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MULTILOG 

 
Κεντρική Μονάδα – Καταγραφέας δεδοµένων Multilog 

(Multilog Data logger) 
 

 

 
 

1. On: Άνοιγµα συσκευής 
2. Οff: Κλείσιµο συσκευής 
3. Εκτυπωτής: Μεταφέρει τα δεδοµένα απευθείας για 

εκτύπωση 
4. Scan Samples: Όταν δεν καταγράφουµε µπορούµε να δούµε 

τα αποθηκευµένα δεδοµένα από προηγούµενες καταγραφές. 
Πιέζοντας πρώτα το Port (8) επιλέγουµε από ποιόν 
αισθητήρα θέλουµε να δούµε µετρήσεις και µε τα πλήκτρα 
πάνω κάτω µπορούµε να τις δούµε. 

5. Run/Stop: Έναρξη / Λήξη καταµέτρησης. 
6. Trigger: Σκανδαλισµός. Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να 

αρχίζουµε την καταγραφή µόνο όταν αισθητήρας µετρήσει 
µια τιµή που έχουµε εµείς ορίσει. 

7. Control Level: Μπορούµε να συνδέσουµε έναν αισθητήρα µε 
µια συσκευή µε τέτοιον τρόπο ώστε να τίθεται σε λειτουργία 
η συσκευή µόνο όταν ο αισθητήρας πάρει µια συγκεκριµένη 
µέτρηση π.χ. συνδέοντας έναν αισθητήρα θερµοκρασίας µε 
µια συσκευή µπορούµε να ορίσουµε µια συγκεκριµένη 
θερµοκρασία στον αισθητήρα, έτσι ώστε µετά την τιµή αυτή 
να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή. 

8. Rate (Ρυθµός): Επιλέγει ποιος θα είναι ο ρυθµός που θα 
γίνεται η καταµέτρηση, δηλαδή πόσες µετρήσεις ανά sec. 
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9.  Samples (∆είγµατα): Επιλέγει πόσες µετρήσεις συνολικά 
θέλουµε να γίνουν. 

 
10. Port (Θύρα): Κάθε φορά που το πιέζουµε µας εµφανίζει και 

διαφορετική είσοδο. Στο πίσω µέρος, όπως θα δούµε 
παρακάτω υπάρχουν είσοδοι για τους αισθητήρες. Με το 
Port λοιπόν επιλέγουµε κάθε φορά τον αισθητήρα που 
επιθυµούµε. 

11. Sensor (Αισθητήρας): Αν χρησιµοποιούµε ως τρεις 
αισθητήρες τότε το πλήκτρο αυτό κάνει αυτόµατη 
βαθµονόµηση της απόκλισης του µηδενός των αισθητήρων. 
Στην περίπτωση όµως που είναι πάνω από τρεις αισθητήρες 
συνδεδεµένοι τότε µε το πλήκτρο αυτό επιλέγουµε αισθητήρα 
που θέλουµε για κάθε είσοδο ( οι είσοδοι είναι τρεις άρα σε 
κάθε µια θα έχω πάνω από έναν). 

12. Range (Κλίµακα): Εµφανίζεται στην οθόνη το πεδίο των 
µετρήσεων του αισθητήρα (ορισµένοι αισθητήρες όπως 
τάσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικό εύρος 
µετρήσεων: -25÷25 V, 0÷5 V, -2,5÷2,5 V κλπ.) 

 
Υποδοχές 

 

   
 
1. Σύνδεση µε υπολογιστή µε καλώδιο Κ1 
2. Σύνδεση µε το ρεύµα µε καλώδιο Κ2 
3. Τρεις υποδοχές για σύνδεση µε τους αισθητήρες µε καλώδιο 

Κ3 
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Αισθητήρες 
 
Κίνησης (Εύρος λειτουργίας - DST 0.4 ÷ 
5.0 m): Συνδέεται µε την κεντρική µονάδα 
µε ένα µονό καλώδιο µε το ένα άκρο του 
να συνδέεται στον αισθητήρα και το άλλο 
στη θύρα Ι/01 της κεντρικής µονάδας. 
Μπορεί να ανιχνεύσει την κίνηση ενός 
αντικειµένου αν αυτό κινείται σε απόσταση 
από 0,4 ως 5 m από αυτόν. 

 
 

 
 
∆ιαφοράς ∆υναµικού (Εύρος λειτουργίας 
VLT –25 ÷ 25V): Συνδέεται όπως και ο 
αισθητήρας κίνησης. Μετράει συνεχή και 
εναλλασσόµενη τάση. Συνδέεται 
παράλληλα µε το κύκλωµα του οποίου 
θέλουµε να µετρήσουµε την τάση. 

 
 
 
Έντασης ρεύµατος (Εύρος λειτουργίας 
AMP –2,5 ÷ 2,5 Α): Συνδέεται όπως και ο 
αισθητήρας κίνησης. Μετράει συνεχές και 
εναλλασσόµενο ρεύµα. Συνδέεται σε 
σειρά µε το κύκλωµα του οποίου θέλουµε 
να µετρήσουµε την ένταση ρεύµατος. 
 
 
 
Αισθητήρας ήχου – µικρόφωνο (MIC –2.5 
÷ 2.5 V): Συνδέεται όπως και ο 
αισθητήρας κίνησης. Αυτό που 
αποτυπώνεται ως µέτρηση είναι διαφορά 
δυναµικού. 
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Φωτοπύλες: Συνδέονται όπως και ο 
αισθητήρας κίνησης. Στο εσωτερικό 
τους υπάρχει φωτοκύτταρο. Μια 
διέλευση ενός αντικειµένου µέσα από τη 
φωτοπύλη διακόπτει τη υπέρυθρη 
δέσµη που υπάρχει µεταξύ πηγής και 
ανιχνευτή. Στην κεντρική µονάδα ο 
αισθητήρας αναγνωρίζεται ως αισθητήρας τάσης 0 – 5 V. 
 
∆ιακόπτης πίεσης (Pressure Mat – mBar) : 
Συνδέεται όπως και ο αισθητήρας κίνησης. 
Μοιάζει µε ένα µαξιλαράκι. Πιέζοντάς τον 
µε το χέρι µπορούµε να πάρουµε 
µετρήσεις. Πρόκειται για ένα ανοικτό 
κύκλωµα το οποίο κλείνει µε την πίεση του 
χεριού µας και έχουµε κυκλοφορία 
ρεύµατος στο εσωτερικό του. 
 
 
Αισθητήρας πίεσης αερίων (PRS 0 ÷ 
700 kPa ή 0 ÷ 6,77 Atm) : Συνδέεται 
όπως και ο αισθητήρας κίνησης. 
Μπορούµε να µετρήσουµε π.χ. την 
ατµοσφαιρική πίεση µέσω του 
αισθητήρα. 
 
 
Αισθητήρας pH : Για τη σύνδεσή του χρησιµοποιούµε ένα 
ηλεκτρόδιο κι ένα µονό καλώδιο. Το ένα άκρο του καλωδίου 
συνδέεται µε τον αισθητήρα  pH  και το 
άλλο µε τη θύρα Ι/01 της κεντρικής 
µονάδας. Το ηλεκτρόδιο είναι 
καλυµµένο στο ένα άκρο του µε ένα 
πλαστικό φιαλίδιο το οποίο περιέχει 
διάλυµα . θα πρέπει να είναι διαρκώς 
καλυµµένο όσο δεν χρησιµοποιείται. Το 
διάλυµα αυτό έχει µια τιµή pH περίπου 
6,5. 
 
