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“Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης 
σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο” 

Δίκτυα και Internet στα ελληνικά σχολεία για τη διερευνητική 
μάθηση, τη διδασκαλία, τον πολιτισμό και τη διοίκηση 

 

Παραδοτέο: Λογισμικό γνωστικών αντικειμένων Β΄ Φάσης, Φυσική 
Συμβατική Ημερομηνία Παράδοσης: 31.8.99 (1η έκδοση) 
Ημερομηνία Παράδοσης: 30.6.00 
Έκδοση: 2.0 
Διαβάθμιση: Για δημοσιοποίηση 
 

Περίληψη 
Στο παρόν παραδοτέο περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης πρότυπου λογισμικού για το
μάθημα της Φυσικής με βάση τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από το 
ΠΙ (βλέπε σχετικό παραδοτέο Α΄ Φάσης, Ν. Δαπόντε, Λ. Μαρνέλη). 

Η ανάπτυξη έγινε με βάση τη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού με Ψηφίδες στο
μαθησιακό περιβάλλον Αβάκιο (http://E-Slate.cti.gr). Συγκεκριμένα α) σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε μια νέα Ψηφίδα για κάλυψη των απαιτήσεων εξομοίωσης πειραμάτων
μηχανικής (η Ψηφίδα «Σκηνή»), β) επεκτάθηκαν ήδη υπάρχουσες Ψηφίδες (της
βιβλιοθήκης Ψηφίδων Αβακίου) για να καλύψουν επιπρόσθετα λειτουργικά
χαρακτηριστικά απαραίτητα για την υλοποίηση των πραγματευόμενων δραστηριοτήτων, 
και γ) συντέθηκαν οι Μικρόκοσμοι που υλοποιούν τα πειράματα που προδιαγράφονται
στο προαναφερθέν παραδοτέο. 

Το λογισμικό παρέχει -μέσω του Αβακίου- τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για 
παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας ως προς τη δομή, όψη και λειτουργία των Μικρόκοσμων- 
πειραματικών διατάξεων (βλέπε συνοδευτικό εγχειρίδιο Αβακίου). 

Το παρόν συνοδεύεται και από το αντίστοιχο CD του λογισμικού και απευθύνεται κατά 
κύριο λόγο στους επιμορφωτές του έργου Οδυσσέας και στους καθηγητές Φυσικής που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό.  

 Συντάκτες (αλφαβητικά): Κ. Γλέζου (ΙΤΥ) 
  Μ. Κουτλής (ΙΤΥ) 
  Γ. Μπιρμπίλης (ΙΤΥ) 
   

 Υπεύθυνος Δραστηριότητας: Μ. Κουτλής (ΙΤΥ) 
 e-mail: koutlis@cti.gr 
 Τηλ.: 061 220112 
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0. Εισαγωγή 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού 
για την κάλυψη των αναγκών των δραστηριοτήτων για το μάθημα της 
Φυσικής όπως αυτές περιγράφονται σε σχετικό Παραδοτέο της Α’ Φάσης του 
έργου (ΠΙ). H παιδαγωγική προσέγγιση και εκπαιδευτικοί στόχοι 
περιγράφονται στο εν λόγω παραδοτέο και δεν θα απασχολήσουν το παρόν. 

Το λογισμικό αναπτύχθηκε με χρήση του μαθησιακού περιβάλλοντος Αβάκιο 
(http://E-Slate.cti.gr) ακολουθώντας τη μεθοδολογία ανάπτυξης που αυτό 
προσδιορίζει και η οποία συνίσταται στα ακόλουθα βήματα (βλέπε και σχήμα 
στο ειδικό ένθετο):  

i. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ψηφίδων λογισμικού οι οποίες υλοποιούν 
λειτουργικότητα που προκύπτει από τη «γενίκευση» των απαιτήσεων 
των στοχευόμενων δραστηριοτήτων (Φυσικής στην περίπτωση αυτή). 
Έτσι, αναπτύσσονται Ψηφίδες ευρείας λειτουργικότητας ικανές να 
καλύψουν όχι μόνο τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, 
αλλά και μιας ευρύτερης γκάμας συναφών δραστηριοτήτων. 

ii. Σχεδιασμός των Μικρόκοσμων με βάση τις Ψηφίδες που αναπτύχθηκαν 
στο (i), δηλαδή μοντελοποίηση και μορφοποίηση του λογισμικού 
χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά κάθε Ψηφίδας. 

iii. Χρήση του Αβακίου ως εργαλείο authoring για τη σύνθεση των 
Ψηφίδων σε Μικρόκοσμους που επιτυγχάνουν την εκάστοτε επιθυμητή 
λειτουργικότητα. Η διαδικασία συνίσταται σε: 

a) Κατάλληλη χωροθέτηση των Ψηφίδων στην οθόνη και ρύθμιση των 
εμφανισιακών τους χαρακτηριστικών έτσι ώστε να διαμορφωθεί το 
επιθυμητό User Interface. 

b) Διαμόρφωση της λειτουργικότητας κάθε Ψηφίδας και του 
Μικρόκοσμου (ως σύνολο Ψηφίδων) μέσα από κατάλληλα scripts 
(μικρά προγράμματα σε κάποια από τις γλώσσες scripting του 
Αβακίου, στην προκειμένη περίπτωση σε Logo) έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η προσδοκώμενη  λειτουργικότητα. 

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η παραπάνω διαδικασία. 

http://e-slate.cti.gr/
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1. Σχεδιασμός Ψηφίδων 

Με βάση το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου και συγκεκριμένα την 
περιγραφή των δυο Μικρόκοσμων πειραματισμού, τον Μικρόκοσμο 
διαδικτυακής συνεργασίας και άλλα σενάρια πειραμάτων Φυσικής (έχοντας 
υπόψη διάφορα παραδείγματα της εφαρμογής Modellus), διακρίνεται η 
ανάγκη προσδιορισμού και ανάπτυξης (από τους developers-τεχνικούς) των 
Ψηφίδων που ακολουθούν.  

Εκτός από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, όλες οι Ψηφίδες επιπρόσθετα 
έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά των Αβάκιο-Ψηφίδων (π.χ. αναδιάταξη 
μεγέθους, μετακίνηση, αποθήκευση και ανάκτηση κατάστασης, βλέπε σχετικό 
εγχειρίδιο). Από τις περιγραφόμενες Ψηφίδες, η «Σκηνή» σχεδιάστηκε εξ’ 
ολοκλήρου για τις ανάγκες σύνθεσης του συγκεκριμένου Μικρόκοσμου 
Φυσικής, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιήθηκαν ως είχαν - ή με μικρές 
επεκτάσεις - από την υπάρχουσα συλλογή Ψηφίδων Αβακίου (βλέπε http://E-
Slate.cti.gr) που έχουν αναπτυχθεί-εξελιχθεί και χρησιμοποιηθεί σε άλλα 
σενάρια (π.χ. χρήση της Βάσης Δεδομένων στους μικρόκοσμους «Μυκήνες» 
για Ιστορία-Αρχαιολογία). Επίσης, η ψηφίδα-σύπλοκο «Ετικέτα-Αριθμός-
Μεταβολέας» συντέθηκε από τις ψηφίδες «Ετικέτα», «Αριθμητικό Πεδίο» και 
«Γραμμικός Μεταβολέας» από τη συλλογή ψηφίδων του Αβάκιο. Τέλος, 
κάποιες πολύ απλές-στοιχειώδεις ψηφίδες (κουμπί, διακόπτης, επιλογή) 
παρέχονται έτοιμες από την πλατφόρμα Java της Sun (βιβλιοθήκη 
JFC/Swing) στην οποία εκτελείται το προτεινόμενο περιβάλλον. 

1.1 Ψηφίδα Σκηνή 

Η Ψηφίδα «Σκηνή» παρέχει δυνατότητες για: 

1. Σύνθεση πειραματικών διατάξεων («σκηνικών») αποτελούμενων από 
αντικείμενα όπως δοκούς, ελατήρια, μπάλες, κλπ με δυνατότητα 
δημιουργίας και τοποθέτησης των αντικειμένων στο (διδιάστατο) χώρο 
κατά βούληση έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν (από τον 
εκπαιδευτικό-σχεδιαστή της δραστηριότητας) διάφορες διατάξεις ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες. Συγκεκριμένα υποστηρίζονται τα εξής: 
i. Επιλογή-δημιουργία αντικειμένου: δοκός, ελατήριο, μπάλα, κεκλιμένο 
επίπεδο. 

ii. Μετακίνηση-τοποθέτηση και μετασχηματισμός αντικειμένου με άμεσο 
χειρισμό (direct manipulation) από ειδικά σημεία «ελέγχου» του 
αντικειμένου. 

iii. Προσδιορισμός τοπολογικών σχέσεων μεταξύ των σημείων ελέγχου δυο 
αντικειμένων (ταύτιση, σταθερή απόσταση, κλπ) έτσι ώστε οι σχέσεις 
αυτές να διατηρούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. μετακίνηση ενός 
αντικειμένου θα συνεπάγεται και μετακίνηση όποιων άλλων 
αντικειμένων συνδέονται με κάποιου είδους εξάρτηση από το πρώτο). 

iv. Δυνατότητα ορισμού του background σκηνικού σε κάποια επιθυμητή 
εικόνα σχετική με το εξομοιούμενο πείραμα. 
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v. Αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, κλωνοποίηση ενός αντικειμένου ή 
μιας συλλογής επιλεγμένων αντικειμένων. Μεταφορά/αντιγραφή 
αντικειμένων μεταξύ πολλών ψηφίδων τύπου «Σκηνή». 

vi.  Δυνατότητα ορισμού των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου μέσα από 
αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου (customizer) 

2. Εκτέλεση πειραματικών προσομοιώσεων μέσω διαχείρισης της χωρικής 
συμπεριφοράς των αντικειμένων στο χρόνο. Συγκεκριμένα παρέχεται 
δυνατότητα για: 
i. Οπτικοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς των 
φιλοξενούμενων αντικειμένων (π.χ. συσπείρωση /έκταση του 
ελατηρίου). 

ii. Διαχείριση των φυσικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων καθώς και 
της χωροταξικής τους συμπεριφοράς (μετακίνησης στο  επίπεδο) μέσα 
από Αβάκιο-scripting, δηλαδή μέσα από κατάλληλες εντολές Logo που 
θα υποστηρίζουν τα διάφορα αντικείμενα. 

1.2 Ψηφίδα Γραφήματα 

Η Ψηφίδα αυτή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης αριθμητικών 
μεγεθών στη μορφή ραβδογραμμάτων, καθώς και της δυναμικής τους 
αλλαγής / εξέλιξης σε πραγματικό χρόνο. 

1.3 Ψηφίδα Logo 

Η Ψηφίδα μέσω της οποίας συντάσσονται και εκτελούνται εντολές ή/και 
προγράμματα (scripts) που επιδρούν στις υπόλοιπες Ψηφίδες του 
Μικρόκοσμου. 

1.4 Ψηφίδα Διάνυσμα 

Οπτικοποιεί διανυσματικά μεγέθη και επιτρέπει την άμεση διαχείρισή τους από 
το χρήστη (direct manipulation). 

1.5 Ψηφίδα Χρονόμετρο 

Υλοποιεί ένα απλό χρονόμετρο με λειτουργίες Ξεκίνα/Σταμάτα τη μέτρηση. 

1.6 Ψηφίδα Χρονιστής 

Παίζει το ρόλο του «μετρονόμου» συγχρονίζοντας όλες τις Ψηφίδες που 
παίρνουν μέρος σε μια εξομοίωση. 

1.7 Ψηφίδα Πίνακας (Βάση Δεδομένων) 

Πρόκειται για μια ψηφίδα διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων πινάκων 
δεδομένων (προβολέας βάσης δεδομένων). Τα δεδομένα σε έναν πίνακα 
οργανώνονται ως μια συλλογή από εγγραφές (γραμμές του πίνακα), που 
περιέχουν ομαδοποιημένες τιμές για τα διάφορα πεδία (στήλες) που είναι 
κοινά σε όλες τις εγγραφές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράφονται 
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αυτόματα ή από το μαθητή μετρήσεις διαφόρων μεγεθών κατά την εκτέλεση 
ενός πειράματος, ή και για να δίνει δυνατότητα επιλογής και δοκιμής μιας 
κάθε φορά από διάφορες περιπτώσεις (cases) που παρέχονται ως εγγραφές-
σύνολα αρχικών τιμών διαφόρων μεγεθών του πειράματος (όπως γίνεται και 
στο Modellus με το παράθυρο “cases”). 

Παρέχει σύνδεσμο εισόδου/εξόδου τύπου “πίνακα” που μπορεί να συνδεθεί 
με την ψηφίδα γραφημάτων για την απεικόνιση των δεδομένων του πίνακα 
ως γραφικές παραστάσεις / γραφήματα. 

1.8 Ψηφίδα Ετικέτα 

Η ψηφίδα αυτή, εμφανίζει προαιρετικά ένα κείμενο μιας γραμμής ή/και 
εικονίδιο (υποστηρίζει διάφορες διατάξεις κειμένου-εικονιδίου) και μπορεί να 
χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται να μπουν τίτλοι στο UI ενός μικρόκοσμου. 

1.9 Ψηφίδα Γραμμικός Μεταβολέας 

Η ψηφίδα αυτή παρέχει τη δυνατότητα γραμμικής μεταβολής παραμέτρων και 
μεγεθών ενός πειράματος με άμεσο χειρισμό (direct manipulation) από το 
χρήστη (π.χ. μάζα σώματος, σταθερά ελατηρίου, κλπ) μιας μπάρας κύλισης 
(slider). 

Επίσης παρέχει σύνδεσμο εισόδου/εξόδου αριθμού, ώστε να μπορεί να 
συνδεθεί απευθείας σε μια ψηφίδα τύπου «Αριθμητικό Πεδίο» για να 
πάρει/θέσει κάποια τιμή ή στην ψηφίδα χρονόμετρο ώστε να δείχνει τη 
γραμμική μεταβολή του χρόνου και να μπορεί ο χρήστης να «κυλήσει» το 
χρόνο μπρος-πίσω για να παρατηρήσει καλύτερα πως μεταβάλλεται κάποιο 
φαινόμενο (βήμα-προς-βήμα).  

1.10 Ψηφίδα Αριθμητικό Πεδίο 

Η ψηφίδα αυτή είναι ένα πεδίο κειμένου μιας γραμμής που επιτρέπει την 
εισαγωγή αριθμών και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δέχεται μόνο 
συγκεκριμένα ψηφία (π.χ. ν’απαγορεύεται η εισαγωγή του σημείου πλήν [-] 
αν θέλουμε μόνο θετικούς αριθμούς). Παρέχει σύνδεσμο εισόδου/εξόδου 
αριθμού ώστε να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα σε ένα «Γραμμικό 
Μεταβολέα» ή στο «Χρονόμετρο» που παρέχουν αντίστοιχους συνδέσμους. 

1.11 Ψηφίδα Ετικέτα-Αριθμός-Μεταβολέας (σύμπλοκο) 

Η ψηφίδα αυτή ομαδοποιεί μια ετικέτα περιγραφής του αριθμητικού μεγέθους 
στο οποίο αναφέρεται (π.χ. «Χρόνος:»), ένα αριθμητικό πεδίο εισαγωγής 
τιμής για το μέγεθος αυτό και έναν γραμμικό μεταβολέα, συγχρονισμένο ως 
προς την τιμή του με το αριθμητικό πεδίο, για γραμμική μεταβολή της τιμής 
του μεγέθους αυτού.  

1.12 Ψηφίδα Κουμπί 

Η ψηφίδα αυτή, που σε διάφορες μορφές χρησιμοποιηείται για την υλοποίηση 
επιμέρους λειτουργιών του user-interface (UI) ενός μικρόκοσμου-
πειράματος, υποστηρίζει την ενεργοποίηση Logo scripts σε κάθε κλικ πάνω 
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τους (event handlers) έτσι ώστε να υλοποιείται ο συγκεκριμένος ρόλος του 
κάθε κουμπιού στο UI (π.χ. ξεκίνα/σταμάτα την προσομοίωση, κλπ). 

