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Θέµα: Εργαστηριακές ασκήσεις σε εικονικό 

περιβάλλον µε το λογισµικό LabVIEW 
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1. Γενικά 

 

Το σεµινάριο βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεµιναρίου µε 
θέµα την παρουσίαση του λογισµικού LabVIEW και την διεξαγωγή εργαστηριακών 
ασκήσεων σε εικονικό περιβάλλον και ενσωµατώνεται στις διδακτικές ενότητες του 
βιβλίου «Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο)» που 
διδάσκεται στην Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ, χρησιµοποιώντας και ασκήσεις του βιβλίου. 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του εικαστικού έργου. 

 

Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  

Οι επιµορφούµενοι καλούνται να διεξάγουν ασκήσει εργαστηριακού χαρακτήρα 
απλών ηλεκτρονικών διατάξεων  

Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται καταρχήν το περιβάλλον εργασίας και οι 
δυνατότητες του λογισµικού ως λογισµικό εικονικής προσοµοίωσης εργαστηριακού 
περιβάλλοντος. 

Στις τελευταίες ενότητες παρουσιάζονται τρεις ασκήσεις οι οποίες είναι 
σχεδιασµένες µε έµφαση στην διδακτική διάσταση της εκµάθησης του λογισµικού 
και οι οποίες προσοµοιάζουν συνθήκες παραγωγής ή/και αυτοµάτου ελέγχου οι 
οποίες συνήθως διεξάγονται από οµάδες που ανήκουν στον χώρο της βιοµηχανίας 
ή/και του αυτοµατισµού. 

  

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ώρες: 21 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS, του δικτύου και του 
παρόµοιων λογισµικών µε το LabVIEW. Στην συνέχεια όµως αφού και οι 
υπόλοιποι εξοικειωθούν µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, 
αλλάζουν ρόλους σε κάθε δραστηριότητα. Στις οµάδες δίνονται σε έντυπη 
µορφή τα σχέδια των διατάξεων των εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στην δυνατότητα αξιοποίησης των παρουσιαζόµενων δυνατοτήτων του 
λογισµικού µε δηµιουργικό τρόπο. Ειδικότερα οι επιµορφούµενοι, κατόπιν της 
αναλυτικής παρουσίασης κάθε λειτουργικότητας (ή οµάδας λειτουργικοτήτων) του 
λογισµικού καλούνται να ανατρέξουν σε δείγµατα εργαστηριακών διατάξεων τα 
οποία είναι προ–εγκατεστηµένα στο λογισµικό και να δηµιουργήσουν δικά τους σε 
επίπεδο οµάδας. Επίσης οι επιµορφούµενοι καλούνται συχνά να συµµετέχουν σε 
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διαδικτυακές κοινότητες του LabVIEW και να θέτουν θέµατα στα οποία 
επανέρχονται σε επόµενες ενότητες.  

Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 

Τα µέλη της οµάδας καλούνται να σχεδιάσουν ηλεκτρονικές διατάξεις 
εργαστηριακών ασκήσεων και να προσοµοιάσουν τα αποτελέσµατα εργαστηρίων 
του φυσικού κόσµου σε εικονικό περιβάλλον. Κατόπιν οι επιµορφούµενοι 
αναµένεται να δηµιουργήσουν παραλλαγές των διατάξεων των ασκήσεων έτσι 
ώστε να δοθεί έµφαση στην ευχέρεια χειρισµού του λογισµικού.  

 

Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο)» µε 
την επαγγελµατική πράξη διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που 
πλέον χειρίζονται ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και 
κατάλληλων λογισµικών. 

 

Η θεωρητική στήριξη του σεναρίου βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 
εµπλαισιωµένης µάθησης (situated learning), µέσω της ανάπτυξης κοινοτήτων 
πρακτικής (community of practice) και ειδικότερα ακολουθώντας µεθόδους και 
πρακτικές οµαδο-συνεργατικής µάθησης οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις 
για ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να αξιοποιούν την 
εµπειρία των εκπαιδευοµένων (αρχαρίων και ειδικών), όταν αυτοί κινούνται από 
την περιφέρεια προς το κέντρο δηλ. το µαθησιακό στόχο (legitimate peripheral 
participation). 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι επιµορφούµενοι 
αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε το επιλογές του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες πίνακα ελέγχου του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε τις επιλογές των παλετών εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες των παλετών εργασίας 
του λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε την δυνατότητα της σειριακής επικοινωνίας του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

 



11� 

 

  

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 

� Εργαστηριακοί χώροι: Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου  

� ∆ιαδικτυακή υποδοµή: Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  

� Υλικό (Hardware): Υπολογιστές, ένας server, ένας εκτυπωτής 
συνδεδεµένος στο δίκτυο. 

� Λογισµικά Εργαλεία (Software): Tο λογισµικό LabVIEW, ένας browser 
(π.χ. Internet Explorer) και άλλες εφαρµογές όπως Acrobat Reader, Word. 

 

6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από οκτώ δραστηριότητες. Το θέµα και η 
διάρκεια κάθε µαθήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο 
τρίωρο είναι εισαγωγικό και αφορά στις δυνατότητες, τις λειτουργίες και γενικά τη 
φιλοσοφία του λογισµικού LabVIEW. Οι επόµενες δραστηριότητες αποτελούν το 
εκπαιδευτικό σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και στους στόχους 
των δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του σεµιναρίου. 

 

α/α ∆ιάρκεια 

(ώρες) 

Θέµα 

1 3 Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας 

2 3 Ο Πίνακας Ελέγχου 

3 3 Οι Παλέτες Εργασίας 

4 3 Σειριακή Επικοινωνία 

5 3 Εργαστηριακή Άσκηση 1 

6 3 Εργαστηριακή Άσκηση 2 

7 3 Εργαστηριακή Άσκηση 3 

 

Κάθε δραστηριότητα του επιµορφωτικού σεναρίου πραγµατοποιείται ύστερα από 
την ολοκλήρωση της αµέσως προηγούµενης.  

 

Θα δοθούν σε έντυπη µορφή: α) πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του λογισµικού, β) 
τα δείγµατα διατάξεων εργαστηριακών ασκήσεων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια 
του λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων. 
Μπορούν να δοθούν τα στοιχεία αυτά και σε ηλεκτρονική µορφή (ενσωµατωµένα 
σε αρχεία PDF ή WORD).   

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 

Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 

 

Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Όλοι σχεδιάζουν και 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Στα 
πλαίσια της οµάδας, είναι δυνατό κάθε επιµορφούµενος να σχεδιάσει τµήµα του 
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σχεδίου, ύστερα από συνεννόηση µε την οµάδα του. Τέλος παραδίδει την εργασία 
του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω email είτε 
αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο τοπικό 
δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη οµαδο-συνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια 
οµάδα πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους 
αριθµούς τρία και πέντε. Για το συγκεκριµένο σεµινάριο όπου η δηµιουργικότητα 
των επιµορφούµενων παίζει κεντρικό ρόλο στην µαθησιακή πορεία και καθώς η 
δηµιουργικότητα αυτή ποικίλει σε ατοµικό επίπεδο µε πιθανώς µεγάλες αποκλίσεις 
προτείνεται οι οµάδες να αποτελούνται από τον µικρότερο δυνατό αριθµό δηλ. Των 
αυτό των τριών.  

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα προσοµοιάζει µια οµάδα εργασίας γραφιστικής σε πραγµατικές 
συνθήκες: παραγγελία – παράδοση συγκεκριµένου εικαστικού επαγγελµατικής 
κάρτας µε προδιαγραφές και σε προθεσµία  

Η κάθε οµάδα ή ο επιµορφούµενος αποθηκεύει τα προσωπικά του της αρχεία σε 
δικό του της φάκελο και τα εκτυπώνει για αξιολόγηση (τα υποβάλλει και 
ηλεκτρονικά µέσω e-mail). 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του 
LabVIEW. 

Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, είναι υπεύθυνος για την σωστή και ακριβή 
εκτέλεση των σχεδίων της οµάδας. Αναλαµβάνει επίσης να βοηθήσει τα άλλα µέλη 
της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στη σχεδίαση.  

 

Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του δικτύου 
και του διαδικτύου. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της 
οµάδας στον επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. Επίσης 
αναλαµβάνει τον συντονισµό της συµµετοχής της οµάδας σε διαδικτυακές 
κοινότητες του LabVIEW. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
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� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του λογισµικού 
που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Αcrobat, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) 

 

 

8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η: 

Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας 

 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού LabVIEW  και στη 
χρήση των βασικών εντολών σχεδίασης, επεξεργασίας και απεικόνισης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Γνωριµία µε το περιβάλλον εργασίας 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του 
LabVIEW. 
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Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του λογισµικού 
που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word (Acrobat reader), Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους βασικές οντότητες και έννοιες 
του λογισµικού LabVIEW: 

Το LabView είναι µια εφαρµογή ανάπτυξης προγραµµάτων που ενώ µοιάζει αρκετά 
µε τα διάφορα συστήµατα ανάπτυξης του εµπορίου ( π.χ. C ή BASIC ), έχει µια 
σηµαντική διαφορά από αυτά : αντί για γλώσσα βασισµένη σε κείµενο ( text – 
based language ) χρησιµοποιεί γραφική γλώσσα προγραµµατισµού ( graphical 
programming language ), τη G, για να δηµιουργήσει προγράµµατα σε µορφή 
µπλοκ διαγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά, ονοµάζονται << Εικονικά Όργανα 
>> ή Virtual Instruments ή VIs.  

 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το LabView προωθεί και επιµένει στην ιδέα του 
αρθρωτού προγραµµατισµού ( modular programming ). ∆ιαιρούµε την εφαρµογή 
µας σε µια σειρά από επί µέρους λειτουργίες, τις οποίες µε την σειρά τους τις 
διαιρούµε ξανά σε άλλες µικρότερες, µέχρι µια πολύπλοκη εφαρµογή να 
µετατραπεί σε µια σειρά από απλές υποεφαρµογές. 

 

Κατασκευάζουµε ένα VI για κάθε υποεφαρµογή και στη συνέχεια ενώνουµε όλα 
αυτά τα VΙs σε ένα άλλο µπλοκ διάγραµµα, για να επιτύχουµε τον αρχικό σκοπό. 
Τελικά, έχουµε ένα υψηλού επιπέδου VI, το οποίο περιέχει µια συλλογή από υπό-
VIs και τα οποία αντιπροσωπεύουν τις συναρτήσεις της εφαρµογής. Τέλος, το 
LabView αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών µε τη γλώσσα 
προγραµµατισµού G, για : 

 

� Έλεγχο διαδικασιών 

� Εφαρµογές µετρήσεων και δοκιµών 

� Επιστηµονικούς υπολογισµούς 

� ∆ηµιουργία ιδεατών οργάνων µετρήσεων και ελέγχου 
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Τα προγράµµατα του LabView ονοµάζονται εικονικά όργανα ( Virtual Instruments 
- VIs ), διότι η εµφάνιση και η λειτουργία τους µοιάζουν µε αυτές των 
πραγµατικών οργάνων. Αποτελούνται από τα εξής συστατικά : 

 

Το αλληλεπιδρόν µε το χρήστη τµήµα ενός VI καλείται ( µπροστινός ) πίνακας 
ελέγχου ( Front Panel ), διότι προσοµοιώνει την όψη και τις λειτουργίες ενός 
φυσικού οργάνου. Το Front Panel είναι δυνατόν να περιέχει κουµπιά, διακόπτες, 
διαγράµµατα, καθώς και άλλα κουµπιά ελέγχου και ενδείκτες. Ο χρήστης εισάγει 
δεδοµένα, µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου ή του ποντικιού και παρακολουθεί τα 
αποτελέσµατα στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

To VI δέχεται εντολές από ένα µπλοκ διάγραµµα ( Block Diagram ), το οποίο είναι 
κατασκευασµένο στην γραφική γλώσσα G. Το µπλοκ αυτό διάγραµµα, είναι µια 
εικονογραφική λύση ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος. Το µπλοκ διάγραµµα 
είναι επίσης, ο κώδικας πηγής για το εικονικό όργανο – VI. 

 

Τα VIs µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν προγράµµατα από µόνα τους ή σαν 
υποπρογράµµατα στο εσωτερικό άλλων προγραµµάτων ή υποπρογραµµάτων. Ένα 
VI µέσα σε ένα άλλο VI , καλείται υπό - VI ( subVI ). 

 

Με διπλό πάτηµα του ποντικιού στο εικονίδιο του LabView εµφανίζεται, µπροστά 
από το Γραφείο Εργασίας του χρήστη, η οθόνη έναρξης λειτουργίας - - εκκίνησης 
του προγράµµατος LabView, µε την παρακάτω µορφή: 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-1 

 

� New VI : ∆ηµιουργία ενός νέου εικονικού οργάνου ( VI )  

� Open VI : Άνοιγµα ενός αποθηκευµένου εικονικού οργάνου ( VI ) 

� DAQ Solutions : Υποστηρίζει εφαρµογές ανταλλαγής δεδοµένων µε τον 
χρήστη.  

� Search Examples : Άνοιγµα καταλόγου µε αποθηκευµένα παραδείγµατα 
εικονικών οργάνων ( VIs ).  

� LabVIEW Tutorial : Υποστηρίζει online παραδόσεις µαθηµάτων.  

� Exit : Έξοδος από το LabView. 
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Ενεργοποιώντας το κουµπί Next, στην οθόνη έναρξης " Large Dialog " του 
προγράµµατος LabView, λαµβάνεται µια σειρά από σύντοµες αλλά χρήσιµες 
πληροφορίες - υποδείξεις δυνατοτήτων του προγράµµατος. Τέλος, ο διακόπτης στο 
κάτω µέρος του παραθύρου, δίνει στον χρήστη την δυνατότητα επιλογής οθόνης. 
Θέτοντας τον διακόπτη στην δεξιά θέση ( Large Dialog ), επιλέγεται αυτόµατα 
οθόνη µε πλήρη µενού επιλογών. Θέτοντας τον διακόπτη στην αριστερή θέση ( 
Small Dialog ), επιλέγεται αυτόµατα οθόνη µε περιορισµένο - βασικό µενού 
επιλογών. Στο αµέσως επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η µορφή της οθόνης έναρξης 
" Small Dialog ". 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-2 

 

 

Τα δύο Παράθυρα - για έλεγχο και σχεδιασµό ενός VI ( Front Panel Window, Block 
Diagram Window ) 

 

Επιλέγοντας New VI, από την οθόνη έναρξης λειτουργίας - εκκίνησης του 
προγράµµατος LabView, εµφανίζονται ταυτόχρονα δύο ξεχωριστά παράθυρα ( 
Front Panel Window, Block Diagram Window ) που θα χρησιµοποιηθούν στην 
συνέχεια, για την κατασκευή του εικονικού οργάνου ( VI ). Το ένα παράθυρο ( 
Front Panel Window ), αντιπροσωπεύει τον Πίνακα Ελέγχου του εικονικού οργάνου 
που θα κατασκευαστεί και το άλλο παράθυρο ( Block Diagram Window ), 
απεικονίζει το ∆οµικό ∆ιάγραµµα του εικονικού οργάνου. Η κατασκευή - 
δηµιουργία ενός εικονικού οργάνου αποτελεί σύνθεση πολλών γραφικών 
αντικειµένων, καθένα από τα οποία εκτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία, µε 
δυνατότητα επιλογής αυτών από τα δύο παραπάνω διαθέσιµα παράθυρα. Η µορφή 
των δύο παραθύρων, για έλεγχο και σχεδιασµό ενός VI, είναι η αµέσως παρακάτω: 
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ΕΙΚΟΝΑ Ι-3 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-4 

 

Το Front Panel Window, χρησιµοποιείται για την απεικόνιση στοιχείων τύπου 
controls και indicators για τον χρήστη. Μέσω του Front Panel και των στοιχείων 
controls οι χρήστες µπορούν να θέσουν τιµές στις µεταβλητές, να επιλέξουν 
διαδικασίες και γενικά να ελέγχουν την ροή και τον τρόπο εκτέλεσης του 
προγράµµατος. Μέσω των στοιχείων indicators οι χρήστες µπορούν να 
παρατηρήσουν την µεταβολή των µεταβλητών, τα αποτελέσµατα διεργασιών και 
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γενικά όλη την πληροφορία που παράγεται κατά την εκτέλεση του γραφικού 
κώδικα στο Block Diagram Window. 

 

Στο Block Diagram Window, περιέχεται ο πηγαίος κώδικας για το εικονικό όργανο ( 
VI ) συνεπώς, µπορούµε να προγραµµατίσουµε την συµπεριφορά του εικονικού 
οργάνου. Κάθε αντικείµενο στο Front Panel, έχει την δική του οντότητα στο Block 
Diagram και αλληλεπιδρά µε το πρόγραµµα που αναπτύσσεται εκεί. Στο Block 
Diagram έχουµε αντικείµενα τύπου nodes και terminals για τον χρήστη. Τα nodes 
είναι εκτελέσιµα στοιχεία προγραµµατισµού και έχουν λειτουργία ανάλογη µε αυτή 
των ορισµάτων, των υπορουτινών και των συναρτήσεων, σε µια κοινή γλώσσα 
προγραµµατισµού. Υπάρχουν τέσσερις τύποι nodes, οι οποίοι είναι : 

 

functions 

subVI nodes 

structures 

Code Interface Nodes ( CINs ) 

 

Τα functions, είναι έτοιµες συναρτήσεις για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
όπως : αριθµητικές πράξεις ( πρόσθεση, αφαίρεση κ.α. ), λογικές πράξεις ( And, 
Or, Not κ.α. ), πράξεις συσχέτισης ( = , > , < , # κ.α. ), είσοδος - έξοδος 
δεδοµένων ( file I/O ), µορφοποίηση και χειρισµός δεδοµένων µε χρήση στοίβας ( 
cluster ), πινάκων ( arrays ), απόκτηση και επεξεργασία σειριακών δεδοµένων ( 
strings ), χρήση κάρτας για σειριακή επικοινωνία, ανάλυση και επεξεργασία 
σηµάτων αναλογικών, ψηφιακών κ.α., απαρίθµηση σηµάτων κ.τ.λ.  

 

 

Τα subVIs, είναι εικονικά όργανα τα οποία σχεδιάζουµε και στην συνέχεια 
µπορούµε να τα ξανακαλέσουµε σε άλλα εικονικά όργανα, ως κοµµάτι αυτών. Τα 
structures, είναι επαναληπτικές διαδικασίες - βρόχοι ( loops ) όπως : For Loop, 
While Loop, Case κ.α., που χρησιµοποιούνται για έλεγχο ροής του προγράµµατος.  

 

Τα Code Interface Nodes ( CINs ), είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του Block 
Diagram και κώδικα αναπτυγµένο από τον χρήστη, σε γλώσσα C . 

 

Τέλος, τα terminals είναι στοιχεία που ανήκουν στο Front Panel, µέσα από τα 
οποία τα δεδοµένα περνάνε από το Front Panel στο Block Diagram, όταν εκτελείται 
ο κώδικας στο Block Diagram. Μέσω των control - indicator terminals, ο χρήστης 
µπορεί να αλλάζει και να ελέγχει τις τιµές των διάφορων παραµέτρων, κατά την 
εκτέλεση ενός εικονικού οργάνου. Τα control - indicator terminals, 
δηµιουργούνται και διαγράφονται αυτόµατα, όταν δηµιουργούµε ή διαγράφουµε 
ένα κουµπί ελέγχου ή απεικόνισης από το Front Panel. 

 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Οι οµάδες καλούνται να εξοικειωθούν µε τα παραπάνω. Κεντρικό ρόλο παίζει ο 
µελετητής 1 ο οποίος διασφαλίζει ότι κάθε µέλος της οµάδας γνωρίζει τον τρόπο 
να επικαλεστεί όλες τις παραπάνω εντολές / εργαλεία  
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∆ραστηριότητα 2η: 

Ο Πίνακας Ελέγχου 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τις βασικές λειτουργικότητες πίνακα ελέγχου του 
λογισµικού 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Ο Πίνακας Ελέγχου 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένονται: 

 

• Να εξοικειωθούν µε το επιλογές του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

• Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες πίνακα ελέγχου 
του λογισµικού 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του 
λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία  

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνει στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες στις 
οποίες αναλύεται ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. 

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση  
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Ο επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω λειτουργίας του 
LabVIEW: 

 

Γραµµή Εργαλείων Πίνακα Ελέγχου ( Front Panel Toolbar ) 

 

 

Τα δύο παράθυρα - για έλεγχο και σχεδιασµό ενός VI ( Front Panel Window, Block 
Diagram Window ), συµπεριλαµβάνουν µια Γραµµή Εργαλείων που αποτελείται 
από κουµπιά και δείκτες κατάστασης που χρησιµοποιεί ο χρήστης για τον έλεγχο 
ενός VI. Ανάλογα που δουλεύει ο χρήστης, κάθε φορά, είναι διαθέσιµη και η 
αντίστοιχη Γραµµή Εργαλείων του συγκεκριµένου παραθύρου. Για παράδειγµα, η 
Γραµµή Εργαλείων του Front Panel Window, έχει την παρακάτω µορφή: 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-5 

 

Η λειτουργία, για κάθε ένα κουµπί και δείκτη κατάστασης, αναλύεται αµέσως 
παρακάτω: 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-6 

 

Πατώντας το κουµπί Run button εκτελείται το VI . Κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
του VI, το Run button αλλάζει σε ένα µαύρο χρώµα. Παράλληλα εµφανίζεται στην 
παλέτα το κουµπί Stop button . 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-7 

 

Το κουµπί Run button, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του VI . 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-8 

 

Το κουµπί Stop button, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του VI . Με πάτηµα του 
button Stop, σταµατάει η διαδικασία εκτέλεσης . 

 



21� 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ Ι-9 

Το κουµπί Run button, όταν το VI δεν είναι εκτελέσιµο, λόγω λαθών κατά τον 
σχεδιασµό του 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-10 

 

Το κουµπί Continuous Run button, για εκτέλεση του VI κατά συχνά διαστήµατα ( 
επαναλαµβανόµενη εκτέλεση ). 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-11 

 

Το κουµπί Pause / Continue button, σταµατάει προσωρινά την εκτέλεση του VI και 
την συνεχίζει, από εκείνο το σηµείο που είχε σταµατήσει . 

 

Γραµµή Εργαλείων ∆οµικού ∆ιαγράµµατος ( Block Diagram Toolbar )  

 

H Γραµµή Εργαλείων  του Block Diagram Window, έχει µορφή ανάλογη µε  

αυτή του Front Panel Window και είναι η παρακάτω: 

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-12 

 

Η λειτουργία των κουµπιών που περιγράφτηκε παραπάνω είναι η ίδια και εδώ, µε 
την διαφορά ότι εδώ η παλέτα περιέχει ακόµα τέσσερα κουµπιά, τα οποία δεν  είναι 
διαθέσιµα στο Front Panel Window και  χρησιµοποιούνται  για  το debugging µιας 
εφαρµογής. Αυτά είναι:  

 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-13 

 

Το κουµπί  Execution  Highlighting  button, δείχνει  την  ροή των δεδοµένων µέσα 
από το Block Diagram .  

ΕΙΚΟΝΑ Ι-14 
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Το κουµπί  Step Into button, εισάγει τον χρήστη σε ένα loop, subVI, κ.ο.κ.  

ΕΙΚΟΝΑ Ι-15 

 

Το κουµπί  Step Out button, βγάζει τον χρήστη από ένα loop, subVI, κ.ο.κ. 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-16 

 

 Το κουµπί Step Over button, δείχνει στον χρήστη  ποιος κόµβος είναι έτοιµος για 
να εκτελεστεί. 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Αναδηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις προ-
εγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης µε 
e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 
επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 

 

Προτάσεις περεταίρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 
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NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 
αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  

 

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή / και κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα 
αυτά δύναται να είναι ερωτήσεις / απορίες ή / και προχωρηµένα θέµατα 
βιοµηχανικής πληροφορικής / ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον 
επιµορφωτή τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε 
κάποια διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί 
για τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 

 

NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

 

 

∆ραστηριότητα 3η:  

Οι Παλέτες Εργασίας 

 

α. Γενικά 



24� 

 

  

 

Η δραστηριότητα αφορά την ενηµέρωση επιµορφούµενων όσον αφορά τις βασικές 
λειτουργικότητες των παλετών εργασίας του λογισµικού 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Οι Παλέτες Εργασία 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένονται: 

 

• Να εξοικειωθούν µε τις επιλογές των παλετών εργασίας του 
λογισµικού 

• Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες των παλετών 
εργασίας του λογισµικού 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του 
λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
του LabVIEW. 
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 Οι Παλέτες Εργασίας στο LabView  

 Το LabView, περιέχει γραφικές παλέτες εργασίας σε µορφή menu, µε σκοπό  

την περαιτέρω βοήθεια στη δηµιουργία και εκτέλεση των εικονικών οργάνων   

( VIs ). Οι τρεις διαθέσιµες παλέτες εργασίας , είναι :  

� Tools Palette  

� Controls Palette  

� Functions Palette  

 

Παλέτα Εργαλείων - Tools Palette  

 Η παλέτα αυτή περιέχει εργαλεία που είναι κατάλληλα για την δηµιουργία και 
εκτέλεση των εικονικών οργάνων. Εάν η παλέτα δεν είναι ορατή, τότε για την 
εµφάνιση της, επιλέγουµε Show Tools Palette από το Window menu. Μετά την 
επιλογή ενός εργαλείου από αυτή την παλέτα, ο κέρσορας παίρνει την µορφή του 
επιλεγµένου εργαλείου. Η παλέτα εργαλείων ( Tools Palette ) παρουσιάζεται στο 
αµέσως παρακάτω σχήµα ( Εικ.21 ), ακολουθούµενη από την λειτουργικότητα των 
επιµέρους εργαλείων που την συνθέτουν. 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-17 
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Τοποθετώντας  οποιοδήποτε  επιλεγµένο  εργαλείο  πάνω από  ένα subVΙ  ή 
συνάρτηση, εµφανίζονται στο παράθυρο βοήθειας, πληροφορίες σχετικές µε το 

subVI ή την συνάρτηση. Για αυτή την λειτουργία, θα πρέπει να έχει προεπιλεγεί η 
εµφάνιση του παραθύρου βοήθειας, επιλέγοντας Show Context Help από το Help 
menu.  

 

Controls Palette  

 Μέσω  της  παλέτας  αυτής, µπορούµε  να  εισάγουµε  κουµπιά  ελέγχου  και 
απεικόνισης στο Front Panel. Κάθε επιλογή σε αυτή την παλέτα, εµπεριέχει ένα 
menu επιλογών µε επιπλέον κουµπιά ελέγχου και απεικόνισης, σχετικά µε την 
προηγούµενη επιλογή. Σε περίπτωση που η παλέτα δεν είναι εµφανής, µπορούµε 
να την ανοίξουµε, επιλέγοντας Show Controls Palette  από το Window menu.  

Επιπλέον, µπορούµε να ανοίξουµε την Controls Palette, κάνοντας δεξί click µε το 
ποντίκι, πάνω σε µια άδεια περιοχή του Front Panel. Προσοχή θα πρέπει να 
δώσουµε στο γεγονός ότι, η παλέτα αυτή είναι ενεργή µόνο όταν βρισκόµαστε στο 
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Front Panel. Η  παλέτα Controls Palette  παρουσιάζεται  στο  αµέσως παρακάτω  
σχήµα, ακολουθούµενη  από  την  λειτουργικότητα  των επιµέρους εργαλείων που 
την συνθέτουν.  