 

Αισθητήρας 

Ηλεκτρόδιο 
µε διάλυµα 
στο άκρο του
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Αισθητήρας ραδιενεργού ακτινοβολίας 
(Geiger – Muller): Για τη σύνδεσή του µε 
την κεντρική µονάδα δεν απαιτείται 
επιπλέον καλώδιο, καθώς φέρει ο ίδιος 
ενσωµατωµένο. Ανιχνεύει α, β και γ 
ακτινοβολία. Σε περίπτωση που το 
παράθυρο του σωλήνα είναι καλυµµένο µε 
το προστατευτικό πλαστικό δεν µπορούµε να ανιχνεύσουµε 
ακτινοβολία α. Θα πρέπει να το αποµακρύνουµε για να είναι 
δυνατή η µέτρησή της. 
 
Αισθητήρας ∆ύναµης (Force Sensor) : 
Συνδέεται µε απλό καλώδιο στην κεντρική 
µονάδα, το οποίο υπάρχει στο πακέτο του. 
Έχει δύο κλίµακες: ±10 Ν & ± 50 Ν. Σε 
περίπτωση που η δύναµη που ασκείται 
είναι ελκτική (προς τα εµάς που την 
ασκούµε) τότε στον υπολογιστή µας θα 
εµφανίζεται µε αρνητική τιµή.  
 
 
 
Αισθητήρας Μαγνητικού Πεδίου 
(Magnetic Field Sensor): Περιλαµβάνει 
δικό του καλώδιο σύνδεσης µε τον 
υπολογιστή. Έχει δύο διαφορετικές 
κλίµακες λειτουργίας : α) High  ± 3,3 
Gauss (1Volt = 1,6 Gauss), β) Low  ± 
80,65 Gauss (1Volt = 40,3125 Gauss).  Ο 
αισθητήρας δηλαδή µέσω ενός 
µετατροπέα (βασισµένου στο φαινόµενο Hall) παράγει τάση 
ανάλογη του µαγνητικού πεδίου. Έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα 
χαµηλής και υψηλής ενίσχυσης µέσω ενός διακόπτη, για να 
µπορούµε να µετράµε ισχυρά και ασθενή µαγνητικά πεδία. Ο 
αισθητήρας µετράει την κάθετη συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου 
στην επίπεδη επιφάνειά του. 
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Αισθητήρας Φωτεινής Έντασης (LIT 
Εύρος: 0 ± 300 Lux) :  Με την κεντρική 
µονάδα συνδέεται µε απλό καλώδιο, 
όπως και οι περισσότεροι αισθητήρες.  
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Πρόγραµµα DB – lab 

 
Χρησιµοποιώντας την κεντρική µονάδα και τον επιθυµητό 
αισθητήρα µπορούµε να πάρουµε µετρήσεις τις οποίες να 
επεξεργαστούµε. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
 
 Α) Έχοντας την κεντρική µονάδα µακριά από τον υπολογιστή. Η 
κεντρική µονάδα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα δεδοµένα 
και κατόπιν µέσω του προγράµµατος να τα παρουσιάσει στην 
οθόνη του υπολογιστή (χρησιµοποιώντας το «Ανάκτηση 
∆εδοµένων», όπως φαίνεται στην εικόνα). 
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Β) Έχοντας την κεντρική µονάδα διαρκώς συνδεδεµένη µε τον 
υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να βλέπουµε σε 
πραγµατικό χρόνο τη λήψη δεδοµένων και τον σχηµατισµό του 
αντίστοιχου διαγράµµατος. 
 
Σύνδεση αισθητήρα :   
Α) Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη Ready στην οθόνη. 
Β) Συνδέουµε τον αισθητήρα στην υποδοχή Ι/01. Αν επιθυµούµε κι 
άλλους ταυτόχρονα τους συνδέουµε κατά σειρά στις Ι/02 – Ι/03. 
Γ) Ανοίγουµε το πρόγραµµα DB –Lab στον υπολογιστή µας. 
Επιλέγουµε το control panel (Πίνακας Ελέγχου) και ο αισθητήρας 
εµφανίζεται στην οθόνη αφού το σύστηµα τον έχει αναγνωρίσει. Ο 
αισθητήρας ανάλογα µε ποια θύρα είναι συνδεδεµένος θα 
εµφανιστεί και στο αντίστοιχο παράθυρο. Πολλές φορές όµως είναι 
πιθανό να µην εµφανιστεί στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή ή 
κλείνουµε και ανοίγουµε πάλι το πρόγραµµα ή πατάµε το 
«Εκκαθάριση µνήµης». Αν δεν εµφανιστεί πάλι µπορούµε να τον 
επιλέξουµε εµείς από µια λίστα που εµφανίζεται, όπως φαίνεται 
παρακάτω στην εικόνα: 

 

Πίνακας 
Ελέγχου 
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 Κατά την λήψη µετρήσεων θα πρέπει : 
Α) Να έχουµε τον σκανδαλισµό «Μη ενεργό» 
Β) Να επιλέξουµε τον αριθµό των µετρήσεων. Από το «Σηµεία» 
επιλέγουµε πόσες συνολικά µετρήσεις επιθυµούµε. Από τον 
«Ρυθµό» επιλέγουµε πόσες µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο θέλουµε. 
Αν για παράδειγµα επιλέξουµε 200 «Σηµεία» µε «Ρυθµό» 25/sec 
τότε ο αισθητήρας θα µετρήσει για 200/25 = 8 sec. 
 Κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδοµένων από τον 
αισθητήρα θα εµφανίζεται η αντίστοιχη καµπύλη να δηµιουργείται 
στον υπολογιστή µας (πάντα αν η κεντρική µονάδα είναι σε 
σύνδεση µε τον υπολογιστή). Στην εικόνα που ακολουθεί 
παρατηρούµε µέσω των δεδοµένων από τον αισθητήρα δύναµης, 
πώς µεταβάλλεται η δύναµη µε τον χρόνο. 
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Επεξεργασία Γραφικής Παράστασης 

 
Την καµπύλη µπορούµε να την αλλάξουµε τόσο σε θέµα 
αισθητικής όσο και σε επεξεργασία των δεδοµένων της. Αναλυτικά: 
επιλέγοντας το Προβολή → Οθόνη µπορούµε να κάνουµε 
διάφορες αλλαγές σε ότι αφορά στο χρώµα της καµπύλης το 
πάχος της γραµµής κ.α.  
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Επιλέγοντας το Προβολή → Κλίµακα µπορούµε να αλλάξουµε την 
κλίµακα του άξονα y, καθώς η κλίµακα του άξονα χ έχει ήδη 
επιλεγεί πριν τη λήψη των δεδοµένων από τα «Σηµεία & Ρυθµός». 
 Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε ένα συγκεκριµένο τµήµα 
της καµπύλης και να δουλέψουµε σε αυτό. Επιλέγουµε το κάθε 
σηµείο και πατάµε πάνω από αυτό το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού. Σε περίπτωση που θέλουµε να µην εµφανίζονται 
πατάµε πάνω από το κάθε βέλος το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 
Στο κάτω µέρος της καµπύλης εµφανίζονται στοιχεία που αφορούν 
στις αποστάσεις των σηµείων που αντιστοιχούν στον άξονα y και 
τον χ (τα ∆y και ∆χ). Αριστερά µε το πλήκτρο «Μεγέθυνση» 
εµφανίζεται το κοµµάτι της καµπύλης που βρίσκεται ανάµεσα στα 
δύο βέλη. Για να επανέρθουµε σε ολόκληρη την καµπύλη 
επιλέγουµε «Πλήρης Προβολή». 
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Επεξεργασία - Συναρτήσεις: Στην καµπύλη ή στο επιλεγµένο 
τµήµα µπορούµε να εφαρµόσουµε διάφορες συναρτήσεις και να το 
επεξεργαστούµε:«Ανάλυση → Περισσότερα». Κάποιες 
εµφανίζονται αµέσως µε το πλήκτρο «Ανάλυση», όπως η 
παράγωγος. Αν για παράδειγµα έχουµε χρησιµοποιήσει τον 
αισθητήρα κίνησης και έχουµε καταγράψει τη θέση ενός σώµατος, 
τότε µε την παράγωγο εµφανίζεται το αντίστοιχο διάγραµµα της 
ταχύτητας (υπάρχει και έτοιµη η συνάρτηση ταχύτητα στο: 
Ανάλυση → Περισσότερα) . Επιλέγοντας το διάγραµµα αυτό (απλό 
κλικ επάνω σε αυτό) και στη συνέχεια πάλι «Ανάλυση → 
Παράγωγος» εµφανίζεται το διάγραµµα της επιτάχυνσης. 
Μπορούµε έχοντας επιλέξει το διάγραµµα της ταχύτητας να 
εµφανίσουµε το αντίστοιχο της κινητικής ενέργειας (µε m=1Kgr το 
οποίο βέβαια µπορούµε να αλλάξουµε) :«Ανάλυση → 
Περισσότερα → Κινητική Ενέργεια  ». Η µάζα εµφανίζεται ως 
µεταβλητή C1. 