1.13 Ψηφίδα Διακόπτης 

Πρόκειται για ένα κουμπί δύο θέσεων που μπορεί να προγραμματιστεί ώστε 
να προκαλεί εναλλαγή καταστάσεων σε μια εξομοίωση, π.χ. να «παγώνει» το 
πείραμα όταν πατιέται το κουμπί αυτό (κουμπί Παύσης) 

1.14 Ψηφίδα Επιλογή 

Η ψηφίδα αυτή (αναφέρεται στα αγγλικά ως checkbox) είναι μια ετικέτα και 
ένα άδειο κουτί, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε κλίκ με το ποντίκι για να 
τοποθετήσουμε ένα σημείο επιλογής (checkmark). Κάνοντας δεύτερη φορά 
κλίκ μπορούμε να αφαιρέσουμε το σημείο επιλογής. Μπορούμε να την 
προγραμματίσουμε ώστε όταν αλλάζει η επιλογή να εκτελείται κάποιο Logo 
script, ή μέσα από κάποιο πρόγραμμα μας που τρέχει στο Logo component να 
ρωτάμε την κατάσταση (επιλεγμένη-αποεπιλεγμένη) της ψηφίδας αυτής και 
να πράτουμε ανάλογα (π.χ. μπορούμε να έχουμε μια επιλογή «ίχνη» για το 
αν θα αφήνουμε ίχνη σε σταθερά χρονικά διαστήματα [στροβοσκοπική 
μέθοδος] καθώς εκτελείται κάποιο πείραμα). 

1.15 Ψηφίδα Περιοχή Κειμένου 

Πρόκειται για μια περιοχή όπου μπορεί να εισαχθούν παρατηρήσεις – οδηγίες 
για κάποιο πείραμα και στην οποίο να κρατήσει σημειώσεις ο χρήστης σε 
μορφή γραπτού κειμένου. 
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2. Ανάπτυξη Ψηφίδων 

Με αφετηρία τα βασικά χαρακτηριστικά των Ψηφίδων, όπως περιγράφηκαν 
παραπάνω, προχώρησε η ανάπτυξή τους ως εξής: για την Ψηφίδα Σκηνή η 
ανάπτυξη έγινε εξ αρχής, ενώ για τις υπόλοιπες έγινε τροποποίηση και 
επέκταση υπαρχόντων Ψηφίδων του περιβάλλοντος Αβάκιο έτσι ώστε να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη έγινε 
σε Java με χρήση των υπηρεσιών (APIs) του Αβακίου. Παρακάτω αναλύονται 
η λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά κάθε Ψηφίδας. 

2.1 Ψηφίδα Σκηνή 

2.1.1 Περιβάλλον διεπαφής (User Interface) 

Μια «άδεια» Σκηνή (χωρίς δηλαδή αντικείμενα) έχει την όψη που φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

Για να δημιουργήσουμε νέα αντικείμενα μέσα στη Σκηνή (για την ακρίβεια, 
στο τρέχον έγγραφο [Σκηνικό] που παρουσιάζει η ψηφίδα Σκηνή), 
επιλέγουμε κάποια από τις εγγραφές του μενού «Εισαγωγή». Στο παράδειγμα 
που εικονίζεται παρακάτω, επιλέγουμε τη δημιουργία μιας Μπάλας. 
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Ένα αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε θέση μέσα στη Σκηνή 
με κλικ και σύρσιμο όταν ο δρομέας αποκτά το σχήμα που φαίνεται στην 
παραπάνω εικόνα. 

 

Επίσης, κάθε αντικείμενο έχει συγκεκριμένα «σημεία ελέγχου» τα οποία 
καθορίζουν τις γεωμετρικές του ιδιότητες (μέγεθος, θέση, κλπ). Οταν το 

κουμπί  στη γραμμή εργαλείων είναι πατημένο, όλα τα σημεία ελέγχου 
των αντικειμένων ενός Σκηνικού είναι ορατά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
αποκρύπτονται και δεν μπορούν να μετακινηθούν ή επιλεγούν μέσω του UI. 
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Με κλικ και σύρσιμο σε κάποιο σημείο ελέγχου (όταν ο δρομέας αποκτά το 
σχήμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) μπορούμε να αλλάξουμε κατά 
βούληση το σχήμα ή/και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. 

 

Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε και διατάσσουμε κατάλληλα οποιοδήποτε 
αντικείμενο στην οθόνη. Στις επόμενες δυο εικόνες ενσωματώνουμε ένα 
ελατήριο και μία δοκό. 
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Η Ψηφίδα Σκηνή παρέχει τη δυνατότητα ορισμού τοπολογικών σχέσεων 
μεταξύ των αντικειμένων, με βάση γεωμετρικούς συσχετισμούς (περιορισμοί) 
που μπορούν να περιλαμβάνουν και τα σημείων ελέγχου των αντικειμένων. 
Συγκεκριμένα, μεταξύ δυο ή περισσοτέρων σημείων (κάποιων «αφεντών» και 
κάποιων «σκλάβων») μπορούν να οριστεί μια σχέση η οποία διέπει τη 
χωροταξική τους συμπεριφορά σε κάθε μελλοντικό γεωμετρικό 
μετασχηματισμό (π.χ. μετακίνηση του σημείου «αφέντη» μπορεί να κάνει το 
σημείο «σκλάβο» να τον ακολουθεί σε συγκεκριμένη απόσταση). Μια σχέση 
ορίζεται με επιλογή των σημείων με τη σειρά «αφέντες» και έπειτα 
«σκλάβοι», ανάλογα με τον περιορισμό που χρησιμοποιείται (κάνοντας 
CTRL+κλικ πάνω σε κάθε σημείο ελέγχου τα επιλέγεις με την ζητούμενη 
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σειρά) και μετά της επιθυμητής σχέσης/περιορισμού  από το εργαλείο-κουμπί 

. Οι σχέσεις που μπορούν να οριστούν στην έκδοση αυτή (επιλέγονται από 
το drop-down μενού στα δεξιά του κουμπιού) μεταξύ σημείων ελέγχου είναι 
οι εξής: 

i. Σημείο πάνω σε σημείο: το δεύτερο σημείο θα ακολουθεί πάντα το 
πρώτο σε όλες τις μετακινήσεις του.  

ii. Σταθερή απόσταση σημείου από σημείο: το δεύτερο σημείο θα απέχει 
πάντα από το πρώτο, απόσταση ίση με αυτή που είχαν τη στιγμή 
ορισμού της σχέσης τους. 

iii. Ελάχιστη/μέγιστη απόσταση σημείου από σημείο. 
iv. Σταθερή απομάκρυνση σημείου από σημείο. 
v. Σημείο στο κέντρο βάρους ενός συνόλου άλλων σημείων  

Στις επόμενες εικόνες, φαίνεται η διαδικασία ορισμού της σχέσης «σημείο 
πάνω σε σημείο» μεταξύ του κέντρου της δοκού και του ενός άκρου του 
ελατηρίου. Αρχικά επιλέγονται (με CTRL+κλίκ) τα δυο σημεία (πρώτα της 
δοκού και μετά του ελατηρίου, ώστε όταν μετακινείται το κέντρο της δοκού 
[αφέντης] να το ακολουθεί το άκρο του ελατηρίου [σκλάβος]) και έπειτα 
επιλέγεται να οριστεί η συγκεκριμένη σχέση… 

 



ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ανάπτυξη λογισμικού Φυσικής Έκδοση 2.0
  

ITY   15 

…οπότε το άκρο του ελατηρίου (σκλάβος) μετακινείται αυτόματα ώστε να 
συμπέσει με το κέντρο της δοκού (αφέντης)… 

 

ενώ αντίστοιχα, μετακινώντας τη δοκό (άρα και το κέντρο της - αφέντη) 
ακολουθεί αυτόματα το άκρο του ελατηρίου (σκλάβος) τροποποιώντας 
ανάλογα το σχήμα του το ελατήριου (γωνία&μήκος). 

 

Με ανάλογο τρόπο ορίζεται η ίδια σχέση και μεταξύ των σημείων κέντρου της 
μπάλας και άλλου άκρου του ελατηρίου, οπότε έχουμε το ακόλουθο 
αποτέλεσμα. 
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Τέλος, γίνεται δεξί κλίκ στη μπάλα και επιλογή του «Φέρε στο προσκήνιο», 
για να έρθει το ελατήριο μπροστά από αυτή και να φαίνεται πιο φυσική η 
διάταξη τους. 

 

Έχοντας ορίσει τις συγκεκριμένες σχέσεις στη διάταξη, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε το ότι αυτές διατηρούνται σε οποιαδήποτε μεταβολή της 
χωροταξίας των αντικειμένων, είτε με άμεσο χειρισμό (π.χ. μετακίνηση της 
μπάλας με το ποντίκι, βλέπε επόμενη εικόνα) είτε μέσω εντολών scripting (με 
τρόπο που θα περιγραφεί παρακάτω). 
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Αποκρύπτοντας μάλιστα τα σημεία ελέγχου μέσω του αντίστοιχου κουμπιού 
στην μπάρα εργαλείων, δεν είναι πλέον άμεσα ορατό το γεγονός ότι 
πρόκειται για ξεχωριστά αντικείμενα που συνδέονται σε συγκεκριμένα σημεία 
τους, αλλά μοιάζουν και συμπεριφέρονται ως ένα ενιαίο σύστημα-ταλαντωτή. 
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Αναλυτικά, τα «μενού» της Ψηφίδας «Σκηνή» είναι τα παρακάτω: 

Γραμμή μενού: 

i. Αρχείο 

• Νέο 

Καθαρισμός του τρέχοντος σκηνικού με αφαίρεση όλων των 
αντικειμένων και επαναφορά εξ ορισμού ρυθμίσεων του σκηνικού. 

• Εκτύπωση… 

Εκτύπωση του τρέχοντος σκηνικού. 

• Φωτογράφηση… 

Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου για την αποθήκευση του τρέχοντος 
σκηνικού ως εικόνα (τύπου GIF). 

ii. Επεξεργασία 

• Αποκοπή 

Αφαίρεση όλων των επιλεγμένων αντικειμένων από το τρέχον 
σκηνικό και μεταφορά τους στο πρόχειρο (clipboard).  

• Αντιγραφή 

Τοποθέτηση αντιγράφων (κλώνων) όλων των επιλεγμένων 
αντικειμένων από το τρέχον σκηνικό στο πρόχειρο (clipboard).  

• Επικόλληση 

Προσθήκη στο σκηνικό αντιγράφων όλων των αντικειμένων που 
βρίσκονται στο πρόχειρο. Τα περιεχόμενα του προχείρου μπορούν 
να επικολληθούν στο τρέχον σκηνικό περισσότερες από μια φορές 
(κλώνοι). 

• Καθαρισμός 

Αφαίρεση από το τρέχον σκηνικό και καταστροφή των επιλεγμένων 
αντικειμένων. 

• Κλωνοποίηση 

Προσθήκη στο τρέχον σκηνικό αντιγράφων (κλώνων) των 
επιλεγμένων αντικειμένων χωρίς να επηρεαστούν τα περιεχόμενα 
του προχείρου ή η τρέχουσα επιλογή αντικειμένων. 

• Επιλογή Περιοχής 

Ενεργοποίηση εργαλείου επιλογής αντικειμένων που το σχήμα τους 
τέμνει μια παραλληλόγραμμη περιοχή που ορίζει ο χρήστης 
κάνοντας κλίκ με το κύριο πλήκτρο του ποντικιού στο ένα άκρο της 
και σύροντας το δείκτη του ποντικιού με πατημένο το πλήκτρο, 
αφήνοντάς το στο απέναντι άκρο της περιοχής. Το αποτέλεσμα 
είναι όλα τα αντικείμενα που το σχήμα τους έχει κοινή επιφάνεια με 
την περιοχή αυτή να αποτελέσουν τη νέα τρέχουσα επιλογή. Αν 
κρατηθεί πατημένο το κουμπί CTRL προτού αφεθεί το πλήκτρο του 
ποντικιού κατά την επιλογή της περιοχής, τότε τα αντικείμενα που 
θα επιλεγούν θα προστεθούν στην τρέχουσα επιλογή αν υπάρχει 
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κάποια. Για την αποεπιλογή όλων των επιλεγμένων αντικειμένων 
μπορεί απλά να γίνει επιλογή μιας κενής περιοχής με αυτό το 
εργαλείο. 

• Επιλογή όλων 

Επιλογή όλων των αντικειμένων του τρέχοντος σκηνικού. 

iii. Εισαγωγή 

Κάτω από το μενού αυτό υπάρχουν διάφορες επιλογές αντικειμένων 
(όπως Μπάλα, Κουτί, Ελατήριο) προς εισαγωγή στο τρέχον σκηνικό. 

iv. Προβολή 

• Συντεταγμένες 

Ρυθμίζει την εμφάνιση ή μη στην πάνω αριστερή γωνία του σκηνικού 
των συντεταγμένων του δείκτη του ποντικιού (στο τρέχον σύστημα 
συντεταγμένων).  

• Σημεία Ελέγχου 

Ρυθμίζει την εμφάνιση ή μη των σημείων ελέγχου που ορίζουν τη 
γεωμετρία των διαφόρων σωμάτων στο τρέχον σκηνικό.  

• Αξονες 

Ρυθμίζει την εμφάνιση ή μη των αξόνων του συστήματος 
συντεταγμένων του σκηνικού.  

• Πλέγμα 

Ρυθμίζει την εμφάνιση ή μη πλέγματος συντεταγμένων στο σκηνικό.  

• Μεγέθυνση 

• Σμίκρυνση 

 

 

Γραμμή εργαλείων: 

 

i. Νέο 

ii. Φόρτωμα… 

iii. Αποθήκευση… 

iv. Εκτύπωση… 

v. Φωτογράφηση… 

vi. Αποκοπή 

vii. Αντιγραφή 

viii. Επικόλληση 

ix. Καθαρισμός 

x. Προβολή αξόνων 



ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ανάπτυξη λογισμικού Φυσικής Έκδοση 2.0
  

ITY   20 

xi. Προβολή πλέγματος 

xii. Προβολή σημείων ελέγχου 

xiii. Ορισμός σχέσης περιορισμού (constraint) μεταξύ σημείων 

xiv. Ορισμός σχέσης περιορισμού μεταξύ σημείων και σχημάτων 

xv. Απο-ορισμός σχέσης περιορισμού 

Ακυρώνει όλες τις σχέσεις περιορισμού μεταξύ των επιλεγμένων 
οντοτήτων (σημείων ελέγχου και σχημάτων) 

 

Αναδυόμενο μενού σκηνικού 

Εμφανίζεται με κλίκ με το δευτερεύον πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε μια 
κενή περιοχή του σκηνικού, στο σημείο εκείνο, και περιέχει τις παρακάτω 
επιλογές: 

 

 

 

i. Αποκοπή 

H επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει κάποια επιλογή 
αντικειμένων και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τα επιλεγμένα 
αντικείμενα από το σκηνικό και να τα μεταφέρει στο πρόχειρο. 

ii. Αντιγραφή 

H επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει κάποια επιλογή 
αντικειμένων και χρησιμοποιείται για να αντιγράψει κλώνους των 
επιλεγμένων αντικειμένων στο πρόχειρο. 

iii. Επικόλληση 

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν αντικείμενα στο 
πρόχειρο, αντίγραφα (κλώνους) των οποίων εισάγει στο σκηνικό. 

iv. Καθαρισμός 

H επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει κάποια επιλογή 
αντικειμένων και χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τα επιλεγμένα 
αντικείμενα από το σκηνικό και να τα καταστρέψει. 

v. Κλωνοποίηση 
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H επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει κάποια επιλογή 
αντικειμένων και χρησιμοποιείται για να προσθέσει στο σκηνικό 
αντίγραφα (κλώνους) των επιλεγμένων αντικειμένων χωρίς να 
επηρεαστούν τα περιεχόμενα του προχείρου ή η τρέχουσα επιλογή 
αντικειμένων. 

vi. Επιλογή όλων 

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν αντικείμενα στο 
σκηνικό και χρησιμοποιείται για να επιλεχθούν όλα. 

vii. Νέο 

viii. Φόρτωμα… 

ix. Αποθήκευση… 

x. Φωτογράφηση… 

xi. Εκτύπωση… 

xii. Μεγέθυνση 

xiii. Σμίκρυνση 

 

Αναδυόμενο μενού αντικειμένου 

Εμφανίζεται με κλίκ με το δευτερεύον πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο 
σχήμα κάποιου αντικειμένου ή και πάνω σε κάποιο σημείο ελέγχου του 
αντικειμένου αυτού (αν τα σημεία ελέγχου είναι ορατά - π.χ. δεξί κλίκ 
πάνω στο άκρο ενός ελατηρίου), στο σημείο εκείνο, και περιέχει τις 
παρακάτω επιλογές: 

 

i. Φέρε στο προσκήνιο 

Φέρνει το αντικείμενο στο προσκήνιο, πιο μπροστά από όλα τα 
άλλα αντικείμενα. 

ii. Στείλε στο υπόβαθρο 

Στέλνει το αντικείμενο στο υπόβαθρο, πιο πίσω από όλα τα άλλα 
αντικείμενα. 

iii. Αποκοπή 

Αντιγράφει το αντικείμενο στο πρόχειρο και έπειτα το αφαιρεί από 
το σκηνικό. 

iv. Αντιγραφή 

Αντιγράφει το αντικείμενο στο πρόχειρο. 
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v. Καθαρισμός 

Αφαιρεί το αντικείμενο από το σκηνικό. 

vi. Κλωνοποίηση 

Εισάγει έναν κλώνο του αντικειμένου στο σκηνικό. 

vii. Επιλογή/Αποεπιλογή 

Αν το αντικείμενο είναι επιλεγμένο η λειτουργία αυτή αναγράφεται 
ως “Αποεπιλογή” και χρησιμοποιώντας τη το αντικείμνο 
αποεπιλέγεται, ενώ αν δεν είναι επιλεγμένο αναγράφεται ως 
“Επιλογή” και με αυτή το αντικείμενο επιλέγεται. 

viii. Ιδιότητες… 

Εμφανίζει το παράθυρο ρυθμίσεων για το αντικείμενο. 

