νξίζνπκε εκείο, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ).
Δλεξγνπνηνύκε ζηνλ Η/Τ ην πξόγξακκα πνπ έρνκε θξνληίζεη λα εγθαηαζηήζνπκε
από πξηλ.(Αλ ζηνλ ππνινγηζηή καο έρεη εγθαηαζηαζεί ε παιαηόηεξε έθδνζε
ινγηζκηθνύ – DBLab 3.2- πξέπεη πξώηα λα γίλεη απεγθαηάζηαζή ηνπ θαη κεηά λα
εγθαηαζηαζεί ην θαηλνύξην ινγηζκηθό)
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ.
Πάκε ζην κελνύ ΚαηαγπαθέαρΠίνακαρ ελέγσος θαη ζην παξάζπξν πνπ
αλνίγεη ειέγρνπκε αλ έρεη αλαγλσξηζηεί ζσζηά ν αηζζεηήξαο. Αλ όρη ηνλ
νξίδνπκε εκείο από ε ιίζηα αηζζεηήξσλ πνπ εκθαλίδεηαη αλ ελεξγνπνηήζνπκε ην
πεδίν ηεο εηζόδνπ 1.
Παηάκε επόμενο θαη ζην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηε νξίδνπκε ξπζκό κεηξήζεσλ
π.ρ. 25 κεηξήζεηο/second.
Παηάκε επόμενο θαη νξίδνπκε ρξόλν κεηξήζεσλ π.ρ. 10 sec.
Άξα 250 κεηξήζεηο(ζεκεία). (Ίζσο ρξεηαζηεί κεγαιύηεξνο ρξόλνο)
Σώξα παηάκε ην θνπκπί πνπ γξάθεη ηέλορ

Γ. ΜΔΣΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ
Αξρηθά παίξλνπκε κηα κέηξεζε ρσξίο λα έρνπκε πεξάζεη ηνλ ζπάγθν ζηνλ
αηζζεηήξα, γηα λα δνύκε αλ δείρλεη κεδέλ, όηαλ δελ αζθείηαη θακία δύλακε επάλσ
ηνπ.
Παηάκε Καηαγπαθέαρ Λήτη δεδομένυν θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί
ε δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ
ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ηηκώλ θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε F(t).
Δπηιέγνπκε κε ηνπο δείθηεο (εκθαλίδνληαη κε δηπιό θιηθ ή από θαηάιιειν
εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ), δύν ζεκεία ηεο θακπύιεο θαη από κελνύ
Ανάλςζηζηαηιζηικά βγαίλεη ν κέζνο όξνο γηα ηελ θακπύιε απηή.
Αλ ε ηηκή είλαη θνληά ζην κεδέλ είκαζηε έηνηκνη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην
πείξακα. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα θάλνπκε ηελ εμήο ξύζκηζε:
Γηα λα θάλνκε ξύζκηζε κεδελόο ζηνλ αηζζεηήξα κπνξνύκε, κε θαηάιιειν
θαηζαβηδάθη λα ην ξπζκίζνκε από ηελ νπή πνπ ππάξρεη πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα θαη
γξάθεη offset. Η ξύζκηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ.
Ο αηζζεηήξαο κεηξά ηελ δύλακε πνπ αζθείηαη ζε απηόλ θαη όπσο ζα
παξαηεξήζεηε όηαλ ν αηζζεηήξαο έιθεηαη κεηξά αξλεηηθή δύλακε.
Η δύλακε ηεο ηξηβήο είλαη αληίζεηε από ηελ δύλακε ηνπ αηζζεηήξα, αλ ην ζώκα
θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.
Γ. ΠΔΗΡΑΜΑ
Παηάκε Καηαγπαθέαρ  Λήτη δεδομένυν θαη αξρίδνπκε λα ξίρλνπκε ζηνλ
δίζθν ζηγά – ζηγά άκκν κέρξη ην ζώκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη. Μεηά
ζηακαηάκε θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ην θαηλόκελν θαη νη κεηξήζεηο.
Γηα λα κελ είλαη κεγάιε ε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, θξνληίδνπκε από πξηλ λα
έρνπκε εθηηκήζεη πόζν βάξνο ρξεηάδεηαη, πεξίπνπ, γηα λ’ αξρίζεη λα θηλείηαη
ην ζώκα θαη πξηλ παηήζνπκε Καηαγπαθέαρ  Λήτη δεδομένυν έρνπκε
ξίμεη ιίγε άκκν ζηνλ δίζθν.
Μπνξνύκε λα ηξαβάκε ηνλ ζπάγθν κε ην ρέξη κε δηαξθώο απμαλόκελε
δύλακε. Μόιηο αξρίζεη λα θηλείηαη ην ζώκα πξνζπαζνύκε λα δηαηεξνύκε απηή
ηε δύλακε ζηαζεξή. Αθόκα πξνζέρνπκε λα δηαηεξείηαη νξηδόληηνο ν ζπάγθνο.
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ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ηηκώλ θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε F(t). Δηθόλα 2.