 
 
Ως G1 εννοείται η συνάρτηση. Αν έχουµε πάνω από µια 
συναρτήσεις η µια εµφανίζεται ως G1 και η άλλη ως G2. Θα πρέπει 
να επιλέξουµε κάθε φορά αυτή που µας ενδιαφέρει. 
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Ορισµένες από τις συναρτήσεις εξηγούνται παρακάτω: 
 

1) Γραµµική παλινδρόµηση: Μας δίνει την ευθεία που είναι πιο 
καλά προσαρµοσµένη στα δεδοµένα µας. 

 
 
 
Κάτω από την παράσταση εµφανίζεται η εξίσωση της ευθείας. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση: Υ = 0.161Τ – 340. Γνωρίζουµε ότι η 
εξίσωση µιας ευθείας είναι Υ = αx + β. Έτσι λοιπόν εδώ η κλίση 
είναι το 0.161 και το -340 µας δίνει το σηµείο που τέµνει τον y 
άξονα. 
Το R^ 2 είναι ένας συντελεστής (συσχέτισης) και παίρνει τιµές από 
0 ως 1. Όταν η τιµή είναι κοντά στο 1 σηµαίνει ότι η γραφική 
παράσταση πλησιάζει πολύ την ευθεία. Όταν είναι κοντά στο 0 
σηµαίνει ότι απέχει πολύ από ευθεία. 

2) Περιβάλλουσα άνω: Ενώνει όλες τις ανώτερες τιµές της 
γραφικής παράστασης. 

3) Περιβάλλουσα κάτω: Ενώνει όλες τις κατώτερες τιµές της 
γραφικής παράστασης. 

4) ∆Υ : ∆ηµιουργεί µια γραφική παράσταση στην οποία κάθε 
τιµή προκύπτει αν από κάθε σηµείο της αρχικής 
αφαιρέσουµε το πρώτο σηµείο. Για παράδειγµα αν η αρχική 
τιµή της δύναµης είναι 4 Ν τότε όλα τα σηµεία θα προκύψουν 
από την τιµή που είχαµε µείον 4. 

5) Cos, Sin, ln, exp κ.α: Αν επιλέξουµε µια συνάρτηση αυτής 
της µορφής θα προκύψει µια γραφική παράσταση που κάθε 
σηµείο της θα αντιστοιχεί στο συνηµίτονο – ηµίτονο – 
λογάριθµο κλπ του αντιστοίχου σηµείου της αρχικής 
γραφικής παράστασης. Παράδειγµα φαίνεται παρακάτω:  
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6) Γραµµική: Με τη συνάρτηση αυτή εφαρµόζουµε τον τύπο : 
C2 + C1*G1 µε 

G1 οι τιµές της αρχικής γραφικής παράστασης 
C1 :µια τιµή που δίνουµε εµείς και πολλαπλασιάζει όλες τις τιµές 
της αρχικής γραφικής παράστασης. Με το που επιλέξουµε τη 
«Γραµµική», θα δούµε ότι ως αρχική τιµή για το C1 είναι το 1. Αν 
το αφήσουµε έτσι λοιπόν οι αρχικές τιµές δεν θα αλλάξουν.  
C2 : µια τιµή που δίνουµε εµείς και προστίθεται σε κάθε τιµή της 
αρχικής γραφικής παράστασης. Με το που επιλέξουµε τη 
«Γραµµική», θα δούµε ότι ως αρχική τιµή για το C2 είναι το 1. Αν 
το αφήσουµε έτσι λοιπόν οι αρχικές τιµές θα αλλάξουν κατά 1. 
Η γραφική παράσταση θα «ανέβει» λοιπόν κατά ένα σκαλί.  
Η  «Γραµµική» είναι πολύ χρήσιµη. Αν για παράδειγµα θέλουµε 
η γραφική παράσταση να ξεκινάει από το µηδέν τότε βλέπουµε 
ποιο είναι το πρώτο σηµείο. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε 
συνδέσει τον αισθητήρα δύναµης και η πρώτη τιµή είναι 4 Ν. 
τότε για να ξεκινάει από το µηδέν επιλέγουµε τη «Γραµµική» και 
ως τιµή στο C2 θέτουµε το -4 Ν κατεβάζοντας όλες τις τιµές κατά 
4. Έτσι η παράσταση θα ξεκινάει από το 0. 
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Αν θέλουµε να αντιστρέψουµε την παράσταση δηλαδή αν για 
παράδειγµα ο αισθητήρας µας δίνει µόνο αρνητικές τιµές κι 
εµείς τις θέλουµε θετικές τότε µέσω της «Γραµµικής» αλλάζουµε 
το C1 και από 1 το θέτουµε -1. Έτσι πολλαπλασιάζουµε όλες τις 
τιµές µε το -1. Αυτό µας χρησιµεύει πολύ συχνά µε τον 
αισθητήρα δύναµης ο οποίος κατά την έλξη δίνει αρνητική 
δύναµη και µε τη διαδικασία αυτή µπορούµε να τις δούµε όλες 
τις τιµές θετικές. 
  

∆ύο παραστάσεις σε ένα γράφηµα: 
Υπάρχει  η δυνατότητα να έχουµε στους ίδιους άξονες 
περισσότερες από δύο παραστάσεις. Στην περίπτωση για 
παράδειγµα που θέλουµε να παρατηρήσουµε πως 
µεταβάλλονται οι τιµές που παίρνει ένας αισθητήρας µε τις τιµές 
ενός άλλου µεγέθους που λαµβάνει ένας δεύτερος αισθητήρας, 
τότε απλά επιλέγουµε τη µια καµπύλη (µε το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού) και επιλέγουµε «Επεξεργασία → Αντιγραφή». 
Στη συνέχεια επιλέγουµε την άλλη καµπύλη και «Επεξεργασία 
→ Επικόλληση».  
 
