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Sammanfattning 

I föreliggande rapport utreder vi två olika mekaniska pendlars rörelsemönster. För att utföra arbetet 

krävs användning av Lagranges ekvationer, som är ett enkelt sätt att formulera rörelseekvationer för 

ett mekaniskt system. När dessa rörelseekvationer löses utnyttjar vi Sophia, ett symboliskt 

programmeringsspråk baserat på Maple. Uppgifterna löses numeriskt med relevanta 

begynnelsevärden för respektive problem.  

Ett övergripande mål är att visa att man kan lösa Lagranges ekvationer, som är svåra att framställa 

symboliskt och ofta omöjliga att beräkna för hand, på ett enkelt sätt genom att integrera numeriskt 

med hjälp av programmeringsspråk såsom Sophia. 

För att lösa Lagranges ekvationer beräknas inledningsvis det mekaniska systemets kinetiska- och 

potentiella energi. Därefter beräknas Lagrangefunktionen, genom att subtrahera kinetiska energin 

med potentiella energin, och när denna erhållits kan Lagranges ekvationer framställas.   

Resultaten presenteras med animering av rörelsemönstret och grafisk presentation av systemets 

parametrar. Vi observerar hur systemets beteende ändras radikalt för olika energinivåer. 

Avslutningsvis diskuteras hur rörelsemönstren ändras för respektive system då en liten förändring 

görs på begynnelsevillkoren, där det bland annat insågs att det ena systemet uppvisade kaotiskt 

beteende.  

 

1. Inledning  

Vi ska i denna rapport presentera ett tillvägagångsätt att lösa mer avancerade mekaniska system och 

visualisera systemens rörelsemönster med hjälp av plottning och animering, skrivet i 

programmeringsspråket Maple. Slutligen ska vi även visa hur systemets rörelsemönster ändras med 

den tillförda energinivån. Vi ska även redovisa förändringen av systemens rörelse när 

begynnelsevillkoren ändras. Vi kommer i denna rapport inte ta hänsyn till faktorer som friktion och 

luftmotstånd utan det är endast rörelsemönster vid ideala förhållanden som kommer att behandlas.  

Ett enkelt sätt att formulera rörelseekvationer är med hjälp av Lagranges ekvation, vilket vi kommer 

att fokusera på i vår studie. Lagranges ekvation är ett sätt att bestämma rörelseekvationer för ett 

mekaniskt system och ser ut som följer [1]: 

 

  
 
  

  ̇  
 
  

   
   

För ett konservativt system kan Lagrangefunktionen, L, definieras som kinetiska energin subtraherat 

med potentiella energin [1]. 

      

Lagrangefunktionen använder generaliserade koordinater. De generaliserade koordinaterna 

definierar systemets möjliga lägen med avseende på begynnelsepositionen. [2] 
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Att lösa Lagranges ekvation för hand är ofta problematiskt, eftersom det resulterar i ett system av 

icke-linjära ekvationer.  Därför ska vi i detta arbete lösa två mekaniska problem med Sophia, ett 

symbolsikt programmeringsspråk baserat på Maple och utvecklat vid Institutionen för Mekanik på 

KTH. Uppgifterna löses numeriskt med värden som vi tycker är rimliga för det angivna mekaniska 

systemet, vi har även satt våra egna begynnelsevärden.   

Arbetet går ut på att vi ska lösa de två uppgifterna och därmed få fram ett relevant svar på lösningen 

till Langranges ekvation. Vi ska även plotta och animera rörelsebanorna till de erhållna mekaniska 

systemen.    

2.1 Syfte 

Med detta arbete vill vi visa att Lagranges ekvationer, som är svåra att framställa symbolsikt för mer 

komplicerade system och ofta omöjliga att integrera för hand, kan på ett enkelt sätt framställas 

symboliskt och integreras numeriskt med hjälp av Sophia. Vi vill även visualisera systemets 

rörelsemönster med animering.  

2.2 Bakgrund  

Relativt enkla mekaniska system kan ofta leda till komplicerade ekvationssystem. I vissa fall så 

komplicerade att dessa inte går att lösa för hand. Genom att använda datorer för att beräkna dessa 

problem kan vi avsevärt lättare få fram en lösning. Lagranges ekvation ger en kraftfull algoritmisk 

metod för att lösa en rad olika sorters problem. Dock går det snabbt att uppnå en nivå som inte går 

att lösa för hand, även för relativt simpla system med endast några frihetsgrader. 