Δ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
Στόχος 1 και 2
1. Δάλ ζέισ ε δύλακε λα έρεη ζεηηθέο ηηκέο (δηόηη όπσο είπακε ν αηζζεηήξαο θαηά ηελ
έιμε απνδίδεη αξλεηηθό πξόζεκν), θάλσ ηελ παξαθάησ πξνζαξκνγή ζηελ θακπύιε:
Αθνινπζνύκε ηε δηαδξνκή:
Ανάλςζη  οδηγόρ ανάλςζηρ ςναπηήζειρ Γπαμμική
Ή από γξακκή εξγαιείσλ ην εηθνλίδην ςναπηήζειρ.
ην θαηάιιειν πεδίν επηιέγνπκε G1 δύναμη θαη από θάησ ζην άιιν πεδίν οπίζυ
Α=-1 και Β=0.
Αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε δελ μεθηλά από ην κεδέλ αιιά έζησ από κηα ηηκή Fo ηόηε
βάδσ Β=Fo
Η γξαθηθή παξάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ηώξα ζηελ νζόλε είλαη ε αληίζεηε ηεο
πξνεγνύκελεο. Δηθόλα 3.

2. Με ηνλ δείθηε επηιέγνπκε ην αλώηαην ζεκείν ηεο θακπύιεο.(κέγηζηε ζηαηηθή
ηξηβή- νξηαθή ηξηβή). Φαίλεηαη θαζαξά όηη είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηξηβή
νιίζζεζεο. Κάησ από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε εκθαλίδεηαη ε ηηκή ηεο. Σελ
ζεκεηώλνπκε. Σοπ=………….
3. Σν νξηδόληην ηκήκα ηεο θακπύιεο αληηζηνηρεί ζηελ ηξηβή νιίζζεζεο.
Δπηιέγσ κε ηνπο δείθηεο απηό ην νξηδόληην ηκήκα θαη από κελνύ
Ανάλςζη  ζηαηιζηικά , εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ καο δίλεη ηε κέζε ηηκή ηεο
Σξηβήο νιίζζεζεο. Σελ ζεκεηώλνπκε. Σολ=……….
Απηό ην βήκα κπνξεί λα γίλεη θαη δηαθνξεηηθά σο εμήο:
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Από ηο μενού γπαθική παπάζηαζη επηιέγνπκε Δπεξεπγαζία γπαθικήρ
παπάζηαζηρ θαη ζηελ θαξηέια πνπ αλνίγεη επηιέγσ ζηνλ
άξονα x: ςνάπηηζη σπόνορ θαη ζηον άξονα y: ςνάπηηζη δύναμη.
Λόγσ δηαθόξσλ ζθαικάησλ ε γξαθηθή παξάζηαζε δελ είλαη επζεία.
Δπηιέγνπκε κε ηνπο δείθηεο δπν ζεκεία ζηελ θακπύιε πνπ εκθαλίδεηαη θαη από
ην κελνύ ανάλςζη πάκε γπαμμική πποζαπμογή.
Σν ινγηζκηθό εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηελ θαιύηεξε επζεία πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηα
δεδνκέλα καο. Δηθόλα 4.

Δπηιέγσ κε ηνπο δείθηεο δπν ζεκεία ηεο επζείαο θαη θάησ από ηε γξαθηθή
παξάζηαζε εκθαλίδεηαη ε εμίζσζε ηεο επζείαο Y(t) . Ο ζηαζεξόο όξνο καο δίλεη ηελ
κέζε ηηκή ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο.
Σ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΡΗΒΖ ΟΛΗΘΖΖ
Στόχος 4
Μεηξάκε κε έλα δπλακόκεηξν ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο αηζζεηήξαο – μύιηλνπ
θύβνπ. (Β = Ν) Τπνινγίδνπκε ην μ από ηε ζρέζε: μ= Σ/Ν=………….
Ε. Στόχος 3i)
Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα παίξλνληαο έλαλ άιιν μύιηλν θύβν πνπ ε καύξε ηνπ
επηθάλεηα είλαη κηθξόηεξε θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε κε απηήλ ηελ επηθάλεηα ζηνλ πάγθν
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κηα θαηλνύξηα θακπύιε. Αλ δελ έρνπκε ρξόλν λα
κεηξήζνπκε μαλά ηελ ηξηβή νιίζζεζεο ( δελ ρξεηάδεηαη εμ άιινπ), εκθαλίδνπκε ζηελ
νζόλε θαη ηελ θακπύιε ηνπ πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο ( κε ηελ κεγάιε καύξε
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επηθάλεηα), θαη παξαηεξνύκε όηη ζπκπίπηνπλ. Δηθόλα 5.