 

2.1.2 Πλήκτρα συντόμευσης για εκτέλεση συχνών ενεργειών 

Για την γρηγορότερη εκτέλεση διαφόρων συχνά εκτελούμενων ενεργειών, 
αλλά και για περισσότερη ομοιομορφία με άλλες εφαρμογές και τις εντολές 
επεξεργασίας εγγράφων που έχουν συνηθίσει πολλοί χρήστες, παρέχονται οι 
παρακάτω συντομεύσεις πλήκτρων: 

 

Συνδιασμός πλήκτρων Ενέργεια μενού 

Ctrl+N Αρχείο/Νέο 

Ctrl+L Αρχείο/Φόρτωμα… 

Ctrl+S Αρχείο/Αποθήκευση… 

Ctrl+F Αρχείο/Φωτογράφηση… 

Ctrl+P Αρχείο/Εκτύπωση… 

Ctrl+X Επεξεργασία/Αποκοπή 

Ctrl+C Επεξεργασία/Αντιγραφή 

Ctrl+V Επεξεργασία/Επικόλληση 

DEL Επεξεργασία/Καθαρισμός 

ESC Ακύρωση ενεργειών διαλόγου 
ρυθμίσεων (Cancel). 

 

2.1.3 Ενέργειες που γίνονται με το ποντίκι μέσα στη σκηνή 

• Οταν μετακινείται το ποντίκι μέσα στη σκηνή και η ιδιότητα εμφάνισης 
συντεταγμένων θέσης (μενού «Προβολή») είναι ενεργή, στην πάνω-
αριστερή γωνία της σκηνής φαίνεται η θέση του δείκτη του ποντικιού στο 
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων του σκηνικού. Ετσι μπορούν να 
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γίνουν πρόχειροι υπολογισμοί της συντεταγμένης κάποιας θέσης, της 
απόστασης μεταξύ δύο θέσεων κλπ. 

• Οταν γίνεται κλίκ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα 
αντικείμενο ή ένα σημείο ελέγχου (όταν τα σημεία ελέγχου είναι ορατά) 
εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων αυτού του αντικειμένου ή 
σημείου ελέγχου. 

• Οταν γίνεται δεξί κλίκ με το ποντίκι σε ένα αντικείμενο ή σε σημείο 
ελέγχου αυτού του αντικειμένου (όταν τα σημεία ελέγχου είναι ορατά), 
εμφανίζεται αναδυόμενο μενού με επιλογές για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, όπως η αποκοπή του ή η εμφάνιση του διαλόγου ρυθμίσεων 
του αντικειμένου αυτού. 

• Οταν πατιέται το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα σημείο 
ελέγχου (όταν τα σημεία ελέγχου είναι ορατά) και σύρεται το ποντίκι 
χωρίς να αφεθεί το πατημένο πλήκτρο, το σημείο ελέγχου αλλάζει θέση, 
τροποποιώντας ανάλογα το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει. Η 
μετακίνηση του σημείου αυτού μπορεί να απαγορεύεται/εμποδίζεται λόγω 
κάποιου περιορισμού που έχει τεθεί από το σχεδιαστή του τρέχοντος 
σκηνικού και στον οποίο συμμετέχει το σημείο αυτό. 

• Οταν πατιέται το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μέσα σε ένα σχήμα (όχι 
πάνω σε ορατό σημείο ελέγχου του σχήματος) και σύρεται το ποντίκι 
χωρίς να αφεθεί το πατημένο πλήκτρο, το σχήμα μετακινείται. Η 
μετακίνηση του σχήματος υλοποιείται με ταυτόχρονη μετακίνηση όλων 
των σημείων ελέγχου που ορίζουν το σχήμα αυτό, ενώ αν κάποια 
εμποδίζονται από περιορισμούς που έχουν τεθεί, θα μετακινηθούν τα 
υπόλοιπα τροποποιώντας το σχήμα. Για παράδειγμα αν σε μια μπάλα δεν 
μπορεί να κινηθεί το σημείο ελέγχου που ορίζει το κέντρο της λόγω 
κάποιου περιορισμού που του έχει τεθεί, τραβώντας την θα μετακινηθεί 
μόνο το σημείο ελέγχου που ορίζει την ακτίνα της μπάλας, με αποτέλεσμα 
η μπάλα να μεγαλώνει-μικραίνει χωρίς να μετακινείται (αφού το κέντρο 
της παραμένει «μπλοκαρισμένο» στην ίδια θέση). 

• Με κράτημα του πλήκτρου CTRL και αριστερό κλίκ μέσα σε ένα σχήμα (όχι 
όμως πάνω σε ορατό σημείο ελέγχου του), επιλέγεται το σχήμα αυτό. 

• Με κράτημα του πλήκτρου CTRL και αριστερό κλίκ σε ένα σημείο ελέγχου, 
αυτό επιλέγεται (φαίνεται με άλλο χρώμα), ενώ με επανάληψη της 
ενέργειας αυτής σε ένα επιλεγμένο σημείο, αυτό αποεπιλέγεται. Με 
CTRL+SHIFT σε ένα σημείο ελέγχου επιλέγεται ολόκληρο το σχήμα στο 
οποίο ανήκει το σημείο ελέγχου αυτό αντί να επιλεγεί το ίδιο το σημείο 
ελέγχου. 

2.1.4 Πλαίσια διαλόγου 

Ρυθμίσεις αντικειμένων 

Ο ρυθμιστής ενός αντικειμένου εμφανίζεται είτε με αριστερό κλίκ μέσα στο 
σχήμα του αντικειμένου (όχι όμως πάνω σε κάποιο ορατό σημείο ελέγχου 
γιατί θα εμφανιστεί ο ρυθμιστής για το σημείο αυτό με το όνομα και τη θέση 
του – τα σημεία ελέγχου είναι και αυτά «βασικά αντικείμενα»), είτε με δεξί 
κλίκ μέσα στο σχήμα ή πάνω σε κάποιο σημείο ελέγχου του σχήματος και 
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επιλογή του «Ιδιότητες…» από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται. 
Ιδιαίτερα στην την περίπτωση του «ελατηρίου» που έχει πολύ λεπτό σχήμα 
και είναι δύσκολο να γίνει κλίκ μέσα στη σπείρα του, βολεύει η εμφάνιση των 
σημείων ελέγχου και το δεξί κλίκ σε ένα από τα δύο άκρα του ελατηρίου. 

Το πλαίσιο διαλόγου των ρυθμίσεων αποτελείται από πολλές σελίδες-
ρυθμιστές (customizers) που παρουσιάζουν από το πιο ειδικό προς το πιο 
γενικό την παρακάτω ιεραρχία 

• Αντικείμενο (βασικό αντικείμενο: σχήματα αλλά και σημεία ελέγχου) 

• Σκηνικό Αντικείμενο 

• Φυσικό αντικείμενο 

• Μπάλα 

• Ελατήριο 

• Κεκλιμένο 

• … 

 

Για παράδειγμα όταν δείξουμε τις ρυθμίσεις μιας «Μπάλας» θα δούμε πρώτα 
τη σελίδα «Μπάλα» με ρυθμίσεις για την ακτίνα και τη γωνία περιστροφής 
της, έπειτα τη κλάσης «φυσικού αντικειμένου» από την οποία κατάγεται η 
μπάλα, έπειτα αυτής του «σκηνικού αντικειμένου» και τέλος αυτή του 
«βασικού αντικειμένου» απ’όπου κατάγονται όλα τα αντικείμενα της Σκηνής 
(και τα σημεία ελέγχου κατάγονται από εκεί ώστε να έχουν όνομα και θέση 
και να μπορείς να μιλάς και σε αυτά μέσω κάποιου script για να τους αλλάζεις 
τη θέση τους). Εμφανίζονται μόνο σελίδες σχετικές με το αντικείμενο που 
ρυθμίζουμε, δηλαδή αν ρυθμίζουμε κάποια μπάλα δεν θα εμφανιστεί η σελίδα 
«ελατήριο» ή «κεκλιμένο» και αν ρυθμίζουμε κάποιο σημείο ελέγχου θα 
εμφανιστεί μόνο η σελίδα «αντικείμενο» και καμία άλλη. 

Κάνοντας κάποια ρύθμιση σε ένα πεδίο μιας από τις σελίδες, όλα τα άλλα 
πεδία αυτής της σελίδας αλλά και των υπολοίπων σελίδων προσαρμόζονται 
αυτόματα ώστε τα πεδία να είναι «συγχρονισμένα» ως προς τις τιμές τους. 
Για παράδειγμα, θέτοντας στη σελίδα «Φυσικό Αντικείμενο» κάποια τιμή για 
τη μάζα και έπειτα κάποια τιμή για τις συνιστώσες X,Ψ της ταχύτητας, 
βλέπουμε ν’αλλάζει επιτόπου η κινητική ενέργεια του σώματος. Αντίστοιχα 
θέτοντας κάποια τιμή στην συντεταγμένη Ψ της θέσης του αντικειμένου στη 
σελίδα «σκηνικό αντικείμενο», θα αλλάξει αυτόματα η συντεταγμένη 
υψόμετρο στη σελίδα «φυσικό αντικείμενο» για να πάρει την ίδια τιμή (και το 
αντίστροφο). 

Το πλαίσιο διαλόγου των ρυθμίσεων εμφανίζει, πέραν των παραπάνω 
σελίδων, δύο κουμπιά στο κάτω μέρος του, ένα για αποδοχή των αλλαγών 
που έγιναν στο αντικείμενο και ένα για ακύρωση τους και επαναφορά της 
αρχικής κατάστασης του αντικειμένου όπως αυτή ήταν πριν την εμφάνιση 
του πλαισίου διαλόγου ρυθμίσεων. 
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Ρυθμιστής (βασικού) αντικειμένου 

 

Ολα τα αντικείμενα, ακόμη και τα σημεία ελέγχου έχουν όνομα με το οποίο 
μπορείς να τους μιλήσεις από κάποιο script καθώς και θέση στο καρτεσιανό 
επίπεδο. 

 

Ρυθμιστής Σκηνικού αντικειμένου 

 

Τα αντικείμενα της σκηνής (όχι τα σημεία ελέγχου) μπορούν να έχουν κάποιο 
χρώμα γέμισης του σχήματος τους ή κάποια εικόνα που αντικαθιστά το σχήμα 
τους. Οι ιδιότητες αυτές αναιρούν η μία την άλλη και έτσι το κουμπί επιλογής 
«Χρώμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωση της ρύθμισης κάποιας 
εικόνας που μπορεί να είχε γίνει πρωτύτερα μέσω του κουμπίου «Εικόνα».  
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Ρυθμιστής Φυσικού αντικειμένου 

 

Οι κοινές φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων που είναι ομαδοποιημένες σε 
αυτή τη σελίδα είναι η μάζα, η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η ασκούμενη 
δύναμη, η κινητική ενέργεια (το πεδίο αυτό είναι υπολογιζόμενο από τα 
υπόλοιπα και δεν μπορεί να το αλλάξει άμεσα ο χρήστης) καθώς και 
υψόμετρο (η τιμή Ψ της  «θέσης» του αντικειμένου όπως αυτή αναφέρεται 
και στη σελίδα «σκηνικών» ιδιοτήτων). 

 

Ρυθμιστής Μπάλας 

 

Οι ιδιότητες της μπάλας είναι η ακτίνα της και η γωνία περιστροφής της. Η 
ακτίνα και η γωνία αντικατοπτρίζουν τη σχετική θέση των δύο σημείων 
ελέγχου της μπάλας, του κέντρου της και του σημείου που είναι στην 
περιφέρεια της και μαζί με το κέντρο ορίζει την ακτίνα της μπάλας. Η γωνία 
έχει ιδιαίτερη σημασία όταν έχεις αντικαταστήσει το σχήμα της μπάλας με 
κάποια εικόνα από τη σελίδα «σκηνικών» ιδιοτήτων, αφού αλλάζοντας την 
ιδιότητα «γωνία» της μπάλας θα περιστραφεί ανάλογα και η εικόνα που έχεις 
θέσει να χρησιμοποιείται αντί του σχήματος της μπάλας. 
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Ρυθμιστής Ελατηρίου 

 

Οι ιδιότητες του ελατηρίου είναι η «σταθερά ελατηρίου», το τρέχον «μήκος» 
του (όπως ρυθμίζεται και εποπτικά μέσω των σημείων ελέγχου που 
αποτελούν τα δύο άκρα του ελατηρίου), το φυσικό του μήκος, η 
απομάκρυνση του δεύτερου άκρου του ελατηρίου από το σημείο ισορροπίας 
(όπως αυτό ορίζεται από τη θέση του πρώτου άκρου του ελατηρίου και από 
το φυσικού μήκος του),  καθώς και η γωνία που σχηματίζει το δεύτερο άκρο 
του ελατηρίου με το πρώτο. Οταν τοποθετείται ένα ελατήριο μέσα στη σκηνή, 
το 2ο άκρο του είναι αυτό που βρίσκεται στα δεξιά, ενώ το 1ο άκρο του είναι 
αυτό στα αριστερά. 

 

Ρυθμιστής Κεκλιμένου επιπέδου 

 

Οι ιδιότητες του κεκλιμένου επιπέδου είναι η γωνία κλίσης του (γωνία 
βάσης), το πλάτος της βάσης του, το ύψος του καθώς και το μήκος της 
κεκλιμένης πλευράς του (δηλαδή της υποτείνουσας του ορθογωνίου 
τριγώνου που είναι το σχήμα του κεκλιμένου επιπέδου). 
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Επιλογή Χρώματος 

Πατώντας το κουμπί επιλογής χρώματος στη σελίδα με τις «σκηνικές» 
ιδιότητες, εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο διαθέτει τρείς 
σελίδες επιλογής χρώματος: 

 

• η πρώτη από προεπιλεγμένα-συχνά χρησιμοποιούμενα δείγματα, 

 

 

• η δεύτερη από τις παραμέτρους Χροιά-Κορεσμός-Διαύγεια (Hue-
Saturation-Intensity) 
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• και η τρίτη από γραμμικούς μεταβολείς των συστατικών Κόκκινο-Πράσινο-
Μπλέ του χρώματος 
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Επιλογή/Επεξεργασία Εικόνας 

Πατώντας το κουμπί επιλογής εικόνας στη σελίδα με τις «σκηνικές» ιδιότητες, 
εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου επεξεργασίας εικονιδίων του περιβάλλον 
Αβάκιο, που δίνει τη δυνατότητα φορτώματος και αποθήκευσης εικόνων…  

 

 

 

 

…και οργάνωσης τους σε παλέτες συναφών εικονιδίων (π.χ. παλέτα με 
εικονίδια αυτοκινήτων): 
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Η εικόνα που θα επιλεγεί για κάποιο αντικείμενο θα εμφανιστεί στο αντίστοιχο 
κουμπί ρύθμισης στην σελίδα «σκηνικών» ρυθμίσεων του αντικειμένου και 
για να την ακυρώσουμε μπορούμε όποτε θέλουμε στο μέλλον να θέσουμε 
κάποιο χρώμα από το αντίστοιχο κουμπί οπότε και θα αφαιρεθεί η εικόνα για 
να εμφανίζεται στη σκηνή το σχήμα του αντικειμένου, όπως γίνεται και εξ 
ορισμού όταν εισάγουμε ένα νέο αντικείμενο σε αυτή. 
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Πατώντας το πλήκτρο «Εντάξει» στο πλαίσιο διαλόγου αποδεχόμαστε τις 
αλλαγές (οι οποίες έχουν ήδη εμφανιστεί στη σκηνή πριν πατήσουμε το 
«Εντάξει» και μπορούν να μην γίνουν δεκτές πατώντας το πλήκτρο «Ακυρο» 
ή το κουμπί ESC του πληκτρολογίου αντί του πλήκτρου «Εντάξει»). 