Στη συνέχεια είναι δυνατόν να µελετήσουµε πως το µέγεθος το 
ένα µέγεθος µεταβάλλεται σε σχέση µε το άλλο, δηλαδή το  
y = f(x). Αυτό το πετυχαίνουµε όταν έχουµε ήδη κάνει τα 
προηγούµενα και επιλέξουµε στη συνέχεια το πλήκτρο 
Απεικόνιση Υ(Χ). 
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Μελέτη µαγνητικού πεδίου 

  
Για τη µελέτη του µαγνητικού πεδίου (π.χ. της Γης ή µαγνήτη 
κλπ) ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready». Συνδέουµε τον αισθητήρα 
µαγνητικού πεδίου µε την κεντρική µονάδα και τέλος ανοίγουµε 
το πρόγραµµα DB – Lab. Επιλέγουµε «Πίνακας Ελέγχου»  και 
εµφανίζεται ο αισθητήρας (ανάλογα µε την κλίµακα λειτουργίας 
που έχουµε επιλέξει  εµφανίζεται και η αντίστοιχη ένδειξη: High / 
Low). 
 

Μαγνητικό πεδίο γης 
Αφού κάνουµε όλα τα παραπάνω επιλέγουµε από το λογισµικό 
το ρυθµό που εµείς επιθυµούµε να γίνει η καταγραφή. Ας 
επιλέξουµε: Σηµεία: 20 Ρυθµός: 1/sec 

 
Κατόπιν κάνουµε «Λήψη δεδοµένων» και περιστρέφουµε τον 
αισθητήρα: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Κλίµακα: 
High 
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Στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται µια ηµιτονοειδής 
καµπύλη. Αυτό οφείλεται στην περιστροφή, αφού αλλάζει η 
φορά εισόδου των δυναµικών γραµµών του πεδίου της Γης 
στον αισθητήρα και το πεδίο εµφανίζεται µια φορά θετικό και µια 
αρνητικό: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έτσι υπολογίζουµε και την τιµή 
του µαγνητικού πεδίου, όπως 
φαίνεται από τα µέγιστα και 
ελάχιστα στο σχήµα. 
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Μελέτη µαγνητικού πεδίου µαγνήτη 
 

Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready».  Ακολουθούµε την ίδια 
διαδικασία µε πριν και πλησιάζουµε το µαγνήτη εναλλάξ µε τον 
βόρειο και το νότιο πόλο: 
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Στο λογισµικό αυτή η αλλαγή των πόλων εµφανίζεται πάλι µε 
αλλαγή στο πρόσηµο του µαγνητικού πεδίου: 
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Προσδιορισµός pH διαλυµάτων 

 
Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready». 
Μετράµε το pH ενός όξινου (Λεµόνι) ενός βασικού (NaOH) και του 
διαλύµατος που είναι συνδεδεµένο το ηλεκτρόδιο. 
Συνδέουµε τον αισθητήρα pH µε το ηλεκτρόδιο το οποίο περιέχει 
και διάλυµα του οποίου θα µετρήσουµε το pH: 

 
Συνδέουµε τον αισθητήρα pH µε την κεντρική µονάδα και τέλος 
ανοίγουµε το πρόγραµµα DB – Lab. Επιλέγουµε «Πίνακας 
Ελέγχου»  και εµφανίζεται ο αισθητήρας. Ας επιλέξουµε: 
Σηµεία: 10 Ρυθµός: 1/sec. Κάνοντας τα ίδια και για τα 
διαλύµατα µε χυµό λεµονιού και NaOH παίρνουµε τα ακόλουθα 
διαγράµµατα: 

 
  
 
 

∆ιάλυµα 
δοχείου pH 
= 5.6 

∆ιάλυµα µε 
χυµό λεµονιού 
pH = 5.6 

∆ιάλυµα 
NaOH  pH = 
11.8
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Στη συνέχεια µπορούµε να δούµε πως µεταβάλλεται το pH ενός 
π.χ. βασικού διαλύµατος αν προσθέτουµε κάποιο όξινο 
διάλυµα. Έχουµε επιλέξει Σηµεία: 20 Ρυθµός: 1/sec και 
τοποθετήσει το ηλεκτρόδιο στο διάλυµα NaOH. Στη συνέχεια 
ρίχνουµε µερικές σταγόνες από το όξινο διάλυµα µε χυµό 
λεµονιού ενώ ο αισθητήρας καταγράφει. Παρατηρούµε πως το 
pH µειώνεται: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μείωση του 
pH 
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Μελέτη ακτινοβολίας υποβάθρου 

 
Με τον όρο «ακτινοβολία υποβάθρου» εννοούµε το χαµηλότερο 

επίπεδο ακτινοβολίας που µπορούµε να µετρήσουµε σε µια 
περιοχή. Είναι η ακτινοβολία που οφείλεται στα ραδιενεργά υλικά 
που υπάρχουν στο περιβάλλον (χώµα, βράχους, οικοδοµικά υλικά, 
ξύλα, τρόφιµα, αέρα, κλπ) στους ιστούς µας (Κ-40, C-14) και στη 
κοσµική ακτινοβολία. 
Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready». 
Συνδέουµε τον αισθητήρα Geiger Muller µε την κεντρική µονάδα 
και τέλος ανοίγουµε το πρόγραµµα DB – Lab. Επιλέγουµε 
«Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζεται ο αισθητήρας. Ας επιλέξουµε: 
Σηµεία: 5000 Ρυθµός: 50/sec. Κάνουµε λήψη δεδοµένων και 
λαµβάνουµε την ακόλουθη καµπύλη: 

 
 
Παρατηρούµε ότι η τιµή της ακτινοβολίας υποβάθρου είναι 
περίπου 5 Bq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακτινοβολία 
υποβάθρου ~ 5 Bq 
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Μελέτη Τριβής – Υπολογισµός συντελεστών 
οριακής και στατικής τριβής 

 
Για την άσκηση αυτή θα χρειαστούµε: 

Ένα αντικείµενο σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
(καλύτερη επιλογή ένα µεγάλο τούβλο). 

Νήµα 
Βάρος 10Ν (m= 1 Kgr) 
Αισθητήρα δύναµης 

 
∆ιαδικασία: Τυλίγουµε το τούβλο µε χαρτί και τοποθετούµε στο 
πάνω µέρος του τον αισθητήρα δύναµης και δίπλα το βάρος 10 Ν. 
Ζυγίζουµε το σύστηµα µαζί µε τον αισθητήρα και έτσι βρίσκουµε τη 
µάζα του, συνεπώς και το βάρος του (Β=mg). Το πείραµα το 
εκτελούµε µια φορά χωρίς το επιπλέον βάρος και µια µαζί µε αυτό. 
Το σύστηµα το εναποθέτουµε πάνω στην επιφάνεια της οποίας 
επιθυµούµε να µελετήσουµε τον συντελεστή στατικής τριβής και 
τριβής ολίσθησης σε σχέση µε αυτό (π.χ. πάνω σε ένα θρανίο): 

 
 
Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready». 
Συνδέουµε τον αισθητήρα δύναµης µε την κεντρική µονάδα και 
τέλος ανοίγουµε το πρόγραµµα DB – Lab. Επιλέγουµε «Πίνακας 
Ελέγχου»  και εµφανίζεται ο αισθητήρας. Ας επιλέξουµε: Σηµεία: 
10 Ρυθµός: 1/sec. Αρχικά κάνουµε λήψη δεδοµένων χωρίς να 
ασκήσουµε καµία δύναµη. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουµε την 
απόκλιση του µηδενός για τον αισθητήρα δύναµης. Αυτό γιατί οι 
αισθητήρες όταν το σύστηµα είναι ακίνητο εµφανίζουν τιµές 
διαφορετικές από το µηδέν. Με το βελάκι πάνω στην ευθεία 
βλέπουµε ποια είναι η τιµή αυτή και τη σηµειώνουµε σε ένα φύλλο 
χαρτί. 
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Στη συνέχεια επιλέγουµε: Σηµεία: 200 Ρυθµός: 25/sec. Κάνουµε 
λήψη δεδοµένων και αρχίζουµε να ασκούµε δύναµη στο νήµα έως 
ότου αρχίζει το σύστηµά µας να κινείται και να αποκτήσει µια 
σχετικά σταθερή ταχύτητα. Στην αρχή για περίπου 1 sec να µην 
ασκούµε δύναµη για να εµφανιστεί η απόκλιση του µηδενός στην 
αρχή του διαγράµµατος και να µπορούµε στη συνέχεια να 
κατεβάσουµε την καµπύλη τόσο ώστε να ξεκινάει από το µηδέν. 
Με τον τρόπο αυτό λαµβάνουµε την ακόλουθη καµπύλη: 
 

 
 
Παρατηρούµε ότι κατά την έλξη ο αισθητήρας αποτυπώνει τη 
δύναµη ως αρνητική. Αυτό µπορούµε να το αλλάξουµε µε δύο 
τρόπους: 
Α) Πριν την έναρξη του πειράµατος αλλάζοντας τη βαθµονόµηση 
του αισθητήρα. Επιλέγουµε: «Καταγραφέας → Καθορισµός νέων 
αισθητήρων». Από εκεί επιλέγουµε τον αισθητήρα δύναµης 
(Force10 ή Force50) ανάλογα µε το πώς έχουµε επιλέξει από το 
κουµπί πάνω σε αυτόν να καταγράψει (µε τι εύρος δηλαδή). Στις 
τιµές που εµφανίζονται αλλάζουµε το πρόσηµο και έτσι ο 
αισθητήρας κατά την έλξη καταγράφει θετικές τιµές στις δυνάµεις. 
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Αλλάζουµε τα 
2 πρόσηµα 
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Β) Μετά την εκτέλεση του πειράµατος. Επιλέγουµε: «Ανάλυση → 
Περισσότερα → Γραµµική». Στην παράµετρο C1 βάζουµε -1 και 
έτσι η καµπύλη αντιστρέφεται (αλλάζουµε το πρόσηµο όλων των 
τιµών).  

 
Με όποιον τρόπο και αν αντιστρέψαµε την καµπύλη τώρα θα 
πρέπει να φροντίσουµε ώστε η αρχική τιµή της δύναµης να είναι το 
µηδέν και να ξεκινάει έτσι η καµπύλη από την αρχή των αξόνων. 
Επιλέγουµε: «Ανάλυση → Περισσότερα → Γραµµική» και στην 
παράµετρο C2 βάζουµε την αντίθετη από την τιµή απόκλισης του 
µηδενός που είχαµε γράψει σε φύλλο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό 
κατεβάζουµε την καµπύλη τόσο ώστε η πρώτη µας τιµή να είναι 
F=0N. Θα πρέπει να προσέξουµε γιατί όταν καταγράψαµε την τιµή 
για την απόκλιση του µηδενός ήταν σε mN. Στην παράµετρο C2 
όµως θα την βάλουµε σε Ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλάζουµε 
το πρόσηµο 
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Με τον τρόπο αυτό παίρνουµε την τελική καµπύλη την οποία θα 
επεξεργαστούµε: 
 

 
 
 

Υπολογισµός οριακής στατικής τριβής (µέγιστη τιµή) και 
συντελεστή στατικής τριβής (µέγιστη τιµή : µs) 

Στην κορυφή της καµπύλης πατώντας το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού εµφανίζεται ένα βελάκι. Η τιµές που αντιστοιχούν στο 
σηµείο που µαρκάραµε µε το βελάκι για τη δύναµη F και το χρόνο t 
εµφανίζονται στο κάτω µέρος του διαγράµµατος: 

 

Η µέγιστη 
τιµή είναι 
Τ=9,198Ν 
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Βρίσκουµε έτσι την Τορ και από τους τύπους : Τ=µsN και Ν=mg 
υπολογίζουµε τον συντελεστή οριακής τριβής. 
 

Υπολογισµός τριβής ολίσθησης  και  
συντελεστή στατικής τριβής µκ 

Για την τριβή ολίσθησης επιλέγουµε ένα τµήµα της γραφικής 
παράστασης που πλησιάζει περισσότερο στην ευθεία. Επιλέγουµε: 
«Ανάλυση → Γραµµική Παλινδρόµηση» και έτσι εµφανίζεται η 
ευθεία που είναι πιο καλά προσαρµοσµένη στα δεδοµένα µας. Η 
ευθεία Υ=αχ+β µας δίνει τη δυνατότητα να βρούµε την τιµή της 
δύναµης (εκεί που τέµνει τον άξονα Υ), µέσω του β: 

 
 
Βρίσκουµε έτσι την Τολ και από τους τύπους : Τ=µκN και Ν=mg 
υπολογίζουµε τον συντελεστή οριακής τριβής. 
 
Το πείραµα µπορεί να επαναληφθεί τοποθετώντας και το βάρος 
και συγκρίνοντας έτσι τις τιµές για την τις δύο τριβές και τους 
αντίστοιχους συντελεστές τους. 
 
 
 
 
 
 
 

Τιµή δύναµης F 
(άρα και τριβής 
ολίσθησης) 
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Απλή αρµονική ταλάντωση  
µε τη χρήση του Μultilog 

 
Τι θα χρειαστούµε: 
Ράβδο στήριξης 

Βάση από χυτοσίδηρο 
Σύνδεσµος απλός (Σταυρός) 

Ελατήριο 
Αισθητήρας ∆ύναµης 

Αισθητήρας Απόστασης 
Βαράκια 3 (των 50 gr) 

 
∆ιαδικασία: Πραγµατοποιούµε τη διάταξη της εικόνας: 
Τοποθετούµε δηλαδή τον αισθητήρα δύναµης στη µια ράβδο και 
από κάτω τοποθετούµε το ελατήριο. Στο θρανίο τοποθετούµε τον 
αισθητήρα απόστασης στην κατακόρυφο του ελατηρίου. Θα 
πρέπει να τοποθετήσουµε τον αισθητήρα απόστασης σε 
απόσταση µεγαλύτερη των 40 cm, γιατί αλλιώς δε λαµβάνει 
σωστές µετρήσεις (για αυτό η ράβδος στήριξης ας είναι µεγάλη). 
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Ανοίγουµε την κεντρική µονάδα και περιµένουµε µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη «Ready». 
Συνδέουµε τον αισθητήρα απόστασης µε την κεντρική µονάδα στη 
θύρα Ι0/1 και ανοίγουµε το πρόγραµµα DB – Lab. Επιλέγουµε 
«Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζεται ο αισθητήρας (∆ιάστηµα).  
 
