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Μανδηλιώτης Σωτήρης

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜULTILOG
1. Συνδέουµε το Multilog
στον υ̟ολογιστή και
το τροφοδοτικό του
Multilog µε την τάση
του δικτύου.
2. Ανοίγουµε το Multilog
̟ατώντας το ̟λήκτρο
Οn.
3.
Συνδέουµε
τον
αισθητήρα α̟όστασης
στην είσοδο I/O1.
4. Πραγµατο̟οιούµε την
συνδεσµολογία του σχήµατος.
Η µικρότερη α̟όσταση του αισθητήρα κίνησης α̟ό το αµαξίδιο ̟ρέ̟ει να είναι 40 cm.
5. Ανοίγουµε το ̟ρόγραµµα DbLab στον H/Y. Στη συνέχεια κλικ στο Καταγραφέας και
κλικ στο Πίνακας Ελέγχου.
6. Παίρνουµε 100 Σηµεία µε ρυθµό 25/sec.
7. Αφήνουµε το αµαξίδιο να κινηθή ελεύθερα υ̟ό την ε̟ίδραση του βαριδίου και
ταυτόχρονα κάνουµε κλικ στο ̟λήκτρο Λήψη ∆εδοµένων. Εµφανίζεται στο
̟αράθυρο η γραφική ̟αράσταση α̟όστασης-χρόνου.
8. Μ̟ορούµε στη συνέχεια να εµφανίσουµε µόνο το κοµµάτι της γραφικής ̟αράστασης
̟ου αντιστοιχεί στη κίνηση του αµαξιδίου. Αυτό γίνεται ως εξής :
9. Με τη βοήθεια των δεικτών ε̟ιλέγουµε το «καµ̟ύλο» κοµµάτι της γραφικής
̟αράστασης (είναι το κοµµάτι ̟ου αντιστοιχεί στη κίνηση του αµαξιδίου) και στη
συνέχεια α̟ό το µενού Ανάλυση ε̟ιλέγουµε Μέσο Όρο ή ∆Υ, ο̟ότε εµφανίζεται
̟αράθυρο µε τη γραφική ̟αράσταση α̟όστασης-χρόνου, ̟ου αντιστοιχεί στη κίνηση
του αµαξιδίου. Α̟ό εδώ µ̟ορούµε να ̟άρουµε την ταχύτητα και την ε̟ιτάχυνση του
αµαξιδίου. Αυτό γίνεται ως εξής:
10. Έχοντας ενεργο̟οιηµένο το ̟ροηγούµενο ̟αράθυρο (η ενεργο̟οίηση γίνεται µε
κλικ στο ε̟άνω µέρος του ̟αραθύρου) α̟ό το µενού Ανάλυση ε̟ιλέγουµε
Περισσότερα. Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο Ε̟ιλέξατε, ε̟ιλέγουµε το Μέσο Όρο ή
∆Υ (ανάλογα ̟οια συνάρτηση έχουµε ε̟ιλέξει ̟ροηγούµενα ) και ̟ατάµε ΟΚ.
Συνέχεια στο ̟λαίσιο Συνάρτηση ε̟ιλέγουµε Τετραγωνική Παλινδρόµηση και κλικ
στο ΟΚ, ο̟ότε εµφανίζεται στο ̟ροηγούµενο ̟αράθυρο και η συνάρτηση ̟ου δίνει
τη καλύτερη ̟ροσαρµογή στα σηµεία της αρχικής γραφικής ̟αράστασης.
11. Α̟ό εδώ, και α̟ό το µενού Ανάλυση κάνοντας κλικ στο Παράγωγος εµφανίζεται
̟αράθυρο και σε αυτό ε̟ιλέγουµε Τετραγωνική Παλινδρόµηση … Πατώντας στη
συνέχεια ΟΚ ̟αίρνουµε τη γραφική ̟αράσταση ταχύτητας-χρόνου. Α̟ό εδώ και α̟ό
το µενού Ανάλυση κάνοντας κλικ στο Γραµµική Παλινδρόµηση ̟αίρνουµε την
ευθεία ̟ου αντιστοιχεί στην ̟ροηγούµενη γραφική ̟αράσταση µε την εξίσωση
ευθείας να εµφανίζεται στο κάτω µέρος του ̟αραθύρου. Ο συντελεστής κατεύθυνσης
αυτής της ευθείας είναι η ε̟ιτάχυνση του αµαξιδίου.
12. Τέλος α̟ό το µενού Ανάλυση ε̟ιλέγουµε Παράγωγος και κατό̟ιν Γραµµική
Παλινδρόµηση Πατώντας στη συνέχεια ΟΚ ̟αίρνουµε τη γραφική ̟αράσταση
ε̟ιτάχυνσης - χρόνου.