 

 

Αν το αντικείμενο διαθέτει ιδιότητα τύπου «γωνία», όπως η μπάλα και το 
ελατήριο, τότε αλλάζοντας την ιδιότητα αυτή (π.χ. μέσω scripting), η εικόνα 
θα περιστρέφεται ανάλογα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εμφανίσουμε τα 
σημεία ελέγχου και να τραβήξουμε το σημείο που είναι κανονικά στην 
περιφέρεια του κυκλικού σχήματος της μπάλας και ορίζει την ακτίνα και τη 
γωνία περιστροφής ώστε να περιστρέψουμε την εικόνα που έχουμε θέσει αντί 
για σχήμα στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπάλα. 

 

 

2.1.5 Ιδιότητες 

Σκηνή 

Η Ψηφίδα Σκηνή έχει τις ακόλουθες ιδιότητες (διαχειρίσιμες από τον 
Διαχειριστή Ιδιοτήτων του Αβακίου). 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΡΑΤΗ (MENUBARVISIBLE): εμφανίζει ή κρύβει τη ράβδο 
μενού της Ψηφίδας, παρέχοντας έτσι επιλεκτικά τη δυνατότητα πρόσβασης 
στις εν λόγω λειτουργίες στον τελικό χρήστη. 
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2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΡΑΤΗ (TOOLBARVISIBLE): εμφανίζει ή κρύβει τη 
ράβδο των εργαλείων-κουμπιών της Ψηφίδας, παρέχοντας έτσι επιλεκτικά 
τη δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω λειτουργίες στον τελικό χρήστη. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΩ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (OBJECTMOVEMENTENABLED): 
επιτρέπει ή όχι την με άμεσο τρόπο δυνατότητα μετακίνησης των 
αντικειμένων (με το ποντίκι) από τον τελικό χρήστη. 

4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΩ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 
(CONTROLPOINTMOVEMENTENABLED): επιτρέπει ή όχι την με άμεσο τρόπο 
δυνατότητα μετακίνησης των σημείων ελέγχου των αντικειμένων (με το 
ποντίκι) από τον τελικό χρήστη. 

5. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΑΤΕΣ (COORDINATESVISIBLE): εμφανίζει ή αποκρύπτει 
την ένδειξη της τρέχουσας θέσης του δείκτη του ποντικιού στο σύστημα 
συντεταγμένων της Ψηφίδας. 

6. ΠΛΕΓΜΑ ΟΡΑΤΟ (GRIDVISIBLE): εμφανίζει ή αποκρύπτει πλέγμα. 

7. ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΑΤΟΙ (AXISVISIBLE): εμφανίζει ή αποκρύπτει τους άξονες για το 
τρέχον σύστημα συντεταγμένων. 

8. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΑΤΑ (CONTROLPOINTSVISIBLE): Ρυθμίζει την εμφάνιση 
ή μη των σημείων ελέγχου που ορίζουν τη γεωμετρία των διαφόρων 
σωμάτων στο τρέχον σκηνικό.  

9. ΑΞΟΝΕΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΑ (MARKSOVERSHAPES): ελέγχει το 
αν το πλέγμα και οι άξονες θα εμφανίζονται πάνω ή κάτω από τα σχήματα 
των αντικειμένων που φιλοξενεί η σκηνή. 

10.ΕΙΚΟΝΑ (IMAGE): ρυθμίζει τυχόν επιθυμητή εικόνα υποβάθρου για το 
σκηνικό (stretched). 

 

Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν επιλέγοντας από το μενού 
Εργαλεία το «Διαχείριση ψηφίδων». Επειτα επιλέγουμε με το ποντίκι από το 
μικρόκοσμο την ψηφίδα τις οποίας τις ιδιότητες θέλουμε να ρυθμίσουμε. Οι 
εξ ορισμού τιμές των ιδιοτήτων της ψηφίδας «Σκηνή» εμφανίζονται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Θέτοντας κατάλληλες τιμές στις παραπάνω ιδιότητες, μπορεί ο σχεδιαστής 
της πειραματικής διάταξης να αποδώσει στην Ψηφίδα την εκάστοτε επιθυμητή 
όψη και συμπεριφορά με διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας ως προς τις 
δυνατότητες χειρισμού και επέμβασης από τον τελικό χρήστη. Στην επόμενη 
εικόνα φαίνεται μια άποψη της Σκηνής όπου έχουν αποκρυφτεί οι ράβδοι 
μενού και εργαλείων καθώς και η ένδειξη των συντεταγμένων του δρομέα 
(ενώ έχουν επίσης ρυθμιστεί η μπάλα και η δοκός να χρησιμοποιούν εικόνες 
αντί να δείχνουν το γεωμετρικό σχήμα τους). 
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Αντικείμενα 

Μπορεί να γίνει διαχείριση των ιδιοτήτων των Αντικειμένων μέσω του 
μηχανισμού scripting με χρήση των εντολών scripting που αυτά 
υποστηρίζουν (βλέπε επόμενο κεφάλαιο). 

 

Κοινές ιδιότητες για όλα τα Αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των σημείων 
ελέγχου στα οποία μπορούμε επίσης να «μιλήσουμε» με scripting): 

• Ονομα: το όνομα με το οποίο αναφερόμαστε στο αντικείμενο από τα 
scripts. Κάθε αντικείμενο πρέπει να έχει μοναδικό όνομα, ενώ δεν υπάρχει 
διάκριση κεφαλαίων-μικρών γραμμάτων και σημείων στίξης όταν μιλάμε 
σε κάποιο αντικείμενο (δεν χρειάζεται στο script να δίνουμε επακριβώς το 
όνομα του αντικειμένου, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιούμε κεφαλαία 
και μικρά γράμματα με ότι  σειρά θέλουμε). 

• Θέση: η θέση του αντικειμένου - ορίζεται ως κάποιο σημείο ανάλογα με τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
αντικειμένου (συνήθως πρόκειται για ένα από τα σημεία ελέγχου του 
αντικειμένου). 

 

Κοινές ιδιότητες για όλα τα σκηνικά αντικείμενα (δεν θεωρούνται τέτοια τα 
σημεία ελέγχου): 

• Χρώμα: το χρώμα του αντικειμένου. 

• Εικόνα: αν οριστεί κάποια εικόνα για ένα αντικείμενο (με χρήση του 
«διαλόγου ρυθμίσεων» - customizer - του αντικειμένου, βλέπε αντίστοιχη 
παράγραφο), τότε εμφανίζεται αυτή στη σκηνή αντί για το σχήμα που 
ορίζουν τα control points του αντικειμένου. Η εικόνα τοποθετείται ώστε το 
κέντρο της να είναι στο κεντρικό control point του εν λόγω αντικειμένου, 
ενώ αν το αντικείμενο αυτό έχει ιδιότητα «γωνία» (π.χ. σχοινί, μπάλα), 
τότε ανάλογα με τις τιμές που παίρνει αυτή η ιδιότητα (η γωνία μπορεί 
ν’αλλάζει μέσω scripting, ή με την μετακίνηση των σημείων ελέγχου του 
αντικειμένου μέσω του ποντικιού), περιστρέφεται κατάλληλα γύρω από το 
κέντρο της και η εικόνα.  Αν το αντικείμενο έχει και ιδιότητα «πλάτος» 
τότε η εικόνα προβάλεται σε σμίκρυνση/μεγέθυνση ώστε [πριν τυχόν 
περιστραφεί κατά κάποια γωνία] να έχει αυτό το πλάτος. Αντίστοιχα για 
την ιδιότητα «ύψος» και το ύψος της εικόνας. Αν το αντικείμενο δεν έχει 
ιδιότητα «πλάτος» και υπάρχει η ιδιότητα «μήκος» (π.χ. ελατήριο), τότε η 
εικόνα αποκτά πλάτος [πριν τυχόν περιστραφεί] όσο η τιμή της ιδιότητας 
«μήκος» του σώματος. (η σμίκρυνση/μεγέθυνση εικόνων δεν έχει 
υλοποιηθεί ακόμη) 

 

Κοινές ιδιότητες για τα φυσικά αντικείμενα (π.χ. Μπάλα, Κουτί, Ελατήριο): 

• Μάζα: η μάζα του αντικειμένου (m kgr) 

• Ταχύτητα: η ταχύτητα του αντικειμένου (v m/sec) 

• Επιτάχυνση: η επιτάχυνση του αντικειμένου (a m/sec^2) 

• Κινητική ενέργεια: η κινητική ενέργεια του αντικειμένου όπως αυτή 
υπολογίζεται από τη μάζα και την ταχύτητα του (υπολογιζόμενο πεδίο 
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Ek=1/2*m*v^2 [kgr*m^2/sec^2), αναγνώσιμο μόνο, δεν γίνεται να το 
θέσουμε σε κάποια τιμή από μόνο του) 

• Ασκούμενη δύναμη: η δύναμη που ασκείται στο σώμα, υπολογίζεται από 
τη μάζα και την επιτάχυνση, ενώ αν τεθεί σε κάποια τιμή αλλάζει 
αντίστοιχα η επιτάχυνση (θεωρώντας τη μάζα σταθερή, ώστε να ισχύει το 
F=m*a [kgr*m/sec^2]) 

• Υψόμετρο: η απόσταση της θέσης του αντικειμένου από το οριζόντιο 
επίπεδο αναφοράς (y m) 

 

Πρόσθετες ιδιότητες διαφόρων Αντικειμένων: 

 

Ελατήριο 

• Σταθερά ελατηρίου: η σταθερά επαναφοράς (κ) του ελατηρίου. 

• Μήκος: το τρέχον μήκος του ελατηρίου 

• Φυσικό μήκος: το φυσικό μήκος του ελατηρίου 

• Απομάκρυνση: η διαφορά τρέχοντος μήκους από το φυσικό μήκος του 
ελατηρίου 

• Γωνία: η γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους τα δύο άκρα του ελατηρίου 
(deg – μοίρες) 

 

Κεκλιμένο Επίπεδο  

• Γωνία: η γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου 

• Μήκος: το μήκος της κεκλιμένης επιφάνειας 

• Πλάτος: το μήκος της βάσης του κεκλιμένου 

• Ύψος: το ύψος του κεκλιμένου 

• Κλίση: η κλίση του κεκλιμένου επιπέδου (η εφαπτομένη της «γωνίας» 
του) 

 

Κουτί 

• Πλάτος: το πλάτος του κουτιού 

• Ύψος: το ύψος του κουτιού 

 

Μπάλα 

• Διάμετρος: η διάμετρος της μπάλας 

• Ακτίνα: η ακτίνα της μπάλας 

• Γωνία: η γωνία μεταξύ του οριζόντιου άξονα Χ και της ακτίνας της μπάλας 
(η ακτίνα της μπάλας είναι η γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία ελέγχου 
που βρίσκονται στο κέντρο και στην περιφέρεια της μπάλας αντίστοιχα)  
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2.1.6 Scripting Interface 

Μέσα σε άγκιστρα {} αναφέρονται τα αντίστοιχα των αγγλικών όρων των 
εντολών. 

Α. Εντολές που υποστηρίζονται από τη Σκηνή - Σκηνικό 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΦΤΙΑΞΕΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ τύπος {SCENE.MAKEOBJECT type}: Έχει το 
αντίστοιχο αποτέλεσμα της επιλογής δημιουργίας νέου αντικειμένου στη 
Σκηνή από το μενού «Εισαγωγή», δημιουργώντας ένα νέο αντικείμενο του 
προσδιοριζόμενου τύπου. Αποδεκτοί τύποι αντικειμένων είναι: BOX (κουτί), 
SLOPE (κεκλιμένο επίπεδο), BALL (μπάλα), SPRING (ελατήριο), ROPE (σκοινί) 
[επίσης υποστηρίζονται και οι κλειστές καμπύλες CubicCurve και 
QuadraticCurve]. Το νεοδημιουργηθέν αντικείμενο επιστρέφεται στο Logo 
script για παραπέρα χρήση (π.χ. καταχώριση σε μεταβλητή). 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΑΦΑΙΡΕΣΕΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ αντικείμενο {SCENE.REMOVEOBJECT 

object}: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της διαγραφής κάποιου επιλεγμένου 
αντικειμένου από τη Σκηνή με χρήση της εντολής μενού «Επεξεργασία-
>Καθαρισμός», διαγράφει δηλαδή το (μέσω ονόματος) προσδιοριζόμενο 
αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό προσδιορίζεται ως μια Logo μεταβλητή στην 
οποία έχει καταχωρηθεί προηγουμένως κάποιο αντικείμενο. 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΕΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ αντικείμενο {SCENE.CLONEOBJECT 

object}: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της διαγραφής κάποιου επιλεγμένου 
αντικειμένου από τη Σκηνή με χρήση της εντολής μενού «Επεξεργασία-
>Αποκοπή», διαγράφει δηλαδή το (μέσω ονόματος) προσδιοριζόμενο 
αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό προσδιορίζεται ως μια Logo μεταβλητή στην 
οποία έχει καταχωρηθεί προηγουμένως κάποιο αντικείμενο. 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΚΑΘΑΡΙΣΕ {SCENE.CLEAR}: Διαγράφει όλα τα αντικείμενα από την 
τρέχουσα Σκηνή. 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΕΠΙΤΡΕΨΗΑΝΑΝΕΩΣΗΣ {SCENE.ENABLEREFRESH}: Ενεργοποιεί την 
ανανέωση της Σκηνής σε κάθε αλλαγή θέσης ή κατάστασης των αντικειμένων 
που περιέχει. 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΑΠΟΤΡΕΨΗΑΝΑΝΕΩΣΗΣ {SCENE.DISABLEREFRESH}: Απενεργοποιεί 
την ανανέωση της Σκηνής για κάθε αλλαγή θέσης ή κατάστασης των 
αντικειμένων που περιέχει. 

ΣΚΗΝΙΚΟ.ΚΥΛΙΣΗΟΨΗΣ χ ψ {SCENE.TRANSLATEVIEW x y}: Κυλίει το επίπεδο 
της εικονιζόμενης Σκηνής κατά [χ,ψ] (χρήσιμο για εξομοιώσεις όπου ο 
παρατηρητής κινείται ως προς το σκηνικό και δε θεωρείται ακίνητος). 

 

Β. Εντολές που υποστηρίζονται απ’ όλα τα Αντικείμενα 

Οι παρακάτω εντολές μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε αντικείμενο 
με χρήση των TELL, ASK και EACH (βλέπε εγχειρίδιο χρήσης Αβακίου, 
Παράρτημα Γ’) και χειρίζονται τις αντίστοιχες ιδιότητες των Αντικειμένων 
(δηλαδή διαβάζουν/επιστρέφουν ή θέτουν την τιμή της κάθε ιδιότητας). 
Σχολιασμός γίνεται μόνο στις εντολές όπου οι παράμετροι χρήζουν παραπέρα 
επεξήγησης. 
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 Μπάλα Κουτί Κεκλιμένο Ελατήριο Σχοινί 

ΘΕΣΗ {LOCATION}  

ΘΕΣΕΘΕΣΗ x y {SETLOCATION x y} 
     

ΥΨΟΜΕΤΡΟ {ALTITUDE}  

ΘΕΣΕΥΨΟΜΕΤΡΟ h {SETALTITUDE h} 
     

ΧΡΩΜΑ χρώμα {COLOR color} 

ΘΕΣΕΧΡΩΜΑ {SETCOLOR} 
     

ΓΩΝΙΑ {ANGLE} 

ΘΕΣΕΓΩΝΙΑ ω {SETANGLE ω} 
     

ΜΑΖΑ m {MASS m} 

ΘΕΣΕΜΑΖΑ {SETMASS} 
     

ΤΑΧΥΤΗΤΑ {VELOCITY} 

ΘΕΣΕΤΑΧΥΤΗΤΑ υ {SETVELOCITY v} 
     

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ {ACCELERATION}  

ΘΕΣΕΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ a {SETACCELERATION a} 
     

ΕΞΑΣΚΟΥΜΕΝΗΔΥΝΑΜΗ {APPLIEDFORCE} 

ΘΕΣΕΕΞΑΣΚΟΥΜΕΝΗΔΥΝΑΜΗ F {SETAPPLIEDFORCE F} 
     

ΚΙΝΗΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑ {KINETICENERGY}      

ΥΨΟΣ {HEIGHT} 

ΘΕΣΕΥΨΟΣ y {SETHEIGHT y} 
     

ΠΛΑΤΟΣ {WIDTH} 

ΘΕΣΕΠΛΑΤΟΣ x {SETWIDTH x} 
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 Μπάλα Κουτί Κεκλιμένο Ελατήριο Σχοινί 

ΜΗΚΟΣ {LENGTH} 

ΘΕΣΕΜΗΚΟΣ l {SETLENGTH l} 
     

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ {DIAMETER} 

ΘΕΣΕΔΙΑΜΕΤΡΟ δ {SETDIAMETER d} 
     

ΑΚΤΙΝΑ {RADIUS} 

ΘΕΣΕΑΚΤΙΝΑ r {SETRADIUS r} 
     

ΦΥΣΙΚΟΜΗΚΟΣ {NATURALLENGTH} 

ΘΕΣΕΦΥΣΙΚΟΜΗΚΟΣ L {SETNATURALLENGTH L} 
     

ΣΤΑΘΕΡΑΕΛΑΤΗΡΙΟΥ {SPRINGCONSTANT} 

ΘΕΣΕΣΤΑΘΕΡΑΕΛΑΤΗΡΙΟΥ κ {SETSPRINGCONSTANT κ} 
     

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ {DISPLACEMENT} 

ΘΕΣΕΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ χ {SETDISPLACEMENT χ} 
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2.1.7 Σύνδεσμοι 

Η ψηφίδα Σκηνή δεν παρέχει συνδέσμους αυτή τη στιγμή. Γίνεται 
εκμετάλλευση όλης της λειτουργικότητας της αποκλειστικά μέσω scripting. 