Στόχος 3ii)
Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα ηνπνζεηώληαο κέζα ζηελ πξώηε νπή ηνπ θύβνπ έλα
βάξνο. Μεηά θαη δεύηεξν θαη ηξίην. Δκθαλίδνπκε ζηελ νζόλε κόλν απηέο ηηο ηξεηο
θακπύιεο.
Παξαηεξνύκε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη θάζε θνξά κεγαιύηεξε. Δηθόλα 6.

Μπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε κε απηό ην πείξακα όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη
αλάινγε κε ηελ θάζεηε δύλακε;
Στόχος 3iii)
Δπαλαιακβάλνπκε ην πείξακα ηνπνζεηώληαο ζηνλ πάγθν ηελ αινπκηλέληα επηθάλεηα.
Μεηξώ ηελ ηξηβή νιίζζεζεο θαη ζπγθξίλσ κε ηελ ηηκή πνπ βξήθα όηαλ αθνπκπνύζε
ε καύξε επηθάλεηα ζηνλ πάγθν.
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ – ΔΞΑΦΑΝΗΖ ΚΑΜΠΤΛΩΝ ΣΖΝ ΟΘΟΝΖ
ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ππάξρεη έλαο σάπηηρ δεδομένυν κε ηελ παξαθάησ ιίζηα.
Γπαθικέρ παπαζηάζειρ
ςναπηήζειρ
Πίνακαρ ηιμών
Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα πείξακα, ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε
πξνζηίζεηαη Exp 1., Exp 2, θ.ν.θ Με δηπιό θιηθ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ πεηξακάησλ
θαη εκθαλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ζηελ νζόλε. Δπίζεο κε δηπιό θιηθ πάλσ ηεο,
εμαθαλίδεηαη από ηελ νζόλε.
Έηζη ζηελ νζόλε κπνξώ λα εκθαλίζσ κόλν ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ επηζπκώ.
Κάζε θνξά πνπ πξνζαξκόδσ κηα θακπύιε απηή πξνζηίζεηαη ζηηο ζπλαξηήζεηο.
Π.ρ. πλάξηεζε (-1) δύλακε
πσο θαη πξνεγνπκέλσο κπνξώ λα ηηο εκθαλίζσ ή λα ηηο εμαθαλίζσ ζηελ νζόλε.
Παρατήρηση
ηαλ θάλσ πξνζαξκνγή γξαθηθήο παξάζηαζεο επηιέγσ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ
θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ή ηελ ζπλάξηεζε πνπ ζέισ λα
πξνζαξκόζσ.
Δθεί πνπ γξάθεη Δίζνδνο 1 ή Δίζνδνο 2 ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη πείξακα
επνκέλσο νύηε γξαθηθή παξάζηαζε. Δθεί πνπ γξάθεη Exp 1, Exp 2 θ.ν.θ είλαη ηα
πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη(γξαθηθέο παξαζηάζεηο). Δθεί πνπ γξάθεη πλάξηεζε
είλαη νη πξνζαξκνζκέλεο θακπύιεο.
ΠΖΓΔ
Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο πξνζέθεξαλ ηηο γλώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηε
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ νη ζπλάδειθνη Φπζηθνί ΘΔΟΓΩΡΑΚΗ ΚΩΣΑ θαη
ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΓΙΟΝΤΗ Αθόκα πήξα πιεξνθνξίεο από ην αληίζηνηρν
πείξακα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην ΔΚΦΔ ΔΛΑΟΝΑ..

Σν δηάγξακκα απηό είλαη ε ηξίηε θακπύιε πνπ έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ εηθόλα 6.
Σν ΛΑ όκσο θόιιεζε θαη δελ ην εκθάληζε ηαπηόρξνλα. πκβαίλνπλ θαη απηά!!
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