ΕΙΚΟΝΑ Ι-18 
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Functions Palette  

Μέσω της παλέτας αυτής, µπορούµε να εισάγουµε συναρτήσεις (functions) στο 
Block Diagram, για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών. Κάθε επιλογή σε αυτή την 
παλέτα, εµπεριέχει ένα menu επιλογών µε επιπλέον επιλογές, σχετικές µε την 
προηγούµενη επιλογή. Σε περίπτωση που η παλέτα δεν είναι εµφανής, µπορούµε 
να την ανοίξουµε, επιλέγοντας Show Functions Palette από το Window menu. 
Επιπλέον, µπορούµε να ανοίξουµε την Functions Palette, κάνοντας δεξί click µε το 
ποντίκι, πάνω σε µια άδεια περιοχή του Block Diagram. Προσοχή θα πρέπει να 
δώσουµε στο γεγονός ότι, η παλέτα αυτή είναι ενεργή µόνο όταν βρισκόµαστε στο 
Block Diagram. Η παλέτα Functions Palette παρουσιάζεται στο αµέσως παρακάτω 
σχήµα , ακολουθούµενη από την λειτουργικότητα των επιµέρους εργαλείων που 
την συνθέτουν.  
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ΕΙΚΟΝΑ Ι-19 
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Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Αναδηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις προ-
εγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης µε 
e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 
επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
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όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 

 

Προτάσεις περεταίρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 

 

NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 
αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  

 

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή / και κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα 
αυτά δύναται να είναι ερωτήσεις / απορίες ή / και προχωρηµένα θέµατα 
βιοµηχανικής πληροφορικής / ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον 
επιµορφωτή τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε 
κάποια διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί 
για τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 

 

� NI Discussion Forums 
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http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

 

 

∆ραστηριότητα 4η:  

Σειριακή Επικοινωνία 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την ενηµέρωση επιµορφούµενων όσον αφορά τις 
δυνατότητες σειριακής επικοινωνίας του λογισµικού 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Σειριακή Επικοινωνία 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται να 
εξοικειωθεί µε την δυνατότητα της σειριακής επικοινωνίας του 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του 
λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 
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Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του LabVIEW: 

 

Σειριακή Επικοινωνία  

 Η  δηµιουργία  σειριακής  επικοινωνίας  θα  έλεγε  κανείς, ότι  είναι  µία  απλή 
διαδικασία  για  κάποιον  που  προγραµµατίζει  σε  περιβάλλον LabView. Αυτό 
γιατί, υπάρχουν µόνο  έξι σειριακά VIs στην  παλέτα  σειριακής  επικοινωνίας ( 
Serial Palette )  µε  σκοπό  την  ολοκλήρωση  της. Αφετέρου, η  σειριακή 
επικοινωνία  συναντάει  δυσκολίες  στον  τρόπο  διεξαγωγής  της. Σύνθετα  και 
δυσνόητα  στον  προγραµµατισµό  τους  πρωτόκολλα  επικοινωνίας, ελλειπή 
προγραµµατιστικά  δεδοµένα  και  συγκριτικά  χαµηλές  ταχύτητες  κατά  την 
µεταφορά  των δεδοµένων, είναι κάποια από  τα προβλήµατα που συναντά ο 
χρήστης κατά την διεξαγωγή της σειριακής επικοινωνίας. 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η παλέτα που υποστηρίζει τις λειτουργίες, για την 
επίτευξη σειριακής επικοινωνίας, είναι η Serial Palette. Μέσω της παλέτας αυτής, 
µπορούµε να εισάγουµε εικονικά όργανα ( VIs ) στο Block Diagram, για την  
εκτέλεση  βασικών  σειριακών  λειτουργιών. Μπορούµε  να  ανοίξουµε  την Serial 
Palette, επιλέγοντας  Instrument I/O από την Functions Palette και στην συνέχεια 
επιλέγοντας Serial. Έτσι µπαίνουµε στο menu επιλογών, για σειριακή επικοινωνία, 
απ’ όπου µπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα παρακάτω εικονικά όργανα  που  
υποστηρίζουν  τις  λειτουργίες  της. Στην  συνέχεια, θα  γίνει  µία συνοπτική  
περιγραφή  των  εικονικών  οργάνων  που  χρησιµοποιεί  η  σειριακή πόρτα ( 
serial port VIs ), που σκοπό έχουν την εκτέλεση βασικών διεργασιών για να 
επιτευχθεί σειριακή επικοινωνία, µε την επιθυµητή συσκευή.    

ΕΙΚΟΝΑ Ι-20 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-21 

 VISA Configure Serial Port: Ο χρήστης δίνει αρχικές τιµές στις παραµέτρους 
εισόδου της επιλεγµένης σειριακής πόρτας.  

ΕΙΚΟΝΑ Ι-22 

VISA Write: Περνάει τα δεδοµένα στη σειριακή πόρτα, µέσω ενός string εισόδου, 
σύγχρονα ή ασύγχρονα. 
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ΕΙΚΟΝΑ Ι-23 

VISA Read: Παίρνει τα δεδοµένα από τη σειριακή πόρτα και τα διαβάζει, σύγχρονα 
ή ασύγχρονα. 

ΕΙΚΟΝΑ Ι-24 

VISA Close: ∆ιακόπτει την σειριακή επικοινωνία - κλείνει την πόρτα.  

 

Βασική  προϋπόθεση, για  την  δηµιουργία  σειριακής  επικοινωνίας,  είναι  να 
τηρείται αυστηρά η συµβατότητα. Αυτή επιτυγχάνεται µόνο όταν η διαµόρφωση 
των  παραµέτρων  της  σειριακής  πόρτας  της  συσκευής, ταιριάζει απόλυτα  µε 
αυτή που θα χρησιµοποιήσει ο χρήστης για να επικοινωνήσει. Μπορούµε να 
πάρουµε ή να περάσουµε δεδοµένα στην σειριακή πόρτα, αλλά όχι στον ίδιο 
χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ορίσει από µόνος του ο χρήστης έναν 
επιθυµητό χρόνο καθυστέρησης εξόδου των δεδοµένων, ώστε να βεβαιωθεί ότι θα 
φτάσουν όλα τα δεδοµένα από την συσκευή σε αυτόν, µε ασφαλή τρόπο.  

∆ιαφορετικά, θα υπάρξουν απρόβλεπτα αποτελέσµατα. Ένα χρήσιµο παράδειγµα 
εικονικού οργάνου, µε χρήση της ιδιότητας αυτής ( καθυστέρηση ως προς τον 
χρόνο εξόδου των δεδοµένων ) βρίσκεται, επιλέγοντας Search Examples από την 
οθόνη έναρξης του LabView και στην συνέχεια I/O Interfaces Examples\Serial 
Communication Examples\ Serial Read with Timeout.vi. Το εικονικό αυτό όργανο 
εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες µε το εικονικό όργανο VISA Read, µε την µόνη 
διαφορά ότι αφήνει στον χρήστη να ορίσει ένα χρόνο εξόδου για τα δεδοµένα, 
στην  περίπτωση  που  η  σειριακή  συσκευή  δεν  ανταποκρίνεται. Όταν  το 
πρόγραµµα καλέσει σε λειτουργία κάποιο από τα εικονικά όργανα σειριακής 
επικοινωνίας, δεσµεύεται η αντίστοιχη σειριακή πόρτα έως ότου να βγούµε από το 
πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι, η συγκεκριµένη σειριακή πόρτα δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από καµιά άλλη εφαρµογή, έως ότου να κλείσει.      

 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Ανα-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις προ-
εγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης µε 
e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 



38� 

 

  

επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 

 

Προτάσεις περεταίρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 
αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  

 

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα αυτά 
δύναται να είναι ερωτήσεις/απορίες ή προχωρηµένα θέµατα βιοµηχανικής 
πληροφορικής/ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον επιµορφωτή 
τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε κάποια 
διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί για 
τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 
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� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα 5η:  

Εργαστηριακή Άσκηση 1 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τις βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Εργαστηριακή Άσκηση 1 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένονται: 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 
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Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του 
λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του LabVIEW: 

 

Εργαστηριακή Άσκηση 1 

 

Σε αυτήν την εργαστηριακή άσκηση, θα γράψετε απλά VIs για να καταλάβετε τις 
βασικές δοµές προγραµµατισµού σε LabVIEW. Οι δοµές που περιλαµβάνονται είναι 
οι: FOR βρόχοι, While βρόχοι, ∆οµές περίπτωσης (Case Structures), ∆οµές 
ακολουθίας (Sequence Structures), και κόµβους µαθηµατικών (Formula Nodes). 

 

LabVIEW: προγραµµατίζοντας δοµές 

 

Εισαγωγή 

Οι δοµές είναι γραφικές αντιπροσωπεύσεις των βρόχων και των δηλώσεων 
κατάστασης, γλωσσών προγραµµατισµού βασισµένες στο κείµενο. Χρησιµοποιήστε 
δοµές στο µπλοκ διάγραµµα για να επαναλάβει κοµµάτια κώδικα και για να 
εκτελέσει τον κώδικα υπό όρους ή σε µια συγκεκριµένη σειρά. 

Όπως άλλοι κόµβοι, οι δοµές έχουν τερµατικά που τους συνδέουν µε άλλους 
κόµβους µπλοκ διαγραµµάτων, εκτελούν αυτόµατα όταν δεδοµένα εισόδου είναι 
διαθέσιµα, και περνούν στοιχεία σε καλώδια εξόδου όταν η εκτέλεση 
ολοκληρώνεται. 

Κάθε δοµή έχει διακριτικό και εύπλαστο (resizable) περίγραµµα ώστε να 
εσωκλείσει το τµήµα του µπλοκ διαγράµµατος το οποίο εκτελεί σύµφωνα µε τους 
κανόνες της δοµής. Το τµήµα του µπλοκ διαγράµµατος που βρίσκεται µέσα στο 
περίγραµµα της δοµής καλείται υποδιάγραµµα (subdiagram). Τα τερµατικά που 
στέλνουν και τραβούν στοιχεία σε και από τις δοµές καλούνται σήραγγες 
(tunnels). Μια σήραγγα είναι ένα σηµείο σύνδεσης σε το περίγραµµα της δοµής. 

Χρησιµοποιήστε τις δοµές που βρίσκονται στην ακόλουθη παλέτα: Function > 
Structures, ώστε να ελέγξτε το πώς ένα µπλοκ διάγραµµα εκτελεί τις διαδικασίες: 

 

For Loops 

Εκτελεί ένα υποδιάγραµµα (subdiagram) για ένα καθορισµένο αριθµό φορών. 

 

While Loops 

Εκτελεί ένα υποδιάγραµµα (subdiagram) µέχρι να ικανοποιηθεί ένας όρος. 
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Shift Registers in Loops 

Χρησιµοποιήστε καταχωρητές ολίσθησης µε For Loops and While Loops για να 
µεταφέρετε τιµές από έναν βρόχο επανάληψης στον επόµενο. Οι καταχωρητές 
ολίσθησης είναι παρόµοιοι µε τις στατικές µεταβλητές σε γλώσσες 
προγραµµατισµού που βασίζονται στο κείµενο. 

 

Case Structures 

Περιέχει πολλαπλάσια subdiagrams, εκ των οποίων µόνο το ένα εκτελεί ανάλογα 
µε την εισαγµένη τιµή που πέρασε στη δοµή. 

 

Sequence Structures 

Περιέχει ένα ή περισσότερα subdiagrams, τα οποία εκτελούν σε διαδοχική σειρά. 

 

Formula Node 

Εκτελεί µαθηµατικές πράξεις βασισµένες στην αριθµητική είσοδο και βρίσκεται στη: 

Functions > Structures 

και 

Functions > Mathematics > Formula παλέτα 

Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου έχουµε πιο πολύπλοκα µαθηµατικά απ' ότι 
συνήθως και ο τρόπος γραφής είναι περίπου εκείνος της C. Μπορεί να περιέχει σε 
µορφή κώδικα όλους τους παραπάνω βρόχους. 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Αναδηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις 
προεγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης 
µε e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 
επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 
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Προτάσεις περεταίρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 
αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  

 

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα αυτά 
δύναται να είναι ερωτήσεις/απορίες ή προχωρηµένα θέµατα βιοµηχανικής 
πληροφορικής/ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον επιµορφωτή 
τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε κάποια 
διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί για 
τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 
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∆ραστηριότητα 6η:  

Εργαστηριακή Άσκηση 2 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τις βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Εργαστηριακή Άσκηση 2 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α’ βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προεγκατεστηµένα σχέδια του λογισµικού 
που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 

 



44� 

 

  

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τις παρακάτω εντολές και 
αρχές επεξεργασίας του LabVIEW: 

 

Εργαστηριακή Άσκηση 2 

 

Μέρος 1. Αυτόµατη αντιστοιχία (while loop) 

Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για να φτιάξτε ένα VI που παράγει τυχαίους 
αριθµούς έως ότου ταιριάζει ο αριθµός που παράγεται µε τον αριθµό που 
διευκρινίζετε. Το τερµατικό µέτρησης των επαναλήψεων καταγράφει τον αριθµό 
προτού να εµφανιστεί µια αντιστοιχία. 

1. Ανοίξτε ένα νέο front panel. 

2. Φτιάξτε το ακόλουθο front panel και τροποποιήστε τους ελεγκτές και τους 
δείκτες όπως παρουσιάζεται σε αυτήν την άσκηση. 

Ο ελεγκτής «Number to Match» διευκρινίζει τον αριθµό που θέλετε να 
ταιριάξετε. Ο δείκτης «Current Number» δείχνει τον τρέχοντα τυχαίο 
αριθµό. Ο δείκτης «# of iterations» επιδεικνύει τον αριθµό επαναλήψεων 
πριν από µια αντιστοιχία. 

Χρησιµοποιήστε την επιλογή «Data Range» ώστε να αποτραπεί ο χρήστης 
από την επιλογή µιας αξίας που δεν είναι συµβατή µε ένα εύρος ή µια αύξηση. 
Μπορείτε να αγνοήσετε το λάθος ή να το µετατρέψετε σε µια τιµή που 
βρίσκεται εντός εύρους. Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για να θέσετε το 
εύρος µεταξύ 0 και 10.000 µε µια αύξηση 1 και µια προκαθορισµένη αξία 50:  

3. ∆εξί κλικ στο «Number to Match» και επιλέξτε Data Range από τις 
επιλογές. 

4. Αναιρέστε την επιλογή από το Use Defaults. 

5. Επιλέξτε τις επιλογές όπως φαίνεται στο ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου 

Εξ ορισµού, το LabVIEW παρουσιάζει τους αριθµητικούς ελεγκτές και δείκτες 
µε δύο δεκαδικές θέσεις δεκαδικών. Χρησιµοποιήστε την επιλογή «Format & 
Precision» για να αλλάξει η ακρίβεια. Ολοκληρώστε το ακόλουθο βήµα για να 
αλλάξετε την ακρίβεια σε 0: 

� ∆εξί κλικ στον δείκτη «Current Number» και επιλέξτε «Format & 
Precision» από το µενού.  

� Πληκτρολογήστε 0 στο «Digits of Precision» και πατήστε το ΟΚ. 

6. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για τον δείκτη «# of iterations». 

 

Στη συνέχεια: 

7. Φτιάξτε το µπλοκ διάγραµµα. 

8. Σώστε το VI µε το όνοµα «Auto Match.vi». 

9. Πηγαίνετε στο front panel και αλλάξτε το νούµερο στο Number to Match. 

10. Εκτελέστε το VI.  

11. Αλλάξτε το Number to Match και επανεκτελέστε το. 
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12. Για να το πώς το VI αλλάζει τους δείκτες, επιτρέψτε τον τονισµό 
εκτέλεσης. Στο µπλοκ διάγραµµα, κάντε κλικ στο Highlight Execution για να 
επιτρέψετε τον τονισµό εκτέλεσης. 

13. Κλείστε το VI 

 

Μέρος 2. Παράδειγµα καταχωρητών ολίσθησης και FOR Loop  

Σε αυτό το µέρος θα χρησιµοποιήστε καταχωρητές ολίσθησης και ένα For Loop 
ώστε να προσπελάσετε τιµές από προηγούµενες επαναλήψεις. 

1. Φτιάξτε το ακόλουθο front panel. 

2. Φτιάξτε το µπλοκ διάγραµµα ώστε η αρχική τιµή του Χ να είναι 0 και η 
επόµενη να είναι 5. Σε κάθε επανάληψη τα Χ(i-1), Χ(i-2), κτλ θα δείχνουν την 
προηγούµενη τιµή του Χ.  

3. Σώστε το VI ως «Shift Register.vi». 

4. Εκτελέστε το VI. 

5. Κλείστε το VI. 

 

Μέρος 3. VI ρίζα (case structure) 

Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για να φτιάξτε ένα VI που ελέγχει εάν ένας 
αριθµός είναι θετικός. Εάν είναι, το VI υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του 
αριθµού. ∆ιαφορετικά, το VI επιστροφές ένα µήνυµα λάθους. 

1. Φτιάξτε το ακόλουθο front panel. 

2. Φτιάξτε ένα µπλοκ διάγραµµα ώστε το σύστηµα να τσεκάρει εάν ο αριθµός 
είναι θετικός στην οποία περίπτωση να παρουσιάζει τη ρίζα, αλλιώς να βγάζει 
ένα µήνυµα σφάλµατος στον χρήστη πως ο αριθµός είναι αρνητικός και να 
παρουσιάζει τον αριθµό -99999. 

3. Σώστε το VI ως «Square Root.vi». 

4. Εκτελέστε το VI. 

5. Κλείστε το VI. 

 

Μέρος 4. Χρόνος που χρειάζεται για αντιστοίχηση αριθµού VI 

Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για να φτιάξτε ένα VI που υπολογίζει το χρόνο 
που παίρνει για να παραγάγει έναν τυχαίο αριθµό που ταιριάζει µε τον αριθµό που 
διευκρινίζετε. 

1. Ανοίξτε το Auto Match VI, που φτιάξατε στο Μέρος 1. 

2. Αλλάξτε το front panel ως εξής: 

i. Αλλάξτε τα: «Number to Match», «Current Number», και «# of 
iterations» σε I32 ακρίβεια. 

ii. Αλλάξτε το Time to Match σε DBL ακρίβεια 3 δεκαδικών. 

3. Σώστε το VI ως «Time to Match.vi». 

4. Αλλάξτε το µπλοκ διάγραµµα προσθέτοντας ένα Sequence structure. 

i. Με δεξί κλικ στο structure border επιλέξτε το Add Frame After. 

ii. Προσθέστε ένα Tick Count (ms) στοιχείο που βρίσκεται στη παλέτα 
Functions»Time&Dialog. Αυτό το στοιχείο διαβάζει το χρόνο του 
συστήµατος και τον παρουσιάζει σε ms. Εµείς τον θέλουµε σε sec. 

5. Σώστε το VI. 

6. Εκτελέστε το VI. 

7. Κλείστε το VI. 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  
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Αναδηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις προ-
εγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης µε 
e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 
επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 

 

Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 
αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  
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Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα αυτά 
δύναται να είναι ερωτήσεις/απορίες ή προχωρηµένα θέµατα βιοµηχανικής 
πληροφορικής / ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον επιµορφωτή 
τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε κάποια 
διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί για 
τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα 7η:  

Εργαστηριακή Άσκηση 3 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τις βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων και ∆ικτύων 

Μάθηµα: Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων (Εργαστήριο) 

∆ιδακτικές ενότητες: Εργαστηριακή Άσκηση 3 

∆ιδακτικές ώρες: 3 
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γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιµορφούµενοι αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην δραστηριότητα αυτή όλα τα µέλη της οµάδας εκτελούν τις δραστηριότητες 
που περιγράφονται στο Στάδιο 3 εφαρµογή. Ο επιµορφούµενος Α βοηθάει όποιο 
από τα άλλα δύο µέλη έχει πρόβληµα στη εκτέλεση της δραστηριότητας. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Τα έντυπα δείγµατα σχεδίων από προ-εγκατεστηµένα σχέδια του 
λογισµικού που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: LabVIEW, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

 

Στάδιο 1ο: Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας. Τους υπενθυµίζει τα αποτελέσµατα των 
προηγούµενων δραστηριοτήτων και πως µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν στην 
παρούσα. 

 

Στάδιο 2ο: Παρουσίαση 

 

Εργαστηριακή Άσκηση 3 

 

Κατασκευή του Block Diagram  
 

 

Μέχρι τώρα, έχετε καθορίσει πώς το user interface θα µοιάζει. Τώρα µπορείτε  

δηµιουργήστε τον πηγαίο κώδικα στο block diagram. Για αυτό το VI, παράγετε  

τυχαίους αριθµούς που κυµαίνονται από µηδέν έως το ένα και τα σχεδιάζετε σε ένα 
διάγραµµα. 

 

1. Εµφανίστε το block diagram επιλέγοντας Window»Show Diagram ή 
κάνοντας κλικ στο παράθυρο του block diagram. Τα δύο τερµατικά στο block 
diagram αντιστοιχούν στο κουµπί Stop και στο RandomPlot waveform chart 
στο front panel. 
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Συµβουλή: Πατήστε <Ctrl-E> για να εναλλάξετε front panel και block 
diagram. 

2. Επιλέξτε Window > Show Functions Palette για να εµφανιστεί η 
Functions palette. 

3. Επιλέξτε τη λειτουργία Random Number (0–1) πάνω στο Functions 
Numeric palette καιµετακινήστε τη λειτουργία κοντά στο Random Plot 
τερµατικό για να συρθεί ένα προσωρινό καλώδιο µεταξύ των δύο 
αντικειµένων. 

4. Κάνε κλίκ για να τοποθετήσετε τη λειτουργία.. Το LabVIEW συνδέει τη 
λειτουργία µε το τερµατικό µε ένα καλώδιο. 

5. (Προαιρετικό) Χρησιµοποίησε το Positioning tool, που φαίνεται στα 
αριστερά, για να ρυθµιστούν εκ νέου ή να επαναταξινοµηθούν τα αντικείµενα. 
Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από το κέντρο ενός αντικίµένου για να 
επιλεχθεί το Positioning tool. 

i. Για να κινήσετε ένα αντικείµενο, χτυπήστε το αντικείµενο και 
απελευθερώστε το κουµπί του ποντικιού για να επιλέξετε το αντικείµενο. 
Ένα κινούµενο διακεκοµµένο περίγραµµα αποκαλούµενη σκηνή δίνει 
έµφαση στο αντικείµενο. Σύρετε το αντικείµενο για να το κινήσετε. 

ii. Για να επαναταξινοµήσετε ένα αντικείµενο, κινήστε το δροµέα πέρα 
από µια γωνία του αντικειµένου προς την επίδειξη επαναταξινοµώντας την 
κίνηση λαβών τοποθετώντας το εργαλείο πέρα από µια επαναταξινόµηση 
χειρίζεται για να αλλάξει το εργαλείο στο δροµέα επαναταξινόµησης. 
Χρησιµοποιήστε το δροµέα επαναταξινόµησης για να σύρετε τις λαβές 
επαναταξινόµησης µέχρι το διακεκοµµένο περίγραµµα να πάρει το 
µέγεθος που θέλετε, και απελευθερώνετε το κουµπί του ποντικιού.  

6. Επιλέξτε την While Loop από την Functions»Structures palette. Η While 
Loop «τρέχει» τον κώδικα µέσα στα όριά της µέχρι το υπό όρους τερµατικό 
λάβει µία TRUE ή FALSE τιµή. Η συµπεριφορά προεπιλογής είναι Continue if 
True, που φαίνεται στα αριστερά. 

7. Τοποθέτησε τον κέρσορα του ποντικιού σε µία θέση πάνω στο block 
diagram όπου θέλετε να δέσετε την κορυφαία αριστερή γωνία του While Loop. 

8. Σύρετε το διαστιγµένο ορθογώνιο για να εσωκλείσετε διαγώνια τη 
λειτουργία και και τα δύο τερµατικά. Το block diagram πρέπει να φαίνεται 
παρόµοια µε το παρακάτω παράδειγµα. 

 

Μεταφέρετε τα στοιχεία µεταξύ των αντικειµένων του Block Diagram µέσω των 
καλωδίων . Κάθε καλώδιο έχει µια ενιαία πηγή στοιχείων, αλλά µπορείτε να την 
συνδέσετε µε καλώδιο σε πολλά VIs και σε λειτουργίες που διαβάζουν δεδοµένα. 
Τα καλώδια έχουν διαφορετικά χρώµατα, µορφές, και πάχη, εξάρτηση στους 
τύπους στοιχείων τους. Ένα σπασµένο καλώδιο εµφανίζεται ως διακεκοµµένη 
µαύρη γραµµή. Όταν τελειώνετε αυτό το VI, µπορείτε να το τρέξετε από το front 
panel για να δείτε το plot data στο διάγραµµα.  

 

1. Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήµατα για να συνδέσετε µε καλώδιο το Stop 
τερµατικό στο While Loop conditional terminal, που φαίνεται αριστερά. 

i. Κινήστε το δροµέα πέρα από το βέλος Stop terminal. LabVIEW 
επιλέγει Wiring tool, που φαίνεται στα αριστερά, και το τερµατικό 
αναβοσβήνει.  

Σηµείωση: Αν το Stop terminal τονίζεται από µια σκηνή , 
πρέπει να απεπιλέξετε το τερµατικό κάνοντας κλικ 
οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο πάνω στο block diagram πριν, για 
να µπορέσεις να περάσεις τα καλώδια στο τερµατικό.  
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ii. Κάνε κλικ στο τερµατικό που αναβοσβήνει και κινήστε το δροµέα πέρα 
από το conditional terminal ώστε να αναβοσβήνει. 

iii. Κάνε κλικστο conditional terminal που αναβοσβήνει για να 
σχεδιάσετε ένα καλώδιο µεταξύ των αντικειµένων.  

2. Επειδή αυτό το VI χρησιµοποιεί ένα κουµπί Stop, πρέπει να αλλάξεις τη 
συµπεριφορά του conditional terminal σε Stop if True. Κάνε δεξί κλικ στο 
conditional terminal ή στο περίγραµµα του While Loop και επιλέξτε Stop if 
True από το shortcut menu. Η εµφάνιση του conditional terminal αλλάζει 
όπως φαίνεται αριστερά. Το block diagram πρέπει να είναι όπως στο παρακάτω 
παράδειγµα: 

3. Εµφάνισε το front panel πατώντας <Ctrl-E> 

4. Κάνε κλικ στο κουµπί Run, που φαίνεται αριστερά, στην εργαλειοθήκη για 
να εκτελεστεί το VI. 

 

5. Κάνε κλικ στο κουµπί Stop για να σταµατήσει τη λειτουργία το VI. Το front 
panel πρέπει να έχει παρόµοια µορφή µε το παρακάτω παράδειγµα. 

 

Μπορείτε να προσθέσετε µια καθυστέρηση συγχρονισµού στο VI για να 
σχεδιάστουν τα σηµεία πιό αργά στο κυµατοειδές διάγραµµα. 

1. Εµφανίστε το block diagram πιέζοντας <Ctrl-E>. 

2. Επιλέξτε το Wait Until Next ms Multiple function στο Functions»Time & 
Dialog palette και τοποθέτησέ τη µέσα στη While Loop. 

3. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το millisecond multiple terminal στα 
αριστερά του Wait Until Next ms Multiple function µέχρι το τερµατικό να 
αναβοσβήνει. Το LabVIEW επιλέγει Wiring tool, που φαίνεται στα αριστερά 

4. Κάνε δεξί κλικ στο τερµατικό και επιλέξτε Create»Constant από το 
shortcut menu. 

5. Πληκτρολόγησε 250 στο millisecond multiple constant για να 
δηµιουργήσεις 250 ms καθυστέρηση µεταξύ της παραγωγής των σηµείων και 
στην εκτύπωση του διαγράµµατος. Το block diagram πρέπει ναφανεί παρόµοια 
µε το παρακάτω παράδειγµα: 

6. Πάνω στο front panel, κάνε κλικ στο κουµπί Run, που φαίνεται στα 
αριστερά, για να εκτελεστεί το VI και παρατήρησε το αποτέλεσµα της 
καθυστέρησης. 

7. Επιλέξτε File»Save As και σώστε αυτό το VI σαν Random Number 

 

Παράδειγµα.vi στο LabVIEW \vi.lib\tutorial.llb. 

 

Μπορείτε να υπολογίσετε κατά µέσο όρο τα τυχαία σηµεία στοιχείων που έχετε 
συλλέξει και σώζετε στοιχεία σε ένα αρχείο υπολογισµών µε λογιστικό φύλλο 
(spreadsheet).  

1. Εµφανίστε το block diagram του Random Number. Αν το VI δεν είναι ήδη 
ανοιχτό, επιλέξτε:  

Fill > Open 

και ψάχτε στο Random Number Example VI στο labview\vi.lib\tutorial.llb. 

2. Επιλέξτε το Add Array Elements function και το Divide function από το: 

Functions > Numeric palette 

και τοποθετείστε τα έξω από το While Loop. 

3. Επιλέξτε το Array Size function από το Functions»Array palette και 
τοποθετείστε τη έξω από τη While Loop. 
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Σηµείωση: Είναι σηµαντικό να τοποθετήσετε τις λειτουργίες έξω από το 
While Loop επειδή θέλετε να υπολογίσετε την έννοια των δεδοµένων µόνο 
αφού η the While Loop όλες τις πληροφορίες. 

4. Σύνδεσε το sum terminal στη δεξιά πλευρά του Add Array Elements function 
µε το x terminal στην αριστερή πλευρά του Divide function. 

5. Σύνδεσε το size(s) terminal στη δεξιά πλευρά του Array Size function µε το y 
terminal που είναι στην αριστερή πλευρά του Divide function. 

6. Σύνδεσε το Wiring tool κάνοντας δε΄ξί κλικ στο x/y terminal στη δεξιά 
πλευρά του Divide function και επιλέξτε 

Create > Indicator 

από το shortcut menu για να δηµιουργήσετε έναν αριθµητικό δείκτη στο front 
panel για να εµφανιστεί ο µέσος όρος των τυχαίων σηµείων. 

7. Επιλέξτε το Write To Spreadsheet File VI από το  

Functions > File I/O palette 

και τοποθετήστε το έξω από το While Loop. 

8. Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήµατα για να δηµιουργήσετε έναν κλάδο 
καλωδίων  

i. Κινήστε το δροµέα πέρα από τη σύνδεση καλωδίων στο Random Number 
(0–1) function και το Random Plot δείκτη. 

ii. Πίεσε <Ctrl> για να αλλάξει προσωρινά to theWiring tool ενώ κάνετε κλικ 
στο καλώδιο. 

iii. Κάνε κλικ στο τερµατικό εισόδου Numeric Array του Add Array 
Elements function. Το LabVIEW σχεδιάζει µία σύνδεση καλωδίων στα 
ήδη υπάρχοντα καλώδιακαι την είσοδο του Numeric Array. Ένα 
σπασµένο καλώδιο εµφανίζεται για να δείξει ότι προσπαθείτενα 
καλωδιώσετε τα τερµατικά διαφορετικών τύπων δεδοµένων. Θα 
διορθώσετε το σπασµένο καλώδιο στο βήµα 11. 

Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο Create Wire 
Branch από το shortcut menu. 

9. ∆ηµιουργήστε έναν άλλο κλάδο καλωδίων από τον κλάδο που δηµιουργήσατε 
στον προηγούµενο καλώδιο βηµάτων αυτός ο νέος κλάδος από το τµήµα έξω 
από το βρόχο 1D data input από το Write to Spreadsheet File VI. 
Χρησιµοποιείς 1D data Input επειδή το While Loop δηµιουργεί µονοδιάστατα 
ακατέργαστα δεδοµένα από τους παραγόµενους τυχαίους αριθµούς. Τα 
καλώδια φαίνονται σπαµένα αλλά θα τα διορθώσετε στο βήµα 11. 

10. ∆ηµιουργήστε έναν άλλο κλάδο καλωδίων από το τµήµα έξω από το βρόχο 
στο array input του Array Size function. 

11. Το πορτοκαλί τετράγωνο πάνω στο While Loop είναι ένα τερµατικό εξόδου 
δεδοµένων, το οποίο καλείται σήραγγα . Κάνε δεξί κλικ στη σήραγγα και 
επιλέξτε Enable Indexing από το shortcut menu για να επιτρέψετε στο While 
Loop να συλλέξει τα δεδοµένα και να τα περάσει στο Add Array Elements 
function σαν µονοδιάστατα ακατέργαστα δεδοµένα. όταν ο βρόχος 
ολοκληρώνεται. Το σπασµένο καλώδιο αλλάζει σε ατόφιο πορτοκαλί, επειδή τα 
τερµατικά είναι τώρα ίδιου τύπου δεδοµένων. Το block diagram πρέπει να 
είναι παρόµοιο µε το παρακάτω παράδειγµα. 

12. Εµφανίστε το front panel κάνε κλικ στο κουµπί Run, που φαίνεται στα 
αριστερά, για να εκτελεστεί το VI.  

13. Κάνε κλίκ στο κουµπί Stop για να δεις την ερµηνεία των δεδοµένων. Επειδή οι 
λειτουργίες που καθορίζουν την έννοια έίναι έξω από τη While Loop, το VI δεν 
εµφανίζει την έννοια µέχρι να πατηθεί το κουµπί Stop. Το κουτί διαλόγου 
Choose file to write για το όνοµα του αρχείου που πρόκειται να σώσεις τα 
δεδοµένα των στοιχείων των τυχαίων αριθµών. 
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14. Πληκτρολόγησε data.txt και κάνε κλικ στο κουµπί Save.  

15. Χρησιµοποίησε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειµένου για να ανοίξεις το data.txt 
και να δεις τα δεδοµένα. 

 

Στάδιο 3ο: Εφαρµογή  

 

Αναδηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος 

Σαν πρώτη δραστηριότητα ο µελετητής 1 εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος µπορεί να 
αναπαράγει τις εντολές που παρουσιάστηκαν από τον επιµορφωτή. Στην συνέχεια 
ο µελετητής 1 συντονίζει την ανά-δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή από την 
οµάδα και την αποστέλλει µε e-mail. 

  

∆ηµιουργία παραλλαγής του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα καλείται να δηµιουργήσει παραλλαγές του αποτελέσµατος του 
επιµορφωτή προς τις διαστάσεις και την βασική δοµή (διατάξεις προ-
εγκατεστηµένων εργαστηριακών ασκήσεων κλπ) και να την αποστείλει επίσης µε 
e-mail.  

 

Προτάσεις εναλλακτικού τρόπου εφαρµογής 

Η οµάδα αποφασίζει κατόπιν συζήτησης αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 
επίτευξης του τελικού αποτελέσµατος του επιµορφωτή. Ακόµα και αν οι τρόποι 
αυτοί δεν είναι οι πιο ενδεδειγµένοι (οι πιο ενδεδειγµένοι λογικά είναι αυτοί του 
επιµορφωτή) ωστόσο είναι βασικό στην µαθησιακή διαδικασία να εξερευνούνται 
για πληρέστερη εξοικείωση και γνώση µε το λογισµικό. Στην περίπτωση που η 
οµάδα καταλήξει σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο τότε συντάσσει σύντοµη έκθεση 
όπου παρουσιάζεται (πολύ συνοπτικά) ο τρόπος αυτός και κατόπιν αποστέλλεται 
στον επιµορφωτή. Είναι δυνατό ο επιµορφωτής, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, να 
αποστείλει µε την σειρά του την εναλλακτικό τρόπο και στις υπόλοιπες οµάδες και 
να τους ζητήσει να τον υλοποιήσουν. 

 

Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης του τελικού αποτελέσµατος 

Η οµάδα προτείνει τρόπους µε τους οποίους το τελικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να 
βελτιωθεί – εµπλουτιστεί. Η οµάδα καλείται να τεκµηριώσει τις προτάσεις της µε 
παραδείγµατα εικαστικών δηµιουργιών τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο 
επιµορφωτής προτείνει διάφορους ιστότοπους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν την απαρχή της έρευνας της οµάδας για παρόµοιε εικαστικές 
δηµιουργίες µε το αποτέλεσµα του επιµορφωτή. Η λίστα αυτή δύναται να ποικίλει 
ανάλογα µε την εµπειρία του επιµορφωτή. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 

 

Εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ οµάδων 

Κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει ένα έντυπο παραγγελίας εικαστικής 
σχεδίασης όµοιας µε το αποτέλεσµα που παρουσιάστηκε από τον επιµορφωτή. Η 
παραγγελία αυτή δύναται να περιγράφει την παραλλαγή του τελικού 



53� 

 

  

αποτελέσµατος η οποία περιγράφεται παραπάνω. Στην συνέχεια ο επιµορφωτής 
συντονίζει τον διαµοιρασµό των εντύπων αυτών στις οµάδες και επιβλέπει την 
υλοποίησή τους. Στο τέλος κάθε οµάδα αποστέλλει µε e-mail συνηµµένα το έντυπο 
παραγγελίας και το αποτέλεσµά της για το έντυπο αυτό.  

 

Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 

Ο επιµορφωτής θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα που ανέπτυξε κάθε οµάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Ο επιµορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
οµάδα στην αρχή του επόµενου µαθήµατος, και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες 
και επεκτάσεις της δραστηριότητας. 

 

Επέκταση 

Οι οµάδες καλούνται να τηρούν ένα έντυπο µε θέµατα που προκύπτουν κατά την 
παρουσίαση του επιµορφωτή ή κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Τα θέµατα αυτά 
δύναται να είναι ερωτήσεις/απορίες ή προχωρηµένα θέµατα βιοµηχανικής 
πληροφορικής/ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Κατόπιν συζήτησης µε τον επιµορφωτή 
τα θέµατα αυτά θέτονται από τον µελετητή 2 της κάθε οµάδας σε κάποια 
διαδικτυακή κοινότητα (forum) και κατόπιν ο µελετητής 2 τα παρακολουθεί για 
τυχόν απαντήσεις. Οι απαντήσεις που προκύπτουν µε την θετική εισήγηση του 
επιµορφωτή θέτονται υπόψη όλων των οµάδων. Οι οµάδες ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ενεργές διαδικτυακές κοινότητες. ∆ίνεται µια λίστα 
από αυτές από τον επιµορφωτή η οποία δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα µε 
την εµπειρία που αυτός κατέχει. Μια ενδεικτική λίστα που πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας είναι η εξής: 

� NI Discussion Forums 

http://forums.ni.com/ni/board?board.id=170 

� Widgetbox - LabVIEW - NI Discussion Forum 

http://www.widgetbox.com/widget/labview-ni-discussion-forums-vicenca 

� National Instruments: LabVIEW Forum 

http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=1106 
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Μέρος ΙI 

 
Θέµα: Εργαστηριακές ασκήσεις σε εικονικό 

περιβάλλον µε το λογισµικό Eagle 
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1. Γενικά 

 

Το σεµινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισµικού Eagle καθώς και του 
διαδικτύου στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, και συγκεκριµένα, στη 
διδασκαλία του µαθήµατος «Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση» του τοµέα 
Ηλεκτρονικής της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

Βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεναρίου µε θέµα τον τρόπο 
σχεδίασης ενός PC-Board από το ηλεκτρονικό του σχέδιο. Το αντικείµενο αυτό 
ενσωµατώνεται στις διδακτικές ενότητες του βιβλίου «Ηλεκτρονικά υλικά και 
σχεδίαση» που διδάσκεται στην Β’ τάξη των ΕΠΑΛ, χρησιµοποιώντας και ασκήσεις 
του βιβλίου. 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του έργου. 

Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  

Οι επιµορφούµενοι καλούνται να µάθουν τις δυνατότητες και τον χειρισµό του 
λογισµικού Eagle καθώς και να σχεδιάσουν ένα τυπωµένο κύκλωµα µε την βοήθεια 
των δυνατοτήτων του Eagle.   

Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζεται ολοκληρωµένη η εργασία δηµιουργίας ενός σχηµατικού 
διαγράµµατος και ενός τυπωµένου κυκλώµατος για ένα ψηφιακό κύκλωµα και ένα κύκλωµα 
που χρησιµοποιεί ψηφιακά και αναλογικά εξαρτήµατα. Γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο για 
σχετικά θέµατα και πηγές που αφορούν τον σχεδιασµό ενός τυπωµένου κυκλώµατος καθώς 
και τη χρήση του Eagle για το σκοπό αυτό. 

 

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Β’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Μάθηµα: Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση 

∆ιδακτικές ώρες: 12 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS, του δικτύου και του 
παρόµοιων λογισµικών µε το Eagle. Στην συνέχεια όµως αφού και οι υπόλοιποι 
εξοικειωθούν µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, αλλάζουν ρόλους 
σε κάθε δραστηριότητα. Στις οµάδες δίνονται σε έντυπη µορφή τα σχέδια των 
διατάξεων των εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στην δυνατότητα αξιοποίησης των παρουσιαζόµενων δυνατοτήτων του 
λογισµικού µε δηµιουργικό τρόπο.  

Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 
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Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση» µε την επαγγελµατική πράξη 
διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που πλέον χειρίζονται 
ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλων 
λογισµικών. 

 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι επιµορφούµενοι 
αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε το επιλογές του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες πίνακα ελέγχου του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε τις επιλογές των παλετών εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες των παλετών εργασίας του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε την δυνατότητα της σειριακής επικοινωνίας του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

 

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 

� Εργαστηριακοί χώροι: Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 

� ∆ιαδικτυακή υποδοµή: Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  

� Υλικό (Hardware): Υπολογιστές, ένας server, ένας εκτυπωτής συνδεδεµένος 
στο δίκτυο. 

� Λογισµικά Εργαλεία (Software): Tο λογισµικό LabVIEW, ένας browser 
(π.χ. Internet Explorer) και άλλες εφαρµογές όπως Acrobat Reader, Word. 

 

6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από οκτώ δραστηριότητες. Το θέµα και η 
διάρκεια κάθε µαθήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο 
τρίωρο είναι εισαγωγικό και αφορά στις δυνατότητες, τις λειτουργίες και γενικά τη 
φιλοσοφία του λογισµικού LabVIEW. Οι επόµενες δραστηριότητες αποτελούν το 
εκπαιδευτικό σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και στους στόχους 
των δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του σεµιναρίου. 
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α/α ∆ιάρκεια 

(ώρες) 

Θέµα 

1 3 
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος πόλωσης τρανζίστορ 
κοινού εκποµπού 

2 3 
∆ηµιουργία PCB από το σχηµατικό διάγραµµα πόλωσης 
τρανζίστορ κοινού εκποµπού 

3 3 
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος και PCB του 
κυκλώµατος µετρητή κυµάτωσης 

4 3 
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος και PCB του 
χρονιστή 555 

 

Κάθε δραστηριότητα του επιµορφωτικού σεναρίου πραγµατοποιείται ύστερα από 
την ολοκλήρωση της αµέσως προηγούµενης.  

 

Θα δοθούν σε έντυπη µορφή: α) πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του λογισµικού, β) 
τα δείγµατα διατάξεων εργαστηριακών ασκήσεων που σχετίζονται άµεσα µε την 
θεµατολογία των µαθηµάτων. Μπορούν να δοθούν τα στοιχεία αυτά και σε 
ηλεκτρονική µορφή (ενσωµατωµένα σε αρχεία PDF ή WORD).   

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 

Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 

 

Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Όλοι σχεδιάζουν και 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Στα 
πλαίσια της οµάδας, είναι δυνατό κάθε επιµορφούµενος να σχεδιάσει τµήµα του 
σχεδίου, ύστερα από συνεννόηση µε την οµάδα του. Τέλος παραδίδει την εργασία 
του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω e-mail είτε 
αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο τοπικό 
δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη οµαδοσυνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια 
οµάδα πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους 
αριθµούς τρία και πέντε. Για το συγκεκριµένο σεµινάριο όπου η δηµιουργικότητα 
των επιµορφούµενων παίζει κεντρικό ρόλο στην µαθησιακή πορεία και καθώς η 
δηµιουργικότητα αυτή ποικίλει σε ατοµικό επίπεδο µε πιθανώς µεγάλες αποκλίσεις 
προτείνεται οι οµάδες να αποτελούνται από τον µικρότερο δυνατό αριθµό δηλ. των 
τριών.  

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα προσοµοιάζει µια οµάδα εργασίας κατασκευής ενός τυπωµένου 
ηλεκτρονικού κυκλώµατος σε πραγµατικές συνθήκες: παραγγελία – παράδοση 
συγκεκριµένης πλακέτας µε προδιαγραφές και σε προθεσµία  

Η κάθε οµάδα ή ο επιµορφούµενος αποθηκεύει τα προσωπικά του της αρχεία σε 
δικό του της φάκελο και τα εκτυπώνει για αξιολόγηση (τα υποβάλλει και 
ηλεκτρονικά µέσω e-mail). 
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Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Eagle. 

Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, είναι υπεύθυνος για την σωστή και ακριβή 
εκτέλεση των σχεδίων της οµάδας. Αναλαµβάνει επίσης να βοηθήσει τα άλλα µέλη 
της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στη σχεδίαση.  

 

Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του δικτύου 
και του διαδικτύου. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της 
οµάδας στον επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. Επίσης 
αναλαµβάνει τον συντονισµό της συµµετοχής της οµάδας σε διαδικτυακές 
κοινότητες του Eagle. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα δείγµατα σχεδίων από προεγκατεστηµένα σχέδια του λογισµικού 
που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: Eagle, Microsoft Word, Αcrobat, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) 

 

 

8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η: 
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος πόλωσης τρανζίστορ κοινού 
εκποµπού 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την σχεδίαση ενός κυκλώµατος πόλωσης τρανζίστορ µε 
διαίρεση τάσης και αντίσταση στον εκποµπό 
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β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: B΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Μάθηµα: Hηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος πόλωσης τρανζίστορ 
κοινού εκποµπού 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

• Να σχεδιάζει σχηµατικά διαγράµµατα (schematic) στο σχεδιαστικό 
πρόγραµµα 

Eagle 
• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle schematic 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Eagle 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
� Έντυπα µε οδηγίες για την διαδικασία σχεδίασης 

Λογισµικά: Eagle, MS Office 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται το eagle schematic. αυτά είναι: 

� Τα εργαλεία του eagle schematic . 
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� H διαδικασία σχεδιασµού σχηµατικού διαγράµµατος. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-1 

Μετά την εγκατάσταση, το πρόγραµµα eagle µπορεί να βρεθεί ως εξής : 

Έναρξη > προγράµµατα > eagle 

 

Ξεκινώντας το eagle (schematic) 

Ξεκινώντας  τo eagle  θα εµφανιστεί στον υπολογιστή η εικόνα II-1. Επιλέγοντας 
το menu: 

file > new > schematic 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-2 

θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο του schematic που εµφανίζεται στην εικόνα 
II-3. 
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ΕΙΚΟΝΑ II-3 

 

Αφού ανοίξαµε το παράθυρο του schematic , τώρα πρέπει να αποθηκεύσουµε το 
όνοµα του schematic µας µε όνοµα «polosi transistor» (εικόνα II-4). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-4 

 

Ακολουθώντας τα εξής :  

file > save as 

Γράφουµε το όνοµα και πατάµε save (εικόνα II-5) 
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ΕΙΚΟΝΑ II-5 

 

∆ιαδικασία σχεδίασης 

Πάνω από το χώρο σχεδίασης εµφανίζεται µια γραµµή εντολών στην οποία 
πληκτρολογούµε την εντολή add ώστε να ανοίξει η βιβλιοθήκη      του eagle , ή 
από το µενού edit επιλέγουµε την ίδια εντολή ή από την µπάρα εργαλείων που 
βρίσκεται αριστερά του πάνελ σχεδίασης.( εικόνα II-6) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-6 

 
Αφού ανοίξουµε την βιβλιοθήκη ψάχνουµε για τα εξαρτήµατα µας , αλλά επειδή η 
βιβλιοθήκη είναι αρκετά µεγάλη πληκτρολογούµε το όνοµα του εξαρτήµατος στην 
γραµµή εύρεσης που µας παρέχει η βιβλιοθήκη και πατάµε ENTER. Παρατηρούµε 
ότι στα δεξιά µας δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του εξαρτήµατος µαζί µε την 
µορφή του σε σχηµατικό και σε PCB ( εικόνα II-7). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-7 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-8 

 

Πατώντας ΟΚ διαπιστώνουµε ότι το εξάρτηµα µας είναι έτοιµο να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε µέσα στο χώρο σχεδίασης µας και σε όση ποσότητα επιθυµούµε 
πατώντας δεξί κλικ ( εικόνα II-9). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-9 

 

Στην συνέχεια για να τοποθετήσουµε ένα άλλο εξάρτηµα πατάµε escape απο το 
πληκτρολόγιο η stop από το εικονίδιο του menu και µας ξανά πάει στην 
βιβλιοθήκη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κινήσεις που δεν επιθυµούµε στο schematic 
µας , µπορούµε να της αναιρέσουµε επιλέγοντας undo από το menu edit. 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ II-10 

 

Κάθε εξάρτηµα που έχουµε επιλεγµένο µπορεί να περιστρέφετε στη θέση που το 
θέλουµε πατώντας διαδοχικά αριστερό κλικ. 

Το επόµενο βήµα αφού ολοκληρώσουµε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  είναι 
να ενώσουµε τα εξαρτήµατα µε διαδρόµους.  
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Πληκτρολογώντας την εντολή net µας δίνεται η δυνατότητα να κάνουµε χρήση 
καλωδίου για την σύνδεση των εξαρτηµάτων, µπορούµε επίσης να κάνουµε χρήση 
καλωδίου πατώντας το κουµπί WIRE. Πάνω από την γραµµή εντολών θα 
εµφανιστεί ένα µικρό µενού από το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε τι µορφή 
θέλουµε να έχει το καλώδιο µας όταν θα σχηµατίζει γωνίες. Μπορούµε να 
αλλάξουµε την γωνία του καλωδίου κάνοντας διαδοχικά αριστερό κλικ εκεί που 
χρειάζεται γωνία.  

 

                                        

ΕΙΚΟΝΑ II-11 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µπορούµε µε διπλό δεξί κλικ να σταµατήσουµε το καλώδιο 
και πατώντας κλικ σε άλλο σηµείο να το συνεχίσουµε. 

 

Πλέγµα : 

Πληκτρολογώντας την εντολή grid εµφανίζεται ένα µενού που µας επιτρέπει να 
εµφανίσουµε το πλέγµα κατά την σχεδίαση καθώς και να ρυθµίσουµε την 
απόσταση µεταξύ των σηµείων του πλέγµατος (εικόνα II-12). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-12 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε το σχηµατικό µας ολοκληρωµένο (εικόνα II-13). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-13 

 

Χρήσιµοι χειρισµοί κατά την σχεδίαση 

� F3: µεγέθυνση σχεδίου 

� F4: σµίκρυνση σχεδίου 

Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα εξάρτηµα και σέρνοντας το ποντίκι µπορούµε να το 
µετακινήσουµε όπου θέλουµε µέσα στο σχέδιο και κάνοντας αριστερό κλικ 
µπορούµε να το περιστρέψουµε ώστε να τοποθετηθεί στην θέση που θέλουµε. 

 

Με το εικονίδιο group  :  

 

Μπορούµε να επιλέξουµε µια οµάδα εξαρτηµάτων (group) µαζί µε τα καλώδια που 
τα συνδέουν. 

 

Με το εικονίδιο move :   

   

Με αυτό το εικονίδιο µπορούµε να µετακινήσουµε µε πατηµένο δεξί κλικ ένα 
εξάρτηµα του group , η µε πατηµένο αριστερό κλικ να µετακινήσουµε ολόκληρο το 
group.  

 

Ονοµασία και τιµές εξαρτηµάτων 

 

Για την ονοµασία των εξαρτηµάτων, πληκτρολογούµε στην γραµµή εντολών την 
εντολή name και στην συνέχεια κάνουµε κλικ πάνω στο εξάρτηµα που θέλουµε να 
ονοµάσουµε. Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα δώσουµε το νέο 
όνοµα (εικόνα II-14). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-14                                         ΕΙΚΟΝΑ II-15 

 

Για τις τιµές των εξαρτηµάτων, πληκτρολογούµε στην γραµµή εντολών την εντολή 
val και στην συνέχεια κάνουµε κλικ στο εξάρτηµα που θέλουµε να του δώσουµε 
τιµή. Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα δώσουµε την  τιµή για 
το καθένα (εικόνα II-15). 

 

Το τελικό κύκλωµα µας πριν το µετατρέψουµε σε  
PCB φαίνεται στο  σχήµα της εικόνας II-16. 

 

Έλεγχος σφαλµάτων 

Πραγµατοποιείται σε δυο στάδια : 

� To πρώτο στάδιο είναι το ERC (έλεγχος 
συνδέσεων) που µπορούµε να τον 
πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί ERC  

  

� To δεύτερο στάδιο είναι το ERROR (γενικός 
έλεγχος) που µπορούµε να τον 
πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-16 

 

Και τα δυο αυτά κουµπιά βρίσκονται πατώντας το βελάκι  κάτω από το µενού 
εργαλείων που βρίσκεται αριστερά του panel σχεδίασης. 

 

Τώρα είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα που είναι η δηµιουργία 
του  PCB. 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν ένα νέο eagle schematic 

Βήµα 2ο:  Οι επιµορφούµενοι καλούνται να σχεδιάσουν το παρακάτω κύκλωµα 
τροφοδοτικού σε schematic. (εικόνα II-17) 
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ΕΙΚΟΝΑ II-17 

 

Τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν από τη βιβλιοθήκη είναι τα παρακάτω : 

Resistor, Capacitor, MA03-2 (ακιδοσειρά εξόδου), LM7805 (regulator), dc power 
jack, VCC, GND, led diode.  

Βήµα 3ο: Ελέγχουµε το schematic µας µε τους δυο αυτόµατους ελέγχους (ERC , 
ERRORS) και διορθώνουµε τυχών προβλήµατα 

Βήµα 4ο: Αποθηκεύουµε το νέο schematic µας ως ‘’trofodotiko’’ 

 

Ο έλεγχος είναι πολύ σηµαντικός για την µετέπειπτα διαδικασία του PCB 
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∆ραστηριότητα 2η:  

∆ηµιουργία PCB από το σχηµατικό διάγραµµα πόλωσης τρανζίστορ κοινού 
εκποµπού 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την δηµιουργία τυπωµένου κυκλώµατος PCB από το 
schematic του κυκλώµατος πόλωσης transistor κοινού εκποµπού. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Β΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Μάθηµα: Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση 

∆ιδακτικές 
ενότητες: 

Μετατροπή από το schematic του κυκλώµατος πόλωσης του 
transistor se PCB 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

• Να µετατρέπει το σχηµατικό διάγραµµα σε τυπωµένο κύκλωµα µε το eagle 
-board. 

• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle board 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του eagle 
board. Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των 
βασικών αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
� Έντυπα µε οδηγίες για την διαδικασία σχεδίασης  
Λογισµικά: Eagle, MS Office 
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Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους βασικές αρχές λειτουργίας 
του PCB board: 

Aρχικά ανοίγουµε το schematic της πόλωσης transistor ( εικόνα II-18). 

 

 

EΙΚΟΝΑ II-18 

 

Στην οθόνη εµφανίζεται το schematic ‘’polosi transistor’’ 

 

Αφού έχουν γίνει οι τυπικοί έλεγχοι τότε µπορούµε να προχωρήσουµε στην 
δηµιουργία του PCB. 

 

∆ηµιουργία PCB.   

 

Από το schematic επιλέγουµε στην γραµµή εργαλείων του µενού το εικονίδιο 
board (εικόνα II-19) 

 

 

 

 



71� 

 

  

 

EΙΚΟΝΑ II-19 

 

Αφού πατήσουµε το board θα εµφανιστεί ένα warning και πατάµε «yes» (εικόνα 
II-20). 

 

 

EΙΚΟΝΑ II-20 

 

Από την στιγµή που πατήσουµε yes περνάµε από το schematic στο board  

(εικόνα II-21). 

 



72� 

 

  

 

EIKONA II-21 

 

Με το εικονίδιο move :  

 

Θα µεταφέρουµε όλα τα εξαρτήµατα που βρίσκονται έξω από το τετράγωνο 
πλαίσιο , µέσα σε αυτό. Αφού τα µεταφέρουµε στην συνέχεια τοποθετούµε στα 
σηµεία που θέλουµε να βρίσκονται. ∆ιαπιστώνουµε ότι αρκετά από τα εξαρτήµατα 
έχουν τα καλώδια τους ‘’µπλεγµένα’’ (εικόνα II-22) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-22 

 

Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουµε ώστε να βάλουµε τα καλώδια στη σωστή θέση 
είναι οι εξής : 

� Με το δεξί πατάµε διαδοχικά περιστρέφοντας το εξάρτηµα έως που να 
φέρουµε τις γραµµές στην επιθυµητή τους θέση. 



73� 

 

  

� Γράφουµε στην γραµµή εντολών RAT ώστε να γίνει αυτόµατη επιλογή της 
ποιο εύκολης διαδροµής , η µπορούµε από το µενού µε τα εργαλεία στα 
πλάγια του panel που εργαζόµαστε να κάνουµε κλικ στο βελάκι κάτω αριστερά 
και να επιλέξουµε το RATNET (εικόνα II-23) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-23 

 

Αφού ολοκληρώσαµε την διαδικασία της σωστής τοποθέτησης των εξαρτηµάτων 
µέσα στο πλαίσιο µπορούµε να µετακινήσουµε το πλαίσιο γύρο από τα εξαρτήµατα 
ώστε κατά την κατασκευή της πλακέτας ένα έχουµε µια πλακέτα ακριβώς µέσα στο 
στεφάνι της (εικόνα II-24). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-24 
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Αφού µε το F4 µικρύνουµε το πλαίσιο στην συνέχεια µε το move µετακινούµε το 
στεφάνι εκεί που το επιθυµούµε. (εικόνα II-25) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-25 

 

Η ∆ιαδικασία του Routing 

Χειροκίνητο routing 

Τα εργαλεία µε τα οποία θα εργαστούµε είναι τα εξής : 

� To route  , µε αυτό τοποθετούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

� To ripup  , µε αυτό αφαιρούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

Route ripup 

Πληκτρολογώντας στην γραµµή εντολών την εντολή rout αυτόµατα εµφανίζεται 
ένα µενού που περιλαµβάνει διάφορες λειτουργίες. Μια από αυτές τις λειτουργίες 
είναι και το πλάτος του διαδρόµου width στο οποίο βάζουµε τιµή 0,066   (εικόνα 
II-26). 