2.2 Ψηφίδα Γραφήματα 

Η απαιτούμενη λειτουργία της Ψηφίδας Γραφήματα εξομοιώθηκε στα 
ζητούμενα σενάρια με χρήση της -υπάρχουσας- Ψηφίδας Καμβάς και των 
γραφικών εντολών (scripting) που υποστηρίζει, μιας και η Ψηφίδα 
Γραφήματα έχει δρομολογηθεί σε άλλο έργο (παράλληλα εκτελούμενο) και 
θα χρησιμοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί. 

Η Ψηφίδα Καμβάς παρέχει ένα περιβάλλον για σχεδίαση με το χέρι (free hand 
drawing) σε «σελίδες» ζωγραφικής διατεταγμένες σε στοίβα (δηλ η μια πάνω 
από την άλλη). Μεταξύ άλλων, η Ψηφίδα φιλοξενεί και Logo «χελώνες» οι 
οποίες ζωγραφίζουν το ίχνος τους σε ειδικές σελίδες, τις χελωνοσελίδες (η 
λειτουργία αυτή δε χρησιμοποιείται στον εν λόγω Μικρόκοσμο, αλλά απλά 
αναφέρεται). Μια άποψη της ψηφίδας Καμβάς φαίνεται παρακάτω. 

 

Στον περιγραφόμενο Μικρόκοσμο, ο Καμβάς χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως 
επιφάνεια σχεδίασης μέσα από τις εντολές scripting που παρέχει και οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. 

2.2.1 Scripting Interface 

Γενική παρατήρηση: το γραφικό αποτέλεσμα όλων των εντολών, επιδρά στην 
«τρέχουσα» σελίδα του καμβά (η οποία στις περιγραφές αναφέρεται απλά ως 
«καμβάς»). 

PLOTPIXEL χ ψ: Ζωγραφίζει ένα σημείο (pixel) στις συντεταγμένες [χ,ψ] (με 
το [0,0] να βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του καμβά). 
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PIXELCOLOR χ ψ: Επιστρέφει τη χρωματική τιμή του σημείου (pixel) με 
συντεταγμένες [χ,ψ] ως λίστα RGB (red-green-blue = κόκκινο-πράσινο-
μπλε) τιμών (0-255), π.χ. [255 0 0] για έντονο κόκκινο. 

MOVETO χ ψ: Μετακινεί το τρέχον σημείο ζωγραφικής στο σημείο [χ,ψ] χωρίς 
όμως να ζωγραφίσει ίχνος γραμμής. 

LINE χ ψ α β: Ζωγραφίζει ένα ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το σημείο [χ,ψ] 
και τέλος το σημείο [α,β]. 

LINETO χ ψ: Ζωγραφίζει ένα ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το τελευταίο σημείο 
που έχει ζωγραφιστεί με μια από τις εντολές LINE, LINETO, PLOTPIXEL ή 
MOVETO και τέλος το σημείο [χ,ψ]. 

RECTANGLE χ ψ α β: Ζωγραφίζει ένα παραλληλόγραμμο με πάνω αριστερά 
γωνία το σημείο [χ,ψ] και κάτω δεξιά γωνία το σημείο [α,β]. 

SQUARE χ ψ α β: Ζωγραφίζει ένα τετράγωνο με κέντρο [χ,ψ], η περιφέρεια 
του οποίου περνά από το σημείο [α,β]. 

CIRCLE χ ψ ακτίνα: Ζωγραφίζει κύκλο με κέντρο το σημείο [χ,ψ] και 
αντίστοιχη ακτίνα. 

OVAL χ ψ α β: Ζωγραφίζει ελλειπτικό σχήμα εγγεγραμμένο στο 
παραλληλόγραμμο με πάνω αριστερή γωνία το σημείο [χ,ψ] και κάτω δεξιά 
γωνία το σημείο [α,β]. 

TEXT χ ψ επιγραφή: Γράφει την επιγραφή στο σημείο [χ,ψ]. 

CANONICALPOLYGON χ ψ α β κορυφές. Ζωγραφίζει κανονικό πολύγωνο με 
κέντρο το σημείο [χ,ψ], μια κορυφή στο σημείο [α,β] και αντίστοιχο πλήθος 
κορυφών. 

SPRAY χ ψ: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της εφαρμογής του εργαλείου 
Σπρέι (με κλικ) στο σημείο [χ,ψ]. 

COPY χ ψ α β: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της εφαρμογής του εργαλείου 
(ή μενού) “Αντιγραφή” μιας παραλληλόγραμμης περιοχής του καμβά με πάνω 
αριστερά γωνία το σημείο [χ,ψ] και κάτω δεξιά γωνία το σημείο [α,β] 
(δηλαδή μεταφορά του στο clipboard). 

PASTE χ ψ: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της εφαρμογής του εργαλείου (ή 
μενού) “Επικόλληση”, δηλαδή αντιγραφή από το clipboard στον καμβά 
κάποιας παραλληλόγραμμης περιοχής που έχει προηγουμένως «Αντιγραφεί», 
στο σημείο (πάνω αριστερά γωνία) [χ,ψ]. 

CUT χ ψ α β: Έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της εφαρμογής του εργαλείου (ή 
μενού) “Αποκοπή”, δηλαδή αποκοπή μιας παραλληλόγραμμης περιοχής του 
καμβά με πάνω αριστερά γωνία το σημείο [χ,ψ] και κάτω δεξιά γωνία το 
σημείο [α,β] (δηλαδή μεταφορά του στο clipboard και παράλληλα διαγραφή 
του από τον καμβά). 

CLEAR χ ψ α β: Καθαρίζει την παραλληλόγραμμη περιοχή με πάνω αριστερά 
γωνία το σημείο [χ,ψ] και κάτω δεξιά γωνία το σημείο [α,β], (θέτοντάς την 
στο τρέχον χρώμα υποβάθρου). 

STAMP: αποτυπώνει το υπάρχον σχέδιο (ζωγραφιά) χελωνοσελίδας στην 
αμέσως αποκάτω σελίδα ζωγραφικής (χρήση μόνο σε χελωνοσελίδες). 

SETPENSIZE πάχος: Ορίζει το πάχος της γραφίδας για ζωγραφική γραμμών. 
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SETCANVASPAGESIZE ύψος πλάτος: Θέτει νέο μέγεθος για την τρέχουσα 
σελίδα (την πιο πάνω δηλαδή στη στοίβα σελίδων) του καμβά. 

CANVASPAGEWIDTH πλάτος: Δίνει το πλάτος της τρέχουσας σελίδας του 
καμβά. 

CANVASPAGEHEIGHT ύψος: Δίνει το ύψος της τρέχουσας σελίδας του καμβά. 

CLEARCANVASPAGE: Καθαρίζει  την τρέχουσα σελίδα του καμβά 
χρωματίζοντας την με το τρέχον χρώμα υποβάθρου. 

SETCANVASFOREGROUND [r g b]: Ορίζει το χρώμα σχεδίασης στο χρωματικό 
συνδυασμό που ορίζεται από την προσδιοριζόμενη λίστα RGB. 

CANVASFOREGROUND: Επιστρέφει το τρέχον χρώμα σχεδίασης ως λίστα RGB. 

SETCANVASBACKGROUND [r g b]: Ορίζει το χρώμα υποβάθρου στο χρωματικό 
συνδυασμό που ορίζεται από την προσδιοριζόμενη λίστα RGB. 

SETCANVASFILL [r g b]: Ορίζει το χρώμα γέμισης στο χρωματικό συνδυασμό 
που ορίζεται από την προσδιοριζόμενη λίστα RGB. 

CANVASFILL: Επιστρέφει το τρέχον χρώμα γέμισης (ως λίστα RGB). 

CANVASPAINTMODE: Ενεργοποιεί τον τρόπο σχεδίασης με «επικάλυψη». 

CANVASXORMODE: Ενεργοποιεί τον τρόπο σχεδίασης «XOR» με το 
υπόβαθρο. 

CANVASPAGE.ENABLEREFRESH: Επανασχεδιάζει την απεικόνιση αν χρειάζεται 
και ενεργοποιεί στο εξής την ανανέωση της απεικόνισης με «κάθε» εντολή 
σχεδίασης. 

CANVASPAGE.DISABLEREFRESH: Ρυθμίζει τη λειτουργία της Ψηφίδας έτσι 
ώστε να μη γίνεται ανανέωση της σελίδας γραφικών μετά από «κάθε» εντολή 
σχεδίασης, παρά μόνο όταν ενεργοποιηθεί η ανανέωση με την προηγούμενη 
εντολή. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται έτσι ώστε να μπορεί να «κρύβονται» οι 
ενδιάμεσες εντολές σχεδίασης κατά τον υπολογισμό ενός πολύπλοκου 
σχεδίου.  

NEWDRAWINGPAGE: Δημιουργεί μια νέα σελίδα ζωγραφικής και την 
προσθέτει στην κορυφή της στοίβας σελίδων. 

NEWTURTLEPAGE: Δημιουργεί μια νέα χελωνοσελίδα και την προσθέτει στην 
κορυφή της στοίβας σελίδων. 

2.3 Ψηφίδα Μεταβολέας 

Η Ψηφίδα Μεταβολέας χρησιμοποιείται για την 
οπτικοποίηση ή/και μεταβολή (από το χρήστη) 
μεγεθών που μεταβάλλονται  γραμμικά. Στους 
συγκεκριμένους Μικρόκοσμους χρησιμοποιείται 
για την παρατήρηση/μεταβολή της ροής του 
χρόνου μιας εξομοίωσης. 

 

2.4 Ψηφίδα Logo 

Η Ψηφίδα Logo υλοποιεί ένα περιβάλλον για τη σύνταξη και εκτέλεση 
προγραμμάτων γραμμένων στη γλώσσα Αβάκιο-Logo (βλέπε Παράρτημα Γ’ 
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στο εγχειρίδιο Αβακίου). Είναι η Ψηφίδα που φιλοξενεί το πρόγραμμα (script) 
που υλοποιεί τη συλλογιστική της εξομοίωσης (βλέπε ανάλυση παρακάτω). 

 

2.5 Ψηφίδα Διάνυσμα 

Η ψηφίδα Διάνυσμα υλοποιεί ένα διάνυσμα, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε για να απεικονίσει διανυσματικά δεδομένα, είτε για να 
παρέχει δεδομένα σε ψηφίδες οι οποίες δέχονται διανυσματικά δεδομένα 
(π.χ. ταχύτητα, επιτάχυνση) ως είσοδο. 

 

Η τιμή του διανύσματος μπορεί ν’ αλλάξει μ’ έναν από τους παρακάτω 
τρόπους:  

• Κάνοντας κλικ ή σύροντας το ποντίκι πάνω στη γραφική παράσταση του 
διανύσματος.  

• Δίνοντας τις τιμές της οριζόντιας και της κατακόρυφης συνιστώσας του 
διανύσματος, δηλαδή το «Χ» και το «Ψ». (Ας σημειωθεί ότι τα εν λόγω 
ονόματα των συνιστωσών μπορούν να μετονομαστούν ανάλογα με τις 
ανάγκες μιας δραστηριότητας , π.χ. «Ανατολικά» και «Βόρεια».)  

Χώρος 
σύνταξης 
εντολών 
(editor) 

Χώρος Logo 
μηνυμάτων και 
εξόδου των 
εντολών print. 
Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 
και για είσοδο 
εντολών 
(dialogue 
console) 

Εργαλεία 
Ρυθμίσεις 

Χώρος 
δοκιμής 
εντολών 

(command 
line) 

Ενδειξη για το αν 
εκτελείται ή όχι 

κάποιο 
πρόγραμμα 
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• Δίνοντας τις τιμές του μήκους και της γωνίας του διανύσματος.  

Αν το διάνυσμα είναι πολύ μικρό και δεν είναι ευδιάκριτο ή είναι πολύ μεγάλο 
και δεν χωράει στη γραφική παράσταση, μπορεί να ρυθμιστεί η κλίμακα του 
διανύσματος δίνοντας κατάλληλη τιμή στο πεδίο «Κλίμακα». 

2.5.1 Scripting Interface 

Μέσα σε άγκιστρα {} αναφέρονται τα αντίστοιχα των αγγλικών όρων των 
εντολών. 

 

ΔΙΑΝΥΣΜΑ {VECTOR}: Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του διανύσματος ως 
Logo λίστα. 

ΘΕΣΕΔΙΑΝΥΣΜΑ [χ ψ] {SETVECTOR [x y]}: Θέτει την τιμή του διανύσματος 
στις τιμές [χ,ψ] αντίστοιχα. 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΒΟΡΕΙΑ {VECTORNORTH}: Επιστρέφει την τιμή του διανύσματος 
στην κατακόρυφη διάσταση. 

ΘΕΣΕΔΙΑΝΥΣΜΑΒΟΡΕΙΑ τιμή {SETVECTORNORTH value}: Θέτει την τιμή του 
διανύσματος στην κατακόρυφη διάσταση. 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΑΝΑΤΟΛΙΚΑ {VECTOREAST}: Επιστρέφει την τιμή του διανύσματος 
στην οριζόντια διάσταση. 

ΘΕΣΕΔΙΑΝΥΣΜΑΑΝΑΤΟΛΙΚΑ τιμή {SETVECTOREAST value}: Θέτει την τιμή του 
διανύσματος στην οριζόντια διάσταση. 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΠΟΛΙΚΑ {VECTORPOLAR}: Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του 
διανύσματος σε πολικές συντεταγμένες (μήκος, γωνία) ως Logo λίστα. 

ΘΕΣΕΔΙΑΝΥΣΜΑΠΟΛΙΚΑ [μήκος γωνία] {SETVECTORPOLAR [length angle]}:  

ΜΗΚΟΣΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ {VECTORLENGTH}: Επιστρέφει ως τιμή το μήκος του 
διανύσματος 

ΘΕΣΕΜΗΚΟΣΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ μήκος {SETVECTORLENGTH length}: Θέτει το 
μήκος του διανύσματος στην προσδιοριζόμενη τιμή. 

ΓΩΝΙΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ {VECTORANGLE}: Επιστρέφει ως τιμή το μήκος του 
διανύσματος. 

ΘΕΣΕΓΩΝΙΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ γωνία {SETVECTORANGLE angle}: Θέτει το μήκος 
του διανύσματος στην προσδιοριζόμενη τιμή. 

ΚΛΙΜΑΚΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ  {VECTORSCALE}: Επιστρέφει ως τιμή την τρέχουσα 
κλίμακα του διανύσματος. 

ΘΕΣΕΚΛΙΜΑΚΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ τιμή {SETVECTORSCALE value}: Θέτει την κίμακα 
του διανύσματος στην προσδιοριζόμενη τιμή. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ {VECTORPRECISION}: Επιστρέφει ως τιμή την 
τρέχουσα ακρίβεια παρουσίασης του διανύσματος (δηλαδή τον αριθμό των 
δεκαδικών ψηφίων των μέτρων των συνιστωσών). 