Rörelseekvationerna är oftast icke linjära differentialekvationer som endast kan lösas numeriskt. 

Med hjälp av utvecklingen som har skett inom datoralgebra finns det mjukvaror som ger möjligheten 

att lösa dessa ovanstående problem. I denna rapport har vi använt oss av ett sådant program vid 

namn ”Sophia”. Det är ett mjukvaruprogram som utvecklades av M.Lesser på Instutionen för Mekanik 

på KTH. Programmet är utvecklat för att behandla mekaniken för stela kroppar.  Programmet är 

uppkallat efter den ryska matematikern Sofia Kovalevskaya, som blev den första kvinnliga professorn 

på ett europeiskt universitet då hon blev utnämnd professor på Stockholms Universitet år 1889.[3]   

3. Problemformulering 

Vi ska lösa Lagranges ekvation och få fram rörelseekvationerna för två olika mekaniska system.  I 

följande problem vill vi åskådliggöra systemets rörelsemönster grafiskt och med animation.  

Problem 1: 

Det första systemet är en styv stång med massan m och längden l, som roterar kring horisontalaxeln 

och är fäst i punkten O. En tunn stång med försumbar massa är fast i änden och roterar fritt kring den 

första stången. En partikel med massan m är fastsatt i änden på den andra stången. Se figur 1.  
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Problem 2: 

Det andra problemet är en dubbelpendel som består av två stänger, med OA som har massan m1 och 

längden l1. Den andra stången med AB har massan m2 och längden l2. De båda stängerna kan rotera 

fritt kring en horisontell axel.  Se figur 2. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skiss av det mekaniska systemet 

Figur 2. Skiss av det mekaniska systemet 
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4. Metod 

Vi har erhållit två mekaniska problem, se ovan. Vårt mål är att få fram rörelseekvationerna för dessa 

problem och plotta lösningen med olika initialvillkor. Detta görs enklast genom att lösa Lagranges 

rörelseekvationer i programmeringsspråket Sophia, som är baserat på Maple.  

Nedan följer en kort beskrivning om hur vi gick tillväga för att lösa ovanstående problem. Vi kommer 

inte att ha med någon programmeringskod i vår metodbeskrivning, utan den går att finna i Appendix 

A. Endast de fysikaliska aspekterna för att lösa problemen kommer att behandlas.     

 

Problem 1: 

De generaliserade koordinaterna är i detta fall vinklarna q1, q2, q3, enligt figur 1. Vi lägger till fyra olika 

koordinatsystem, det Newtonska och de generaliserade koordinatesystemen med enhetsaxlarna: [a1 

a2 a3], [b1 b2 b3] och [c1 c2 c3]. Koordinatsystem A definieras som ett koordinatsystem, där axeln a1 

roterar kring den newtonska axeln n2 med rotationsvinkel q1. Koordinatsystem B roterar på samma 

sätt men runt a2-axeln med rotationsvinkeln q2. Även koordinatsystem C roterar på ovanstående sätt, 

men koordinataxeln c1 roterar med vinkeln q3 kring koordinataxeln b3 istället. Se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Definition av de olika referensramarna 
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Vi definierar vinklarna q1,q2,q3 och vinkelhastighastigheterna u1,u2,u3 och definierar dessa som 

tidsberoende med hjälp av Sophia kommandot. Vi definierar ortsvektorerna dvs. positionerna för 

masscentrum för stången(r1) och för partikeln längst ut(r2). Både stången och partikeln har massan 

m, se figur 3 ovan. Om vi deriverar de båda ortsvektorerna med avseende på tiden får vi nu fram 

hastigheten för masscentrum med avseende på det newtonska systemet för stången(v1) respektive 

partikeln(v2).  