 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ II-26 
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Στην συνέχεια µε τα δυο γνωστά εργαλεία ξεκινάµε να περνάµε τον διάδροµο από 
εξάρτηµα σε εξάρτηµα και να τον αφαιρούµε σε περίπτωση που θέλουµε να 
κάνουµε αλλαγές (εικόνα II-27). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-27 

Παρατηρούµε ότι χειριζόµαστε τις γωνίες των διαδρόµων όπως και τις γωνίες των 
καλωδίων στο schematic  (εικόνα II-27) 

 

Αυτόµατη δροµολόγηση  

Στο Eagle κατά την διαδικασία του Routing εµφανίζεται PCB δυο επιστρώσεων 
(double layer) , αυτό όµως είναι ασύµφορο για απλές κατασκευές και για τον λόγο 
αυτό θα κάνουµε κάποιες απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να φτιάξουµε µονό layer. 
Αρχικά πάµε στο εικονίδιο auto route (εικόνα II-28) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-28 
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Αφού πατήσουµε το auto εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (εικόνα II-29). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-29 

 

Στην εικόνα 29 παρουσιάζονται οι ρυθµίσεις για το σωστό routing. 

Στην συνέχεια πατάµε ΟΚ και βλέπουµε τους διαδρόµους να εµφανίζονται 
αυτόµατα καθώς µια µπάρα φόρτωσης δεδοµένων θα µας δείχνει το ποσοστό της 
δροµολόγησης (εικόνα II-30). 

 

                  

ΕΙΚΟΝΑ II-30 

 

Στην συνέχεια πρέπει να κρύψουµε όλα αυτά που δεν χρειάζονται π.χ. τα υλικά, τα 
ονόµατα, τις τιµές και να αφήσουµε εµφανής µόνο τις πίστες του κυκλώµατος µας. 
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Για να το πετύχουµε αυτό πρέπει να πατήσουµε το κουµπί Display  από τον 
πίνακα των εργαλείων και να αφαιρέσουµε τις εξής επιλογές. 
� Dimension 
� tPlace 
� bPlace 
Στην οθόνη µας θα πρέπει να δούµε την παρακάτω εικόνα αφού πατήσουµε το 

πλήκτρο OK. (εικόνα II-31) 

 

                               

ΕΙΚΟΝΑ II-31 

 

Έτσι λοιπόν το αποτέλεσµα του PCB µας θα είναι το εξής (εικόνα II-32) 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-32 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  
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Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι καλούνται να δηµιουργήσουν το PCB κύκλωµα από 
το schematic ενός τροφοδοτικού  

Βήµα 2ο: Μετατρέπουν το schematic µε τις γνωστές διαδικασίες σε PCB 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία του board και επιλέγοντας και τις δυο 
µεθόδους του routing , δηλαδή την χειροκίνητη και την αυτόµατη (εικόνα II-33) . 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-33 
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∆ραστηριότητα 3η:   
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος  και PCB του κυκλώµατος µετρητή 
κυµάτωσης  

 

α. Γενικά 

 
Η δραστηριότητα αφορά την σχεδίαση ενός κυκλώµατος µετρητή κυµάτωσης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: B΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Μάθηµα: Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση 

∆ιδακτικές ενότητες: Κατασκευή schematic  και PCB ενός µετρητή κυµάτωσης 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

• Να σχεδιάζει σχηµατικά διαγράµµατα (schematic) στο σχεδιαστικό 
πρόγραµµα 

Eagle 
• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle schematic 
• Να µετατρέπει το σχηµατικό διάγραµµα σε τυπωµένο κύκλωµα µε το eagle 

-board. 
• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle board 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Eagle 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
� Έντυπα µε οδηγίες για την διαδικασία σχεδίασης 
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Λογισµικά: Eagle, MS Office 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται το eagle schematic. αυτά είναι: 

� Τα εργαλεία του eagle schematic . 

� H διαδικασία σχεδιασµού σχηµατικού διαγράµµατος. 

� Τις βασικές αρχές λειτουργίας του PCB board: 

 

Ξεκινώντας το eagle (schematic) 

Ξεκινάτε  τo eagle  όπως προαναφέρεται. 

 

Αφού ανοίξαµε το παράθυρο του schematic , τώρα πρέπει να αποθηκεύσουµε το 
όνοµα του schematic µας µε όνοµα «metritis kimatosis», ακολουθώντας τα εξής :  

file > save as 

Γράφουµε το όνοµα και πατάµε save. 

 

∆ιαδικασία σχεδίασης 

Πάνω από το χώρο σχεδίασης εµφανίζεται µια γραµµή εντολών στην οποία 
πληκτρολογούµε την εντολή add ώστε να ανοίξει η βιβλιοθήκη του eagle , ή από 
το µενού edit επιλέγουµε την ίδια εντολή ή από την µπάρα εργαλείων που 
βρίσκεται αριστερά του πάνελ σχεδίασης (εικόνα II-34). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-34 

Αφού ανοίξουµε την βιβλιοθήκη ψάχνουµε για τα εξαρτήµατα µας , αλλά επειδή η 
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βιβλιοθήκη είναι αρκετά µεγάλη πληκτρολογούµε το όνοµα του εξαρτήµατος στην 
γραµµή εύρεσης που µας παρέχει η βιβλιοθήκη και πατάµε ENTER. Παρατηρούµε 
ότι στα δεξιά µας δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του εξαρτήµατος µαζί µε την 
µορφή του σε σχηµατικό και σε PCB (εικόνα II-35). 
 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-35 

 

Πατώντας ΟΚ διαπιστώνουµε ότι το εξάρτηµα µας είναι έτοιµο να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε µέσα στο χώρο σχεδίασης µας και σε όση ποσότητα επιθυµούµε 
πατώντας δεξί κλικ (εικόνα II-36). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-36 

 

Στην συνέχεια για να τοποθετήσουµε ένα άλλο εξάρτηµα πατάµε escape από το 
πληκτρολόγιο η stop από το εικονίδιο του menu και µας ξανά πάει στην 
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βιβλιοθήκη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κινήσεις που δεν επιθυµούµε στο schematic 
µας, µπορούµε να της αναιρέσουµε επιλέγοντας undo από το menu edit. 
Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία, τοποθετούµε όλα τα εξαρτήµατα (εικόνα II-
37). 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-37 

 

Το επόµενο βήµα αφού ολοκληρώσουµε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  είναι 
να ενώσουµε τα εξαρτήµατα µε διαδρόµους.  

Πληκτρολογώντας την εντολή net µας δίνεται η δυνατότητα να κάνουµε χρήση 
καλωδίου για την σύνδεση των εξαρτηµάτων, µπορούµε επίσης να κάνουµε χρήση 
καλωδίου πατώντας το κουµπί WIRE. Πάνω από την γραµµή εντολών θα 
εµφανιστεί ένα µικρό µενού από το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε τι µορφή 
θέλουµε να έχει το καλώδιο µας όταν θα σχηµατίζει γωνίες. Μπορούµε να 
αλλάξουµε την γωνία του καλωδίου κάνοντας διαδοχικά αριστερό κλικ εκεί που 
χρειάζεται γωνία.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µπορούµε µε διπλό δεξί κλικ να σταµατήσουµε το καλώδιο 
και πατώντας κλικ σε άλλο σηµείο να το συνεχίσουµε. 

 

Πλέγµα : 

Πληκτρολογώντας την εντολή grid εµφανίζεται ένα µενού που µας επιτρέπει να 
εµφανίσουµε το πλέγµα κατά την σχεδίαση καθώς και να ρυθµίσουµε την 
απόσταση µεταξύ των σηµείων του πλέγµατος. 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε το σχηµατικό µας ολοκληρωµένο (εικόνα II-38). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-38 

 

Χρήσιµοι χειρισµοί κατά την σχεδίαση 

Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα εξάρτηµα και σέρνοντας το ποντίκι µπορούµε να το 
µετακινήσουµε όπου θέλουµε µέσα στο σχέδιο και κάνοντας αριστερό κλικ 
µπορούµε να το περιστρέψουµε ώστε να τοποθετηθεί στην θέση που θέλουµε. 

 

Με το εικονίδιο group  :  

 

Μπορούµε να επιλέξουµε µια οµάδα εξαρτηµάτων (group) µαζί µε τα καλώδια που 
τα συνδέουν. 

 

Με το εικονίδιο move :   

   

Με αυτό το εικονίδιο µπορούµε να µετακινήσουµε µε πατηµένο δεξί κλικ ένα 
εξάρτηµα του group , η µε πατηµένο αριστερό κλικ να µετακινήσουµε ολόκληρο το 
group.  

 

Ονοµασία και τιµές εξαρτηµάτων 

 

Για την ονοµασία των εξαρτηµάτων πληκτρολογούµε στην γραµµή εντολών την 
εντολή name και στην συνέχεια κάνουµε κλικ πάνω στο εξάρτηµα που θέλουµε να 
ονοµάσουµε. Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα δώσουµε το νέο 
όνοµα. 

 

Για τις τιµές των εξαρτηµάτων πληκτρολογούµε στην γραµµή εντολών την εντολή 
val και στην συνέχεια κάνουµε κλικ στο εξάρτηµα που θέλουµε να του δώσουµε 
τιµή. Θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα δώσουµε την  τιµή για 
το καθένα. 

 

Το τελικό κύκλωµα µας πριν το µετατρέψουµε σε  PCB φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα (εικόνα II-39). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-39 

 

Έλεγχος σφαλµάτων 

Πραγµατοποιείται σε δυο στάδια : 

� To πρώτο στάδιο είναι το ERC (έλεγχος συνδέσεων) που µπορούµε να τον 

πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί ERC    

� To δεύτερο στάδιο είναι το ERROR (γενικός έλεγχος) που µπορούµε να τον 

πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί  

Τώρα είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα που είναι η δηµιουργία 
του  PCB. 

 

Αρχικά ανοίγουµε το schematic «metritis kimatosis». Αφού έχουν γίνει οι τυπικοί 
έλεγχοι τότε µπορούµε να προχωρήσουµε στην δηµιουργία του PCB. 

 

∆ηµιουργία PCB.   

Από το schematic επιλέγουµε στην γραµµή εργαλείων του µενού το εικονίδιο 
board. 

 

Αφού πατήσουµε το board θα εµφανιστεί ένα warning και πατάµε yes. 

 

Από την στιγµή που πατήσουµε yes περνάµε από το schematic στο board (εικόνα 
II-40). 
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EΙΚΟΝΑ II-40 

 

Με το εικονίδιο move θα µεταφέρουµε όλα τα εξαρτήµατα που βρίσκονται έξω από 
το τετράγωνο πλαίσιο , µέσα σε αυτό. Αφού τα µεταφέρουµε στην συνέχεια 
τοποθετούµε στα σηµεία που θέλουµε να βρίσκονται. ∆ιαπιστώνουµε ότι αρκετά 
από τα εξαρτήµατα έχουν τα καλώδια τους «µπλεγµένα» (εικόνα II-41) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-41 

 

Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουµε ώστε να βάλουµε τα καλώδια στη σωστή θέση 
είναι οι εξής : 
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� Με το δεξί πατάµε διαδοχικά περιστρέφοντας το εξάρτηµα έως που να 
φέρουµε τις γραµµές στην επιθυµητή τους θέση. 

� Γράφουµε στην γραµµή εντολών RAT ώστε να γίνει αυτόµατη επιλογή της 
ποιο εύκολης διαδροµής , η µπορούµε από το µενού µε τα εργαλεία στα 
πλάγια του panel που εργαζόµαστε να κάνουµε κλικ στο βελάκι κάτω αριστερά 
και να επιλέξουµε το RATNET (εικόνα II-42) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-42 

 

Αφού ολοκληρώσαµε την διαδικασία της σωστής τοποθέτησης των εξαρτηµάτων 
µέσα στο πλαίσιο µπορούµε να µετακινήσουµε το πλαίσιο γύρο από τα εξαρτήµατα 
ώστε κατά την κατασκευή της πλακέτας ένα έχουµε µια πλακέτα ακριβώς µέσα στο 
στεφάνι της. (εικόνα II-43) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-43 
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Αφού µε το F4 µικρύνουµε το πλαίσιο στην συνέχεια µε το move µετακινούµε το 
στεφάνι εκεί που το επιθυµούµε. (εικόνα 44) 

 

                       

ΕΙΚΟΝΑ II-44 

 

Η ∆ιαδικασία του Routing 

Χειροκίνητο routing 

Το χειροκίνητο routing έχει περιγραφεί σε προηγούµενη παρουσίαση και γι’ αυτό 
απλώς παραθέτουµε τους τρόπους παρακάτω. 

 

Τα εργαλεία µε τα οποία θα εργαστούµε είναι τα εξής : 

� To route  , µε αυτό τοποθετούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

� To ripup  , µε αυτό αφαιρούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

Route ripup 

Πληκτρολογώντας στην γραµµή εντολών την εντολή rout αυτόµατα εµφανίζεται 
ένα µενού που περιλαµβάνει διάφορες λειτουργίες. Μια από αυτές τις λειτουργίες 
είναι και το πλάτος του διαδρόµου width στο οποίο βάζουµε τιµή 0.066 (εικόνα 45) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-45 

 



88� 

 

  

Στην συνέχεια µε τα δυο γνωστά εργαλεία ξεκινάµε να περνάµε τον διάδροµο από 
εξάρτηµα σε εξάρτηµα και να τον αφαιρούµε σε περίπτωση που θέλουµε να 
κάνουµε αλλαγές. 

 

Αυτόµατη δροµολόγηση  

Στο Eagle κατά την διαδικασία του Routing εµφανίζεται PCB δυο επιστρώσεων 
(double layer) , αυτό όµως είναι ασύµφορο για απλές κατασκευές και για τον λόγο 
αυτό θα κάνουµε κάποιες απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να φτιάξουµε µονό layer. 
Αρχικά πάµε στο εικονίδιο auto route (εικόνα II-46). 

  

 

ΕΙΚΟΝΑ II-46 

 

Αφού πατήσουµε το auto εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (εικόνα 47), όπου 
παρουσιάζονται οι ρυθµίσεις για το σωστό routing. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-47 
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Στην συνέχεια πατάµε ΟΚ και βλέπουµε τους διαδρόµους να εµφανίζονται 
αυτόµατα καθώς µια µπάρα φόρτωσης δεδοµένων θα µας δείχνει το ποσοστό της 
δροµολόγησης. (εικόνα II-48) 

 

 

EIKONA II-48 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΤΟΤΕ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ DOUBLE LAYER ΩΣ ΕΞΗΣ : 

Επιστρέφουµε το κύκλωµα µας στην αρχική µορφή µε RIPUP (εικόνα II-49) 

 

 

EIKONA II-49 
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Θα κάνουµε κάποιες απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να φτιάξουµε DOUBLE LAYER. 
Αρχικά πάµε στο εικονίδιο auto route και κάνουµε τις ρυθµίσεις που απεικονίζονται 
στην εικόνα II-50. 

 

 

                                                    ΕΙΚΟΝΑ II-50 

 

Στην εικόνα II-51 µπορούµε να δούµε το double layer κύκλωµα µας  

 

                                                    ΕΙΚΟΝΑ II-51 

 

Στην συνέχεια πρέπει να κρύψουµε όλα αυτά που δεν χρειάζονται π.χ. τα υλικά, τα 
ονόµατα, τις τιµές και να αφήσουµε εµφανής µόνο τις πίστες του κυκλώµατος µας. 

Για να το πετύχουµε αυτό πρέπει να πατήσουµε το κουµπί Display  από τον 
πίνακα των εργαλείων και να αφαιρέσουµε τις εξής επιλογές. 
� Dimension 
� tPlace 
� bPlace 
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Στην οθόνη µας θα πρέπει να δούµε την εικόνα II-52 αφού πατήσουµε το πλήκτρο 
OK. 

 

                               

                                                  ΕΙΚΟΝΑ II-52 

 

Έτσι λοιπόν το αποτέλεσµα του PCB µας θα είναι το εξής (εικόνα II-53): 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-53 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν ένα νέο eagle schematic 
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ΕΙΚΟΝΑ II-54 

Βήµα 2ο:  Καλούνται να σχεδιάσουν το παρακάτω κύκλωµα του δεκαδικού 
µετρητή JOHNSHON (εικόνα II-54). 

Βήµα 3ο: Ελέγχουµε το schematic µας µε τους δυο αυτόµατους ελέγχους (ERC , 
ERRORS) και διορθώνουµε τυχών προβλήµατα 

Βήµα 4ο: Αποθηκεύουµε το νέο schematic µας ως «trofodotiko». 

Βήµα 5ο: Μετατρέπουν το schematic µε τις γνωστές διαδικασίες σε PCB 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία του board και επιλέγοντας και τις δυο 
µεθόδους του routing , δηλαδή την χειροκίνητη και την αυτόµατη (SINGLE & 
DOYBLE LAYER). 
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∆ραστηριότητα 4η:   
∆ηµιουργία σχηµατικού διαγράµµατος και PCB  του χρονιστή 555  

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την σχεδίαση ενός κυκλώµατος µετρητή κυµάτωσης 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 
 

Τάξη: Β΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Μάθηµα: Ηλεκτρονικά υλικά και σχεδίαση 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆ηµιουργία schematic ενός κυκλώµατος χρονιστή µε το 
555 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

• Να σχεδιάζει σχηµατικά διαγράµµατα (schematic) στο σχεδιαστικό 
πρόγραµµα 

Eagle 
• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle schematic 
• Να µετατρέπει το σχηµατικό διάγραµµα σε τυπωµένο κύκλωµα µε το eagle 

-board. 
• Να εξοικειωθεί µε τα εργαλεία σχεδίασης που παρέχει το Eagle board 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 
Να συνεργαστούν για την σχεδίαση ενός PC-Board. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Eagle 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 
Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 
� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
� Έντυπα µε οδηγίες για την διαδικασία σχεδίασης 

Λογισµικά: Eagle, MS Office 
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Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 
Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  
 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται το eagle schematic. αυτά είναι: 

� Τα εργαλεία του eagle schematic . 

� H διαδικασία σχεδιασµού σχηµατικού διαγράµµατος. 

� Τις βασικές αρχές λειτουργίας του PCB board: 

 

Ξεκινώντας το eagle (schematic) 

Ξεκινάτε  τo eagle  όπως προαναφέρεται. 

 

Αφού ανοίξαµε το παράθυρο του schematic , τώρα πρέπει να αποθηκεύσουµε το 
όνοµα του schematic µας µε όνοµα «555», ακολουθώντας τα εξής :  

file > save as 

Γράφουµε το όνοµα και πατάµε save. 

 

∆ιαδικασία σχεδίασης 

 

Πάνω από το χώρο σχεδίασης εµφανίζεται µια γραµµή εντολών στην οποία 
πληκτρολογούµε την εντολή add ώστε να ανοίξει η βιβλιοθήκη του eagle , ή από 
το µενού edit επιλέγουµε την ίδια εντολή ή από την µπάρα εργαλείων που 
βρίσκεται αριστερά του πάνελ σχεδίασης.  

 

Αφού ανοίξουµε την βιβλιοθήκη ψάχνουµε για τα εξαρτήµατα µας , αλλά επειδή η 
βιβλιοθήκη είναι αρκετά µεγάλη πληκτρολογούµε το όνοµα του εξαρτήµατος στην 
γραµµή εύρεσης που µας παρέχει η βιβλιοθήκη και πατάµε ENTER. Παρατηρούµε 
ότι στα δεξιά µας δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του εξαρτήµατος µαζί µε την 
µορφή του σε σχηµατικό και σε PCB. (εικόνα II-55) 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-55 
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Πατώντας ΟΚ διαπιστώνουµε ότι το εξάρτηµα µας είναι έτοιµο να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε µέσα στο χώρο σχεδίασης µας και σε όση ποσότητα επιθυµούµε 
πατώντας δεξί κλικ. (εικόνα II-56) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-56 

 

Στην συνέχεια για να τοποθετήσουµε ένα άλλο εξάρτηµα πατάµε escape από το 
πληκτρολόγιο η stop από το εικονίδιο του menu και µας ξαναπάει στην 
βιβλιοθήκη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κινήσεις που δεν επιθυµούµε στο schematic 
µας , µπορούµε να της αναιρέσουµε επιλέγοντας undo από το menu edit.  
 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-57 

 

Κάθε εξάρτηµα που έχουµε επιλεγµένο µπορεί να περιστρέφετε στη θέση που το 
θέλουµε πατώντας διαδοχικά αριστερό κλικ. Τοποθετούµε όλα τα εξαρτήµατα, 
όπως φαίνεται στην εικόνα II-57. 
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Το επόµενο βήµα αφού ολοκληρώσουµε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  είναι 
να ενώσουµε τα εξαρτήµατα µε διαδρόµους.  

 

Πληκτρολογώντας την εντολή net µας δίνεται η δυνατότητα να κάνουµε χρήση 
καλωδίου για την σύνδεση των εξαρτηµάτων, µπορούµε επίσης να κάνουµε χρήση 
καλωδίου πατώντας το κουµπί WIRE. Πάνω από την γραµµή εντολών θα 
εµφανιστεί ένα µικρό µενού από το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε τι µορφή 
θέλουµε να έχει το καλώδιο µας όταν θα σχηµατίζει γωνίες. Μπορούµε να 
αλλάξουµε την γωνία του καλωδίου κάνοντας διαδοχικά αριστερό κλικ εκεί που 
χρειάζεται γωνία.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µπορούµε µε διπλό δεξί κλικ να σταµατήσουµε το καλώδιο 
και πατώντας κλικ σε άλλο σηµείο να το συνεχίσουµε. 

 

Πλέγµα : 

Πληκτρολογώντας την εντολή grid εµφανίζεται ένα µενού που µας επιτρέπει να 
εµφανίσουµε το πλέγµα κατά την σχεδίαση καθώς και να ρυθµίσουµε την 
απόσταση µεταξύ των σηµείων του πλέγµατος.  

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε το σχηµατικό µας ολοκληρωµένο (εικόνα II-58) 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-58 

 

Χρήσιµοι χειρισµοί κατά την σχεδίαση 

  

Για την ονοµασία και την µετακίνηση των εξαρτηµάτων, ακολουθείτε την 
διαδικασία που προαναφέρθηκε σε προηγούµενες δραστηριότητες. 

 

Το τελικό κύκλωµα µας πριν το µετατρέψουµε σε  PCB φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα. (εικόνα II-59) 
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ΕΙΚΟΝΑ II-59 

 

Έλεγχος σφαλµάτων 

Πραγµατοποιείται σε δυο στάδια : 

� To πρώτο στάδιο είναι το ERC (έλεγχος συνδέσεων) που µπορούµε να τον 

πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί ERC    

� To δεύτερο στάδιο είναι το ERROR (γενικός έλεγχος) που µπορούµε να τον 

πραγµατοποιήσουµε πατώντας το κουµπί  

� Και τα δυο αυτά κουµπιά βρίσκονται πατώντας το βελάκι  κάτω από το µενού 
εργαλείων που βρίσκεται αριστερά του panel σχεδίασης. 

 

Αφού έχουν γίνει οι τυπικοί έλεγχοι τότε µπορούµε να προχωρήσουµε στην 
δηµιουργία του PCB. 

 

∆ηµιουργία PCB.   

Από το schematic επιλέγουµε στην γραµµή εργαλείων του µενού το εικονίδιο 
board. Αφού πατήσουµε το board θα εµφανιστεί ένα warning και πατάµε yes 
(εικόνα II-60). 

 

EΙΚΟΝΑ II-60 
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Από την στιγµή που πατήσουµε yes περνάµε από το schematic στο board (εικόνα 
II-61) 

 

EΙΚΟΝΑ II-61 

 

Με το εικονίδιο move :  

 

Θα µεταφέρουµε όλα τα εξαρτήµατα που βρίσκονται έξω από το τετράγωνο 
πλαίσιο , µέσα σε αυτό. Αφού τα µεταφέρουµε στην συνέχεια τοποθετούµε στα 
σηµεία που θέλουµε να βρίσκονται. ∆ιαπιστώνουµε ότι αρκετά από τα εξαρτήµατα 
έχουν τα καλώδια τους «µπλεγµένα» (εικόνα II-62) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-62 

 

Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουµε ώστε να βάλουµε τα καλώδια στη σωστή θέση 
είναι οι εξής : 
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� Με το δεξί πατάµε διαδοχικά περιστρέφοντας το εξάρτηµα έως που να φέρουµε 
τις γραµµές στην επιθυµητή τους θέση. 

� Γράφουµε στην γραµµή εντολών RAT ώστε να γίνει αυτόµατη επιλογή της ποιο 
εύκολης διαδροµής , η µπορούµε από το µενού µε τα εργαλεία στα πλάγια του 
panel που εργαζόµαστε να κάνουµε κλικ στο βελάκι κάτω αριστερά και να 
επιλέξουµε το RATNET (εικόνα II-63) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-63 

 

Αφού ολοκληρώσαµε την διαδικασία της σωστής τοποθέτησης των εξαρτηµάτων 
µέσα στο πλαίσιο µπορούµε να µετακινήσουµε το πλαίσιο γύρο από τα εξαρτήµατα 
ώστε κατά την κατασκευή της πλακέτας ένα έχουµε µια πλακέτα ακριβώς µέσα στο 
στεφάνι της. (εικόνα II-64) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-64 
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Με το F4 µικραίνουµε το πλαίσιο στην συνέχεια µε το move µετακινούµε το 
στεφάνι εκεί που το επιθυµούµε. (εικόνα II-65) 

 

                       

ΕΙΚΟΝΑ II-65 

 

Η ∆ιαδικασία του Routing 

Χειροκίνητο routing 

Το χειροκίνητο routing έχει περιγραφεί σε προηγούµενη παρουσίαση και γι’ αυτό 
απλώς παραθέτουµε τους τρόπους παρακάτω. 

 

Τα εργαλεία µε τα οποία θα εργαστούµε είναι τα εξής : 

� To route  , µε αυτό τοποθετούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

� To ripup  , µε αυτό αφαιρούµε τον διάδροµο από εξάρτηµα σε εξάρτηµα 

Route ripup 

Πληκτρολογώντας στην γραµµή εντολών την εντολή rout αυτόµατα εµφανίζεται 
ένα µενού που περιλαµβάνει διάφορες λειτουργίες. Μια από αυτές τις λειτουργίες 
είναι και το πλάτος του διαδρόµου width στο οποίο βάζουµε τιµή 0.066. 

 

Στην συνέχεια µε τα δυο γνωστά εργαλεία ξεκινάµε να περνάµε τον διάδροµο από 
εξάρτηµα σε εξάρτηµα και να τον αφαιρούµε σε περίπτωση που θέλουµε να 
κάνουµε αλλαγές.  

 

Παρατηρούµε ότι χειριζόµαστε τις γωνίες των διαδρόµων όπως και τις γωνίες των 
καλωδίων στο schematic   

 

Αυτόµατη δροµολόγηση  

Στο Eagle κατά την διαδικασία του Routing εµφανίζεται PCB δυο επιστρώσεων 
(double layer) , αυτό όµως είναι ασύµφορο για απλές κατασκευές και για τον λόγο 
αυτό θα κάνουµε κάποιες απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να φτιάξουµε µονό layer. 
Αρχικά πάµε στο εικονίδιο auto route (εικόνα II-66).  
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ΕΙΚΟΝΑ II-66 

 

Αφού πατήσουµε το auto εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (εικόνα II-67)  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-67 

 

Στην εικόνα II-67 παρουσιάζονται οι ρυθµίσεις για το σωστό routing. 

 

Στην συνέχεια πατάµε ΟΚ και βλέπουµε τους διαδρόµους να εµφανίζονται 
αυτόµατα καθώς µια µπάρα φόρτωσης δεδοµένων θα µας δείχνει το ποσοστό της 
δροµολόγησης. (εικόνα 68) 
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EIKONA II-68 

 

Σε περίπτωση που το κύκλωµά µας είναι αρκετά περίπλοκο, τότε µπορούµε να 
κάνουµε ένα κύκλωµα DOUBLE LAYER, ως εξής: 

� Επιστρέφουµε το κύκλωµα µας στην αρχική µορφή µε RIPUP (εικόνα II-69). 

 

 

EIKONA II-69 

 

� Θα κάνουµε κάποιες απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να φτιάξουµε DOUBLE 
LAYER. Αρχικά πάµε στο εικονίδιο auto route και κάνουµε τις εξής ρυθµίσεις 
(εικόνα II-70). 
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ΕΙΚΟΝΑ II-70 

 

Στην εικόνα II-71 µπορούµε να δούµε το double layer κύκλωµα µας 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-71 

 

� Στην συνέχεια πρέπει να κρύψουµε όλα αυτά που δεν χρειάζονται π.χ. τα 
υλικά, τα ονόµατα, τις τιµές και να αφήσουµε εµφανής µόνο τις πίστες του 
κυκλώµατος µας. 