ΘΕΣΕΑΚΡΙΒΕΙΑΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ τιμή {SETVECTORPRECISION value}: Θέτει την 
τρέχουσα ακρίβεια παρουσίασης του διανύσματος (δηλαδή τον αριθμό των 
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δεκαδικών ψηφίων των μέτρων των συνιστωσών) στην προσδιοριζόμενη 
τιμή. 

2.6 Ψηφίδα Χρονόμετρο 

Η ψηφίδα Χρονόμετρο  υλοποιεί ένα χρονόμετρο, το 
οποίο εμφανίζει το χρόνο σε μορφή 
ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα. Η ψηφίδα ελέγχεται από 
τα κουμπιά «Ξεκίνα», «Σταμάτα» «Παύση» (σε σειρά 
όπως φαίνονται στην οθόνη).  

2.6.1 Scripting Interface 

ΞΕΚΙΝΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ {STARTCHRONOMETER}: Ξεκινά τη μέτρηση χρόνου. 

ΣΤΑΜΑΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ {STOPCHRONOMETER}: Σταματά τη μέτρηση χρόνου. 

ΜΗΔΕΝΙΣΕΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ {RESETCHRONOMETER}: Μηδενίζει την ένδειξη. 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΤΡΕΧΕΙ {CHRONOMETERRUNNING}: Επιστρέφει True/False 
ανάλογα με το αν το Χρονόμετρο «τρέχει» (δηλαδή μετρά χρόνο) ή όχι. 

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ {CHRONOMETERTIME}: Επιστρέφει την τρέχουσα 
ένδειξη χρόνου, στη μορφή Logo λίστας [Ώρα Λεπτά Δευτερόλεπτα 
Χιλιοστά]. 

ΘΕΣΕΧΡΟΝΟΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ [Ώρα Λεπτά Δευτερόλεπτα Χιλιοστά] | ώρα 
{SETCHRONOMETERTIME [Hour Min Sec mili] | time}: Θέτει την ένδειξη του 
χρονομέτρου σε μια καθορισμένη τιμή. Η τιμή αυτή μπορεί να οριστεί με δυο 
τρόπους: είτε ως λίστα είτε ως string της μορφής: 
«Ώρα:Λεπτά:Δευτερόλεπτα:Χιλιοστά». 

ΩΡΕΣΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ {CHRONOMETERHOURS}: Επιστρέφει την ένδειξη του 
χρονομέτρου σε ώρες (δεκαδική τιμή). 

ΘΕΣΕΩΡΕΣΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ώρες {SETCHRONOMETERHOURS hours}: Θέτει την 
ένδειξη του χρονομέτρου στην προσδιοριζόμενη –δεκαδική- τιμή η οποία 
αναπαριστά ώρες. 

ΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ {CHRONOMETERMINUTES}: Επιστρέφει την ένδειξη του 
χρονομέτρου σε λεπτά (δεκαδική τιμή). 

ΘΕΣΕΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ λεπτά {SETCHRONOMETERMINUTES} mins: Θέτει 
την ένδειξη του χρονομέτρου στην προσδιοριζόμενη –δεκαδική- τιμή η οποία 
αναπαριστά λεπτά. 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ {CHRONOMETERSECONDS}: Επιστρέφει την 
ένδειξη του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα (δεκαδική τιμή). 

ΘΕΣΕΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ δευτερόλεπτα 
{SETCHRONOMETERSECONDS secs }: Θέτει την ένδειξη του χρονομέτρου στην 
προσδιοριζόμενη –δεκαδική- τιμή η οποία αναπαριστά δευτερόλεπτα. 

ΧΙΛΙΟΣΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ {ChronometerMilliseconds}: 
Επιστρέφει την ένδειξη του χρονομέτρου σε milliseconds (δεκαδική τιμή). 
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ΘΕΣΕΧΙΛΙΟΣΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ msecs 
{SETCHRONOMETERMILLISECONDS msecs}: Θέτει την ένδειξη του 
χρονομέτρου στην προσδιοριζόμενη –δεκαδική- τιμή η οποία αναπαριστά 
milliseconds. 

2.7 Ψηφίδα Χρονιστής 

Η ψηφίδα αυτή δίνει ρυθμό σε άλλες ψηφίδες 
του Μικρόκοσμου. Ο Χρονιστής στέλνει σήματα 
χρονισμού («τικ») σε όλες τις ψηφίδες με τις 
οποίες είναι συνδεδεμένος. Κάθε τέτοιο σήμα 
παρέχει πληροφορίες για το πόσος χρόνος 
πέρασε από το προηγούμενο τικ. Οι 
συνδεδεμένες ψηφίδες επεξεργάζονται το κάθε 
σήμα εκτελώντας όποιες ενέργειες αντιστοιχούν 
στον χρόνο που ορίζει. 

 

Πιέζοντας το κουμπί «Ξεκίνα» (πράσινο), ο Χρονιστής αρχίζει να στέλνει 
σήματα σε όλες τις ψηφίδες με τις οποίες είναι συνδεδεμένος. Πιέζοντας το 
κουμπί «Σταμάτα», ο Χρονιστής σταματά να στέλνει σήματα.  

Μετακινώντας το μεταβολέα «Κλίμακα χρόνου», μπορεί να οριστεί μια τιμή με 
την οποία πολλαπλασιάζονται τα παραγόμενα σήματα, κάνοντας το χρόνο να 
φαίνεται να τρέχει με διαφορετικό ρυθμό απ' ό,τι πραγματικά. Δίνοντας μία 
κλίμακα χρόνου μικρότερη της μονάδος, ο χρόνος «φαίνεται» να τρέχει 
αργότερα απ' ό,τι πραγματικά, και δίνοντας μια κλίμακα χρόνου μεγαλύτερη 
της μονάδος, ο χρόνος «φαίνεται» να τρέχει γρηγορότερα απ' ό,τι κανονικά.  

Τα κάτω και άνω όρια των τιμών που μπορεί να παραγάγει ο μεταβολέας, 
μπορούν να οριστούν δίνοντας κατάλληλες τιμές στα δύο πεδία στο αριστερό 
και το δεξί άκρο του μεταβολέα, αντίστοιχα.  

2.7.1 Scripting Interface 

ΞΕΚΙΝΑΧΡΟΝΙΣΤΗ {STARTTICK}: Ξεκινά την παραγωγή χρονικών σημάτων. 

ΣΤΑΜΑΤΑΧΡΟΝΙΣΤΗ {STOPTICK}: Σταματά την παραγωγή χρονικών σημάτων. 

ΧΡΟΝΙΣΤΗΣΤΡΕΧΕΙ {ΜASTERCLOCKRUNNING}: Επιστρέφει True/False ανάλογα 
με το αν ο Χρονιστής «τρέχει» (δηλαδή παράγει παλμούς) ή όχι. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ  {MASTERCLOCKMINIMUMSCALE}: Επιστρέφει 
την τιμή του κάτω ορίου της κλίμακας του Χρονιστή (μεταβολέα). 

ΘΕΣΕΕΛΑΧΙΣΤΗΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ τιμή {SETMASTERCLOCKMINIMUMSCALE 
value}: Θέτει την το κάτω όριο της κλίμακας του Χρονιστή (μεταβολέα) στην 
προσδιοριζόμενη τιμή. 

ΜΕΓΙΣΤΗΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ {MASTERCLOCKMAXIMUMSCALE}: Επιστρέφει την 
τιμή του πάνω ορίου της κλίμακας του Χρονιστή (μεταβολέα). 

ΘΕΣΕΜΕΓΙΣΤΗΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ τιμή {SETMASTERCLOCKMAXIMUMSCALE 
value}: Θέτει το κάτω όριο της κλίμακας του Χρονιστή (μεταβολέα) στην 
προσδιοριζόμενη τιμή. 
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ΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ {MASTERCLOCKSCALE}: Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της 
κλίμακας του Χρονιστή (ρυθμιζόμενη από τον μεταβολέα). 

ΘΕΣΕΚΛΙΜΑΚΑΧΡΟΝΙΣΤΗ τιμή {SETMASTERCLOCKSCALE value}: Θέτει την τιμή 
της κλίμακας του Χρονιστή στην προσδιοριζόμενη τιμή. 

2.8 Ψηφίδα Κουμπί (γενικής χρήσης) 

Η Ψηφίδα αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί 
συγκεκριμένες λειτουργίες κατά το πάτημα του κουμπιού 
μέσα από scripts που ορίζονται ως event-handlers της 
Ψηφίδας (βλέπε εγχειρίδιο Αβακίου). 

 

 

2.9 Ψηφίδα Ετικέτα-Αριθμός-Μεταβολέας 

Η ψηφίδα αυτή ομαδοποιεί μια ετικέτα περιγραφής του αριθμητικού μεγέθους 
στο οποίο αναφέρεται (π.χ. «Χρόνος (sec): »), ένα αριθμητικό πεδίο 
εισαγωγής τιμής για το μέγεθος αυτό και έναν γραμμικό μεταβολέα, 
συγχρονισμένο ως προς την τιμή του με το αριθμητικό πεδίο, για γραμμική 
μεταβολή της τιμής του μεγέθους αυτού. 

 

 

 

Οι ιδιότητες της είναι οι: 

• Description: περιγραφή/τίτλος 

• Opaque: διαφανής/αδιαφανής 

• RealValue: τιμή 

• Font: γραμματοσειρά 
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2.10 Ψηφίδα Βάση Δεδομένων 

Η ψηφίδα αυτή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων. Μία βάση δεδομένων είναι ένα σύνολο πινάκων (στο 
συγκεκριμένο Μικρόκοσμο χρησιμοποιέιται ένας μόνο πίνακας). 

 

 

 

 

 

 

Στην κορυφή της ψηφίδας υπάρχει η γραμμή των διαθέσιμων εντολών 
χειρισμού της Βάσης, των Πινάκων, των Πεδίων και των Εγγραφών. 
Στη βάση της ψηφίδας βρίσκεται η γραμμή πλοήγησης – σε αυτή 
περιέχονται τα εργαλεία πλοήγησης που περιγράφονται παρακάτω. 

Πάνω αριστερά φαίνεται η «ετικέτα» με το όνομα του πίνακα. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάνοντας κλικ 
στην ετικέτα του. Έτσι, η μετάβαση από ένα πίνακα σε άλλο γίνεται με το 
πάτημα της αντίστοιχης ετικέτας. 

Κάθε πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες. Κάθε στήλη αποτελεί ένα 
πεδίο του πίνακα. Το όνομα του πεδίου φαίνεται στην κορυφή της στήλης. 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα ολόκληρο πεδίο κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα 
του πεδίου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πεδίων, ανάλογα με τον τύπο των 
στοιχείων που περιέχουν. Έτσι, ένα πεδίο μπορεί να περιέχει στοιχεία που 
αποτελούνται μόνο από αριθμητικά ψηφία, οπότε και λέγεται «αριθμητικό», ή 
από αριθμητικά ψηφία και γραμματικούς χαρακτήρες, οπότε λέγεται 
«αλφαριθμητικό», κ.λ.π. Όλα τα πεδία της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι 
αλφαριθμητικά. Λόγω του περιορισμού των διαστάσεων της ψηφίδας, δεν 

κελί 

γραμμή πλοήγησης 

εγγραφή 

πεδίο 

πίνακας 

γραμμή εντολών 
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είναι αμέσως ορατά όλα τα πεδία ενός πίνακα – για να φανούν, πρέπει να 
κυλήσουμε τα κελιά της ψηφίδας προς τα δεξιά. 

Κάθε γραμμή αποτελεί μια εγγραφή του πίνακα. Κάθε «κουτί» του πίνακα 
ονομάζεται κελί και περιέχει την τιμή που παίρνει το αντίστοιχο πεδίο για την 
συγκεκριμένη εγγραφή. 

 Εργαλείο ενεργοποίησης εγγραφής 

Μια εγγραφή ενεργοποιείται αυτόματα και με την επιλογή οποιουδήποτε 
κελιού της. Η έννοια της ενεργής εγγραφής είναι ουσιαστικά η έννοια της 
τρέχουσας εγγραφής, δηλ. αυτής με την οποία επιλέξατε να ασχοληθείτε τη 
δεδομένη στιγμή. Έτσι, απλά και μόνο με την ενεργοποίηση της εγγραφής, 
δεν εκτελείται καμία επεξεργασία. Η ενεργή γραμμή-εγγραφή εμφανίζεται με 
κίτρινο χρώμα. Κάθε φορά μία μόνο εγγραφή του πίνακα μπορεί να είναι 
ενεργή. Η απενεργοποίηση της εγγραφής γίνεται με δεύτερο δεξί κλικ του 
ποντικιού πάνω στο εργαλείο.  

 Εργαλείο επιλογής εγγραφής 

Με αριστερό απλό κλικ του ποντικιού πάνω στο εργαλείο χειρισμού 
εγγραφής, επιλέγεται η αντίστοιχη εγγραφή. Η επιλεγμένη γραμμή-εγγραφή 
εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από καμίας έως 
και όλων των εγγραφών ενός πίνακα. Η αποεπιλογή μιας εγγραφής γίνεται με 
δεύτερο αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εργαλείο.  

Μπορείτε να ακυρώσετε μονομιάς την επιλογή όλων των εγγραφών, 
επιλέγοντας τις εντολές (από την γραμμή εντολών στην κορυφή της 
ψηφίδας): Εγγραφή  Αποεπιλογή όλων. Ακόμη, μπορείτε να 
συγκεντρώσετε όλες τις επιλεγμένες εγγραφές στην κορυφή του πίνακα 
επιλέγοντας στην γραμμή εντολών: Εγγραφή  Προαγωγή επιλεγμένων. 

Εάν η ενεργή εγγραφή είναι και επιλεγμένη, η εμφάνιση του εικονιδίου του 

εργαλείου είναι . Την στιγμή που επιλέγετε μια εγγραφή, αυτή γίνεται 
όπως είναι φυσικό και ενεργή. Όταν μια εγγραφή στον πίνακα ευρημάτων 
είναι επιλεγμένη και ενεργή, μετά από λίγο, το αντίστοιχο σημείο-αντικείμενο 
επιλέγεται στο χάρτη (εμφάνιση του ροζ βέλους επάνω στο γαλάζιο σημείο-
αντικείμενο) και ταυτόχρονα, η εικόνα του εμφανίζεται στην ψηφίδα οθόνη. 
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3. Συγγραφή (authoring) Μικρόκοσμων 

3.1 Μικρόκοσμος «Η μηχανική ενέργεια διατηρείται» 

Ο 1ος Μικρόκοσμος πειραματισμού, δείγμα του οποίου φαίνεται στην Εικόνα 
1, υλοποιείται με χρήση των Ψηφίδων που περιγράφτηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια, όπως περιγράφεται στα ακόλουθα. 

3.1.1 Ενσωμάτωση και διαμόρφωση Ψηφίδων  

Με τη βοήθεια του Αβακίου (βλέπε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης), οι Ψηφίδες 
τοποθετούνται στην επιφάνεια του Μικρόκοσμου, και διαμορφώνονται με 
τρόπο που να επιτυγχάνει το επιθυμητό οπτικό/εργονομικό αποτέλεσμα όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Συγκεκριμένα δημιουργούνται οι ακόλουθες 
Ψηφίδες:  

1. «Σκηνή» για τη «φιλοξενία» των αντικειμένων: μπάλα, ελατήριο, δοκός 
(x2), κεκλιμένο επίπεδο, και την εξομοίωση της κίνησης (των δυο 
πρώτων). 

2. «Καμβάς» για τη γραφική απεικόνιση της μεταβολής των μεγεθών 
κινητική, δυναμική και ολική ενέργεια του υπό μελέτη συστήματος. 

3. Τέσσερις «Μεταβολείς», ένας για καθένα από τα μεγέθη: αρχική 
συσπείρωση του ελατηρίου, σταθερά του ελατηρίου, μάζα του σώματος, 
κλίση του κεκλιμένου επιπέδου. 

4. Τέσσερα «Κουμπιά», για τις λειτουργίες Εκκίνηση, Σταμάτημα, Παύση και 
Επανεκκίνηση της εξομοίωσης της κίνησης. 

5. Ψηφίδες «Επιγραφή» για τις διάφορες λεζάντες. 
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Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τη χρήση του Μικρόκοσμου Φυσικής 

3.1.2 Κατασκευή της πειραματικής διάταξης 

Με χρήση των δυνατοτήτων της Ψηφίδας «Σκηνή», δημιουργούνται τα 
αντικείμενα που συμμετέχουν στο εν λόγω πείραμα και τοποθετούνται στο 
χώρο έτσι ώστε να σχηματίσουν τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα. Μετά τη 
δημιουργία της διάταξης, ορίζεται μέσω του Διαχειριστή Ιδιοτήτων του 
Αβακίου (βλέπε εγχειρίδιο χρήσης), η Ψηφίδα να αποκρύψει τα μενού και τα 
εργαλεία έτσι ώστε α) να μειώνεται η πολυπλοκότητα επιλογών στην οθόνη, 
και β) να μη δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν τη διάταξη.  