 

Υπολογισµός περιόδου ταλάντωσης Τ 
 

Τοποθετούµε το ένα βαράκι στο ελατήριο και το εκτρέπουµε από 
τη θέση του. Αφήνουµε να ταλαντωθεί κάποια ώρα και επιλέγουµε 
από το λογισµικό: Σηµεία: 200 Ρυθµός: 25/sec. Κάνουµε «λήψη 
δεδοµένων». Στη συγκεκριµένη περίπτωση µας ενδιαφέρει ο 
χρόνος, δηλαδή ο άξονας χ. ∆εν χρησιµοποιούµε λοιπόν την τιµή 
απόκλισης µηδενός για τον αισθητήρα απόστασης. Η καµπύλη 
που προκύπτει είναι της µορφής: 

 
  
Για να υπολογίσουµε την περίοδο Τ κάνουµε αριστερό κλικ µε το 
ποντίκι σε δύο διαδοχικές κορυφές και εµφανίζονται τα δύο 
βελάκια.  Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη dt που 
είναι και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο 
ακραίες θέσεις της ταλάντωσης (και έλευση του σώµατος µε την 
ίδια φορά), δηλαδή στην περίοδο Τ. µπορούµε όµως να 
εµφανίσουµε τα δυο βελάκια στην πρώτη κορυφή και στη δέκατη. 
Για να υπολογίσουµε τώρα την περίοδο απλά το dt το διαιρούµε µε 
το 10 (Τ=dt/10).  
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Εξάρτηση περιόδου Τ από τη µάζα m 

 
Στην ταλάντωση που µελετάµε ισχύει : 
 

Τ  = 2π   άρα 

Τ2=4π2( ) 
Καταλαβαίνουµε δηλαδή ότι Τ2 είναι ανάλογη της µάζας m. Για να 
επιβεβαιώσουµε την αναλογία επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο 
πείραµα τοποθετώντας το δεύτερο και µετά το τρίτο βαράκι. 
Κατόπιν συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

m (Kgr) dt(sec) (εµφανίζεται 
στο κάτω µέρος του 
διαγράµµατος κάθε 
φορά) 

Τ=dt/10 
(sec) 

T2 (sec2) 

0,050    
0,100    
0,150    

 
Στη συνέχεια κατασκευάζουµε την καµπύλη T2=f(m). Παρατηρούµε 
ότι πρόκειται για ευθεία, συνεπώς η T2 είναι ανάλογη της µάζας m. 
 

Υπολογισµός της σταθεράς ελατηρίου k (α’ τρόπος) 
 

Ένας τρόπος είναι µέσω του προηγούµενου διαγράµµατος 
υπολογίζοντας την κλίση του. Αυτό γιατί : 

Τ2=4π2( ) 

Άρα η κλίση είναι :      εφω=   
κι έτσι: 

k= 
 ί
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Υπολογισµός της σταθεράς ελατηρίου k (β’ τρόπος) 
 

∆ιαδικασία: Συνδέω στη θύρα Ι0/2 τον αισθητήρα δύναµης, ενώ 
διατηρώ τον αισθητήρα απόστασης στη θύρα Ι/01. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο αισθητήρας δύναµης µετράει µια 
δύναµη F η οποία όµως δεν είναι η δύναµη επαναφοράς του 
ελατηρίου Fελ µόνο. Σε αυτήν θα πρέπει κάθε φορά να 
συνυπολογίζουµε ότι προσµετρούνται και το βάρος του ελατηρίου 
αλλά και από το βάρος από το βαράκι που έχουµε τοποθετήσει. Για 
να είναι ακριβείς οι µετρήσεις µας θα πρέπει να τις αφαιρέσουµε µε 
κάποιον τρόπο (όπως θα δούµε παρακάτω).   
Επιλέγουµε «Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζονται οι αισθητήρες. 
Ας επιλέξουµε: Σηµεία: 10 Ρυθµός: 1/sec. Τοποθετούµε το ένα 
βαράκι και το αφήνουµε να ισορροπήσει (θέση ισορροπίας Θ.Ι.). 
Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουµε την απόκλιση του µηδενός για 
τους δύο αισθητήρες. Αυτό γιατί οι αισθητήρες όταν το σύστηµα 
είναι ακίνητο εµφανίζουν τιµές διαφορετικές από το µηδέν. Με το 
βελάκι πάνω στην εκάστοτε ευθεία βλέπουµε ποια είναι η τιµή 
αυτή και τη σηµειώνουµε σε ένα φύλλο χαρτί. 
Εκτρέπουµε το βαράκι από τη θέση ισορροπίας προς τα κάτω, µε 
σκοπό να ταλαντωθεί κατακόρυφα. Επιλέγουµε: Σηµεία: 200 
Ρυθµός: 25/sec. Αφήνουµε το σύστηµα για λίγο χρόνο να 
ταλαντωθεί, µέχρι η ταλάντωση να γίνεται κατακόρυφα (να µην 
έχουµε δηλαδή κινήσεις εκτός της κατακόρυφου). Κάνουµε «λήψη 
δεδοµένων». Στην καµπύλη που προκύπτει παρατηρούµε πώς 
µεταβάλλεται µε το χρόνο τόσο η δύναµη όσο και η µετατόπιση. 
Φαίνεται αρχικά ότι τα δύο αυτά µεγέθη παίρνουν ταυτόχρονα τις 
µέγιστες και τις ελάχιστες τιµές τους: 

 

x (m) 

F (N) 
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Αυτό συµβαίνει γιατί κατά την έλξη ο αισθητήρας δύναµης 
αποτυπώνει τη δύναµη ως αρνητική. Αυτό µπορούµε να το 
αλλάξουµε µε δύο τρόπους: 
Α) Πριν την έναρξη του πειράµατος αλλάζοντας τη βαθµονόµηση 
του αισθητήρα. Επιλέγουµε: «Καταγραφέας → Καθορισµός νέων 

αισθητήρων». Από εκεί επιλέγουµε τον αισθητήρα δύναµης 
(Force10 ή Force50) ανάλογα µε το πώς έχουµε επιλέξει από το 
κουµπί πάνω σε αυτόν να καταγράψει (µε τι εύρος δηλαδή). Στις 

τιµές που εµφανίζονται αλλάζουµε το πρόσηµο και έτσι ο 
αισθητήρας κατά την έλξη καταγράφει θετικές τιµές στις δυνάµεις.

 

Αλλάζουµε τα 
2 πρόσηµα 
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Β) Μετά την εκτέλεση του πειράµατος. Επιλέγουµε: «Ανάλυση → 
Περισσότερα → Γραµµική». Στην παράµετρο C1 βάζουµε -1 και 
έτσι η καµπύλη αντιστρέφεται (αλλάζουµε το πρόσηµο όλων των 
τιµών).  

 
Με όποιον τρόπο και αν αντιστρέψαµε την καµπύλη τώρα θα 
πρέπει να φροντίσουµε ώστε η κάθε τιµή της δύναµης να είναι η 
πραγµατική έχοντας αφαιρέσει την απόκλιση του µηδενός. 
Επιλέγουµε: «Ανάλυση → Περισσότερα → Γραµµική» και στην 
παράµετρο C2 βάζουµε την αντίθετη από την τιµή απόκλισης του 
µηδενός που είχαµε γράψει σε φύλλο χαρτί. Θα πρέπει να 
προσέξουµε γιατί όταν καταγράψαµε την τιµή για την απόκλιση του 
µηδενός ήταν σε mN. Στην παράµετρο C2 όµως θα την βάλουµε σε 
Ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλάζουµε 
το πρόσηµο 

Αλλάζει 
πρόσηµο και 
αντιστρέφεται
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Προτιµάται στο συγκεκριµένο πείραµα ο Α’ τρόπος, ώστε να 
φαίνεται άµεσα πότε τα δύο µεγέθη παίρνουν ελάχιστες και 
µέγιστες τιµές. Αλλάζουµε λοιπόν τη βαθµονόµηση του αισθητήρα 
δύναµης και επιλέγουµε: Σηµεία: 200 Ρυθµός: 25/sec. Κάνουµε 
«λήψη δεδοµένων». Στην καµπύλη που προκύπτει παρατηρούµε 
πώς µεταβάλλεται µε το χρόνο τόσο η δύναµη όσο και η 
µετατόπιση. Φαίνεται πλέον ότι όταν η αποµάκρυνση χ γίνεται 
µέγιστη, τότε η δύναµη παίρνει την ελάχιστη τιµή της και 
αντίστροφα. 