Για να το πετύχουµε αυτό πρέπει να πατήσουµε το κουµπί Display  από τον 
πίνακα των εργαλείων και να αφαιρέσουµε τις εξής επιλογές. 
� Dimension 
� tPlace 
� bPlace 
Στην οθόνη µας θα πρέπει να δούµε την παρακάτω εικόνα αφού πατήσουµε το 

πλήκτρο OK. (εικόνα II-72) 
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ΕΙΚΟΝΑ II-72 

 

Έτσι λοιπόν το αποτέλεσµα του PCB µας θα είναι το εξής (εικόνα II-73): 

 

 

                                                 ΕΙΚΟΝΑ II-73 

 

Ένα ακόµα βήµα είναι να δούµε τα layer ένα προς ένα ξεχωριστά, είναι το 
ακόλουθο: 

� Πάµε στο µενού «display». 
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ΕΙΚΟΝΑ II-74 

 

� Αφαιρούµε το top και έχουµε το σχήµατα της εικόνας II-75. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-75 

 

� Αφαιρούµε το bottom και έχουµε το σχήµατα της εικόνας II-76. 
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ΕΙΚΟΝΑ II-76 

  

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν ένα νέο eagle schematic και καλούνται να 
σχεδιάσουν το παρακάτω κύκλωµα του ασύγχρονου µετρητή µε JK flip-flop. 
(εικόνα II-77) 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ II-77 
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Βήµα 2ο: Ελέγχουµε το schematic µας µε τους δυο αυτόµατους ελέγχους (ERC , 
ERRORS) και διορθώνουµε τυχών προβλήµατα 

Βήµα 3ο: Αποθηκεύουµε το νέο schematic µας ως «asixronus» 

Βήµα 4ο: Μετατρέπουν το schematic µε τις γνωστές διαδικασίες σε PCB 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία του board και επιλέγοντας και τις δυο 
µεθόδους του routing , δηλαδή την χειροκίνητη και την αυτόµατη (SINGLE & 
DOYBLE LAYER).  
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Μέρος ΙIΙ 

 
Θέµα: Εργαστηριακές ασκήσεις σε εικονικό 

περιβάλλον µε το λογισµικό NI Circuit Design 
Suite 10 
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1. Γενικά 

 

Το σεµινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισµικού NI Circuit Design Suite 10 
καθώς και του διαδικτύου στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, και 
συγκεκριµένα στη διδασκαλία του µαθήµατος «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για 
Ηλεκτρονικούς» των ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και 
∆ικτύων» και «Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών» της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. του 
τοµέα Ηλεκτρονικής και ως εξοµοιωτής σε όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα του 
τοµέα Ηλεκτρονικής της Β’ και Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

Βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεναρίου µε θέµα τον τρόπο 
προσοµοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Το αντικείµενο αυτό ενσωµατώνεται 
στις διδακτικές ενότητες του βιβλίου «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για 
Ηλεκτρονικούς» που διδάσκεται στην Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ, χρησιµοποιώντας και 
ασκήσεις του βιβλίου. 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του έργου. 

Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  

Οι επιµορφούµενοι καλούνται να µάθουν τις δυνατότητες και τον χειρισµό του 
λογισµικού NI Circuit Design Suite 10 καθώς και να εξοµοιώνουν κυκλώµατα µε 
την βοήθεια των δυνατοτήτων του NI Circuit Design Suite 10.   

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται ορισµένες από τις δυνατότητες του λογισµικού. Γίνεται 
αναζήτηση στο διαδίκτυο για σχετικά θέµατα και πηγές που αφορούν α λογισµικά 
προσοµοίωσης καθώς και τη χρήση του NI Circuit Design Suite 10 για το σκοπό 
αυτό. 

 

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ’ τάξη ΕΠΑΛ 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων 
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος Windows, του δικτύου και του 
παρόµοιων λογισµικών µε το NI Circuit Design Suite 10. Στην συνέχεια όµως αφού 
και οι υπόλοιποι εξοικειωθούν µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, αλλάζουν 
ρόλους σε κάθε δραστηριότητα. Στις οµάδες δίνονται σε έντυπη µορφή τα σχέδια 
των διατάξεων των εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στην δυνατότητα αξιοποίησης των παρουσιαζόµενων δυνατοτήτων του 
λογισµικού µε δηµιουργικό τρόπο.  
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Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 

Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς» µε την 
επαγγελµατική πράξη διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που 
πλέον χειρίζονται ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και 
κατάλληλων λογισµικών. 

 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου οι επιµορφούµενοι 
αναµένεται: 

� Να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε το επιλογές του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

� Να ενηµερωθούν για τις βασικές λειτουργικότητες πίνακα ελέγχου του 
λογισµικού 

� Να εξοικειωθούν µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να δηµιουργήσουν µια δικής τους εργαστηριακή άσκηση σε εικονικό 
περιβάλλον 

� Να εξοικειωθούν µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του 
λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης 

 

 

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 

� Εργαστηριακοί χώροι: Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 

� ∆ιαδικτυακή υποδοµή: Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  

� Υλικό (Hardware): Υπολογιστές, ένας server, ένας εκτυπωτής συνδεδεµένος 
στο δίκτυο. 

� Λογισµικά Εργαλεία (Software): Tο λογισµικό LabVIEW, ένας browser 
(π.χ. Internet Explorer) και άλλες εφαρµογές όπως Acrobat Reader, Word. 

 

6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από µία δραστηριότητα, το θέµα της οποίας 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το τρίωρο είναι εισαγωγικό και αφορά στις 
δυνατότητες, τις λειτουργίες και γενικά τη φιλοσοφία του λογισµικού NI Circuit 
Design Suite 10. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και στους στόχους των 
δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του σεµιναρίου. 
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α/α ∆ιάρκεια 

(ώρες) 

Θέµα 

1 3 Ξενάγηση στο περιβάλλον του NI Circuit Design Suite 10 

 

 

Θα δοθούν σε έντυπη µορφή: α) πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του λογισµικού, β) 
τα δείγµατα διατάξεων εργαστηριακών ασκήσεων που σχετίζονται άµεσα µε την 
θεµατολογία των µαθηµάτων. Μπορούν να δοθούν τα στοιχεία αυτά και σε 
ηλεκτρονική µορφή (ενσωµατωµένα σε αρχεία PDF ή WORD).   

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 

Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 

 

Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Όλοι σχεδιάζουν και 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Στα 
πλαίσια της οµάδας, είναι δυνατό κάθε επιµορφούµενος να σχεδιάσει τµήµα του 
σχεδίου, ύστερα από συνεννόηση µε την οµάδα του. Τέλος παραδίδει την εργασία 
του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω e-mail είτε 
αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο τοπικό 
δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη οµαδοσυνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια 
οµάδα πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους 
αριθµούς τρία και πέντε. Για το συγκεκριµένο σεµινάριο όπου η δηµιουργικότητα 
των επιµορφούµενων παίζει κεντρικό ρόλο στην µαθησιακή πορεία και καθώς η 
δηµιουργικότητα αυτή ποικίλει σε ατοµικό επίπεδο µε πιθανώς µεγάλες αποκλίσεις 
προτείνεται οι οµάδες να αποτελούνται από τον µικρότερο δυνατό αριθµό δηλ. των 
τριών.  

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα προσοµοιάζει µια οµάδα εργασίας προσοµοίωσης ενός ηλεκτρονικού 
κυκλώµατος σε πραγµατικές συνθήκες.  

Σε κάθε οµάδα ο επιµορφούµενος αποθηκεύει τα προσωπικά του της αρχεία σε 
δικό του της φάκελο και τα εκτυπώνει για αξιολόγηση (τα υποβάλλει και 
ηλεκτρονικά µέσω e-mail). 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του NI 
Circuit Design Suite 10.. 

Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, είναι υπεύθυνος για την σωστή και ακριβή 
εκτέλεση των σχεδίων της οµάδας. Αναλαµβάνει επίσης να βοηθήσει τα άλλα µέλη 
της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στη σχεδίαση.  
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Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του δικτύου 
και του διαδικτύου. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της 
οµάδας στον επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. Επίσης 
αναλαµβάνει τον συντονισµό της συµµετοχής της οµάδας σε διαδικτυακές 
κοινότητες του NI Circuit Design Suite 10.. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα δείγµατα σχεδίων από προεγκατεστηµένα σχέδια του λογισµικού 
που σχετίζονται άµεσα µε την θεµατολογία των µαθηµάτων 

Λογισµικά: NI Circuit Design Suite 10., Microsoft Word, Αcrobat, Πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) 

 

 

8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η:  
Ξενάγηση στο περιβάλλον του NI Circuit Design Suite 10  

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού NI Circuit Design Suite 
10  και στη χρήση των βασικών εντολών του 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Β΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων 

Μάθηµα: Αναλογικά Ηλεκτρονικά 
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 

∆ιδακτικές ενότητες: Περιήγηση NI Circuit Design Suite 10 

∆ιδακτικές ώρες: 3 
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γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισµικού NI Circuit 
Design Suite 10 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του NI Circuit Design Suite 10. 

� Να γνωρίσει τα πλαίσια διαλόγου, την οθόνη εργασίας και τις γραµµές 
εργαλείων. 

� Να αλλάζει τη µορφή της γραµµής εργαλείων. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του NI 
Circuit Design Suite 10. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: NI Circuit Design Suite 10, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους βασικές αρχές λειτουργίας 
του NI Circuit Design Suite 10. 
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Το περιβάλλον εργασίας του NI Circuit Design Suite 10 δεν διαφέρει και πολύ από 
αυτό του TinaPro για το οποίο έχετε εκπαιδευτεί. Ανοίγοντας το λογισµικό θα δείτε 
την εικόνα που εµφανίζεται στην εικόνα III-1. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-1 

Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται: 

� Η γραµµή εντολών 

� Η γραµµή εργαλείων 

� Η εργαλειοθήκη 

Στο δεξιό µέρος της οθόνης εµφανίζονται τα όργανα µέτρησης και ελέγχου. 

 

Η γραµµή εργαλείων 

Η γραµµή εργαλείων περιέχει όλες τις βιβλιοθήκες µε τα εξαρτήµατα, χωρισµένα 
σε κατηγορίες.  

 

ΕΙΚΟΝΑ III-2 

 

Οι βασικότερες από αυτές, µε την σειρά που εµφανίζονται στην εικόνα III-2, και 
από αριστερά προς τα δεξιά, είναι: 

� Εργαλειοθήκη πηγών 

� Εργαλειοθήκη βασικών εξαρτηµάτων 

� Εργαλειοθήκη διόδων 

� Εργαλειοθήκη τρανζίστορ 

� Εργαλειοθήκη αναλογικών εξαρτηµάτων 

� Εργαλειοθήκη TTL ψηφιακών εξαρτηµάτων 

� Εργαλειοθήκη CMOS ψηφιακών εξαρτηµάτων 

� Εργαλειοθήκη διαφόρων ψηφιακών εξαρτηµάτων 
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Στην εργαλειοθήκη και συγκεκριµένα στο εικονίδιο «Place Advanced Peripherals» 
(εικόνα III-3), υπάρχουν ορισµένα εξειδικευµένα εργαλεία, όπως πληκτρολόγιο, 
LCD Display τεσσάρων ψηφίων κ.α., όπως απεικονίζονται στην εικόνα III-4. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-3 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-4 

 

∆ηµιουργία κυκλώµατος 

Για να κατασκευάσετε ένα κύκλωµα, αρκεί να σύρετε τα εξαρτήµατα στον κάναβο. 
Αυτό γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Επιλέγετε το εξάρτηµα από την εργαλειοθήκη. Αν θέλετε να επιλέξετε ένα 
πυκνωτή 12nF, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: 

� Πηγαίνετε στην εργαλειοθήκη βασικών εξαρτηµάτων και κάνετε αριστερό κλικ. 

� Στον πίνακα Family επιλέγετε τον πυκνωτή 

� Στον πίνακα Component επιλέγετε την τιµή του πυκνωτή 

� Πατάτε το πλήκτρο ΟΚ 

 

Το πλαίσιο διαλόγου που προαναφέρθηκε, απεικονίζεται στην εικόνα III-5. 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-5 
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Εφ’ όσον σύρετε όλα τα εξαρτήµατα, τα συνδέετε µεταξύ τους για να µπορέσετε να 
σχηµατίσετε το κύκλωµα. 

 

Εισαγωγή ψηφιακών εξαρτηµάτων 

Όταν θέλετε βάλετε κάποια πύλη, δεν µπορείτε να την πάρετε µεµονωµένη αλλά 
ανοίγει κάποιο πλαίσιο διαλόγου (εικόνα III-6), όπου επιλέγετε τις πύλες που εσείς 
θέλετε. Στην συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκαν οι πύλες A, B και C οι οποίες 
φαίνονται σβησµένες, ενώ η D που δεν επιλέχθηκε δεν είναι σβησµένη. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-6 

 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τα Flip-Flop, που είναι δύο στο ολοκληρωµένο, όπως 
βλέπετε στην εικόνα III-7. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-7 

 

Στην εικόνα III-8, δηµιουργήσαµε ένα κύκλωµα µε τέσσερις πύλες NAND. Όπως 
βλέπετε, η κάθε πύλη έχει το όνοµα του ολοκληρωµένου και τα γράµµατα A, B, C, 
D ανάλογα µε το ποια πύλη του ολοκληρωµένου είναι. 
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ΕΙΚΟΝΑ III-8 

 

Όργανα µέτρησης 

Τα όργανα µέτρησης βρίσκονται σε µία στήλη, στο δεξιό άκρο της οθόνης. 
Παρουσιάζοντάς τα από πάνω προς τα κάτω, αυτά είναι: 

� Πολύµετρο (Multimeter) 

� (Distortion Analyzer) 

� Γεννήτρια Παλµών (Function Generator) 

� Βατόµετρο (Wattmeter) 

� Παλµογράφος (Oscilloscope) 

� Συχνόµετρο (Frequency Counter) 

� AG Γεννήτρια Παλµών (Agilent Function Generator) 

� Παλµογράφος 4 καναλιών (4 Channel Oscilloscope) 

� Σχεδιαστής (Bode Plotter) 

� Αναλυτής (IV Analysis) 

� Γεννήτρια Λέξεων (Word Generator) 

� Λογικός Μετατροπέας (Logic Converter) 

� Λογικός Αναλυτής (Logic Analyzer) 

� AG Παλµογράφος (Agilent Oscilloscope) 

� AG Πολύµετρο (Agilent Multimeter) 

� Αναλυτής Φάσµατος (Spectrum Analyzer) 

� Αναλυτής ∆ικτύου (Network Analyzer) 

� Tektronix Παλµογράφος (Tektronix Oscilloscope) 

� Probe Ρεύµατος (Current Probe) 

� Όργανο LabVIEW (LabVIEW Instrument) 

� Probe Μέτρησης (Measurement Probe) 

 

Τα δύο τελευταία όργανα έχουν υποεπιλογές, όπως φαίνεται στην εικόνα III-9. 
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ΕΙΚΟΝΑ III-9 

 

 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι σχεδιάζουν ένα το κύκλωµα που απεικονίζεται στην 
εικόνα III-10. 

Βήµα2ο: Χρησιµοποιούν τα απαραίτητα όργανα και παίρνουν τις µετρήσεις. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ III-10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    
    

    
    
    
    

    
    

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» 

της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 

(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) 
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Σεµινάριο για τον τοµέα Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ 
 
 

Μέρος 1ο 

 
Θέµα: Επεξεργασία εικόνας µε την βοήθεια του 

Adobe Premiere Pro CS3 
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1. Γενικά 

 

Το σεµινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3καθώς 
και του διαδικτύου στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, και συγκεκριµένα, 
στη διδασκαλία του µαθήµατος «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ» της 
ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών» του τοµέα Ηλεκτρονικής.  

Βασίζεται στην πραγµατοποίηση ενός επιµορφωτικού σεναρίου µε θέµα την 
συνάρµοση και επεξεργασία εικόνας, καθώς και την δηµιουργία οπτικών και 
ηχητικών εφέ και την πρόσθεση τίτλων. Το αντικείµενο αυτό ενσωµατώνεται στις 
διδακτικές ενότητες του βιβλίου «Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος» που 
διδάσκεται στην Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ, χρησιµοποιώντας και ασκήσεις του βιβλίου. 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του έργου. 

Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  

Οι επιµορφούµενοι καλούνται να µάθουν τις δυνατότητες και τον χειρισµό του 
λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 καθώς και να δηµιουργήσουν µία δική τους 
ταινία µε την βοήθεια των δυνατοτήτων του Adobe Premier Pro CS3.   

Στις επόµενες ενότητες δίνεται η δυνατότητα να κάνουν απ’ ευθείας εγγραφή από 
την κάµερα στον υπολογιστή και να µε την βοήθεια του προγράµµατος να 
εισάγουν ήχο και τίτλους στην ταινία. Επίσης θα προσθέσουν διάφορα εφέ σε 
αυτήν. 

Στις τελευταίες ενότητες παρουσιάζεται ολοκληρωµένη η εργασία και εγγράφεται 
σε ένα DVD. Γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο για σχετικά θέµατα και πηγές που 
αφορούν την επεξεργασία εικόνας καθώς και τη χρήση του Adobe Premier Pro CS3 
για το σκοπό αυτό. 

  

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ώρες: 27 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS, του δικτύου και του 
λογισµικού Adobe Premier Pro CS3. Στην συνέχεια όµως αφού και οι 
υπόλοιποι εξοικειωθούν µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, 
αλλάζουν ρόλους σε κάθε δραστηριότητα. Στις οµάδες δίνονται σε έντυπη 
µορφή οι οδηγίες για την διαµόρφωση του τελικού προϊόντος και σε ηλεκτρονική 
µορφή κάποιες ταινίες µικρού µήκους (video clips).  

 



10 

 

  

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στην διαµόρφωση του τελικού προϊόντος που θα είναι η δηµιουργία 
µίας ταινίας µε τίτλους, υπότιτλους και διάφορα οπτικά και ακουστικά εφέ. 

Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 

Τα µέλη της οµάδας καλούνται να ενώσουν µια σειρά από µικρές ταινίες που τους 
δίνονται ή έχουν κάνει µόνοι τους, να παρέµβουν σε αυτές προσθέτοντας ήχο και 
τίτλους και να συνθέσουν όλα αυτά για την παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης 
ταινίας.  

 

Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος» µε την επαγγελµατική 
πράξη διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που πλέον χειρίζονται 
ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και κατάλληλων 
λογισµικών. 

 

Η θεωρητική στήριξη του σεναρίου βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 
εµπλαισιωµένης µάθησης (situated learning), µέσω της ανάπτυξης κοινοτήτων 
πρακτικής (community of practice), οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 
ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να αξιοποιούν την 
εµπειρία των εκπαιδευοµένων (αρχαρίων και ειδικών), όταν αυτοί κινούνται από 
την περιφέρεια προς το κέντρο δηλ. το µαθησιακό στόχο (legitimate peripheral 
participation). 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου ο 
επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να εξοικειωθεί µε την ηλεκτρονική συνάρµοση εικόνας η οποία είναι εντελώς 
διαφορετική από αυτή του εργαστηρίου, ο οποίος είναι ογκώδης και ακριβός . 

� Να καταλάβει την φιλοσοφία του λογισµικού και να γνωρίσει απλές και 
σύνθετες λειτουργίες του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει τις εντολές και τα εργαλεία του Adobe Premier Pro CS3 που πρέπει 
να χρησιµοποιήσει για να γίνει η ηλεκτρονική συνάρµοση µιας εικόνας. 

� Να επιλέγει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο γι’ αυτό. 

� Να δηµιουργεί την δική του ταινία. 

� Να αναζητά, να επεξεργάζεται και να αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία. 

� Να συνεργάζεται µε άλλους για τη δηµιουργία πολύπλοκων παρεµβάσεων στην 
διαµόρφωση µιας ταινίας. 

� Να εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο στην πρόσβαση σε 
θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος και την συνεχή και άµεση ενηµέρωση. 

 

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 

� Εργαστηριακοί χώροι 
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Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου  

� ∆ιαδικτυακή υποδοµή 

Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  

� Υλικό (Hardware) 

Υπολογιστές, ένας server και µία κάµερα λήψης εικόνας. 

� Λογισµικά Εργαλεία (Software) 

Tο λογισµικό Adobe Premier Pro CS3, ένας browser (π.χ. Internet Explorer) 
και άλλες εφαρµογές όπως Acrobat Reader, Word. 

 

6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από εννέα δραστηριότητες. Το θέµα και η 
διάρκεια κάθε µαθήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο 
τρίωρο είναι εισαγωγικό και αφορά στις δυνατότητες, τις λειτουργίες και γενικά τη 
φιλοσοφία του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3. Οι επόµενες δραστηριότητες 
αποτελούν το εκπαιδευτικό σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και 
στους στόχους των δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα του 
σεµιναρίου. 

 

Αρ. ∆ιάρκεια 

(ώρες) 

Θέµα 

1 3 ∆υνατότητες του Adobe Premier Pro CS3 – η φιλοσοφία του 

2 3 Ξενάγηση στο περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3 

3 3 ∆ηµιουργία νέας ταινίας - Εισαγωγή δεδοµένων 

4 3 Προσθήκη εφέ στην εναλλαγή των πλάνων 

5 3 Προσθήκη εφέ σε εικόνες και βίντεο 

6 3 ∆ηµιουργία τίτλων 

7 3 Επεξεργασία ήχου 

8 3 Επεξεργασία έτοιµου βίντεο 

9 3 Μεταφορά της ταινίας σε µέσο αναπαραγωγής 

 

Κάθε δραστηριότητα του επιµορφωτικού σεναρίου πραγµατοποιείται ύστερα από 
την ολοκλήρωση της αµέσως προηγούµενης.  

 

Θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή: α) πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του 
λογισµικού (αρχείο PDF ή WORD) β) ταινίες µικρού µήκους (video clips).    

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 

Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 

 

Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Όλοι σχεδιάζουν και 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Στα 
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πλαίσια της οµάδας, είναι δυνατό κάθε επιµορφούµενος να σχεδιάσει τµήµα του 
σχεδίου, ύστερα από συνεννόηση µε την οµάδα του. Τέλος παραδίδει την εργασία 
του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω email είτε 
αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο τοπικό 
δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη συνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια οµάδα 
πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους αριθµούς 
τρία και πέντε. 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα αντιπροσωπεύει το studio ενός τηλεοπτικού καναλιού από το οποίο 
ζητείται να δώσει µονταρισµένα πλάνα µιας εκποµπής.   

Για το τελικό προϊόν, η οµάδα πρέπει να εκτελέσει επιµέρους επεµβάσεις στην 
ταινία και να προσθέσει τίτλους και υπότιτλους αν χρειαστεί.  

Η κάθε οµάδα (ή ο επιµορφούµενος) αποθηκεύει τα προσωπικά της αρχεία σε δικό 
της φάκελο και τα  υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω email ή τα αντιγράφει σε ένα 
DVD και το παραδίδει. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος  Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνάρµοσης εικόνας, είναι υπεύθυνος για την 
σωστή και ακριβή εκτέλεση των παρεµβάσεων της οµάδας. Αναλαµβάνει επίσης να 
βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική 
συνάρµοση.  

 

Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του δικτύου 
και του internet. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της οµάδας 
στον επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
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� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Αcrobat, Πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) 
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8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η: 

∆υνατότητες του Adobe Premier Pro CS3 – η φιλοσοφία του 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 
και στη χρήση των βασικών εντολών ηλεκτρονικής συνάρµοσης και επεξεργασίας  
εικόνας 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆υνατότητες του Adobe Premier Pro CS3 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει τις δυνατότητες του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 

� Να εξοικειωθεί µε την εγκατάσταση του Adobe Premier Pro CS3. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται το Adobe Premier Pro CS3. αυτά είναι: 

� Το DVD «Adobe Premier Pro CS3» για την εγκατάσταση του λογισµικού . 

� Το CD «Adobe OnLocation CS3». 

� Το DVD «Adobe Encore CS3» 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

Μετά την εγκατάσταση, τα προγράµµατα που δηµιουργούνται στον φάκελο του 
Adobe Premier, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, είναι: 
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� Adobe Premier Pro CS3 

Είναι το κυρίως πρόγραµµα, µέσα από το οποίο γίνεται η ηλεκτρονική 
συνάρµοση της εικόνας και του ήχου για την παραλαβή του τελικού προϊόντος. 

� Adobe OnLocation CS3 

Έχει την δυνατότητα να γράφει στον υπολογιστή, απευθείας από την κάµερα, 
βίντεο σε µορφή SD και HD. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να αποφεύγετε τα 
προβλήµατα και να βελτιώνετε την ποιότητα λήψης, µε την βοήθεια των 
εργαλείων, όπως: 

� Εικονικό µόνιτορ αναφοράς 

� Μόνιτορ κυµατοµορφής 

� Vectorscope 

� Αναλυτής ηχητικού φάσµατος (audio spectrum analyzer) 

� Adobe Encore CS3 

Έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα DVD στάνταρ ευκρίνειας (SD) ή 
υψηλής ευκρίνειας (HD), αξιοποιώντας την τεχνολογία Blu-ray. Μπορεί επίσης 
να δηµιουργήσει DVD στάνταρ ευκρίνειας από δίσκους Blu-ray υψηλής 
ευκρίνειας. Επίσης δηµιουργεί ένα έργο µε την µορφή Flash για την ευκολότερη 
προβολή τους στις ιστοσελίδες. 

� Adobe Bridge CS3 

∆ίνει τη δυνατότητα να χειριζόµαστε καλύτερα τις καθηµερινές µας εργασίες. 
Με αυτό το λογισµικό µπορούµε να εντοπίσουµε τους φυσικούς µας πόρους. 
Εκτός αυτού µας δίνεται η δυνατότητα να βρίσκοµαι τις πηγές µας και να τις 
τροποποιούµε. Μερικές από τις εργασίες που κάνει είναι: 

� Προσθέτει, διαγραφή και µετονοµάζει αρχεία. 

� ∆ίνει πληροφορίες για τα αρχεία. 

� Adobe Device Central CS3 

Adobe Extendscript Toolkit 2 

 

Ξεκινώντας την παρουσίαση του Adobe Premier Pro CS3, θα αναφερθεί η τυπική 
ροή εργασίας για την δηµιουργία ενός ψηφιακού βίντεο. Αυτή είναι: 

1. λήψη του βίντεο 

2. µεταφορά του βίντεο στον υπολογιστή 

3. µοντάρισµα του βίντεο 

4. προσθήκη διαφόρων εφέ εικόνας 

5. προσθήκη κειµένου 

6. προσθήκη ήχου (αυτό µπορεί να γίνει και στην αρχή) 

7. προσθήκη διαφόρων εφέ ήχου 

8. αποθήκευση της βιντεοταινίας στον υπολογιστή 

 

Ξεκινώντας το Adobe Premier Pro CS3 

Ξεκινώντας  το Adobe Premier Pro CS3 θα εµφανιστεί στον υπολογιστή, η εικόνα 
2. 



17 

 

  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «New Project» θα ξεκινήσετε µία νέα βιντεοταινία, ενώ µε 
το εικονίδιο «Open Project» θα ανοίξετε ένα αρχείο το οποίο είχατε αποθηκεύσει. 
Με το «New Project» θα εµφανιστεί το παράθυρο της εικόνας 3. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 

 

Στο παράθυρο διαλόγου του «New Project» εµφανίζονται δύο επιλογές ρυθµίσεων: 

� Custom Settings 

� Load Preset 
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ΕΙΚΟΝΑ 4 

 

 

Το πάνελ Custom Settings 

Στο πάνελ αυτό ρυθµίζεται από µόνοι σας τα χαρακτηριστικά του ήχου και της 
εικόνας (εικόνα 4). Οι επιλογές του Custom Settings (ρυθµίσεις του 
πελάτη)χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

� General: περιέχει ρυθµίσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των 
εικόνων, της κάµερας, του ήχου και της εγγραφής. Οι γενικές ρυθµίσεις είναι 
οι παρακάτω: 

� Editing Mode: αναφέρεται το σύστηµα έκδοσης της ταινίας (π.χ. PAL, 
NTSC κλπ). 

� Timebase: αναφέρεται ο χρόνος εναλλαγής των εικόνων (frames). 

� Frame Size: αναφέρεται ο αριθµός των γραµµών και των κουκίδων ανά 
γραµµή και ο λεγόµενος των δύο πλευρών της εικόνας. 

� Frame Rate: αναφέρεται η συχνότητα εναλλαγής των εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο. 

� Pixel Aspect Ratio: αναφέρεται ο τρόπος διαµόρφωσης των 
εικονοκυττάρων (pixels) 

� Fields:  HDV 720p. 

� Display Format: αναφέρεται ο τρόπος διαµόρφωσης της εικόνας και ο 
αριθµός των εικόνων που εναλλάσσονται σε ένα δευτερόλεπτο. 

� Title Safe Area: αναφέρεται στην περιοχή την οποία έχουµε οριοθετήσει η 
να βάλλουµε τους τίτλους. 

� Action Safe Area: αναφέρεται στην ενεργή περιοχή που επιτρέπεται να 
εµφανιστούν οι τίτλοι. 

� Sample Rate: αναφέρεται στο ήχο και δηλώνει τον αριθµό των 
δειγµάτων. 

� Display Format: αναφέρεται στον τρόπο διαµόρφωσης του ήχου. 

� Capture: 
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� Capture Format: αναφέρεται στον τρόπο µετεγγραφής της ταινίας. Η 
επιλογή αυτή γίνεται στην κατηγορία General, οπότε σε αυτή την 
περίπτωση είναι περιττή. 