När vi har fått dessa hastigheter kan vi bestämma uttrycket för totala rörelseenergin: 

  
 

 
 (  

    
 )  

 

 
   

  

där I0 är kroppens tröghetsmoment och ω är rotationshastigheten. För en tunn stav blir 

tröghetsmomentet: 

   
   

 
 

Vi bestämmer även utrycket för lägesenergin och får i detta fall: 

   
   

 
   (  )    (    (  )      (  )    (  )    (  )) 

        (  )  (   (  )     (  )     ) 

 

Nu kan vi bestämma Lagrangefunktionen: 

      

 

 Nu kan vi derivera för att få fram Lagranges ekvationer:  

 

  
 
  

  ̇  
 
  

   
   

Vi får ett system av tre olika Lagranges ekvationer när vi deriverar med avseende på respektive vinkel 

och vinkelhastighet.  

Nu kan vi få fram rörelseekvationen och vi plottar den med olika begynnelsevillkor för att avgöra 

vilken sorts rörelse det mekaniska systemet får. Vi animerar även det mekaniska systemets rörelse 

för att visa rörelsen på ett mer konkret sätt.  
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Problem 2: 

I detta fall har vi enbart två generaliserade koordinater, vilka är vinklarna q1 och q2. Vi sätter upp det 

newtonska koordinatsystemet och två generaliserade koordinatsystem med enhetsaxlarna: [a1 a2 a3] 

och [b1 b2 b3 ]. Koordinatsystem A definieras som ett koordinatsystem, där a1 roterar kring den 

newtonska axeln n3 med rotationsvinkel q1. Koordinatsystem B roterar på samma sätt men runt a3-

axeln med rotationsvinkel q2. Se figur 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi definierar vinklarna, q1 och q2, och även vinkelhastigheterna, u1 och u2. Vi definierar även 

ortsvektorerna för den övre stången(r1) och den undre stången(r2). Om vi deriverar ortsvektorerna 

med avseende på tiden får vi nu fram hastigheten för masscentrum med avseende på det newtonska 

systemet för den övre stången(v1) och undre stången(v2). De två stängerna har olika massa, vilket gör 

att vi får kinetiska energin enligt: 

  
 

 
(    

      
 )  

 

 
(    

      
 ) 

Där m1 är massan, I0 är rörelsemomentet, ω1 är vinkelhastigheten för den övre stången (fäst i O) och 

m2 är massan, IG är rörelsemomentet, ω2 är vinkelhastigheten för den undre(fäst i A). I detta fall är: 

   
   

 

 
        

   
 

 
  

Uttrycket för lägesenergin blir: 

   
      (  )

 
 (          (  )) 

  

 

Figur 4. Definition av de olika referensramarna 
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Nu kan vi beteckna Lagrangefunktionen: 

      

 

Nu kan vi derivera för att få fram Lagranges ekvationer:  

 

  
 
  

  ̇  
 
  

   
   

Om vi nu deriverar med avseende på respektive vinkel och vinkelhastighet kan vi få fram de två 

Lagrangeekvationerna.  

Nu kan vi få fram röreIseekvationen och i första fallet sätter vi begynnelsevillkoren till q1(0)=1, 

q2(0)=1 , u1(0)=0 och u2(0)=0. Sedan gör vi en liten förändring av begynnelsevillkoren och jämför de 

två lösningarna. Vi animerar även den mekaniska rörelsen.      

5. Resultat 

Vi har valt att sätta begynnelsevillkor på det första mekaniska systemet(problem 1) så att systemets 

rörelsemönster undersöks vid låga energinivåer. På det andra mekaniska systemet(problem 2) har vi 

däremot satt begynnelsevillkor så att systemets rörelsemönster undersöks vid högre energinivåer. 

Här följer våra resultat:  

Resultat för problem 1: 

I detta mekaniska system erhöll vi följande resultat vid några olika begynnelsevärden 

Figur 5. Vinklarna q1(röd), q2(blå) och q3(grön) som 

funktioner av tiden. 
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Figur 6. Vinkelhastigheten u1 som funktion av vinkeln q1, till vänster, och 

vinkelhastigheten u2 som funktion av vinkeln q2, till höger. 

 

Dessa värden fås då massan på klotet och den övre stången är 1kg. Samt längden av de båda 

stängerna är 1m och med begynnelsevillkoren   ( )         ( )         ( )       och alla 

vinkelhastigheter börjar på 0 radianer per sekund. Om vi sedan jämför vinklarna med respektive 

vinkelhastighet blir lösningarna enligt följande:  
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Figur 8. Vinkelhastigheten u1 som funktion av vinkeln q1, till vänster, och 

vinkelhastigheten u2 som funktion av vinkeln q2, till höger. 