 
 
Στη συνέχεια εισάγουµε τις τιµές για τις αποκλίσεις του µηδενός για 
τον κάθε αισθητήρα, που είχαµε σηµειώσει στην αρχή σε φύλλο 
χαρτί. Επιλέγουµε : «Ανάλυση → Περισσότερα → Γραµµική» και 
τον αισθητήρα απόστασης (∆ιάστηµα). Στην παράµετρο C2 
βάζουµε την αντίθετη από την τιµή απόκλισης του µηδενός που 
είχαµε γράψει σε φύλλο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό κατεβάζουµε την 
καµπύλη τόσο ώστε από κάθε τιµή του χ να έχει αφαιρεθεί η 
απόκλιση του µηδενός.  
Κατόπιν επιλέγουµε : «Ανάλυση → Περισσότερα → Γραµµική» και 
τον αισθητήρα δύναµης (Force 10 ή 50 ανάλογα το εύρος τιµών 
που έχουµε επιλέξει στον αισθητήρα) . Στην παράµετρο C2 
βάζουµε την αντίθετη από την τιµή απόκλισης του µηδενός που 
είχαµε γράψει σε φύλλο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό κατεβάζουµε την 
καµπύλη τόσο ώστε από κάθε τιµή της F να έχει αφαιρεθεί η 
απόκλιση του µηδενός.  
Θα πρέπει να προσέξουµε γιατί όταν καταγράψαµε την τιµή για την 
απόκλιση του µηδενός ήταν σε mN. Στην παράµετρο C2 όµως θα 
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την βάλουµε σε Ν. Mε τον τρόπο αυτό εµφανίζονται δύο 
διαφορετικές καµπύλες: 

 
 
Με τον τρόπο αυτό βέβαια απλά αφαιρούµε τις τιµές για F,x στη 
Θ.Ι και δεν καταφέρνουµε να ξεκινάνε οι καµπύλες από το µηδέν, 
γιατί την ώρα που ξεκινάει η  λήψη δεδοµένων το σύστηµα 
βρίσκεται σε µια τυχαία θέση της ταλάντωσής του και όχι στη Θ.Ι. 
Για να δούµε συγκριτικά τώρα τα δύο διαγράµµατα επιλέγουµε µε 
αριστερό κλικ του ποντικιού τη γραµµική για τη µετατόπιση και 
«Επεξεργασία → Αντιγραφή».  Στη συνέχεια επιλέγουµε το 
διάγραµµα της δύναµης µε τον ίδιο τρόπο και «Επεξεργασία → 
Επικόλληση».   

 
 

Γραµµική για το x.  Γραµµική για την F.  
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Για να υπολογίσουµε τη σταθερά του ελατηρίου επιλέγουµε 
απεικόνιση Υ(Χ). Από το διάγραµµα F=f(x) που προκύπτει 
µπορούµε να υπολογίσουµε τη σταθερά k του ελατηρίου 
επιλέγοντας το διάγραµµα και έπειτα: «Ανάλυση → Γραµµική 
Παλινδρόµηση» και από την εξίσωση ευθείας που εµφανίζεται 
κάτω από την καµπύλη Υ=αΧ+β η τιµή α (απόλυτη τιµή) µας δίνει 
τη σταθερά k του ελατηρίου. Αυτό γιατί: 

F=-kx άρα 
 = -k 

 
 

 
 
Η τιµή της σταθεράς k είναι η κλίση (7,12) όπως φαίνεται στο κάτω 
µέρος του γραφήµατος. Την τιµή αυτή µπορούµε να τη 
συγκρίνουµε µε αυτή που προέκυψε από τον τρόπο Α’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλίση = Σταθερά 
ελατηρίου κ 
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Εξώθερµη αντίδραση 
 
Στοιχεία θεωρίας: όταν µια αντίδραση είναι εξώθερµη τότε τα 
προϊόντα έχουν µικρότερο ενεργειακό περιεχόµενο από τα 
αντιδρώντα (∆Η<0). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
θερµοκρασία του µέσου στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση 
(στη συγκεκριµένη άσκηση το µέσο είναι το νερό). 
Στην περίπτωση της ενδόθερµης αντίδρασης συµβαίνει το 
αντίστροφο, δηλαδή τα προϊόντα έχουν µεγαλύτερο ενεργειακό 
περιεχόµενο από τα αντιδρώντα και η θερµοκρασία του µέσου 
µειώνεται. 
Για να υπολογίσουµε τη θερµότητα µιας αντίδρασης 
χρησιµοποιούµε το θερµιδόµετρο. Μπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε ως θερµιδόµετρο ποτήρια τύπου coffee-cup, 
όπως θα δούµε παρακάτω. Τοποθετώντας ένα θερµόµετρο στο 
εσωτερικό του υπολογίζουµε τη θερµότητα της αντίδρασης µέσω 
της µεταβολής της θερµοκρασίας: 
 

Q = mc∆Τ 
Q: θερµότητα αντίδρασης 
m: µάζα νερού 
c: ειδική θερµοχωρητικότητα νερού (4,18J/gC) 
∆Τ: µεταβολή θερµοκρασίας 
 
Θα µελετηθεί η θερµότητα της εξώθερµης αντίδρασης: 

NaOH(s) → Na+
(aq) + OH-

(aq) ∆Η <0 
Θα διαλύσουµε δηλαδή στερεό καυστικό νάτριο σε νερό.  

 
Απαιτούµενα υλικά: 

1 ποτήρι τύπου coffee-cup (υλικό: πολυστερένιο) 
Αισθητήρας θερµοκρασίας  

Αισθητήρας pH 
Ηλεκτρονικός ζυγός 

Ογκοµετρικός κύλινδρος  
Στερεό NaOH 

Μαγνητικό αναδευτήρα 
 
∆ιαδικασία: Με τον ογκοµετρικό κύλινδρο υπολογίζουµε ποσότητα 
νερού ίση µε 100 ml. Τοποθετούµε το νερό στο coffee-cup. Το 
αφήνουµε για λίγο, ώστε να αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου. 
Τοποθετούµε από το µικρό κενό που υπάρχει στο καπάκι του 
ποτηριού το θερµόµετρο. Ανοίγουµε δίπλα ένα άλλο κενό, ώστε να 
τοποθετήσουµε και τον αισθητήρα pH.  
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Συνδέουµε τον αισθητήρα pH στη θύρα Ι/01 και τον αισθητήρα 
θερµοκρασίας στη θύρα Ι/02. Τοποθετούµε και τους δύο 
αισθητήρες µέσα στο ποτήρι αφού πρώτα έχουµε τοποθετήσει στο 
εσωτερικό του ένα µαγνήτη ανάδευσης.  