Εναλλακτικά, και για μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης, το Σκηνικό της 
πειραματικής διάταξης δημιουργείται και μέσα από το ακόλουθο Logo script 
το οποίο “φιλοξενείται” από την Ψηφίδα Logo. Η τελευταία επιλέγεται να μην 
είναι ορατή στο Μικρόκοσμο για μείωση της πολυπλοκότητας στην όψη και 
χρήση, μπορεί όμως να εμφανιστεί (και επανακρυφτεί) κατά βούληση με 
χειρισμούς του Αβακίου (εντολές μενού, βλέπε συνοδευτικό εγχειρίδιο 
χρήσης). 
TO CreateSceneElements 
  ASK [Stage]  
    [Scene.clear  
     make "Wall(Scene.makeObject "Box)  
     make "Floor (Scene.makeObject "Box)   
     make "Slope (Scene.makeObject "Slope)   
     make "Spring (Scene.makeObject "Spring)   
     make "Mover (Scene.makeObject "Ball) ] 
END 
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TO SetupScene  
  LOCAL ["radius "floorHeight "m "wallWidth]  
  MAKE "radius 20  
  MAKE "m 30  
  MAKE "floorHeight 50 
  MAKE "wallWidth 30 
  ASK :Mover [SETMASS :m   
 SETLOCATION (LIST 100+:radius 0)  
 SETCOLOR :moverColor   
 SETRADIUS :radius ] 
  ASK :Spring [SETCOLOR :springColorSETLOCATION [0 0]   
 SETLENGTH 100   
 SETNATURALLENGTH 170   
 SETSPRINGCONSTANT :m*(SQR 2*PI*0.1) ] 
  ASK :Floor [SETWIDTH 880   
 SETHEIGHT :floorHeight   
 SETLOCATION (LIST 440  -(:radius+1)-:floorHeight/2)  
 SETCOLOR :groundColor ] 
  ASK :Wall [SETHEIGHT 2*((:radius+1)+:floorHeight)   
 SETWIDTH :wallWidth   
 SETLOCATION (LIST -:wallWidth/2 0)   
 SETCOLOR :groundColor] 
  ASK :Slope [SETLOCATION (LIST 400 -(:radius+1))    
 SETWIDTH 480    
 SETANGLE 30    
 SETCOLOR :groundColor ] 
  MAKE "g 9.81 
END 

3.1.3 Μοντελοποίηση και προγραμματισμός της εξομοίωσης 

Με χρήση της Ψηφίδας Logo προγραμματίζεται η συμπεριφορά των 
αντικειμένων της πειραματικής διάταξης στο χρόνο σύμφωνα με τις εξισώσεις 
κίνησής τους. Ο υπολογισμός των τελευταίων γίνεται ως εξής1: 

 

Μάζα σώματος m  

Σταθερά επαναφοράς ελατηρίου k  

Αρχική συσπείρωση = Πλάτος ταλάντωσης xο  

Γωνία κλίσης κεκλιμένου επιπέδου  φ 

Π
α
ρ
ά
μ
ετ
ρ
ο
ι 

Απόσταση ΟΑ  s1 

  

                                       
1 Στο συγκεκριμένο μικρόκοσμο σε όλες τις φάσεις της κίνησης του σώματος θεωρούνται α) αμελητέες οι 
τριβές και οι αντιστάσεις και β) το ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lο  θεωρείται αβαρές. 
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Γ Ο
Χ0

L0 S1

A

B

S2

 

 
TO SIMULATE :t IF (:t>:t6) [  IFELSE (:t6=0) [MAKE "t 0] [MAKE "t 
(RealRemainder :t :t6)] ] Scene.DisableRefresh AnimateSpring :t 
AnimateMover :t Scene.EnableRefresh newData END 

Κατά την εξέλιξη της προσομοίωσης διακρίνουμε τις εξής φάσεις: 

Φάση 0 

Από το σημείο Γ στο Ο  0 <= t < t1 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= xοημ(wt+φο) 

Εξίσωση ταχύτητας υ= υοσυν(wt+φο) = wxοσυν(wt+φο) 

υ= ± w (xο 2 – x 2)1/2 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ= -w2xοημ(wt+φο) ή γ= ± w (υο 2 – υ 2)1/2 = -w 2 x 

Εξίσωση δύναμης F= mγ = -mw2xοημ(wt+φο) = - kx = -mw2x 

Ολική ενέργεια Εολ = ½ D xο 2    

Συχνότητα ν= 1/T 

Περίοδος Τ = 2π(m/k)1/2 = 1/ν 

Κυκλική ή γωνιακή συχνότητα w = 2πν = 2π/Τ = (k/m)1/2 

Το σώμα αρχικά εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους xο.  

Για t=0  έχουμε x= -xο , οπότε από την εξίσωση απομάκρυνσης προκύπτει: 
αρχική φάση φο = 3π/2 . Επομένως, x= xοημ(wt+3π/2). 

Για t= t1 έχουμε x= 0 , οπότε 0 = xοημ(wt1+3π/2) 

ημ(wt1+3π/2) = 0 

ημ(wt1+3π/2) = ημ0 
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wt1+3π/2 = 2κπ wt1+3π/2 = κπ 

wt1+3π/2 = (2κ+1)π  

κ=2 

t1 = π/2w =π(m/k)1/2/2 

Τη χρονική στιγμή t1, το ελατήριο θα σταματήσει παίρνοντας το φυσικό του 
μήκος (Ο: θέση ισορροπίας) ενώ το σώμα θα κινηθεί με ταχύτητα  

υ= υο = wxο . 

Ισχύει ότι υ = (2 ΕΔ /m )1/2 αφού η ελαστική δυναμική ενέργεια του 
ελατηρίου  ΕΔ = ½ κ xο 2 μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του σώματος 

 ΕΚ = ½ m υ 2.  

Δηλαδή, ΕΔ = ΕΚ, ½ k xο 2   = ½ m υ 2 και συνεπώς, υ = (2 ΕΔ /m )1/2. 

 

Φάση 1 

Από το σημείο Ο στο Α  t1 <= t < t2 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= υο t = xο (k/m)1/2 t 

Εξίσωση ταχύτητας υ = υο = wxο = xο (k/m)1/2 : σταθερή 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ = 0 

Κατά το διάστημα ΟΑ = s1, το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με 
σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = υο = wxο . 

Για t=t2  έχουμε x= s1 , οπότε s1= xο (k/m)1/2 t2  και συνεπώς  

t2 = s1/xο (k/m)1/2 . 

 

Φάση 2 

Από το σημείο Α στο Β  t2 <= t < t3 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= υο t + ½ γ t2  = xο (k/m)1/2 t – ½ gημφ t2 

Εξίσωση ταχύτητας υ = υο + γt = xο (k/m)1/2  - gημφ t 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ = - gημφ : σταθερή 

Από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου το σώμα αρχίζει μια ευθύγραμμη 
ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (ουσιαστικά πρόκειται για ομαλά 
επιβραδυνόμενη κίνηση) με αρχική ταχύτητα υο και σταθερή επιτάχυνση  

γ = - gημφ (το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι πρόκειται για επιβράδυνση), 
όπου φ η γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου. 

Το αντικείμενο διανύει διάστημα s2  και φτάνει μέχρι ένα ορισμένο ύψος H, 
όπου μηδενίζεται (στιγμιαία) η ταχύτητα. Ισχύει ότι 

 ΕΚ   = ΕΔ , ½ m υο 2  = mgH ,  

οπότε H = υο 2  / 2g . Ισχύει επίσης, H = s2 ημφ . 

Τη χρονική στιγμή t3, το σώμα θα σταματήσει, δηλαδή  

Για t=t3  έχουμε υ= 0 και x= s2 . Οπότε  
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0 = xο (k/m)1/2  - gημφ t3  και τελικά t3 = xο (k/m)1/2  / gημφ 

ενώ s2 = xο 2 k / 2mgημφ . 

 

Φάση 3 

Από το σημείο Β στο Α  t3 <= t < t4 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= ½ γ t2  = ½ gημφ t2 

Εξίσωση ταχύτητας υ = γt = gημφ t 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ = gημφ : σταθερή 

Στη συνέχεια το σώμα κινείται κατά την αντίθετη κατεύθυνση.  

Από το ύψος H μέχρι τη βάση του επιπέδου, εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά 
επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα με σταθερή επιτάχυνση  

γ = gημφ .  

Ο χρόνος καθόδου ισούται με το χρόνο ανόδου, δηλαδή ισχύει t4 = t3 . 

Για t=t4 έχουμε υ= (gημφ) t4 = υο και x= s2 .  

Στο οριζόντιο επίπεδο το σώμα εκτελεί τις αντίστοιχες κινήσεις (τα αντίστοιχα 
διαστήματα στους αντίστοιχους χρόνους) με αντίθετη κατεύθυνση από την 
αρχική.  Αναλυτικότερα,  

 

Φάση 4 

Από το σημείο Α στο Ο t4 <= t < t5 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= υο t  

Εξίσωση ταχύτητας υ = υο = wxο = xο (k/m)1/2 : σταθερή 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ = 0 
 

Κατά το διάστημα ΑΟ = ΟΑ = s1, το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = υο = wxο  με φορά προς το ελατήριο. 

Για t=t5  έχουμε x= s1 , οπότε t5 = s1/υο . 

 

Φάση 5 

Από το σημείο Ο στο Γ t5 <= t < t6 

Εξίσωση απομάκρυνσης x= xοημ(wt+φο) 

Εξίσωση ταχύτητας υ= υοσυν(wt+φο) = wxοσυν(wt+φο) 

υ= ± w (xο 2 – x 2)1/2 

Εξίσωση επιτάχυνσης γ= -w2xοημ(wt+φο) ή γ= ± w (υο 2 – υ 2)1/2 = -w 2 x 

Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους xο.  

Για t= t6  έχουμε x= -xο . 
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Το σώμα δηλαδή, προκαλεί στο ελατήριο συσπείρωση ίση με την αρχική και 
επιστρέφει στην αρχική του θέση. 
 
 TO AnimateSpring :t  

ASK :Spring [ 

Φ
ά
σ
η

 0
   IF :t<=:t1[    SETLENGTH :L0+:x0*(sinr :w*:t+:f0)    

SETVELOCITY (LIST :u0*(cosr :w*:t+:f0) 0)    SETACCELERATION 
(LIST -(sqr :w)*:x0*(sinr :w*:t +:f0) 0)    STOP   ] 

Φ
ά
σ
η

 5
   IF (AND :t>=:t5 :t<=:t6) [    MAKE "t (:t-:t5)    SETLENGTH 

:L0-(:x0*(sinr :w*:t))     SETVELOCITY (LIST -:u0*(cosr :w*:t) 0)  
SETACCELERATION (LIST (sqr :w)*:x0*(sinr :w*:t) 0)    STOP   ] 
 

Φ
ά
σ
ει
ς 
1

-4
 

  SETLENGTH :L0  SETVELOCITY [0 0]  SETACCELERATION [0 0] 

 

 ] 
END 

  
 TO AnimateMover :t ASK :Mover [ 

Φ
ά
σ
η

 0
   IF :t<=:t1 [   SETLOCATION  

Spring.EndPoint.Location_PlusRadiusOnX   SETVELOCITY 
Spring.Velocity   SETACCELERATION Spring.Acceleration   STOP 
  ] 

Φ
ά
σ
η

 1
   IF :t<=:t2 [   make "t (:t-:t1)   SETLOCATION (LIST 

(:L0+:radius)+:u0*:t 0)   SETVELOCITY (LIST :u0 0)   
SETACCELERATION [0 0]   STOP  ] 

Φ
ά
σ
η

 2
   Local "distance  IF :t<=:t3 [   make "t (:t-:t2)   MAKE 

"distance :u0*:t-0.5*:g*:sinf*(sqr :t)   
SETLOCATION(LIST(:SlopeX-:radiusDiv2+:distance*:cosf)  
:distance*:sinf )   SETVELOCITY polar2cartesian (:u0-:g*:sinf*:t) 
:f   SETACCELERATION polar2cartesian (:g*:sinf) (180+:f)   STOP  
] 

Φ
ά
σ
η

 3
   IF :t<=:t4 [   make "t (:t-:t3)   MAKE "distance 

0.5*:g*:sinf*(sqr :t)   SETLOCATION (LIST (:SlopeX-
:radiusDiv2+:s2x-:distance*:cosf)  :s2y-:distance*:sinf )   
SETVELOCITY polar2cartesian (:g*:sinf*:t) (180+:f)   
SETACCELERATION polar2cartesian (:g*sin :f) (180+:f)   STOP  ] 

Φ
ά
σ
η

 4
   IF :t<=:t5 [   make "t (:t-:t4)   SETLOCATION (LIST :SlopeX-

:radiusDiv2-:u0*:t 0)   SETVELOCITY (LIST -:u0 0)   
SETACCELERATION [0 0]   STOP  ] 

Φ
ά
σ
η

 5
   IF :t<=:t6 [   SETLOCATION  

Spring.EndPoint.Location_PlusRadiusOnX   SETVELOCITY 
Spring.Velocity   SETACCELERATION Spring.Acceleration   STOP  ] 

   PRINT "|Error! t should never be >t6... The SIMULATE proc 
should take care of this!| ] 
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 END 

3.1.4 Γραφική απεικόνιση της Μηχανικής - Δυναμικής – Κινητικής 
ενέργειας 

Η γραφική αναπαράσταση της μετατροπής της Δυναμικής ενέργειας του 
συστήματος σε Κινητική ενέργεια και αντίστροφα,  παρουσιάζεται σε μορφή 
απλού ραβδογράμματος που σχεδιάζεται στην Ψηφίδα Καμβάς. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, η απεικόνιση αυτή θα γίνεται μελλοντικά από εξειδικευμένη 
Ψηφίδα απεικόνισης και διαχείρισης γραφημάτων, και η παρούσα υλοποίηση 
είναι προσωρινή.  

Το γράφημα υλοποιείται με ζωγραφική τριών στηλών σε κάθε βήμα της 
εξομοίωσης για τη μηχανική, την κινητική και τη δυναμική ενέργεια του 
συστήματος αντίστοιχα. Κάθε τέτοια μπάρα υλοποιείται από την εξής 
ακολουθία εντολών Logo: 

 
TO BAR :caption :value :max :n :bars :fillColor 
  localmake "barStepX 5 
  localmake "upPaddingY 10 
  localmake "downPaddingY 20 
 
  localmake "barWidth integer (canvasPageWidth-    
  (:bars+1)*:barStepX)/:bars 
  localmake "barX :barStepX+(:n-1)*(:barWidth+:barStepX) 
 
  localmake "pageHeight canvasPageHeight 
  text (word word "\[ :caption "\]) :barX (:pageHeight-5) 
 
  if :max=0 [STOP] 
    localmake "barHeight integer :value*((:pageHeight-:upPaddingY- 
  :downPaddingY)/:max) 
  localmake "barY :pageHeight-:downPaddingY 
 
  setCanvasFill :fillColor 
  rectangle :barX :barY (:barX+:barWidth) (:barY-:barHeight) 
END 

3.1.5 Διαμόρφωση χειρισμού των παραμέτρων και της εξομοίωσης 

Ο έλεγχος της εκκίνησης, παύσης, κλπ της εξομοίωσης γίνεται από τις 
Ψηφίδες Κουμπιά στις οποίες δημιουργούνται event-handlers (με χρήση του 
Διαχειριστή Γεγονότων του Αβακίου) οι οποίοι ενεργοποιούν μέσω εντολών 
scripting αντίστοιχες λειτουργίες στην Ψηφίδα Logo. Ο event-handler του 
Κουμπιού «Σταμάτα» για παράδειγμα που ανατίθεται στο event “Action 
Performed” (ενεργοποιείται δηλαδή κατά το πάτημα του κουμπιού) είναι: 
 Ask “Logo [do “Stop] 

Tέλος για καθένα από τα Κουμπιά προσδιορίζεται κάποιο κατάλληλο εικονίδιο 
αναπαράστασης (μέσω του Διαχειριστή Ιδιοτήτων). 