 

Sedan ändrar vi begynnelsevillkoret lite, till dessa värden   ( )         ( )         ( )     . 

Även i detta fall är alla vinkelhastigheterna 0 radianer per sekund från början.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Vinklarna q1(röd), q2(blå) och q3(grön) som 

funktion av tiden t. 
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Figur 9. Vinklarna q1 och q2 som funktion av tiden t. Där 

q1 visas av den röda kurvan och q2 av den blå. 

Vi har även animerat rörelsemönstret för detta system, vilket kan ses i Appendix B(bifogad fil).  

 

Resultat för problem 2: 

Resultaten vi erhöll från det andra problemet vid några olika begynnelsevillkor: 

Vid beräkningarna av detta mekaniska system använde vi oss av de numeriska värdena: 

Den övre stången har massan m1= 3kg och längden l1=1m och den undre stången har massan         

m2= 1kg och längden l2= 1m, se figur 4.    

Med begynnelsevillkoren   ( )      ( )       ( )      ( )    erhöll vi dessa resultat då vi 

beräknade vinklarna över tiden. 
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Figur 10. Vinkelhastigheten u1 som funktion av 

vinkelhastigheten q1, till vänster, och vinkelhastigheten u2 

som funktion av q2, till höger. 

Dessa resultat visar oss en periodicitet för pendeln då vi släpper den utan någon vinkelhastighet och 

vinklarna 1 från start. Utifrån denna graf ser allt stabilt och normalt ut, ungefär som vi förväntade 

oss. 

Om vi istället undersöker hur vinkelhastigheterna ändras vid olika vinklar för respektive 

generaliserade koordinat. 

 

 

 

 

 

 

Vi ser på dessa att de också ser periodiska och stabila ut. De beter sig som förväntat. 
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Figur 11. Vinklarna q1 och q2 som funktion av tiden t. Där q1 

visas av den röda kurvan och q2 av den blå. 

När vi sedan betraktade hur dessa såg ut när vi ändrade begynnelsevillkoren något, till  

  ( )         ( )      ( )         ( )    fick vi dessa värden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så med endast en liten förändring från det föregående försöket så blir resultatet helt annorlunda. Då 
q2 roterar flera varv i sträck vid flertalet tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även animerat rörelsemönstret för detta system, vilket kan ses i Appendix B(bifogad fil).  

 

 

6. Diskussion 

Våra resultat från det första problemet visar oss en stabil pendel, den visar en periodicitet i rörelsen. 

Detta är vad man kan förvänta sig av ett sådant mekaniskt system. Detta kan även påvisas i figur 5, 

där vi även här ser en periodicitet. 

När vi sedan ändrar begynnelsevillkoren ser vi även här en liknande periodicitet(se figur 7), vilket 

visar oss att vi har ett system vars rörelsemönster ändras lite vid en liten ändring av 

begynnelsevillkoren. Vi undersöker detta system vid låga energinivåer. Systemet uppvisar då ett 

kontinuerligt beroende på begynnelsevillkoren.     

Resultaten från det andra problemet visar oss däremot något helt annorlunda jämfört med det 

första. I detta fall undersöker vi systemet vid högre energinivåer. Vid den första beräkningen i 

problem 2 får vi ett stabilt system(se figur 9), men när vi ändrar begynnelsevillkoren en aning ser vi 

nu en stor skillnad mellan plottarna(se figur 11). Figur 11 visar oss ett system som är instabilt, dvs. 

systemet är känsligt beroende på begynnelsevillkoren och uppvisar kaotiskt beteende. Den 

betydande egenskapen hos ett kaossystem är dess oberäknelighet, detta är vad Lorentz kallade för 

”känslighet för begynnelsevillkor” annars känt som måsvingeeffekten(eng. Butterfly effect). [4] Små 

förändringar i begynnelsevillkoren kan ge en stor förändring i rörelseutvecklingen.  