 
Επιλέγουµε «Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζονται οι αισθητήρες. 
Ας επιλέξουµε: Σηµεία: 1000 Ρυθµός: 1/sec. Ζυγίζουµε 2 gr NaOH. 
Κάνουµε «λήψη δεδοµένων» και για λίγα δευτερόλεπτα αφήνουµε 
να κάνει λήψεις χωρίς να διαλύσουµε το NaOH.  
Κατόπιν ρίχνουµε το στερεό NaOH και παρατηρούµε να 
σχηµατίζεται ακόλουθη γραφική παράσταση: 

 

Έναρξη 
ανάδευσης 
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Παρατηρούµε ότι κατά τη διάλυση του NaOH: 
Α) Αυξάνεται το pH του διαλύµατος, λόγω των ιόντων ΟΗ-  

NaOH → Na+ + OH- 

Επιλέγουµε µε τα δύο βελάκια δύο σηµεία στη γραφική 
παράσταση του pH µε το χρόνο pH = f(t). Με τον τρόπο αυτό 
βλέπουµε στο κάτω µέρος της οθόνης τη διαφορά της στις δύο 
ακραίες τιµές του pH. 
Β) Αυξάνεται η θερµοκρασία του διαλύµατος καθώς η αντίδραση 
είναι εξώθερµη. Επιλέγουµε µε τα δύο βελάκια δύο σηµεία στη 
γραφική παράσταση της θερµοκρασίας µε το χρόνο θ = f(t). Με τον 
τρόπο αυτό βλέπουµε στο κάτω µέρος της οθόνης τη διαφορά της 
θερµοκρασίας και από τον τύπο  Q = mc∆Τ υπολογίζουµε τη 
θερµότητα της αντίδρασης.  

Θα πρέπει αρχικά να γνωρίζουµε τα moles του NaOH: 
n= m / Mr = 2/40 = 0,05 moles NaOH 

Η θερµότητα αυτή αντιστοιχεί στα 0,05 moles NaOH. Τελικά 
κάνουµε την αναγωγή στο 1 mole και έτσι υπολογίζουµε την 
µεταβολή στην ενθαλπία ∆Η. 
 
Τέλος µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε και το χρόνο που 
διαρκεί η διάλυση του NaOH στο νερό καθώς θεωρούµε ότι έχει 
ολοκληρωθεί η διάλυση όταν οι δύο καµπύλες έχουν 
σταθεροποιηθεί. 
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Ηλεκτρεγερτική δύναµη (Η.Ε.∆.) από επαγωγή 
 
Στοιχεία θεωρίας: Είναι γνωστό πως η µεταβολή της µαγνητικής 
ροής που µέσα σε ένα πηνίο προκαλεί τη δηµιουργία επαγωγικής 
τάσης (ΗΕ∆ από επαγωγή).  

Εεπ= - Ν  
Εεπ: η επαγωγική τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου 
Ν : ο αριθµός των σπειρών του πηνίου 
∆Φ: η µεταβολή της µαγνητικής ροής 
∆t: η µεταβολή του χρόνου 
 
Η µαγνητική ροή που περνά µέσα από µια επιφάνεια όµως ισούται 

µε Φ=ΒSσυνα 
Β: ένταση µαγνητικού πεδίου 
S: εµβαδόν επιφάνειας 
α: γωνία που σχηµατίζει ένα διάνυσµα κάθετο στην επιφάνεια µε 
την ένταση Β του µαγνητικού πεδίου 
 
Έτσι λοιπόν η µεταβολή του µαγνητικού πεδίου έχει σαν 
αποτέλεσµα να προκαλεί µεταβολή στη µαγνητική ροή Φ και αυτή 
µε τη σειρά της την δηµιουργία επαγωγικής τάσης. 
 

Απαραίτητα υλικά: 
Αισθητήρας διαφοράς δυναµικού 
Αισθητήρας µαγνητικού πεδίου 

Πηνίο 24000 σπειρών 
Μαγνήτης 
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∆ιαδικασία:  
Α) Αρχικά θα παρατηρήσουµε τη δηµιουργία ΗΕ∆ από επαγωγή 
στα άκρα του πηνίου κατά τη µεταβολή της µαγνητικής ροής που 
περνάει µέσα από αυτό. Συνδέουµε τον αισθητήρα τάσης µε τα 
άκρα του πηνίου. Τοποθετούµε τον µαγνήτη σε σταθερή επιφάνεια 
(π.χ. θρανίο).  

 
 
 
Επιλέγουµε «Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζεται ο αισθητήρας. Ας 
επιλέξουµε: Σηµεία: 200 Ρυθµός: 25/sec. Κάνουµε «λήψη 
δεδοµένων» και ακολουθούµε την εξής πορεία σχετικά µε την 
κίνηση του µαγνήτη: «Πλησιάζουµε → ακινητοποιούµε → 
αποµακρύνουµε → αλλάζουµε πολικότητα → πλησιάζουµε 
ακινητοποιούµε → αποµακρύνουµε κ.ο.κ.». η γραφική παράσταση 
που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 
 
 
Παρατηρούµε τη δηµιουργία ΗΕ∆ από επαγωγή αλλά και την 
αλλαγή του προσήµου της όταν ο µαγνήτης πλησιάζει µε αντίθετη 
πολικότητα ή αποµακρύνεται. Φαίνεται επίσης πως όταν ο 
µαγνήτης είναι ακίνητος, άρα ∆Φ = 0, δεν δηµιουργείται επαγωγική 
τάση. 
 
 
 
 

Πλησιάζω 
µαγνήτη 

Αποµακρύνω 
µαγνήτη 

Πλησιάζω 
µαγνήτη µε 
αντίθετη 
πολικότητα 

Ακίνητος 
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Β) Συνδέουµε και τον αισθητήρα µαγνητικού πεδίου (low 
sensitivity) στη θύρα Ι/02 και τον τοποθετούµε πίσω από το πηνίο. 

Επιλέγουµε «Πίνακας Ελέγχου»  και εµφανίζονται οι αισθητήρες. 
Ας επιλέξουµε: Σηµεία: 5000 Ρυθµός: 500/sec. Κάνουµε «λήψη 
δεδοµένων» και ακολουθούµε την εξής πορεία σχετικά µε την 
κίνηση του µαγνήτη: «Πλησιάζουµε → ακινητοποιούµε → 
αποµακρύνουµε → αλλάζουµε πολικότητα → πλησιάζουµε 
ακινητοποιούµε → αποµακρύνουµε κ.ο.κ.». λόγω του ότι έχουµε 
επιλέξει πολλές µετρήσεις η καµπύλη δεν θα σχηµατιστεί real time, 
αλλά µόλις τελειώσει η µέτρηση θα κάνουµε «Ανάκτηση 
δεδοµένων». Η γραφική παράσταση που προκύπτει είναι η 
ακόλουθη: 
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Η επαγωγική τάση σύµφωνα µε τη θεωρία πρέπει να είναι 
ανάλογη της µεταβολής    . Επιλέγουµε στο διάγραµµα κάθε 
φορά το ακρότατο σηµείο της επαγωγικής τάσης και βλέπουµε µε 
το βελάκι που εµφανίζεται πάνω του την επαγωγική τάση που 
αντιπροσωπεύει. Η τιµή αυτή προήλθε από τη µεταβολή του 
µαγνητικού πεδίου την οποία βλέπουµε στο κάτω µέρος της 
οθόνης  αν τοποθετήσουµε το ένα βελάκι στην κατώτερη τιµή του 
µαγνητικού πεδίου και την άλλη στην ανώτερη. Εµφανίζεται έτσι 
στο κάτω µέρος της οθόνης τόσο η µεταβολή ∆Β όσο και το 
χρονικό διάστηµα που διήρκεσε ∆t. Με τον τρόπο αυτό 
συµπληρώνουµε τον πίνακα: 

ΗΕ∆ 
 (ακρότατη τιµή) 

∆Β ∆t -   

… … … … 
… … … … 
… … … … 

 
Κατόπιν κατασκευάζουµε τη γραφική παράσταση ΗΕ∆ = f(-  ) και 
διαπιστώνουµε την αναλογική τους σχέση µέσω της ευθείας που 
προκύπτει. 

∆Β 

Ακρότατη 
τιµή ΗΕ∆ 