� Video Rendering: Αναφέρεται στην απόδοση ενός βίντεο και δεν υπάρχει 
επιλογή προεπισκόπησης αν επιλεγεί η κατηγορία DV ή HDV. Οι επιλογές 
αυτές εµφανίζονται µόνο αν επιλεγεί η κατάσταση επεξεργασίας Desktop. 

� File Format: 

� Compressor: 

� Color Depth: 

� Default Sequence: Η κατηγορία αυτή προεπιλεγεί την αλληλουχία των πλάνων 
τόσο του ήχου όσο και της εικόνας. 

� Video: Αναφέρεται στις τηλεοπτικές διαδροµές (video trucks) των 
πλάνων. 

� Audio: Αναφέρεται στην µορφή την οποία έχει ο ήχος ο οποίος 
αποθηκεύεται (π.χ. master, mono, mono submix, stereo, stereo submix, 
5.1, 5.1 submix) 

 

Το πάνελ Custom Settings 

Στο πάνελ αυτό οι ρυθµίσεις προϋπάρχουν (προκαθορισµένες ρυθµίσεις) ανάλογα 
µε το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί. Τα συστήµατα είναι: 

� DV-24P : Έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί µε κάµερες οι ειδικευµένης 
χρήσης (24p DV) µε καθώς και για ταινίες που έχουν τραβηχτεί µε σταθερή 
ταχύτητα 24 καρέ το δευτερόλεπτο και έχουν µεταφερθεί σε µορφή DV. Τα 
χαρακτηριστικά της φαίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 Standard   

32 KHz 

Standard   

48 KHz 

Widescreen  

32 KHz 

Widescreen  

48 KHz 

Editing Mode DV 24P 

Timebase 23,976 fps 

Frame Size 720h 480v 4:3 720h 480v 16:9 

Frame Rate 23,976 fps 

Pixel Aspect Ratio D1/DV NTSC D1/DV NTSC widescreen 16:9 

Fields No fields (Progressive Scan) 

Display Format 2:3:3:2 pull-up for playback to a DV device 

Sample Rate:  32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

Display Format:  Audio Samples 

 

� DV-NTSC: Είναι το πρότυπο προβολής τηλεοπτικής εικόνας που 
χρησιµοποιείται στην Αµερικανική ήπειρο και την Ιαπωνία. Τα χαρακτηριστικά 
της φαίνονται στον πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 Standard   

32 KHz 

Standard   

48 KHz 

Widescreen  

32 KHz 

Widescreen  

48 KHz 
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Editing Mode DV NTSC 

Timebase 23,976 fps 

Frame Size 720h 480v 4:3 720h 480v 16:9 

Frame Rate 23,976 fps 

Pixel Aspect Ratio D1/DV NTSC D1/DV NTSC widescreen 16:9 

Fields Lower field first    

Display Format Drop-Frame Timecode numbering 

Sample Rate:  32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

Display Format:  Audio Samples 

 

� DV-PAL: Είναι το πρότυπο προβολής τηλεοπτικής εικόνας που χρησιµοποιείται 
στο µεγαλύτερο µέρος της ∆υτικής Ευρώπης και της Αυστραλίας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτού του προτύπου φαίνονται στην εικόνα 5, όπου 
φαίνονται όταν η εικόνα η έχει την αναλογία 4:3 και ο ήχος είναι 12bit, 
δηλαδή 32 KHz. Αναλυτικότερα µπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά αυτά 
στον πίνακα 3. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 Standard   

32 KHz 

Standard   

48 KHz 

Widescreen  

32 KHz 

Widescreen  

32 KHz 

Editing Mode DV PAL 

Timebase 25,00 fps 
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Frame Size 720h 576v 4:3 720h 576v 16:9 

Frame Rate 25,00 fps 

Pixel Aspect Ratio D1/DV PAL D1/DV PAL Widescreen 16:9 

Fields Lower field first 

Sample Rate:  32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

32000 Hz 

(12 bit) audio 

48000 Hz 

(16 bit) audio 

Display Format:  Audio Samples 

 

� HDV: Η φόρµα αυτή χρησιµοποιείται για την εγγραφή συµπιεσµένου βίντεο 
πολύ µεγάλης ευκρίνειας (HD : High Definition), σε στάνταρ DV. Τα 
χαρακτηριστικά του φαίνονται στον πίνακα 4. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 HDV 
1080i25 
(50i) 

HDV 
1080i30 
(60i) 

HDV 
1080p25 
(50p) 

HDV 
1080p30 
(60p) 

HDV 
720p25 

HDV 
720p30 

Editing Mode HDV 1080i HDV 1080p HDV 720p 

Timebase 25,00 fps 29,97 fps 25,00 fps 29,97 fps 25,00 fps 29,97 fps 

Frame Size 1440h 1080v  16:9 1280h 720v   16:9 

Frame Rate 25,00 fps 29,97 fps 25,00 fps 29,97 fps 25,00 fps 29,97 fps 

Pixel Aspect 
Ratio 

HD Anamorphic 1080 Square Pixels 

Fields Upper field first No fields (Progressive 
Scan) 

Display Format  Drop 
Frame 

Time-code 
numbering 

 Drop 
Frame 

Time-code 
numbering 

 Drop 
Frame 

Time-code 
numbering 

Sample Rate:  48000 Hz audio 

Display 
Format:  

Audio Samples 

 

� Mobile & Devices: Χρησιµοποιείται για ειδικά βίντεο που προέρχονται από 
φορητές συσκευές (π.χ. Κινητά τηλέφωνα) και άλλα µέσα χαµηλού εύρους 
ζώνης. Τα χαρακτηριστικά του, ανάλογα µε την κατηγορία, φαίνονται στον 
πίνακα 5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 CIF, QCIF, QQCIF iPOD, QVGA, Sub-QCIF 



22 

 

  

Editing Mode Desktop 

Timebase 15,00 fps 

Frame Size 352h 288v 11:9 640h 480v 4:3 

Frame Rate 15,00 fps 

Pixel Aspect Ratio Square Pixels 

Fields No fields (Progressive Scan) 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν µπαίνουν στο διαδίκτυο και συλλέγουν 
πληροφορίες για το πρόγραµµα. 

Βήµα 2ο:  Συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και συζητούν για αυτές µε τον 
επιµορφωτή. 

Βήµα 3ο: ∆ηµιουργούν έναν πίνακα µε τις δυνατότητες που έχει το λογισµικό.  

Που Βήµα 4ο: Βρίσκουν άλλα λογισµικά τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά µε το 
συγκεκριµένο λογισµικό. 

Βήµα 5ο: Συλλέγουν πληροφορίες για τις δυνατότητες του καθενός από τα 
λογισµικά αυτά. 

Βήµα 6ο: Συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των προκαθορισµένων ρυθµίσεων. 
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∆ραστηριότητα 2η:  

Ξενάγηση στο περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3 – η φιλοσοφία του 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά στην παρουσίαση του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 
και στη χρήση των βασικών εντολών ηλεκτρονικής συνάρµοσης και επεξεργασίας  
εικόνας 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: Περιήγηση στο Adobe Premier Pro CS3 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισµικού Adobe Premier 
Pro CS3 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει τα πλαίσια διαλόγου, την οθόνη εργασίας και τις γραµµές 
εργαλείων. 

� Να αλλάζει τη µορφή της γραµµής εργαλείων. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  
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Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους βασικές αρχές λειτουργίας 
του Adobe Premier Pro CS3, σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος. Η οθόνη 
εργασίας του Adobe Premier Pro CS3 απεικονίζεται στην εικόνα 6. 

 

 

EΙΚΟΝΑ 6 
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Στην οθόνη εµφανίζεται η διάταξη του χώρου εργασίας όπου το κάθε συστατικό 
του χώρου εµφανίζεται σε δικό του πάνελ. Τα περισσότερα πάνελ µπορούν να 
σταθεροποιηθούν σε ένα µόνο παράθυρο, ενώ ορισµένα από αυτά, τα βασικά 
συστατικά του προγράµµατος, έχουν το δικό τους παράθυρο. Αυτά είναι: 

� Το πάνελ Timeline 

� Το πάνελ Project 

 

Το πάνελ Timeline 

Το πάνελ Timeline (διάγραµµα ροής χρόνου) είναι ο χώρος όπου γίνεται το 
µεγαλύτερο µέρος της επεξεργασίας. Με την βοήθεια του δηµιουργούνται 
αλληλουχίες πλάνων, ή τοποθετούνται ένθετα πλάνα µέσα σε αυτό (εικόνα 7). 

 

 

EΙΚΟΝΑ 7 

Το πάνελ Project 

Το πάνελ Project (πρόγραµµα) είναι αυτό µέσα στο οποίο εισαγάγουµε όλα τα 
αρχεία που θα µας βοηθήσουν στη διαµόρφωση της ταινίας. Τα αρχεία αυτά µπορεί 
να είναι οι εικόνες, βίντεο, ήχος και οτιδήποτε άλλο θα χρειαστεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία της τελικής ταινίας (εικόνα 7). 

Το πάνελ του προγράµµατος αποτελείται από δύο µέρη: 

� Στο πάνω µέρος απεικονίζεται ένα µικρό τετράγωνο µέσα στο οποίο 
εµφανίζεται η εικόνα του αρχείου που βρίσκεται στο κάτω µέρος. Επίσης, αν 
το αρχείο είναι βίντεο τότε απεικονίζεται το πρώτο καρέ του βίντεο. Όταν 
πρόκειται για ήχο, εµφανίζεται το φάσµα ενός ήχου. 

� Στο κάτω µέρος απεικονίζονται όλα τα αρχεία που έχουµε εισαγάγει. Στο 
σηµείο αυτό µπορούµε να δηµιουργήσουµε φακέλους και υποφακέλους, µέσα 
στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα αρχεία ή ορισµένα από αυτά ανάλογα 
µε τις κατηγορίες που θέλουµε να τα χωρίσουµε. 

 

Το πάνελ Tools 
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Το πάνελ Tools (εργαλεία) (εικόνα 9) περιέχει χρήσιµα εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται για την τελική διαµόρφωση της ταινίας. Τα εργαλεία αυτά, όπως 
απεικονίζονται στην εικόνα 8, από αριστερά προς τα δεξιά, είναι: 

 

EΙΚΟΝΑ 8 

 

� Selection (επιλογή): Οι χρήσεις του είναι πάρα πολλές, µε τα εργαλεία αυτό 
µπορεί να γίνει επιλογή και κοπή, µεταφορά και απόθεση και άλλες. 

� Track Select (επιλογή καναλιού): Η λειτουργία του είναι λίγο πιο σύνθετη από 
τη λειτουργία του εργαλείου επιλογής, για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τα 
µπερδεύεται µεταξύ τους. Μπορεί να επιλέξει περισσότερα από ένα κανάλια, µε 
τη βοήθεια του shift και να κάνετε διάφορες εργασίες σε αυτά, όπως αποκοπή 
και επικόλληση, αντιγραφή και επικόλληση, ολίσθηση ή διαγραφή. 

� Ripple Edit (επεξεργασία / µοντάζ µε µεταφορά): Χρησιµοποιείται για να 
ενώσουµε δύο διαφορετικά βίντεο κλιπ χωρίς να υπάρχει διάφορα ανάµεσα σε 
αυτά, πράγµα το οποίο φαίνεται και στην προεπισκόπηση. 

� Rolling Edit (επεξεργασία / µοντάζ µε αντικατάσταση): Χρησιµοποιείται για να 
ενωθούν δύο γειτονικά κλιπ, κόβοντας τον ίδιο αριθµό καρέ από το καθένα. 

� Rate Stretch (αυξοµείωση ταχύτητας): Μεγαλώνει ή µικραίνει το χρόνο ενός 
βίντεο κλιπ, αυξοµειώνοντας την ταχύτητα του (αργή κίνηση ή επιτάχυνση). 

� Razor (ξυράφι): Είναι ορολογία που έχει µείνει από τον κινηµατογράφο. Κόβει 
ένα βίντεο κλιπ στα δύο για να επεξεργαστούµε το κάθε κοµµάτι χωριστά, 
βγάζοντας διαφορετικά εφέ ή ήχο στο κάθε κοµµάτι. 

� Slip (ολίσθηση): Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται για την αλλαγή του 
αρχικού ή του τελικού καρέ, χωρίς να επηρεάσει τα γειτονικά βίντεο κλιπ ή να 
αλλάξει την διάρκειά του. 

� Slide (µετατόπιση): Χρησιµοποιείται για να µετατοπίσουµε ένα βίντεο κλιπ, 
τόσο δεξιά όσο και αριστερά, χωρίς να αλλάξει το µήκος της ταινίας, γιατί 
µετακινούµενο κόβει καρέ από την αρχή το επόµενου ή το τέλος του 
προηγούµενου. 

� Pen το (πένα): Χρησιµοποιείται για να προσθέτει, να µετακινεί, να διαγραφεί 
καρέ-κλειδιά. Επίσης δηµιουργεί ή προσαρµόζει καµπύλες στο παράθυρο 
Titler, στο πάνελ Effect Controls και στο µόνιτορProgram 

� Hand (χέρι): Χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση µιας ολόκληρης σεκάνς, 
πιάνοντας µόνο ένα κλιπ αυτής και σέρνοντας αυτό. 

� Zoo (ζουµ): Χρησιµοποιείται για µεγέθυνση ή σµίκρυνση, η προεπιλογή του 
είναι στη µεγέθυνση. 
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EΙΚΟΝΑ 9 

 

Το πάνελ Effects 

Το πάνελ Effects (εικόνα 9) περιέχει τρεις καρτέλες. Οι καρτέλες αυτές είναι η Info 
(περιέχει διάφορες πληροφορίες για το περιεχόµενο των αρχείων), η History 
(περιέχει πληροφορίες για το ιστορικό της δηµιουργίας του βίντεο) και η Effects 
(περιέχει διάφορα εφέ). 

Τα εφέ του πάνελ Effects είναι οµαδοποιηµένα σε πέντε κατηγορίες. Σκοπός τους 
είναι η δηµιουργία έφερε τόσο για τον ήχο όσο και για την εικόνα. Οι κατηγορίες 
του πάνελ Effects είναι: 

� Presets ( προκαθορισµένα εφέ ) 

� Audio Effect ( ηχητικά εφέ) 

� Audio Transitions ( ηχητικά εφέ αλλαγής πλάνου ) 

� Video Effect ( οπτικά εφέ ) 

� Video Transitions (εφέ αλλαγής πλάνου βίντεο ) 

 

Το πάνελ Audio Mixer (µίκτης ήχου) 

Το πάνελ του µίκτη ήχου (εικόνα 9) περιέχει µόνο το γενικό (master) ρυθµιστή 
του ήχου. Περισσότερα αναφέρονται στο πάνελ πηγαίου βίντεο . 

 

Το πάνελ πηγαίου βίντεο 

Το πάνελ πηγαίου βίντεο (εικόνα 11) περιέχει τρεις καρτέλες, οι οποίες είναι: 

Source  (πηγή): Απεικονίζει την εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο επιλέγεται στο 
sequence του πάνελ Project. 

Effect Controls (έλεγχοι των εφέ): Είναι το ίδιο µε την καρτέλα του πάνελ Effects. 

Audio Mixer (µίκτης ήχου): Προβάλλοντας την καρτέλα του Audio Mixer, 
εµφανίζεται µια µικρή κονσόλα ήχου τριών καναλιών. Επίσης διαθέτει και την 
ρύθµιση master, για την οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως. Το κάθε κανάλι 
περιέχει έναν ρυθµιστή της έντασης του ήχου και έναν ρυθµιστή για το balance 
(εικόνα 10). 
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EΙΚΟΝΑ 10 

Το πάνελ Program sequence 

Στο πάνελ Program sequence (Ακολουθία προγράµµατος ή διαµορφωθέν 
πρόγραµµα) εµφανίζεται η τελική µορφή του βίντεο την οποία θα έχει. Εκεί µπορεί 
να γίνει και αναπαραγωγή του βίντεο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής. 
Αν δεν γίνεται αναπαραγωγή, η εικόνα που θα εµφανίζεται εξαρτάται από το 
σηµείο που είναι η ρίγα στο πάνελ TimeLine. Το κάναµε αυτό εµφανίζεται στην 
εικόνα 11. 

 

 

EΙΚΟΝΑ 11 
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Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Οι επιµορφούµενοι ανοίγουν ένα από τα δείγµατα που συνοδεύουν το 
λογισµικό και βρίσκεται στο φάκελο samples. 

Βήµα 2ο: Επιλέγουν απλά εργαλεία ή εφέ και προσπαθούν να τα χρησιµοποιήσουν 
για να δουν τη λειτουργία τους και να εξοικειωθούν περισσότερο µε αυτές. 
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∆ραστηριότητα 3η:   

∆ηµιουργία νέας ταινίας - Εισαγωγή δεδοµένων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την είσοδο εικόνων και 
ήχου και την επεξεργασία αυτών για τη δηµιουργία µιας ταινίας που θα προβάλει 
εικόνες . 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆ηµιουργία νέας ταινίας - Εισαγωγή δεδοµένων 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει πως γίνεται η ένωση των εικόνων για τη δηµιουργία µιας ταινίας. 

� Να µπορεί να προσθέτει ήχο και εφέ στην ταινία. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
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Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό. 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να εισαχθούν αρχεία στο λογισµικό µέσω του πάνελ Project. Στο πάνελ 
Project  του Adobe Premier Pro CS3 κάνετε διπλό αριστερό κλικ στο κενό κάτω 
από το sequence. Παρουσιάζεται ένα παράθυρο, όπως βλέπετε στην εικόνα 12. 

 

 

EΙΚΟΝΑ 12 

Επιλογή αρχείων 

Ψάχνετε να βρείτε τα αρχεία που θα σας χρησιµεύσουν για την δηµιουργία της 
ταινίας. Με τη βοήθεια το πλήκτρο Ctrl επιλέγεται τα συγκεκριµένα αρχεία που 
θέλετε. Επιλέγοντας την επιλογή άνοιγµα, τα αρχεία που έχετε επιλέξει εισάγονται 
στο πρόγραµµα και συγκεκριµένα κάτω από το sequence. 
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Εάν όλα τα αρχεία που θέλετε, δεν είναι στον ίδιο φάκελο τότε επαναλαµβάνετε 
την παραπάνω διαδικασία µέχρις ότου εισάγεται στη συγκεκριµένη θέση όλα τα 
αρχεία που θέλετε (εικόνα 13). 

 

 

EΙΚΟΝΑ 13 

 

Όπως βλέπετε στην εικόνα, στο πάνω αριστερό µέρος εµφανίζεται η εικόνα, εκείνη 
του αρχείου που είναι επιλεγµένο, στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει ανοιχθεί το 
αρχείο «eikona008.jpg». Αν το αρχείο ήταν µουσικής τότε δεν θα εµφανιζόταν να 
εικόνα, αλλά κάποιο µεγάφωνο ή η κυµατοµορφή ενός ακουστικού σήµατος. 

 

EΙΚΟΝΑ 14 

 

Μπορείτε να σβήσετε ένα αρχείο το οποίο δεν το θέλετε να κάνοντας δεξί κλικ 
πάνω σ' αυτό και επιλέγοντας την εντολή clear,  όπως φαίνεται στην εικόνα 14. 
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Επίσης µπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία πηγαίνοντας τον 
κέρσορα στην άκρη του πάνελ και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κλικ το 
σύρεται προς τα δεξιά µέχρι το σηµείο που θέλετε (εικόνα 15). 

 

 

EΙΚΟΝΑ 15 

 

Εισαγωγή εικόνων 

Στη συνέχεια σύρεται τις εικόνες στο πάνελ του TimeLine και στη γραµµή Video 1, 
µε τη σειρά που εσείς θέλετε. Οι εικόνες θα εµφανιστούν συρρικνωµένες στο 
αριστερό άκρο της γραµµής (εικόνα 16).  

 

EΙΚΟΝΑ 16 
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Όπως βλέπετε, στο πάνελ του πηγαίου βίντεο θα εµφανιστεί η εικόνα εκείνη πάνω 
στην οποία έχουµε κάνει διπλό κλικ. 

Πηγαίνοντας τον κέρσορα στο δεξιό άκρο της δεξιάς εικόνας και κρατώντας 
πατηµένο το δεξί κλικ του ποντικιού, επεκτείνετε τον χρόνο της εικόνας µέχρι το 
σηµείο που θέλατε. Το ίδιο θα κάνατε και µε το αριστερό άκρο της εικόνας. 

Επαναλαµβάνετε το ίδιο για όλες τις εικόνες µέχρις ότου δώσετε τη διάρκεια που 
θέλετε σε κάθε εικόνα. Τελικά, η οθόνη σας θα έχει τη µορφή που απεικονίζεται 
στην εικόνα 17. 

 

EΙΚΟΝΑ 17 

Στο πάνελ του Program Sequence εµφανίζεται η εικόνα πάνω στην οποία βρίσκεται 
η γραµµή του χρόνου εκτέλεσης, στο πάνελ TimeLine. Προχωρώντας η γραµµή και 
αλλάζοντας εικόνα, θα αλλάζει και η εικόνα που εµφανίζεται στο παραπάνω πάνελ. 

Όταν η εικόνα είναι πολύ µικρή (µικρή ανάλυση), τότε δεν θα καταλαµβάνει 
ολόκληρο το χώρο του Program Sequence, αλλά θα αφήνει µαύρο κενό γύρω της. 
Όταν η εικόνα είναι πολύ µεγάλη (µεγάλη ανάλυση), τότε δεν θα εµφανίζεται όλη 
εικόνα αλλά µέρος αυτής. Για την διόρθωση αυτών των δύο σφαλµάτων, 
ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία. 

 

EΙΚΟΝΑ 18 
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Κάνετε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και επιλέγεται την εντολή «scale to frame size» 
(εικόνα 18). Μετά απ' αυτή τη διαδικασία η εικόνα θα εµφανισθεί να καταλαµβάνει 
ολόκληρο τον χώρο, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 19. 

 

EΙΚΟΝΑ 19 

 

Εάν δεν θέλετε να καταλαµβάνει η εικόνα ολόκληρο το χώρο τότε, µε την ίδια 
διαδικασία αποχαρακτηρίζετε (απενεργοποιείτε) την εντολή «scale to frame size». 

 

EΙΚΟΝΑ 20 

 

Στο πάνελ του Project µπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση των αρχείων. Εάν 
θέλετε να µην εµφανίζονται η πρώτη µορφή ονόµατος αλλά σαν εικονίδια, τότε 
στο κάτω αριστερό του σηµείο επιλέγεται το εικονίδιο, όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 20. 
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Εισαγωγή ήχου 

Τα αρχεία ήχου τα εισάγουµε µε τον ίδιο τρόπο που εισάγουµε και τις εικόνες. 
Παίρνουµε το αρχείο ήχου που θέλουµε και το σύρουµε στο πάνελ του TimeLine 
και στη γραµµή Audio 1. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και µε τις εικόνες, 
ρυθµίζετε και τη διάρκεια του ήχου. Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικά αρχεία 
ήχου, όπως φαίνεται στην εικόνα 21. 

 

EΙΚΟΝΑ 21 

 

 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Από το αρχείο εικόνων που σας δίνετε επιλέξτε 6 εικόνες. Προσπαθήστε 
να έχουν κάποια σχέση µεταξύ τους ούτως ώστε να µπορέσετε να την συνδυάσετε 
και να τις τοποθετήσετε στη σειρά. 

Βήµα 2ο: Ρυθµίστε τις εικόνες ούτως ώστε να έχουν διάρκεια ενάµισι λεπτό η 
καθεµία και να καταλαµβάνουν όλο το χώρο χωρίς να αφήνουν κενά γύρω τους. 
Αν η εικόνα είναι µεγάλης ανάλυσης, φροντίστε ώστε να εµφανίζεται ολόκληρη και 
όχι µέρος αυτής. 

Βήµα 3ο:  Προσθέστε τρία αρχεία ήχου τα οποία θα τοποθετηθούν στη γραµµή 

Audio 1. Η διάρκεια το κάθε αρχείου ήχου θα πρέπει να είναι ίση µε τη διάρκεια 
της κάθε εικόνας. Τα αρχεία ήχου θα τοποθετηθούν από δύο φορές το καθένα και 
όχι συνεχόµενα τα ίδια αρχεία. 

Βήµα 4ο: ∆ηµιουργήστε έναν φάκελο και δύο υποφακέλους στο πάνελ του project 
και βάλτε µεσαία τα αρχεία ήχου στον έναν υποφάκελο και τα αρχεία εικόνων στον 
άλλον. 
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∆ραστηριότητα 4η:   

Προσθήκη εφέ στην εναλλαγή των πλάνων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την δηµιουργία εφέ 
στην εναλλαγή των πλάνων και στις εικόνες που αποτελούν µια ταινία. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

 Της νόµου Προσθήκη εφέ στην εναλλαγή των πλάνων. 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να µπορεί µια ένωση µεταξύ τους δύο πλάνα µε τη βοήθεια του λογισµικού 
Adobe Premier Pro CS3 

� Να µπορεί να προσθέτει εφέ όταν στην ταινία µεταβαίνει από το ένα πλάνο στο 
άλλο. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 
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∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

O επιµορφωτής παρουσιάζει στους επιµορφούµενους τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να πρόσθετων κάποια εφέ κατά την εναλλαγή των εικόνων. Τα εφέ αυτά 
είναι διαφόρων ειδών και µπορείτε να τα συνδυάσετε µε τις εικόνες ή να είναι 
κάποια φαντασµαγορικά εφέ. 

Η εντολή που ενεργοποιεί τα εφέ, είναι: 

Window > Workspace > Effects 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22 
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Μετά την ενεργοποίηση αυτής της εντολής, βλέπετε ότι αλλάζει ο χώρος εργασίας 
του προγράµµατος. Το πάνελ των Effects καταλαµβάνει ολόκληρη την αριστερή 
πλευρά της οθόνης. Εκεί πέρα παρουσιάζονται τα διάφορα εφέ ανά κατηγορία. Ο 
κάθε φάκελος αποτελεί και µια κατηγορία των εφέ, όπως βλέπετε και στην εικόνα 
22. 

Για να µπορέσετε να δηµιουργήσετε µια ταινία µε εφέ, αρκεί να σύρεται τα αρχεία 
το βιντεοκλίπ ή των εικόνων, από το πάνελ Project στο κανάλι Video 1 του πάνελ 
TimeLine. 

 

Προετοιµασία για τη δηµιουργία εφέ 

Όταν κάνετε αυτές τις ενέργειες θα παρατηρήσατε ότι στην αρχή το κάθε 
βιντεοκλίπ εµφανίζεται ένα κίτρινο σήµα. Αυτό σηµαίνει ο και το βιντεοκλίπ είναι 
σε πλήρη ανάπτυξη. Θα πρέπει να δηµιουργήσετε κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να 
µπορείτε να προσθέσετε τα εφέ ανάµεσά τους. 

Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια το εργαλείου Ripple Edit από τη γραµµή εργαλείων. 
Πριν όµως ξεκινήσετε την προετοιµασία, θα πρέπει να αναπτύξετε τον χώρο που 
καταλαµβάνουν τα βιντεοκλίπ σε όλο το µήκος της οθόνης. Αυτό γίνεται αν 
πατήσετε το πλήκτρο της ανάστροφης καθέτου (\). 

Με το εργαλείο Ripple Edit δουλεύετε ως εξής: 

� Ενεργοποιείτε το εργαλείο. Όταν πλησιάζετε τον κέρσορα ανάµεσα σε δύο 
βιντεοκλίπ, θα παρατηρήσετε ότι αυτός παίρνει τη µορφή το εργαλείου. 

� Πηγαίνετε τον κέρσορα ανάµεσα στο πρώτο και δεύτερο βιντεοκλίπ και 
κρατώντας πατηµένο το αριστερό κλικ, µετακινείται το τέλος το βιντεοκλίπ 
προς τα αριστερά για δύο ή τρία δευτερόλεπτα. 

� Επαναλαµβάνεται το ίδιο και στην αρχή του επόµενου βιντεοκλίπ, το οποίο 
µετακινείται προς τα δεξιά, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Με αυτό τον τρόπο προετοιµάζεται τα βιντεοκλίπ ούτως ώστε να µπορούν να 
δεχθούν τα εφέ αλλαγής πλάνου. 

 

∆ηµιουργία εφέ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν µόνο ορισµένα από την πληθώρα των εφέ, 
τα  οποία έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει το λογισµικό αυτό. Το µεγαλύτερο 
αριθµό από τα εφέ, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε κατά το στάδιο της 
εφαρµογής. 