Observera att båda de mekaniska systemen ovan kan uppvisa både ett periodiskt och kaotiskt 

beteende. Vad vi har visat med våra beräkningar är att ett system med låga energinivåer(problem 1) 

Figur 12. Vinkelhastigheten u1 som funktion av vinkeln q1, 

till vänster, och vinkelhastigheten u2 som funktion av 

vinkeln q2, till höger. 
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uppvisar ett periodiskt beteende och ett system med högre energinivåer(problem 2) uppvisar ett 

kaotiskt beteende.  

 

7. Källor 
1. Nicholas Apazadis. Mekanik II : partikelsystem, stel kropp och analytisk mekanik. 

Studentlitteratur. 2012 

2. Jerry H. Ginsberg. Engineering Dynamics. Cambridge. Cambridge University.2008. kap 7.2 

3. Tillhandahållits av Nicholas Apazidis, Häfte från Kursen “Analytisk mekanik med datoralgebra”  
 

4. Predrag Cvitanovic´, Roberto Artuso, Ronnie Mainieri, Gregor Tanner, Gábor Vattay. 

Chaos: Classical and Quantum [webbsida på Internet] 2013 [uppdaterad 21 april 2013; 

hämtad 3 maj 2013]. Tillgänglig på 

http://freescience.info/framepage.php?link=http://chaosbook.org.  
 

  

http://freescience.info/framepage.php?link=http://chaosbook.org


16 
 

Appendix A 

 

Här är programmeringskoden för att lösa ut rörelseekvationerna och plotta/animera de 

ovanstående mekaniska problemens rörelsemönster: 

Problem 1: 
> restart; 

with(plots): with(plottools): 

read `C:/Users/ludvigja.UG/Desktop/Sophia/SophiaV6.txt`; 

read `C:/Users/ludvigja.UG/Desktop/Sophia/Graphics.txt`; 

 
> dependsTime(q1,q2,q3,u1,u2,u3); 

> &rot[N,A,2,q1]; 
> &rot[A,B,2,q2]; 
> &rot[B,C,3,q3]; 
> r1:=A &ev[l,0,0]; 
> ra:=A &ev[l/2,0,0]; 
> r2:=r1 &++(C &ev[l,0,0]); 
> v1:=N &fdt r1; 
> va:=N &fdt ra; 
> v2:=simplify(N &fdt r2); 
> w_1:=&dt q1 
>  
> T:=1/2*m*(va &o va)+1/2*m*(v2 &o v2)+1/2*(m*l1*l1/3)*(w_1*w_1);  
> T:=simplify(T); 
> V:=-(m*g*l*cos(q1)*(cos(q2)*cos(q3)+1.5)); 
> L:=T-V; 
> L:=subs(q1t=u1,q2t=u2,q3t=u3,L); 
> L_q1:=diff(L,q1); 
> L_u1:=diff(L,u1); 
> L_u1_t:=&dt L_u1; 
> eq1:=L_u1_t-L_q1=0; 
> eq1:=subs(q1t=u1,q2t=u2,q3t=u3,eq1); 
> L_q2:=diff(L,q2); 
> L_u2:=diff(L,u2); 
> L_u2_t:=&dt L_u2; 
> eq2:=L_u2_t-L_q2=0; 
> eq2:=subs(q1t=u1,q2t=u2,q3t=u3,eq2); 
> L_q3:=diff(L,q3); 
> L_u3:=diff(L,u3); 
> L_u3_t:=&dt L_u3; 
> eq3:=L_u3_t-L_q3=0; 
> eq3:=subs(q1t=u1,q2t=u2,q3t=u3,eq3); 
> kde:={q1t=u1,q2t=u2,q3t=u3}; 

> eq1:={u1t=solve(eq1,u1t)}; 
> eq2:={u2t=solve(eq2,u2t)}; 
> eq3:={u3t=solve(eq3,u3t)}; 
> eqs:=eq1 union eq2 union eq3 union kde; 
> InitCond:={q1(0)=0.4,u1(0)=0,q2(0)=0.3,u2(0)=0,q3(0)=0.4,u3(0)=0}; 
> eqst:=subs(toTimeFunction,eqs); 
> param:={m=1,l=2,g=9.8}: 
> eqst:=subs(param,eqst); 
> ff:=dsolve(eqst union 

