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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ MULTILOG 

 

Υλικά και όργανα 

1) MultiLog (ΛΑ.610.0) (χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή AC/DC για τροφοδοσία, 

επειδή ο αισθητήρας απόστασης χρησιμοποιεί ρεύμα μέχρι και 100 mA που δεν μπορεί 

να δώσει η εσωτερική μπαταρία του). 

2) Αισθητήρας απόστασης (ΛΑ.625.0) 

3) Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό MultiLab 1.4.09 

4) 1 Ορθοστάτης, με βάση (ΓΕ.010.0 & ΓΕ.030.3) 

5) 1 λαβίδα (ΓΕ.040.0) 

6) 2 απλοί σύνδεσμοι (ΓΕ.020.0) 

7) 1 Βαρύ αντικείμενο που να ανιχνεύεται από το αισθητήρα απόστασης  

Η μηχανική ενέργεια 

1) Η βαρυτική δυναμική ενέργεια U ενός σώματος σε ένα τόπο υπολογίζεται από τη σχέση 

U=mgh όπου m η μάζα του σώματος, h το ύψος του από κάποιο οριζόντιο επίπεδο που η 

δυναμική ενέργεια θεωρείται μηδέν και g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε αυτό τον τόπο. 

2) Η κινητική ενέργεια K ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση που m η μάζα 

του σώματος και υ η ταχύτητά του. 

3) Η μηχανική ενέργεια ΕM ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση ΕM=U+K 

 

Διαδικασία εκτέλεσης του πειράματος 

1) Συναρμολογήστε τον ορθοστάτη και στερεώστε τον αισθητήρα απόστασης στη λαβίδα, όπως 

στη φωτογραφία  
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2) Ρυθμίστε το Multilog με το Multilab 1.4 

a. Ανοίξτε τον καταγραφέα MultiLog. 

b. Ανοίξτε το λογισμικό MultiLab, επιλέγοντας το εικονίδιο 

στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 

c. Ρυθμίστε το MultiLog από το λογισμικό MultiLab: Επιλέξτε από το μενού 

Καταγραφέας:  

 

 

 

 

i. Ρυθμίσεις επικοινωνίας  

Επιλέξτε Προσπάθεια σύνδεσης 

ii. Πίνακας ελέγχου 

1. Επιλογή αισθητήρων: Είσοδος 1: 

 
Επιλέξτε ιδιότητες αισθητήρα: 

 
και επιλέξτε την ταχύτητα 

 
Επιλέξτε Επόμενο 
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2. Επιλογή ρυθμού δειγματοληψίας 

 

 
Επιλέξτε Επόμενο 

 

3. Χρόνος καταγραφής:  

 

 
Επιλέξτε Τέλος 

 

3) Πατήστε στο Multilab Λήψη δεδομένων  

 

 Αφήστε το βαρύ αντικείμενο να πέσει, κάτω από τον αισθητήρα της απόστασης  

 Το MultiLab θα σχεδιάσει τις γραφικές παραστάσεις της απόστασης και της ταχύτητας σε 

συνάρτηση με το χρόνο και θα καταγράψει τις θέσεις και τις ταχύτητες στον πίνακα τιμών 
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4) Επιλέξτε και αποκόψτε την περιοχή ενδιαφέροντος της γραφικής παράστασης 

Η επιλογή γίνεται με: 

a. Τη μεγέθυνση της περιοχής της γραφικής παράστασης : 

Επιλέγουμε το παραπάνω εικονίδιο και την περιοχή που θέλουμε να μεγεθύνουμε. 

b. Την κατάλληλη τοποθέτηση των δεικτών:  

Επιλέγουμε το πρώτο (πράσινο) εικονίδιο και σύρουμε τον δείκτη που εμφανίζεται, στην 

αρχική θέση αποκοπής. Αντίστοιχα, επιλέγουμε το δεύτερο εικονίδιο (μωβ) και σύρουμε τον 

δεύτερο δείκτη στη τελική θέση αποκοπής. 
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c. Από το μενού Γραφική παράσταση, επιλέξτε Ψαλίδισμα.  

 

• Τα αποκομμένα δεδομένα θα εμφανιστούν στο Χάρτη δεδομένων του MultiLab  

5) Για να εμφανίσετε στον Πίνακα τιμών τα αποκομμένα δεδομένα:  

Από το μενού Πίνακας τιμών, επιλέξτε: Επεξεργασία τιμών πίνακα 

 Μεταφέρετε τα αποκομμένα δεδομένα από τις Διαθέσιμες στήλες, στις Τρέχουσες 

στήλες: Επιλέξτε την προς μεταφορά στήλη (1) και πατήστε Εισαγωγή (2).  

 Παρόμοια, η απομάκρυνση των αρχικών δεδομένων από τις τρέχουσες στήλες στις 

διαθέσιμες, γίνεται με την επιλογή τους(3) και Απομάκρυνση (4). 
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• Ο νέος πίνακας τιμών δείχνει τις θέσεις και τις αντίστοιχες ταχύτητες κατά την πτώση 

 
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις τιμές με εξαγωγή στο Excel 
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Μετρήσεις 
1) Συμπληρώστε τις 2 πρώτες στήλες στον παρακάτω πίνακα 

 

h (m) υ (m/s) U (J) K (J) EΜ(J) α 

      

      

      

      

 

• Η δυναμική ενέργεια θεωρείται μηδέν, στο οριζόντιο επίπεδο του αισθητήρα της 

κίνησης και επομένως σε όλες τις θέσεις οι τιμές της είναι αρνητικές 

2) Υπολογίστε και καταγράψτε στον πίνακα τις βαρυτικές δυναμικές ενέργειες, συναρτήσει 

της μάζας m της σφαίρας 

3) Υπολογίστε και καταγράψτε στον πίνακα τις κινητικές ενέργειες, συναρτήσει της μάζας m 

της σφαίρας 

4) Υπολογίστε και καταγράψτε στον πίνακα τις Μηχανικές ενέργειες, συναρτήσει της μάζας m 

της σφαίρας 

5) Είναι σταθερή η μηχανική ενέργεια; Δώστε μια εξήγηση. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6) Υπολογίστε τη μέση τιμή της μηχανικής ενέργειας  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7) Συμπληρώστε την τελευταία στήλη στον παραπάνω πίνακα. Προσδιορίστε το σφάλμα 

(απόκλιση) στη μέτρηση της μηχανικής ενέργειας από τη σχέση: , όπου  

είναι η μέση μηχανική ενέργεια και ΕΜ η πειραματική της τιμή. 

8) Σε ποιους παράγοντες αποδίδετε την όποια απόκλιση; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 