Μέσα στο πάνελ Effects υπάρχουν πέντε φάκελοι. Ο φάκελος τον οποίο θα 
χρησιµοποιήσετε είναι ο Video Transition. Εκεί µέσα υπάρχουν αρκετοί 
υποφάκελοι, ο καθένας από τους οποίους περιέχει έναν αριθµό αρχείων. Τα αρχεία 
αυτά είναι τα αρχεία των εφέ 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την πρόσθεση των εφέ αλλαγής πλάνου, είναι 
αρκετά εύκολη. Πηγαίνετε στο πάνελ των Effects και ανοίγεται τον φάκελο µέσα 
στον οποίο είναι το εφέ που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Επιλέγεται το εφέ το 
οποίο θέλετε να χρησιµοποιήσετε και όπως παρατηρείται το τετραγωνίδιο αυτού 
του εφέ, γίνεται κόκκινο (εικόνα 23). Κάνετε δεξί κλικ πάνω στο τετράγωνο του 
εφέ που θέλετε να χρησιµοποιήσετε και το σύρετε ανάµεσα στα δύο βιντεοκλίπ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 23 

 

Για να δείτε πως λειτουργεί το εφέ, πατάτε το Spacebar και βλέπετε ότι το 
βιντεοκλίπ αρχίζει να προβάλλεται, καθώς κινείται το CIT (είναι κάθετη γραµµή 
που µας δείχνει ποιο σηµείο της εικόνας η του βιντεοκλίπ αναπαράγεται στην 
τρέχουσα χρονική στιγµή). Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να σταµατήσετε την 
αναπαραγωγή το βιντεοκλίπ. 

 

Παρουσίαση ορισµένων εφέ 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισµένα από τα εφέ και θα εξηγηθεί το 
αποτέλεσµα που θα έχετε αν τα χρησιµοποιήσετε. Αυτά φαίνονται στον πίνακα 6 
που ακολουθεί.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 Φάκελος Video Transition 

ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Dissolve Cross Dissolve Μειώνει σιγά-σιγά τη φωτεινότητα του 
πρώτου πλάνου µέχρις ότου εµφανιστεί το 
επόµενο 

3D Motion Flip Over Είναι σαν ένας πίνακας που στηρίζεται στο 
πάνω και κάτω µέσω του και περιστρέφεται, 
όποτε εµφανίζεται πίσω του πλευρά. Στην 
µπροστινή πλευρά είναι η εικόνα του 
πρώτου βιντεοκλίπ και στην πίσω πλευρά η 
εικόνα του δεύτερο βίντεο περίπου, η οποία 
εµφανίζεται µετά την περιστροφή. 

Αν από την καρτέλα Effects Control επιλέγει 
η εντολή για Reverse, η εικόνα στρέφεται 
προς την αντίθετη πλευρά. 
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Page Peel Cross Dissolve  Είναι σαν να παίρνετε το πάνω αριστερό 
άκρο της εικόνας και σαν να είναι ένα 
φύλλο χαρτί τότε τραβάτε και καθώς 
διπλώνεται, εµφανίζεται η επόµενη εικόνα 
από πίσω. 

 

∆ηµιουργία φακέλου αρχείων 

Για να µην ψάχνετε ανάµεσα στο αυτόν τον δαίδαλο των φακέλων και των 
αρχείων, µπορείτε να δηµιουργήσετε έναν δικό σας φάκελο µέσα στον οποίο θα 
τοποθετήσετε όλα τα αρχεία µε τα οποία φαίνεται να εργαστείτε. 

Στο φάκελο δίνεται το όνοµα που εσείς θέλετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα 
αρχεία µέσα σ' αυτό το φάκελο σύροντάς τα µε το ποντίκι. Τα αρχεία που 
τοποθετήσατε µέσα στο φάκελο που δηµιουργήσατε, εξακολουθούν να υπάρχουν 
και στο φάκελο που ήταν πριν. Σκοπός της δηµιουργίας αυτού του φακέλου είναι 
να µας βοηθήσει, να δουλέψουµε ευκολότερα. 

Όταν τελειώσετε την εργασία µπορείτε να ζητήσετε αυτό το φάκελο χωρίς να 
σβηστούν και τα αρχεία, από τους αρχικούς τους φακέλους. 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο: Τοποθετήστε έξι εικόνες στη γραµµή Video 1. Η διάρκεια προβολής της 
κάθε εικόνας θα είναι 15 δευτερόλεπτα. 

Βήµα 2ο: Ανοίξτε το φάκελο Video Transition της καρτέλας Effects και 
επεξεργαστείτε όλα τα αρχεία που υπάρχουν µέσα σε αυτόν. 

Βήµα 3ο:  Επιλέξτε 6 αρχεία οπτικών εφέ, για να τα τοποθετήσετε στην αρχή της 
πρώτης εικόνας και ανάµεσα από τις υπόλοιπες εικόνες. Τα αρχεία αυτά θα τα 
τοποθετήσετε µέσα σε ένα φάκελο τον οποίο θα έχετε ήδη δηµιουργήσει. 

Βήµα 4ο: ∆ηµιουργήστε τις δικές σας παρουσίαση των εικόνων µετά ειδικά εφέ που 
θα έχετε τοποθετήσει κατά την εναλλαγή από τη µία εικόνα στην άλλη. 
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∆ραστηριότητα 5η:   

Προσθήκη εφέ σε εικόνες και βίντεο 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την δηµιουργία εφέ στις 
εικόνες που αποτελούν µια ταινία. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: Προσθήκη εφέ σε εικόνες και βίντεο. 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να µπορεί να προσθέτει εφέ στις εικόνες του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει τις δυνατότητες το κάθε εφέ και που χρησιµοποιείται το καθένα 
από αυτά. 

� Να µπορεί να προσθέτει οπτικά εφέ στην ταινία. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Στο στάδιο αυτό θα εξηγηθεί ο τρόπος µε τον οποίο εισάγονται τα διάφορα εφέ για 
την διαµόρφωση των εικόνων ή των βίντεο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την 
εµφάνιση των διαφόρων εφέ, είναι η ακόλουθη. Από τη γραµµή εργαλείων 
επιλέγεται: 

Window > Workspace > Effects 

Όπως βλέπετε, η καρτέλα των Effects εµφανίζεται στη θέση του πλαισίου Project. 
Στο επάνω µέρος της καρτέλας, υπάρχει ο φάκελος Video Effects. Ανοίγοντάς τον 
θα εµφανιστεί µια σειρά από υποφακέλους, ο βλέπετε στην εικόνα 24. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 24 

 

Επειδή ο κάθε υποφάκελος έχει ένα µεγάλο αριθµό αρχείων, εάν θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε ορισµένα µόνο εφέ, δηµιουργείται έναν δικό σας υποφάκελο και 
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µέσα σε αυτόν βάζετε τα αρχεία που εσείς θέλετε για να είναι πιο εύκολη η χρήση 
τους. Αυτό γίνεται εάν κάνετε δεξί κλικ κάτω από τους φακέλους και επιλέξετε 
δηµιουργία φακέλου. Στη συνέχεια σύρετε το κάθε αρχείο που θέλετε και το 
τοποθετείτε στον φάκελο (εικόνα 25). Τα αρχεία που µεταφέρονται στον φάκελο 
που δηµιουργήσατε, παραµένουν και στους αρχικούς τους φακέλους. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 25 

Για να προσθέσετε ένα εφέ σε κάποια εικόνα ή βίντεο, αρκεί να σύρεται το αρχείο 
του εφέ, στον χώρο που καταλαµβάνει η εικόνα ή το βίντεο στο διάγραµµα ροής 
χρόνο του Video 1 στο πάνελ TimeLine. 

 

Ασπρόµαυρες εικόνες 

 

ΕΙΚΟΝΑ 26 
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Αν θέλετε η εικόνα ή το βίντεο να µην είναι έγχρωµα αλλά να είναι ασπρόµαυρα, 
τότε πηγαίνετε στον πίνακα Effects και ακολουθήστε τη διαδικασία: 

Video Effects > Image Control > Black & White 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 26, όπου η φωτογραφία είναι ασπρόµαυρη. 

 

Στο µάθηµα αυτό θα αναφερθούν µόνο λίγα από τα εφέ το υπάρχον, γιατί αν 
ανοίξετε το κάθε φάκελο θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εφέ. 

 

Για να σβήσετε τα εφέ που υπάρχουν στο πάνελ Effect Control, αρκεί να κάνετε 
δεξί κλικ στο πάνελ και να επιλέξετε την εντολή «Delete All Effects From Clip». Με 
την εντολή αυτή θα σβηστούν όλα τα εφέ που προστέθηκαν, εκτός από τα 
σταθερά Motion, Opacity και Time Remmaping, τα οποία δεν σβήνουν. 

 

Φλουτάρισµα εικόνας 

Με τον όρο αυτό εννοούµε όταν γίνεται λήψη µε χαµηλή ταχύτητα κλείστρου. Η 
διαδικασία εισαγωγής του εφέ αυτού, είναι η ακόλουθη: 

Video Effects > Blur & Sharpen > Directional Blur 

Οπότε εµφανίζεται η εικόνα 27. Κοιτάζοντας το πάνελ Effect Control βλέπετε ότι 
µέσα στο αρχείο εµφανίζονται και ορισµένα άλλα εκτός από το όνοµα του αρχείου 
εφέ. Αυτά είναι: 

 

ΕΙΚΟΝΑ 27 

 

� Direction (κατεύθυνση): η οποία δηλώνει την κατεύθυνση που έχει το 
φλουτάρισµα και στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι 0,0. 

� Blur Length (µήκος φλουταρίσµατος): το οποίο εάν παρατηρήσουµε το 
τρίγωνο µε κατεύθυνση προς τα δεξιά, που βρίσκεται αριστερά του τότε θα 
εµφανιστεί µια µπάρα µε τιµές από το 0,0 έως 20,0 και ένα βελάκι που 
µετακινώντας στο παρατηρείται ότι αλλάζει η τιµή του Blur Length. 

� Ένα χρονόµετρο το οποίο ενεργοποιεί τη δυνατότητα ορισµό καρέ-κλειδιών. 
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Σφαιρικό τµήµα εικόνας 

Είναι σαν να βάζουµε µια σφαίρα διάφανη σε κάποιο σηµείο της εικόνας, στην 
αρχαία δανείζεται στο κέντρο της και µπορούµε να την µετακινήσουµε. Η 
διαδικασία αυτή γίνεται µε την επιλογή: 

Video Effects > Distort > Spherize 

Επιλέγοντας τους τριγωνικούς µηχανισµούς, θα εµφανιστούν οι παράµετροι της 
εντολής, όπως φαίνεται στην εικόνα 28. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 28 

 

Μετακινώντας τον µηχανισµό κύλισης ώστε να πάρει την τιµή 130 θα δείτε ότι 
εµφανίζεται µια σφαιροειδής παραµόρφωση στο κέντρο της εικόνας, όπως φαίνεται 
και στην εικόνα 29. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 29 

 

Κάνοντας κλικ στη λέξη Spherize, που βρίσκεται στο πάνελ Effect Controls, 
ενεργοποιείται ο µηχανισµός Transform και εµφανίζεται ένας σταυρός στο κέντρο 
της εικόνας, το οποίο θεωρητικά είναι και το κέντρο της σφαίρας. Κάνοντας δεξί 
κλικ πάνω στο σταυρό και κρατώντας το πατηµένο, µπορείτε να µετακινήσετε την 
σφαίρα, σε όποιο σηµεία της εικόνας θέλετε, όπως φαίνεται και στην εικόνα 30. 
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ΕΙΚΟΝΑ 30 

 

Η φωτεινότητα της εικόνας 

Μπορείτε να παίξετε µε τη φωτεινότητα µιας εικόνας χρησιµοποιώντας την εντολή 
Solarize In. Η εντολή αυτή έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη φωτεινότητα της 
εικόνας. Μπορείτε να το δείτε αν στις εικόνες που ακολουθούν. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 31 

 

Στην εικόνα 31 είναι η φυσιολογική εικόνα όπου όταν η κλίµακα Threshold τις 
κατηγορίας Solarize  βρίσκεται στο µηδέν τότε έχει τη φωτεινότητα των ηλιακών 
ακτίνων.  
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Αυξάνοντας την κλίµακα εµφανίζεται η εικόνα όπως θα ήταν αν µειονότητα σιγά-
σιγά οι ακτίνες του ήλιου. Έτσι στην εικόνα 32 βλέπετε δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα οποία οι ακτίνες του ήλιου µειώνονται κατά 50% και 100%. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο: Τοποθετήστε έξι εικόνες στη γραµµή Video 1. Η διάρκεια προβολής της 
κάθε εικόνας θα είναι 15 δευτερόλεπτα. 

Βήµα 2ο: Ανοίξτε το φάκελο Video Effects της καρτέλας Effects και επεξεργαστείτε 
όλα τα αρχεία που υπάρχουν µέσα σε αυτόν. 

Βήµα 3ο:  Επιλέξτε 6 αρχεία οπτικών εφέ, για να τα τοποθετήσετε σε κάθε εικόνα. 
Τα αρχεία αυτά θα τα τοποθετήσετε µέσα σε ένα φάκελο τον οποίο θα έχετε ήδη 
δηµιουργήσει. 

Βήµα 4ο: ∆ηµιουργήστε τις δικές σας παρουσίαση των εικόνων µετά ειδικά εφέ που 
θα έχετε τοποθετήσει σε κάθε εικόνα. 
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∆ραστηριότητα 6η:   

∆ηµιουργία τίτλων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την είσοδο τίτλων σε 
µια εικόνα, καθώς και σε κάθε εικόνα που υπάρχει στήν γραµµή Video 1. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆ηµιουργία τίτλων Των 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει πως µπορεί να εισάγει τίτλους σε µια εικόνα. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την εισαγωγή των τίτλων. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Για να µειώσετε το παράθυρο επικοινωνίας των τίτλων, πηγαίνετε στην τη γραµµή 
εργαλείων και επιλέγεται: 

Title > New Title > Based on Template 

Οπότε παρατηρείτε ότι σας ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο όπως αυτό που 
βλέπετε στην εικόνα 33. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 33 

 

Το παράθυρο των τίτλων αποτελείται από 5 πάνελ, τα οποία είναι: 

Το κύριο πάνελ του Titler που βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας και πάνω σε αυτό 
των υπάρχουν τα πλαίσια µέσα στα οποία θα γραφεί το κείµενο. Σε αυτό πάνελ 
γίνονται όλες οι εργασίες για την εισαγωγή και την διαµόρφωση των τίτλων. 
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Το πάνελ Title Tools περιέχει µία σειρά εργαλείων τα οποία είναι χρήσιµα για τη 
δηµιουργία της µορφής και της κατεύθυνσης που θα έχει το κείµενο. Επίσης σας 
δίνει τη δυνατότητα να εισάγεται διάφορα κείµενα. 

Το πάνελ Title Action ασχολείται για την τελική διαµόρφωση και θέση που θα 
καταλάβει το κείµενο µέσα στην εικόνα. 

Το πάνελ Title Properties, στο οποίο γίνονται όλες 
οι επιλογές για τη διαµόρφωση το χαρακτηριστικών 
της γραµµατοσειράς. Επίσης µπορείς να αλλάξεις το 
µέγεθος του χώρου τον οποίο καταλαµβάνει το 
κείµενο. 

Το πάνελ Title Styles εισάγει το στυλ της 
γραµµατοσειράς, από µια σειρά προκαθορισµένων 
γραµµατοσειρών που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες το 
λογισµικού. 

 

Εισαγωγή τίτλων 

Για να γράψετε έναν τίτλο διαλέγετε την 
κατεύθυνση που θέλετε να έχει το κείµενο από τα 
εργαλεία κείµενο του πάνελ Title Tools. Στη 
συνέχεια έρχεστε µέσα στο χώρο που πρέπει να 
γράφει το κείµενο και κάνατε αριστερό κλικ. 
Βλέπετε ότι δηµιουργείται µια µπάρα, η κατεύθυνση 
της έχει σχέση µε την κατεύθυνση που επιλέξατε 

από τη γραµµή εργαλείων. Οπότε αρχίζετε να πληκτρολογείτε το κείµενο. 

Με τον τρόπο αυτό έχετε δηµιουργήσει τον τίτλο που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. 
Για να επιλέξετε το στυλ των γραµµάτων, πηγαίνετε στο πάνελ Title Styles και 
επιλέγεται ένα από τα πολλά στυλ που υπάρχουν. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 35 

 

Εάν θέλετε να µεγαλώσουν ή να µικρύνουν τα γράµµατα, πηγαίνετε στο πάνελ 
Title Properties και ανοίγεται το φάκελο Transform. Πηγαίνετε τον κέρσορα του 
ποντικιού πάνω στο νούµερο του πλάτους (Width) και κάνοντας αριστερό κλικ, 
µπορείτε να επιλέξετε το πλάτος που εσείς θέλετε. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε το 
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ύψος (Height). Με αυτό τον τρόπο µεταβάλλεται το ύψος και το πλάτος και 
εποµένως αλλάζει και το µέγεθος των γραµµάτων. 

Σε µια εικόνα µπορείτε να πάρετε και περισσότερους από έναν τίτλους, 
διαφορετικής κατεύθυνσης ο καθένας, όπως φαίνεται στην εικόνα 35. Εκτός από 
γράµµατα µπορείτε να εισάγεται και διάφορα σχήµατα τα οποία επιλέγεται από τα 
εργαλεία σχηµάτων του πάνελ Title Tools. Το µέγεθος των σχηµάτων το επέλεγε 
εσείς. 

Για να κεντράρετε το κείµενο, πηγαίνετε στο πάνελ Title Action και µε τη βοήθεια 
των εικονιδίων κεντραρίσµατος (Center) επιλέγεται την κατεύθυνση κατά την 
οποία θέλετε να το κεντράρετε. 

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γραµµατοσειρά, πηγαίνετε πάνελ Title Properties και 
µέσα από τη λίστα Font Family (οικογένεια γραµµατοσειρών), επιλέγετε τη 
γραµµατοσειρά που εσείς θέλετε. 

 

Πρότυπα τίτλων 

Το λογισµικό διαθέτει µια σειρά από πρότυπα τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
δηµιουργήσετε τίτλος οι οποίοι σαν υπόβαθρο δεν θα έχουν την εικόνα αλλά 
κάποια εικόνα αντίστοιχη της ενότητας του τίτλου. 

Για να µπορέσετε να ενεργοποιήσετε τα πρότυπα, Πηγαίνετε στην γραµµή 
εργαλείων και ακολουθείται µια από τις παρακάτω διαδικασίες: 

Title > Templates 

ή 

Title > New Title > Based On Template 

Στην οθόνη σας θα εµφανισθεί ένα εικονίδιο το οποίο θα περιέχει όλες τις 
κατηγορίες των προεπιλεγµένων τίτλων (εικόνα 36). Κάθε κατηγορία περιέχει µια 
σειρά από αρχεία µε διαφορετικούς τίτλους το καθένα. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 36 

 

Κάθε φορά που επιλέγεται κάποια αρχείο στο δεξί µέρος θα εµφανίζεται η εικόνα 
και ο τρόπος µε τον οποίον είναι διαρθρωµένος ο τίτλος, όπως βλέπετε στην 
εικόνα 37. 
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ΕΙΚΟΝΑ 37 

 

Επιλέγοντας το πλήκτρο ΟΚ, τότε εµφανίζεται η εικόνα 37 όπου η µορφή που 
επιλέξατε έρχεται στο πάνελ του Titler. Βλέπετε ότι εκτός από τον κυρίως τίτλο, 
υπάρχει και µια σειρά από υπότιτλους. Από τους υπότιτλους χρησιµοποιείται 
όποιους θέλετε και τους υπόλοιπους τους σβήνετε (εικόνα 38). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 38 

 

Εφέ τίτλων 

Στην αρχή του µαθήµατος αναφέρθηκε ότι οι τίτλοι µπορούν να µην είναι 
διατεταγµένοι σε οριζόντια ή κάθετη γραµµή αλλά να µπορούν και να έχουν 
κάποια καµπύλη. 
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Για να επιλέξετε κάποιο τίτλο ο οποίος δεν θα είναι γραµµένος σε ευθεία γραµµή 
αλλά θα ακολουθεί κάποια καµπύλη γραµµή, όπως εικονίζετε στην εικόνα 39, θα 
ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 39 

 

Από τα εργαλεία κειµένου επιλέγεται το εργαλείο Path Type το οποίο το κάνουµε 
αριστερό κλικ και το σύρετε σε οποιοδήποτε σηµείο της εικόνας θέλετε. θα 
παρατηρήσετε ότι στην οθόνη εµφανίζεται µια γραµµή πάνω στην οποία πρόκειται 
να γραφεί ο τίτλος. 

Με τη βοήθεια των εργαλείων πένας µπορείτε να σύρεται τις λαβές (οι κουκίδες 
στα άκρα της γραµµής) και να επιµηκύνεται είναι µικρύνετε τις γραµµές. Η 
καµπύλη γραµµή δηµιουργείται µε τη µετακίνηση του σηµείου ορισµού. 

Για να γράψετε το κείµενο του τίτλου, αρκεί να κάνετε αριστερό κλικ σε 
οποιοδήποτε σηµείο κοντά στη γραµµή. Οπότε εµφανίζεται η µπάρα κειµένου και 
αρχίζετε να πληκτρολογείτε το κείµενο. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 40 
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Εργαλεία σχεδίασης σχηµάτων 

Επιλέγετε το εργαλείο σχηµάτων που θέλετε και δηµιουργείται ένα σχήµα µέσα 
στην οθόνη. Αφού δηµιουργήσατε το σχήµα πηγαίνετε µέσα σε αυτό και κάνατε 
αριστερό κλικ για να µπορείτε να γράψετε το κείµενο (εικόνα 40). 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο: ∆ηµιουργήστε έναν τίτλο πάνω σε µια εικόνα που ήδη έχετε. Ο τίτλος 
αυτός, θα έχει φορά από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά. 

Βήµα 2ο: Άνοιξε µια άλλη εικόνα και δηµιούργησε έναν τίτλο πάνω σε µια καµπύλη 
γραµµή, η οποία θα ξεκινά από αριστερά προς τα δεξιά και το µέσο της θα είναι 
προς τα επάνω. 

Βήµα 3ο:  Άνοιξε το αρχείο πρότυπου τίτλου «Lower Third 1026» και γράψε ως 
τίτλο το ονοµατεπώνυµό σου. 

Βήµα 4ο: ∆ηµιούργησε έναν κυλιόµενο τίτλο, από κάτω προς τα επάνω, ο οποίος 
θα περιέχει 15 γραµµές. 

Βήµα 5 Τα τα χαµένα παιδιά 7 δρχ. ο: ∆ηµιούργησε µια ταινία τα πέντε εικόνες ή 
πέντε βιντεοκλίπ και προσθέστε από έναν διαφορετικό τίτλο για κάθε εικόνα ή 
βιντεοκλίπ. 
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∆ραστηριότητα 7η:   

Επεξεργασία ήχου 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την είσοδο αρχείων 
ήχου καθώς και την εγγραφή ήχου µε τη βοήθεια ενός µικροφώνου. Η παραπάνω 
είχε θα επεξεργάζονται, θα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους και θα 
µοντάρονται. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: Επεξεργασία ήχου 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να γνωρίσει πως εισάγονται οι ήχοι που θα χρησιµοποιηθούν για µια ταινία. 

� Να µπορεί να προσθέτει εφέ ήχου στην ταινία. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών για τους ήχους των . 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Τα µέλη της οµάδας έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε το αντικείµενο µε το οποίο 
θα ασχοληθούν στην παρούσα δραστηριότητα 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  
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Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία του ήχου. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Η επεξεργασία του ήχου στο συγκεκριµένο λογισµικό µπορεί να γίνει µε µεγάλη 
ακρίβεια. Συγκεκριµένα κατά το µοντάζ, ο ήχος οποίος προέρχεται από CD στο 
οποίο τα δείγµατα είναι 44100 δείγµατα ανά δευτερόλεπτο, η επεξεργασία µπορεί 
να γίνει στο ρυθµό του δήγµατος. Συγκεκριµένα µπορεί να κάνει επεµβάσεις 
ανάµεσα σε δύο δείγµατα. 

Έχει τρία κανάλια ήχου, τα οποία είναι: 

� Το µονοφωνικό κανάλι ήχου. 

� Το στερεοφωνικό κανάλι ήχου. 

� Το εξακάναλο κανάλι ήχου (5.1 κανάλια). 

Εκτός από τα παραπάνω έχει τη δυνατότητα να πάρει το κάθε κανάλι από το 
στερεοφωνικού χωριστά, καθώς και τα κανάλια του εξακάναλου. Με αυτό τον 
τρόπο, µπορεί να αποµονώσει ήχους και να τους χρησιµοποιήσει χωριστά το 
καθένα από αυτούς. 

Αν η ταινία έχει χαρακτηριστικά ήχου 48.000, όπως προαναφέρεται στη 
δραστηριότητα 1, τότε θα διαπιστώσετε ότι έχει καλύτερα χαρακτηριστικά 
ανάλυσης απ’ ότι ένα CD. 

 

Επεξεργασία αρχείων ήχου. 

Ανοίξτε το λογισµικό Adobe Premiere Pro CS3 και εισάγεται ορισµένα αρχεία ήχου, 
στο πάνελ Project. Επιλέξτε ένα αρχείο µονοφωνικού ήχου, και κάντε διπλό κλικ 
πάνω σε αυτό. Επιλέξτε Show Audio Time Units και θα δείτε ότι στο πάνελ Source 
εµφανίζεται το σχήµα της εικόνας 41. Στο χάρακα χρόνου θα δείτε ότι δεν 
υπάρχουν δευτερόλεπτα ή καρέ αλλά οι υποδιαιρέσεις είναι σε δείγµατα ήχου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 41 

 

Για να δείτε την δυνατότητα ανάλυσης που έχει το πρόγραµµα, αρκεί να εισάγετε 
και τους τρεις τύπους καναλιών στο πάνελ Project, µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται 
και για τις εικόνες. 

Για να εισάγετε κάποιο από αυτά τα αρχεία στο πάνελ Source, αρκεί να κάνετε δεξί 
κλικ πάνω στο αρχείο. Επιλέξτε την εντολή Open in Source Monitor και θα δείτε 
ότι θα εµφανιστεί το ακουστικό διάγραµµα.  

Αν θέλετε να δείτε µόνο ένα µικρό µέρος του διαγράµµατος σε µεγέθυνση, αρκεί 
να σύρετε την αριστερή λαβή της µπάρας της περιοχής εξέτασης προς τα δεξιά. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να δείτε την αρχή του ακουστικού σήµατος, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 42. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 42 
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Αν αντί για µονοφωνικό κανάλι ήχου εισάγεται ένα στερεοφωνικό κανάλι ήχου, 
τότε θα δείτε ότι εµφανίζεται το σχήµα της εικόνας 43. Στο σχήµα αυτό βλέπετε 
ότι υπάρχον δύο κανάλια αντί του ενός που υπήρχε στο προηγούµενο σχήµα. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 43 

 

Αν θέλετε να δείτε κάποιο εξακάναλο σήµα, τότε θα πρέπει να επιλέξετε ώστε να 
παρουσιάζονται όλα τα κανάλια αυτού. Αυτό γίνεται, πηγαίνοντας στη γραµµή 
εργαλείων και επιλέγοντας: 

Edit > Preferences > Audio 

Στο παράθυρο που ανοίγει, εµφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

� Front Only: Ο ήχος παρουσιάζεται µόνο στα δύο µπροστινά κανάλια. 

� Front + Rear: Ο ήχος παρουσιάζεται στα δύο µπροστινά και στα δύο πίσω 
κανάλια. 

� Front + LFE: Ο ήχος παρουσιάζεται στα δύο µπροστινά κανάλια και στα 
κανάλια για τα εφέ των χαµηλών συχνοτήτων. 

� Front + Rear + LFE: Ο ήχος παρουσιάζεται σε όλα τα κανάλια. 
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ΕΙΚΟΝΑ 44 

 

Για να διαχωρίσετε τα κανάλια του εξακάναλου ακουστικού σήµατος κα να πάρετε 
το κάθε κανάλι χωριστά, αρκεί να κάνετε διπλό κλικ στο συγκεκριµένο αρχείο. Στη 
συνέχεια πηγαίνετε στην γραµµή εργαλείων και επιλέγετε τις εντολές: 

Clip > Audio Options > Breakout To Mono 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να διαχωριστεί ο ήχος σε έξι µονοφωνικά αρχεία 
ήχου (εικόνα 45). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 45 

 

Αν θελήσετε να σύρετε το εξακάναλο αρχείο ήχοι στο ∆ιάγραµµα Ροής Χρόνου, και 
συγκεκριµένα στη γραµµή Audio 1, θα διαπιστώσετε ότι αυτό δεν µπορεί να µπει 
στην συγκεκριµένη γραµµή, αλλά θα δηµιουργηθεί µια νέα, η γραµµή Audio 4 
(εικόνα 46). Αυτό συµβαίνει γιατί τα κανάλια Audio 1, Audio 2 και Audio 3 είναι 
στερεοφωνικά. Πηγαίνοντας σε κάθε µια από τις παραπάνω γραµµές και πατώντας 
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το τρίγωνο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, τότε θα διαπιστώσετε το 
παραπάνω, εφ’ όσον βλέπετε ότι το καθένα από αυτά έχει τις ενδείξεις L και R (Left 
και Right), όπως βλέπετε και στην εικόνα 46. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 46 

 

∆ιαγραφή καναλιών ήχου και εικόνας 

Αν θέλετε να διαγράψετε κάποια κανάλια από το ∆ιάγραµµα Ροής Χρόνου, που δεν 
θα χρησιµοποιήσετε, αυτό µπορείτε να το κάνετε µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Κάνετε αριστερό κλικ σε ένα από τα 
κανάλια. 