InitCond,{q1(t),q2(t),q3(t),u1(t),u2(t),u3(t)},type=numeric); 
> 

odeplot(ff,[[t,q1(t)],[t,q2(t)],[t,q3(t)]],0..50,numpoints=10000,color=[red,blue,gr

een]); 
> odeplot(ff,[q1(t),u1(t)],0..50,numpoints=20000,color=violet); 
> odeplot(ff,[q2(t),u2(t)],0..50,numpoints=20000,color=red); 
> odeplot(ff,[q3(t),u3(t)],0..50,numpoints=20000,color=brown); 
> #plotpath_3d(ff,r2,param,0,50,800,blue,0,N); 
> #animatepath_3d(ff,r2,param,0,50,1000,200,red,2,N); 
> re:=[l*cos(q1(t)),0,l*sin(q1(t))]; 



17 
 

> rt:=[(l*cos(q2(t))+l)*cos(q1(t)),l*sin(q3(t)),(l*sin(q2(t))+l)*sin(q1(t))]; 
>movie:=[plotpath_3d(ff,r2,param,0,50,800,blue,0,N),animatepath_3d(ff,r2,param,0,50

,1000,200,red,5,N)]: 
> display(movie); 

 

Problem 2: 

> restart; 

with(plots): with(plottools): 

read `C:/Users/ludvigja.UG/Desktop/Sophia/SophiaV6.txt`; 

read `C:/Users/ludvigja.UG/Desktop/Sophia/Graphics.txt`; 

 
> dependsTime(q1,u1,q2,u2); 
> &rot[N,A,3,q1]; 
> &rot[A,B,3,q2]; 

> r1:=A &ev [l1/2,0,0]; 
> ra:=A &ev [l1,0,0]; 
> r2:=ra &++ (B &ev [l2/2,0,0]); 
> rP:=ra &++ (B &ev [l2,0,0]): 
> va:=N &fdt ra; 
> v1:=N &fdt r1; 
> v2:=simplify(N &fdt r2); 
> w_1:=&dt q1: 

w_2:=&dt q2 
>  
> T:=simplify(1/2*m1*(v1 &o v1)+1/2*m2*(v2 &o 

v2)+1/2*(m1*l1*l1/3)*(w_1*w_1)+1/2(m2*l2*l2/3)*(w_2*w_2));  
> V:=-g*l1/2*cos(q1)*(m1+l2*m2*cos(q2)); 
> L:=simplify(T-V); 
> L:=subs(q1t=u1,q2t=u2,L); 
> L_q1:=diff(L,q1); 
> L_u1:=diff(L,u1); 
> L_u1_t:=&dt L_u1; 
> eq1:=L_u1_t-L_q1=0; 
> eq1:=subs(q1t=u1,q2t=u2,eq1); 
> L_q2:=diff(L,q2); 
> L_u2:=diff(L,u2); 
> L_u2_t:=&dt L_u2; 
> eq2:=L_u2_t-L_q2=0; 
> eq2:=subs(q1t=u1,q2t=u2,eq2); 
> kde:={q1t=u1,q2t=u2}; 
> eq1:={u1t=solve(eq1,u1t)}; 
> eq2:={u2t=solve(eq2,u2t)}; 
> eqs:=eq1 union eq2 union kde; 
> InitCond:={q1(0)=1,u1(0)=0,q2(0)=1,u2(0)=0}; 
> eqst:=subs(toTimeFunction,eqs); 
> param:={m1=3,m2=1,l1=1,l2=1,g=9.8}: 

> eqst:=subs(param,eqst); 
> ff:=dsolve(eqst union InitCond,{q1(t),q2(t),u1(t),u2(t)},type=numeric); 
>odeplot(ff,[[t,q1(t)],[t,q2(t)]],0..50,numpoints=500,color=[red,blue]); 
> odeplot(ff,[q1(t),u1(t)],0..50,numpoints=1000,color=brown); 

  
> odeplot(ff,[q2(t),u2(t)],0..50,numpoints=10000,color=brown); 
> plotpath_2d(ff,rP,param,0,50,800,black,0,N); 

 
> animatepath_2d(ff,rP,param,0,50,1000,200,red,2,N); 

  

 

 