Ο χειρισμός των μεταβλητών της εξομοίωσης γίνεται από Ψηφίδες  
Μεταβολείς (στη μορφή των Sliders) οι οποίοι και πάλι μέσω event-handlers 
ενεργοποιούν κατάλληλες διαδικασίες στην Ψηφίδα Logo. 
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4. Χρήση των Μικρόκοσμων 

Τα χειριστήρια του Μικρόκοσμου είναι απλά στη χρήση, η οποία επεξηγείται 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Μεταβάλλοντας την τιμή μιας παραμέτρου ή συνδυασμού τιμών των 
υπεισερχομένων παραμέτρων η προσομοίωση αρχικοποιείται και η εξέλιξη 
του φαινομένου οπτικοποιείται βάσει των νέων τιμών. Έτσι, για διαφορετικές 
τιμές των παραμέτρων μπορούμε να παρατηρήσουμε μεταβολή π.χ. της 
ταχύτητας του κινουμένου σώματος, του μέγιστου ύψους στο οποίο φτάνει 
το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο, του χρόνου ανόδου και καθόδου.  

Η δυνατότητα τροποποίησης των τιμών των μεταβλητών και η παρατήρηση 
του τρόπου επίδρασης των μεταβλητών στην εξέλιξη του φαινομένου ευνοεί 
τη διερεύνηση και τη μάθηση μέσω ανακάλυψης ενώ ενθαρρύνει την 
έκφραση υποθέσεων καθώς και τον έλεγχο, τη διάψευση ή επαλήθευση των 
υποθέσεων. 

Άλλα πλεονεκτήματα της χρήσης του παρόντος Μικρόκοσμου  (ή καλύτερα 
«οικογένειας» Μικρόκοσμων) προσομοίωσης θεωρούνται τα παρακάτω: 

• Προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν καταστάσεις- 
φαινόμενα δύσκολα προσεγγίσιμα σε αντιδιαστολή με τη συνήθη 
διδακτική πρακτική. Η μελέτη της κίνησης του ελατηρίου ως διαδικασία 
πολύ γρήγορη καθώς και, της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ως 
κατάσταση που εμπλέκει οντότητες μη υπαρκτές ως ιδανικές (λείες 
επιφάνειες, δεν υπάρχουν τριβές, αβαρές ελατήριο) αποτελούν 

Μεταβολέας 
χειρισμού της 
σταθεράς Κ του 
ελατηρίου 

Μεταβολέας 
χειρισμού της 
απομάκρυνσης του 
ελατηρίου 

Μεταβολέας 
χειρισμού της 
μάζας της Μπάλας 

Κουμπιά χειρισμού 
της εξομοίωσης 
(Ξεκίνα, Παύση, 
Σταμάτα, 
Επανεκκίνηση) 

Καμβάς 
απεικόνισης του 
Ενεργειακού 
γραφήματος 

Προσδιορισμός 
χρονικής περιόδου 
εξομοίωσης (Από-
Έως, σε 
δευτερόλεπτα)
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χαρακτηριστικό παράδειγμα γόνιμου εδάφους για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθμιση και 
εμπλουτισμό της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. 

• Επιτρέπει τον άμεσο χειρισμό και έλεγχο των μεταβλητών πολύ πιο 
εύκολα σε σύγκριση με τις κλασικές πειραματικές διατάξεις των σχολικών 
εργαστηρίων. Δίνεται η δυνατότητα άμεσου χειρισμού των μεταβολέων 
(sliders) που αντιστοιχούν στις μεταβλητές που υπεισέρχονται στο 
φαινόμενο.  

4.1.1 Εναλλακτικές μορφές 

Με χρήση του Αβακίου και των Ψηφίδων που περιγράφηκαν πολύ εύκολα 
υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές μορφές πέραν του «βασικού» 
παραπάνω Μικρόκοσμου: 

Χρήση Χρονιστή και Μεταβολέα για τον χειρισμό του χρόνου 
εξομοίωσης 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο, ο χρόνος της εξέλιξης του 
πειράματος αναπαρίσταται με την κύλιση του μεταβολέα «χρόνος». Με χρήση 
του μεταβολέα αυτού (κύλιση δεξιά-αριστερά) μπορεί να οριστεί μια χρονική 
στιγμή ενδιαφέροντος για μελέτη (μπροστά ή πίσω στο χρόνο αντίστοιχα). Η 
τιμή στο πεδίο “x” ορίζει το λόγο του χρόνου εξομοίωσης προς τον 
πραγματικό. 
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Οπτικοποίηση διανυσμάτων Ταχύτητας, Ασκούμενης Δύναμης και 
Επιτάχυνσης κινουμένου σώματος 

 

 

Χρήση πίνακα (Βάσης Δεδομένων) αρχικών τιμών 

Στα παραδείγματα αυτά χρησιμοποιείται η Ψηφίδα Βάση Δεδομένων για 
καταγραφή/αποθήκευση αρχικών τιμών των πειραμάτων, αντί των 
αντίστοιχων μεταβολέων. Κάνοντας κλικ σε κάποια γραμμή της βάσης, 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες αρχικές τιμές και η εξομοίωση εκτελείται 
μ’αυτές. Νέες τιμές μπορούν να εισαχθούν με πληκτρολόγηση στα αντίστοιχα 
κελιά. 
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4.1.2 Ενδεικτικά ερωτήματα διερευνήσεων 

• Πόση αρχική συσπείρωση ελατηρίου δεδομένης σταθεράς k απαιτείται για 
να ανέλθει το σώμα σε συγκεκριμένο ύψος στο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης 
φ; 

• Πώς επηρεάζει την ταχύτητα του σώματος η αύξηση της σταθεράς του 
ελατηρίου; 

• Αν ελαττώσω την αρχική συσπείρωση του ελατηρίου, τι θα παρατηρήσω; 

• Προτείνετε συνδυασμούς χαρακτηριστικών τιμών των μεταβλητών 
(αρχική συσπείρωση του ελατηρίου, σταθερά του ελατηρίου, μάζα του 
σώματος, κλίση του κεκλιμένου επιπέδου) ώστε το σώμα να συναντήσει 
τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου με συγκεκριμένη ταχύτητα. 

• Με ποιους τρόπους μπορώ να αναιρέσω την επίδραση δεδομένης αύξησης 
της αρχικής συσπείρωσης του ελατηρίου; 

• Πώς επιδρά η αύξηση της μάζας του σώματος στη μεταβολή α) της 
ταχύτητάς του και β) του μέγιστου ύψους στο οποίο φθάνει στο κεκλιμένο 
επίπεδο;  

• Αν μεταβάλουμε την απόσταση της βάσης του κεκλιμένου επιπέδου από 
το άκρο του ελατηρίου, ποια μεγέθη θα μεταβληθούν; 

• Πότε η κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με την ολική ενέργεια του 
συστήματος; 

• Ποια/ες χρονική/ές στιγμή/ές η κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση 
με τη βαρυτική δυναμική ενέργεια αυτού; 

• Πόσο χρόνο διαρκεί η άνοδος του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο; 

• Ποια η σχέση μεταξύ χρόνου ανόδου και χρόνου καθόδου του σώματος 
στο κεκλιμένο επίπεδο; 
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5. Ειδικά θέματα 

Το περιβάλλον του Αβακίου επιτρέπει τη δημιουργία, μετατροπή, αποθήκευση 
και επανάκτηση διαφορετικών μικρόκοσμων ως εναλλακτικών προσεγγίσεων 
ενός Μικρόκοσμου. Η δυνατότητα προσθαφαίρεσης ψηφίδων και προσωπικής 
παρέμβασης σ’ αυτές ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη διαμορφώνουν 
ένα ανοικτό και εύχρηστο αλληλεπιδραστικό σύστημα προσομοιώσεων. Ο 
χρήστης έχει στη διάθεσή του πληθώρα διαφόρων τύπων ψηφίδων όπως 
Διάνυσμα, Γράφημα, Βάση δεδομένων κ.ά. Έτσι, το περιβάλλον του Αβακίου 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξοικείωση των μαθητών με δυναμικές 
αναπαραστάσεις (γραφικές παραστάσεις, πίνακες τιμών, αναπαραστάσεις 
εξέλιξης διανυσματικών μεγεθών κ.ά.) καθώς εύκολα κι απλά ο χρήστης 
μπορεί να προσθέσει/ αφαιρέσει νέες ψηφίδες ανάλογα με το εκάστοτε 
επίκεντρο ενδιαφέροντος μελέτης/ διερεύνησης. 

Μερικά στιγμιότυπα από πειραματικούς Μικρόκοσμους που αναπτύχθηκαν με 
τις Ψηφίδες που περιγράφτηκαν στο κεφ 2, εικονίζονται παρακάτω (μελέτη 
εκρεμμούς, ταχύτητα-επιτάχυνση κινούμεων αντικειμένων, ελεύθερη πτώση  
σωμάτων, κίνηση δορυφόρων γύρω από τη γη, κλπ). 
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Κλείνοντας την παρουσίαση του προτεινόμενου περιβάλλοντος, οφείλουμε να 
απαντήσουμε σε εύλογα ερωτήματα που αναδύονται, όπως: Σε τι διαφέρει το 
προτεινόμενο περιβάλλον από άλλα διεθνώς καταξιωμένα περιβάλλοντα 
εκπαιδευτικών λογισμικών όπως το Interactive Physics και το Modellus; Ποιες 
παραπάνω δυνατότητες δίνονται στον εκπαιδευτικό; 

5.1 Interactive Physics 

Το Interactive Physics αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον σχεδίασης 
πειραμάτων μηχανικής και ηλεκτρομαγνητισμού με τη χρήση 
προκαθορισμένων φυσικών αντικειμένων. Τα αντικείμενα αυτά διαθέτουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες τις οποίες μπορεί να τροποποιήσει ο χρήστης. 
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ιδιότητες του πεδίου δυνάμεων, 
του χώρου όπου εδρεύουν τα αντικείμενα (π.χ. την επιτάχυνση της 
βαρύτητας, την αντίσταση του αέρα) καθώς και να ορίσει πεδία δυνάμεων 
προσωπικής επιλογής. Το Interactive Physics διαθέτει ενσωματωμένη μια 
μηχανή σύνδεσης (binding) σημείων (points) με άλλα σημεία καθώς και με 
καμπύλες-μονοπάτια (slots), η οποία λειτουργεί και κατά τη σχεδίαση και 
κατά την προσoμοίωση. Η προσoμοίωση εκτελείται χάρη στην πολύ 
εξελιγμένη, ενσωματωμένη μηχανή προσoμοίωσης φυσικών νόμων, η οποία 
υποστηρίζει τριβές, ελαστικές και ανελαστικές κρούσεις, ροπή αδράνειας κλπ. 

Η ουσιαστική διαφορά με το Interactive Physics (IP) έγκειται στο ότι, το IP 
παρουσιάζει προσομοιώσεις πειραμάτων μόνο για τους φυσικούς νόμους 
(Νευτώνεια Μηχανική και Ηλεκτρομαγνητισμό) που υποστηρίζονται από τους 
εμπνευστές του, ενώ το προτεινόμενο σύστημα υποστηρίζει 
«προγραμματιζόμενες» προσoμοιώσεις, δηλαδή ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να εκτελεί πειράματα και παρουσιάσεις για διάφορους νόμους, 
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ακόμα και για αυθαίρετους νόμους, που αυτός ορίζει στην προσπάθεια του να 
«ανακαλύψει» τις μαθηματικές σχέσεις και τις παραμέτρους που διέπουν τα 
φυσικά φαινόμενα.  

Μια βασική ομοιότητα του προτεινόμενου συστήματος με το IP είναι η χρήση 
συστήματος γεωμετρικών περιορισμών για σημεία και σχήματα (binding-
constraints).  

5.2 Modellus 

To Modellus είναι ένα περιβάλλον σχεδίασης αλληλεπιδραστικών 
παρουσιάσεων, με έμφαση στη Φυσική. Διαθέτει ένα επεξεργαστή κειμένου 
για εισαγωγή συστημάτων αλγεβρικών εξισώσεων (με υποστήριξη 
ολοκληρωμάτων και διαφορικών τελεστών) καθώς και ένα επιλυτή 
αλγεβρικών συστημάτων για συγκεκριμένες τιμές των ανεξάρτητων 
μεταβλητών του. Ένα μοντέλο μπορεί να επιλυθεί και να αποθηκευτεί η λύση 
του θεωρώντας μια ανεξάρτητη μεταβλητή μεταβαλλόμενη από κάποια τιμή 
σε μια άλλη με συγκεκριμένο βήμα (step) και θεωρώντας όλες τις άλλες 
ανεξάρτητες μεταβλητές σταθερές. Η σύνδεση του μοντέλου με την 
απεικόνιση-προσομοίωση γίνεται με την ανάθεση στις διάφορες παραμέτρους 
(π.χ. θέση {x,y}) των σωμάτων (γεωμετρικά σχήματα όπως κύκλοι, 
πολύγωνα, γραμμές ή/και εικόνες) διαφόρων μεταβλητών (ανεξάρτητων ή 
εξαρτημένων) του μοντέλου. Έτσι καθώς μεταβάλλουμε στη συνέχεια την 
ανεξάρτητη μεταβλητή βάσει της οποίας έγινε η επίλυση του μοντέλου 
(συνήθως πρόκειται για τον χρόνο t), βλέπουμε τα διάφορα αντικείμενα να 
κινούνται ανάλογα. 

Το προτεινόμενο σύστημα προσομοίωσης παρουσιάζει πάρα πολλές 
ομοιότητες με το Modellus. Το βασικό πλεονέκτημα του Modellus αποτελεί η 
ύπαρξη μιας γεννήτριας επίλυσης συστημάτων που εκφράζει ο χρήστης σε 
αλγεβρική μορφή, ενώ μειονεκτεί στη μη δυνατότητα να δημιουργήσει ο 
χρήστης πιο πολύπλοκες εξομοιώσεις (π.χ. με τη χρήση ροής εντολών, όπως 
IF/THEN/ELSE αφού στην περίπτωση του πειράματος με το ελατήριο/μπάλα 
και το κεκλιμένο επίπεδο έχουμε διακριτές φάσεις που θα μπορούσαν να 
περιγραφούν ως ένα ενιαίο μοντέλο μόνο με τη χρήση συναρτήσεων u(t) για 
το χρόνο). 

Η πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση μιας γεννήτριας επίλυσης συστημάτων στο 
προτεινόμενο σύστημα σημαίνει πως ο χρήστης θα μπορεί να περιγράψει 
τους νόμους που θέλει χωρίς τη χρήση scripting, αλλά ως κάποιο σύστημα 
αλγεβρικών εξισώσεων και να αναθέσει στις διάφορες ιδιότητες των σωμάτων 
(π.χ. στο μήκος του ελατηρίου, στα x,y ή στην ακτίνα μιας μπάλας) διάφορες 
μεταβλητές από το μοντέλο. Στη συνέχεια θα μετέβαλε κάποια ανεξάρτητη 
μεταβλητή θεωρώντας τις άλλες σταθερές (συνήθως το χρόνο) και θα έβλεπε 
τα αντικείμενα να μεταβάλλονται /μετακινούνται ανάλογα με όσα όρισε στο 
μοντέλο του. Στην περίπτωση που υλοποιηθεί αυτό, το προτεινόμενο 
σύστημα θα είναι υπερσύνολο του Modellus, αφού θα μπορεί να είναι και 
πλήρως προγραμματιζόμενο με κάποια γλώσσα scripting, αλλά και αλγεβρικά-
σχεσιακά προγραμματιζόμενο. Επίσης, τα αντικείμενα που παρέχονται είναι 
πιο εξειδικευμένα από αυτά του Modellus που έχει κυρίως γεωμετρικά 
αντικείμενα. Η χρήση της Java επίσης σημαίνει πως θα μπορεί στο μέλλον να 
ενημερώνεται για νέα αντικείμενα η Σκηνή και να εγκαθίστανται αυτά 
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δυναμικά ή να φορτώνονται κάθε φορά μέσω δικτύου από κάποιο κεντρικό 
μηχάνημα στο δίκτυο (server). 

Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα των IP και Modellus να αποθηκεύουν 
την εξέλιξη της προσομοίωσης ως video, που θα παρέχεται στο μέλλον και 
από την ψηφίδα Σκηνή του Αβακίου (με χρήση της τεχνολογίας “Quicktime 
for Java”). 



ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ανάπτυξη λογισμικού Φυσικής Έκδοση 2.0
  

ITY   68 

6. Οδηγίες Εγκατάστασης 

1. Εκτελούμε το πρόγραμμα εγκατάστασης της εφαρμογής “Setup.exe” που 
βρίσκεται στον κατάλογο (folder) του CD. 

2. Ξεκινούμε τους επιθυμητούς Μικρόκοσμους από το μενού «Εκκίνηση-
>Μικρόκοσμοι Φυσικής 2.0». 
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