Επιλέγετε την εντολή «Delete 
Tracks», οπότε εµφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου της εικόνας 47. 

� Τσεκάρετε τα τετράγωνα: 

� Delete Audio Tacks στο πλαίσιο 
Audio Tacks και επιλέγετε το All 
Empty Tracks 

� Delete Video Tacks στο πλαίσιο 
Video Tacks και επιλέγετε το All 
Empty Tracks 

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα, να 
σβήσουν όλα τα κανάλια, εκτός από 
ένα κανάλι Video και το κανάλι ήχου 
που χρησιµοποιείται, όπως φαίνεται 
στην εικόνα 48. 
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ΕΙΚΟΝΑ 48 

 

Ηχητικά εφέ 

Επιλέξτε το µονοφωνικό κανάλι για να δηµιουργήσετε διάφορα εφέ πάνω σε αυτό. 
Με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, σβήνετε τα κανάλια που δεν 
χρειάζεστε. Στο πάνελ Effects επιλέγετε: 

Audio Effects > Mono > Delay 

Παίρνετε το Delay και το σύρετε πάνω στο αρχείο ήχου, στο ∆ιάγραµµα Ροής 
Χρόνου. Ανοίγετε το πάνελ Effect Controls και κάνετε δεξί κλικ σε όλους τους 
τριγωνικούς µηχανισµούς. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανιστούν όλοι οι 
παράµετροι που υπάρχουν, όπως φαίνεται στην εικόνα 49. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 49 
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Υπάρχουν τρεις κλίµακες, οι οποίες είναι: 

� Delay: ∆ηλώνει τον χρόνο µετά από τον οποίο αρχίζει να αναπαράγεται η 
ηχώ. Αυτός ο χρόνος διαρκεί από 0 έως 2 δευτερόλεπτα. 

� Feedback: ∆ηλώνει το ποσοστό της ηχούς, το οποίο προστίθεται στον ήχο. 

� Mix: ∆ηλώνει την σχετική ένταση της ηχούς, ως προς τον ήχο, σε ποσοστό επί 
τοις εκατό. 

Με τον ίδιο τρόπο εργάζεστε και για τους άλλους τύπους ήχου (εξακάναλος ή 
στερεοφωνικός ήχος). 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Εισάγεται και τους τρεις τύπους καναλιών, στις γραµµές ήχου µε την 
ακόλουθη σειρά: 

� Στο κανάλι Audio 4 βάλτε το αρχείο µε τον εξακάναλο ήχο. 

� Στο κανάλι Audio 5 βάλτε το αρχείο µε τον µονοφωνικό ήχο. 

� Στο κανάλι Audio 1 βάλτε το αρχείο µε τον στερεοφωνικό ήχο. 

 

Βήµα 2ο: Προσθέστε το εφέ Delay και στα τρία κανάλια και ρυθµίστε µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 

� Το κανάλι Audio 4 θα έχει Delay=0,500, Feedback=30% και Mix=50%. 

� Το κανάλι Audio 5 θα έχει Delay=1,500, Feedback=60% και Mix=25%. 

� Το κανάλι Audio 1 θα έχει Delay=1,000, Feedback=50% και Mix=75%. 

 

Βήµα 3ο:  Μετακινήστε τα αρχεία ήχου, στο ∆ιάγραµµα Ροής Χρόνου, ούτως ώστε 
το δεύτερο να ξεκινάει εκεί που τελειώνει το πρώτο. Η σειρά είναι αυτή που 
αναφέρεται πιο πάνω. 

 

Βήµα 4ο: αναπαράγετε τον ήχο. 

 

Βήµα 5ο:  Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα, άλλες δύο φορές, χρησιµοποιώντας 
διαφορετικά εφέ για κάθε κανάλι. 
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∆ραστηριότητα 8η:   

Επεξεργασία έτοιµου βίντεο 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την µετακίνηση της 
εικόνας του βίντεοκλιπ, καθώς αυτό αναπαράγεται. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: Επεξεργασία έτοιµου βίντεο 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να κάνει διάφορα εφέ που αφορούν την κίνηση της εικόνας. 

� Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον των εφέ κίνησης του Adobe Premier Pro CS3. 

� Να µπορεί να δηµιουργεί ταινία µε εφέ κίνησης. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Οι επιµορφούµενοι έχουν µάθει τις απλές εντολές και συνεργάζονται για τη 
δηµιουργία µιας ταινίας µε περισσότερο σύνθετα και φαντασµαγορικά εφέ. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Έχει την αρµοδιότητα της εύρεσης των βιντεοκλίπ, πάνω στα οποία θα εργαστούν. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθείτε µε την δηµιουργία κίνησης στην προβολή της 
εικόνας. Αυτή θα µετακινείται οριζόντια, όπως θα την ορίσετε εσείς. 

Για να µπορέσετε να εργασθείτε καλύτερα, θα µικρύνετε το µέγεθος της οθόνης 
ανοίγοντας την λίστα View Zoom Level στο µόνιτορ Programs (εικόνα 50). Η 
εικόνα θα µικρύνει και θα καταλάβει ένα σηµείο, όπως βλέπετε. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 50 

 

Εισάγετε ένα βιντεοκλίπ και ανοίγετε το Effects Control. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω 
στο βιντεοκλίπ που βρίσκεται στο ∆ιάγραµµα Ροής Χρόνου, θα εµφανιστεί το εφέ 
Motion. Ανοίγοντας τον τριγωνικό µηχανισµό του Motion, θα εµφανιστούν οι 
παράµετροί του. Στο Position βλέπετε τις τιµές 360 και 288, αυτές αντιστοιχούν 
στο µισό του Frame Size (720 και 576) που αντιστοιχεί στο σύστηµα PAL. 
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Για να ενεργοποιήσετε τα καρέ κλειδιά, ενεργοποιήστε το Position και κάντε δεξί 
κλικ στο Toggle Animation. Στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ στο Reset του Motion. Με 
αυτό τον τρόπο επαναφέρετε την εικόνα στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους. 

Έχοντας την ένδειξη CTI στην αρχή του βιντεοκλίπ, κάνετε κλικ στην εικόνα που 
βρίσκεται στο Program. Θα δείτε ότι εµφανίζεται ένα λευκό περίγραµµα γύρω από 
την εικόνα και στο κέντρο του ένα σταυρόνηµα. 

Μετακινώντας την εικόνα, βλέπετε ότι οι συντεταγµένες της θέσης Position 
αλλάζουν. Όταν το σταυρόνηµα βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία οι 
συντεταγµένες δείχνουν 0,0 και 0,0 ενώ όταν είναι στην κάτω δεξιά γωνία 
παίρνουν την µέγιστη τιµή, που για το σύστηµα PAL είναι 720,0 και 576,0. 

 

∆ηµιουργία εφέ κίνησης της εικόνας 

Για να δηµιουργήσετε εφέ κίνησης της ταινίας, όπου η ταινία θα µετακινείται πάνω 
στην οθόνη και δε εµφανίζεται µέρος αυτής ή ολόκληρη η ταινία, σύρεται µε τη 
βοήθεια του ποντικιού, την ταινία και τι βγάζετε έξω από το αριστερό πλαίσιο της 
οθόνης, όπως φαίνεται και στην εικόνα 51. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 51 

 

Για να δηµιουργήσετε την κίνηση που εσείς θέλετε, φέρεται το CTI στην αρχή του 
βιντεοκλίπ και στη συνέχεια πατάτε το κουµπί PageUp. Με αυτό τον τρόπο 
δηµιουργήσατε το πρώτο σηµείο στο Toggle Animation. 

Στη συνέχεια µετακινείται το CTI στο σηµείο που εσείς θέλετε, κατά τη διάρκεια 
του βιντεοκλίπ και µετακινείται το πλαίσιο, δηµιουργώντας έτσι το δεύτερο σηµείο 
στο Toggle Animation. Αυτό σηµαίνει ότι η ταινία θα µετακινηθεί από το 
προηγούµενο σηµείο σε αυτό διανύοντας το συγκεκριµένο κοµµάτι του βιντεοκλίπ. 

Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να δηµιουργήσετε σε άλλα σηµεία του Toggle 
Animation που θα ορίζουν την κίνηση της ταινίας. Η κίνηση αυτή µπορεί να είναι 
ευθύγραµµη ή και καµπύλη. 

Όταν φτάσετε το CTI στο τέλος του βιντεοκλίπ, και µετακινήσετε την εικόνα στο 
σηµείο που εσείς θέλετε να τελειώσει, τότε πατάτε το κουµπί Page Down και το 
αριστερό βέλος. 
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Για να δείτε την αναπαραγωγική της έννοιας αρκεί να πατήσετε το Spacebar. Με το 
ίδιο πλήκτρο, µπορείτε να σταµατήσετε και αναπαραγωγή της ταινίας. 

 

∆ηµιουργία εφέ περιστροφής της εικόνας 

Για να κάνατε την εικόνα να περιστρέφεται γύρω από το κέντρο της, καθώς 
προβάλλεται η ταινία, αρκεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. 

Πηγαίνετε το CTI στην αρχή του βιντεοκλίπ Στο πάνελ Effect Controls 
ενεργοποιείται τις επιλογές Position, Scale και Rotate. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιείται το κουµπί Go To Next Keyframe, Όπως φαίνεται και στην εικόνα 
52.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 52 

 

Μετακινήστε το CTI στο δεύτερο καρέ. Πλησιάζετε τον κέρσορα σε µια από τις 
λαβές του πλαισίου της εικόνας µέχρις ότου αυτός πάρει το σχήµα ενός καµπύλου 
τόξου µε βελάκια στις δύο άκρες του. Όταν εµφανισθεί αυτό, τότε πιέζετε το 
αριστερό κλικ του ποντικιού και κρατώντας πατηµένο το κουµπί, περιστρέφεται το 
πλαίσιο της ταινίας προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε να και κατά τη γωνία 
που εσείς θέλετε. 

Επαναλαµβάνετε αυτή την ενέργεια για όσες φορές θέλετε. Όσο µικρότερη είναι η 
µετακίνηση του CTI και όσο µεγαλύτερη είναι η περιστροφή της εικόνας, τόσο πιο 
γρήγορα θα περιστρέφεται η εικόνα. Μπορείτε να κάνετε την εικόνα να κάνει 
περιστροφή µεγαλύτερη από έναν πλήρη κύκλο. 

Όταν φτάσετε το CTI στο τέλος του βιντεοκλίπ, τότε πατήστε το κουµπί Page 
Down και το αριστερό βέλος. Με τη βοήθεια του Spacebar, αναπαράγετε την 
ταινία. 

Στην εικόνα 53 βλέπετε πως θα εµφανίζεται η ταινία, σε κάποια σηµεία της 
περιστροφής της. 
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ΕΙΚΟΝΑ 53 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Ανοίξετε  έναν νέο Project και εισάγεται µέσα σε αυτό δύο βιντεοκλίπ. 
Σύρετε το ένα απ' αυτά στο διάγραµµα ροής χρόνο και δηµιουργήστε διάφορα εφέ 
µε το συγκεκριµένο βιντεοκλίπ. 

Βήµα 2ο: Βάλτε και τα δύο βιντεοκλίπ στο διάγραµµα ροής χρόνο τα οποία θα 
ξεκινά µε την ίδια χρονική στιγµή (Video 1 και 2). ∆ηµιουργήστε διαφορετικό εφέ 
κίνησης στο καθένα από αυτά. Αναπαράγετε την ταινία και συζητήστε µε τους 
άλλους επιµορφούµενους, τα αποτελέσµατα αυτής της ενέργειας. 
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∆ραστηριότητα 9η:   

Μεταφορά της ταινίας σε µέσο αναπαραγωγής 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά το χειρισµό βασικών εντολών για την µεταφορά της 
ταινίας σε κάποιο DVD ή άλλο µέσο αναπαραγωγής. . 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Μάθηµα: Παραγωγή και Επεξεργασία σήµατος 

∆ιδακτικές ενότητες: Μεταφορά της ταινίας σε µέσο αναπαραγωγής 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει τον τρόπο µεταφοράς µιας ταινίας. 

� Να γνωρίζει όλους τους τρόπους εξαγωγής µιας ταινίας και να επιλέγει το 
κατάλληλο ανάλογα µε το µέσο στο οποίο φέρεται να µεταφέρει αυτή. 

� Να γνωρίζει τι επιλογές έχει ανάλογα µε το που θα µεταφέρει την ταινία. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιµορφούµενοι συζητούν µεταξύ τους για τον τρόπο που 
θα εξάγουν µια ταινία και το µέσο στο οποίο θα εξάγουν αυτή. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του Adobe 
Premier Pro CS3. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

� Ηλεκτρονικό βοηθητικό υλικό 

Λογισµικά: Adobe Premier Pro CS3, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Για την εξαγωγή µιας ταινίας, πηγαίνετε στη γραµµή εργαλείων και επιλέγετε: 

File > Export 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 54, οι επιλογές που έχετε είναι οι παρακάτω: 

 

ΕΙΚΟΝΑ 54 

� Movie: η επιλογή αυτή δηµιουργεί αρχεία βίντεο σε µορφή AVI. 

� Frame: µετατρέπει κάποιο καρέ που έχετε επιλέξει σε στατική εικόνα η οποία 
έχει τη µορφή αρχείων BMP, GIF, TIFF ή Targa. 

� Audio: µπορεί να γράψει ένα αρχείο ήχου σε µορφή αρχείων WAV, AVI ή 
QuickTime. 

� Title: η επιλογή αυτή εγγράφει κάποια αρχεία τίτλων, τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί και για έχουν αποθηκευθεί χωριστά. 

� Export to Tape: εξάγει το έργο σε βιντεοταινία. 
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� Export to Encore: αποστέλλει το έργο από το Adobe Premiere Pro CS3 στο 
Adobe Encore CS3. 

� Export to EDL: προετοιµάζει το έργο η για να επεξεργασθεί περαιτέρω σε ένα 
στούντιο παραγωγής. 

� Adobe Clip Notes: δηµιουργεί ένα αρχείο µε τη βοήθεια του οποίου µπορεί 
κάποιος να επεξεργασθεί το έργο. 

� Adobe Media Encoder: Μπορεί να µεταφέρει ολόκληρο το έργο ή ένα µέρος 
από αυτό σε µορφή υψηλού επιπέδου, όπως MPEG, Windows Media,RealMedia 
ή QuickTime. 

 

Επιλογές εξαγωγής µιας ταινίας 

Αρχικά θα επιλέγετε το βιντεοκλίπ µου θέλετε να εξάγετε και στη συνέχεια, από τη 
γραµµή εργαλείων επιλέγετε τις εντολές: 

File > Export > Movie 

Στην οθόνη σας εµφανίζετε η εικόνα 55. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 55 

Στο εικονίδιο Export Movie Settings, έχετε τέσσερις επιλογές ρύθµισης, οι οποίες 
είναι: 

� Η επιλογή General, όπου στο File Type έχετε τις επιλογές δεν εµφανίζονται 
στην κοινή εικόνα 55. Οι επιλογές που έχετε στην κατηγορία General είναι: 

� File Type: Υπάρχουν δώδεκα τύποι αρχείων για την επιλογή του τύπου 
εξαγωγής. Ορισµένα από αυτά είναι µόνο για εξαγωγή αρχείων ήχου και 
όχι εικόνων. 

� Range: Σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε ολόκληρο το βιντεοκλίπ ή 
µέρος αυτού. 

� Embedding Options: Έχετε την επιλογή να ενσωµατώσετε µια σύνδεση για 
την ταινία που θα εξάγετε. 
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� Η επιλογή Video, στην οποία µπορείτε να κάνετε τις ρυθµίσεις των 
παραµέτρων που αντιστοιχούν στο σύστηµα εικόνας που θα χρησιµοποιήσετε. 
Οι παράµετροι αυτοί εµφανίζονται στην εικόνα 56. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 56 

 

� Η επιλογή Keyframe and Rendering, στην οποία µπορείτε να κάνετε τις 
ρυθµίσεις των παραµέτρων που εµφανίζονται στην εικόνα 57. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 57 
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� Η επιλογή Audio, στην οποία µπορείτε να κάνετε τις ρυθµίσεις των 
παραµέτρων του ήχου που εµφανίζονται στην εικόνα 58. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 58 

 

Επιλογές εξαγωγής µόνο ήχου 

Αν θέλετε να γράψετε µόνο τον ήχο και όχι την εικόνα, τότε από την γραµµή 
εργαλείων επιλέγετε: 

File > Export > Audio 

και εµφανίζετε το παράθυρο διαλόγου , όπως φαίνεται στην εικόνα 59. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 59 
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Από τις κατηγορίες του παράθυρου διαλόγου, επιλέγετε την General και στην 
κατηγορία File Type (εικόνα 60), επιλέγετε την Windows Waveform, η οποία είναι 
και η καλύτερη για την εξαγωγή αρχείων ήχου. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 60 

 

Στην κατηγορία επιλογών Audio, 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 61 
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Στην επιλογή του Sample Rate, εκτός από την επιλογή των 48000 Hz (16-bit) και 
των 32000 Hz (12-bit), υπάρχει και η επιλογή 44100 Hz που δηλώνουν την 
συχνότητα δειγµατοληψίας των CD ήχου. 

 

Το Adobe Media Encoder 

Το Adobe Media Encoder µπορεί να υποστηρίξει τις περισσότερες µηχανές 
κωδικοποίησης, όπως: 

� MPEG 

� Windows Media 

� Adobe Flash Video  

� Real Media  

� Quick Time 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξαγωγή ταινίας µε την χρήση του Adobe 
Media Encoder, µέσω της γραµµής εργαλείων, είναι η ακόλουθη: 

File > Export > Adobe Media Encoder 

Οπότε στην οθόνη εµφανίζεται το παράθυρο του Adobe Media Encoder (εικόνα 
62), το οποίο χωρίζεται σε δύο µέρη: 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 62 

 

� Στο Adobe Media Encoder και στο αριστερό του µέρος, υπάρχει η περιοχή 
προεπισκόπησης, όπου βλέπετε την ταινία που πρόκειται να εξάγετε. 

� Στο δεξιό τµήµα του Adobe Media Encoder, υπάρχει ένα πάνελ στο οποίο 
γίνονται οι ρυθµίσεις. 

Μερικές από τις ρυθµίσεις που υπάρχουν στο πάνελ, είναι: 

Format: µε το οποίο επιλέγεται η κωδικοποίηση της ταινίας, την οποία πρόκειται 
να εξάγετε. Αναλυτικότερα, οι κωδικοποιήσεις αυτές, φαίνονται στην εικόνα 63. 

Preset: όπου υπάρχουν προεπιλεγµένες κατηγορίες σχετικά µε το τηλεοπτικό 
σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί για την ταινία που θα εξάγετε και επιλέγετε 
µεταξύ αυτών (εικόνα 64). 
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ΕΙΚΟΝΑ 63 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 64 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Μία ταινία που την έχετε αποθηκεύσει από προηγούµενες 
δραστηριότητες, αποθηκεύστε την σε µορφή PAL. 

Βήµα 2ο: Από την ταινία του 1ου βήµατος, αποθηκεύστε µόνο την εικόνα χωρίς 
ήχο. 

Βήµα 3ο:  Από την ταινία του 1ου βήµατος, αποθηκεύστε µόνο τον ήχο χωρίς 
εικόνα. 
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Σεµινάριο για τον τοµέα Ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ 
 
 

Μέρος 2ο 

 
Θέµα: Προγραµµατισµός µε την βοήθεια της Visual 

Basic 
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1. Γενικά 

 

Το σεµινάριο αφορά την αξιοποίηση του λογισµικού Adobe Premier Pro CS3καθώς 
και του διαδικτύου στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, και συγκεκριµένα, 
στη διδασκαλία του µαθήµατος «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ» της ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών»  
και της ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων» του 
τοµέα Ηλεκτρονικής.  

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
αντιπροσωπεύει τα µέλη της υποτιθέµενης εταιρίας. Ο επιµορφωτής αναλαµβάνει 
ρόλο συντονιστή του έργου. 

Οι πρώτες δραστηριότητες αφορούν τη γνωριµία µε το λογισµικό και τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του καθώς επίσης και την οργάνωση της εργασίας στον 
υπολογιστή.  

Οι επιµορφούµενοι καλούνται να µάθουν τις δυνατότητες και τον χειρισµό του 
λογισµικού Visual Basic καθώς και να δηµιουργήσουν µία δική τους ταινία µε την 
βοήθεια των δυνατοτήτων του Visual Basic.   

Στις επόµενες ενότητες δίνεται η δυνατότητα να κάνουν προγράµµατα µε την 
γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic. 

 

2. Ένταξη Σεµιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων 

Μάθηµα: Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

∆ιδακτικές ώρες: 9 

 

3. Περιγραφή επιµορφωτικού σεναρίου 

 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και ο καθένας 
αναλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ρόλο ανάλογα µε την εξοικείωσή του στη χρήση 
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος WINDOWS, του δικτύου και του 
λογισµικού Visual Basic. Στην συνέχεια όµως αφού και οι υπόλοιποι εξοικειωθούν 
µε τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, αλλάζουν ρόλους σε κάθε 
δραστηριότητα.  

 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιµορφούµενους να αντιµετωπίσουν όλα τα απαιτούµενα στάδια, προκειµένου να 
καταλήξουν στην διαµόρφωση του τελικού προϊόντος που θα είναι η δηµιουργία 
µίας ταινίας µε τίτλους, υπότιτλους και διάφορα οπτικά και ακουστικά εφέ. 

Κατανέµονται ρόλοι ανάλογα µε το δυναµικό του κάθε επιµορφούµενου για να 
αποσαφηνίζονται έννοιες και να υιοθετούνται πρακτικές µεταξύ των µελών των 
οµάδων, αλλά και µεταξύ των οµάδων και του επιµορφωτή, ώστε οι 
επιµορφούµενοι να γίνονται ικανοί να λύνουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 
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Τα µέλη της οµάδας προγραµµατίσουν κάποιο µικρό «παιχνίδι».  

 

Η επιλογή του θέµατος του επιµορφωτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό τη σύνδεση 
του µαθήµατος «Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς» µε την 
επαγγελµατική πράξη διότι το αντικείµενο του µαθήµατος αφορά θέµατα που 
πλέον χειρίζονται ευκολότερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µε τη βοήθεια Η/Υ και 
κατάλληλων λογισµικών. 

 

Η θεωρητική στήριξη του σεναρίου βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 
εµπλαισιωµένης µάθησης (situated learning), µέσω της ανάπτυξης κοινοτήτων 
πρακτικής (community of practice), οι οποίες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 
ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να αξιοποιούν την 
εµπειρία των εκπαιδευοµένων (αρχαρίων και ειδικών), όταν αυτοί κινούνται από 
την περιφέρεια προς το κέντρο δηλ. το µαθησιακό στόχο (legitimate peripheral 
participation). 

 

4. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σεναρίου ο 
επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να εξοικειωθεί µε τις εντολές της Visual Basic. 

� Να καταλάβει την φιλοσοφία του λογισµικού Visual Basic. 

� Να γνωρίσει τις εντολές και τα εργαλεία της Visual Basic. 

� Να δηµιουργεί προγράµµατα. 

� Να επιλέγει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο γι’ αυτό. 

� Να αναζητά, να επεξεργάζεται και να αποστέλλει ηλεκτρονικά αρχεία. 

� Να συνεργάζεται µε άλλους για τη δηµιουργία πολύπλοκων παρεµβάσεων στην 
διαµόρφωση µιας ταινίας. 

� Να εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο στην πρόσβαση σε 
θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος και την συνεχή και άµεση ενηµέρωση. 

 

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 

 

� Εργαστηριακοί χώροι 

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου  

� ∆ιαδικτυακή υποδοµή 

Τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο Internet.  

� Υλικό (Hardware) 

Υπολογιστές, ένας server και µία κάµερα λήψης εικόνας. 

� Λογισµικά Εργαλεία (Software) 

Tο λογισµικό Visual Basic, ένας browser (π.χ. Internet Explorer) και άλλες 
εφαρµογές όπως Acrobat Reader, Word. 
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6. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο αποτελείται από τρεις δραστηριότητες. Το θέµα και η 
διάρκεια κάθε µαθήµατος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι 
δραστηριότητες αποτελούν το εκπαιδευτικό σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην 
περιγραφή και στους στόχους των δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό 
πρόγραµµα του σεµιναρίου. 

 

Αρ. ∆ιάρκεια 

(ώρες) 

Θέµα 

1 3 ∆υνατότητες του Adobe Premier Pro CS3 – η φιλοσοφία του 

2 3 Ξενάγηση στο περιβάλλον του Adobe Premier Pro CS3 

3 3 ∆ηµιουργία νέας ταινίας - Εισαγωγή δεδοµένων 

 

Κάθε δραστηριότητα του επιµορφωτικού σεναρίου πραγµατοποιείται ύστερα από 
την ολοκλήρωση της αµέσως προηγούµενης.  

 

Θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή πίνακες µε τις εργαλειοθήκες του λογισµικού 
(αρχείο PDF ή WORD)  

 

7. Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων 

 

Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων οι επιµορφούµενοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους: 

 

Ρόλος επιµορφούµενου 

Οι επιµορφούµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Όλοι σχεδιάζουν και 
εκτελούν τις εργασίες και δραστηριότητες κάθε ενότητας του σεµιναρίου. Στα 
πλαίσια της οµάδας, είναι δυνατό κάθε επιµορφούµενος να σχεδιάσει τµήµα του 
σχεδίου, ύστερα από συνεννόηση µε την οµάδα του. Τέλος παραδίδει την εργασία 
του στον εκπρόσωπο της οµάδας του είτε ηλεκτρονικά µέσω email είτε 
αποθηκεύοντας την σε ένα κοινό φάκελο που έχουν δηµιουργήσει στο τοπικό 
δίκτυο σαν οµάδα. 

 

Οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη συνεργατική µάθηση προτείνουν ότι µια οµάδα 
πρέπει να αποτελείται από µονό αριθµό µελών µε καταλληλότερους τους αριθµούς 
τρία και πέντε. 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Κάθε οµάδα αντιπροσωπεύει το studio ενός τηλεοπτικού καναλιού από το οποίο 
ζητείται να δώσει µονταρισµένα πλάνα µιας εκποµπής.   

Για το τελικό προϊόν, η οµάδα πρέπει να εκτελέσει επιµέρους επεµβάσεις στην 
ταινία και να προσθέσει τίτλους και υπότιτλους αν χρειαστεί.  

Η κάθε οµάδα (ή ο επιµορφούµενος) αποθηκεύει τα προσωπικά της αρχεία σε δικό 
της φάκελο και τα  υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω email ή τα αντιγράφει σε ένα 
DVD και το παραδίδει. 
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Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους. 

 

Επιµορφούµενος  Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό της Visual 
Basic. 

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνάρµοσης εικόνας, είναι υπεύθυνος για την 
σωστή και ακριβή εκτέλεση των παρεµβάσεων της οµάδας. Αναλαµβάνει επίσης να 
βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική 
συνάρµοση.  

 

Ο επιµορφούµενος Α, έχει αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη, 
ώστε να µπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν µέσα στην 
οµάδα. Επίσης συντονίζει συζήτηση µέσα στην οµάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. Στην πορεία βέβαια όλοι οι επιµορφούµενοι θα 
κληθούν να πάρουν την θέση αυτή καθώς όλοι πρέπει να περάσουν από 
όλες τις θέσεις.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό του δικτύου 
και του internet. Αναλαµβάνει την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας της οµάδας 
στον επιµορφωτή µέσω e-mail καθώς και την εκτύπωση της. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Visual Basic, Microsoft Word, Αcrobat, Πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (Outlook Express, Mozilla Thunderbird) 
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8. ∆ραστηριότητες 

 

∆ραστηριότητα 1η:   

∆ηµιουργία διασύνδεσης χρήστη και ορισµός των ιδιοτήτων 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η φόρµα ενός 
προγράµµατος στην Visual Basic. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων 

Μάθηµα: Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς 

∆ιδακτικές ενότητες: ∆ηµιουργία διασύνδεσης χρήστη και ορισµός των ιδιοτήτων 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει τον τρόπο δηµιουργίας µιας φόρµας στην Visual Basic. 

� Να εισάγει κουµπιά (Buttons), ετικέτες (Labels) και φωτογραφίες µέσα στην 
φόρµα. 

� Να ορίζει τις ιδιότητες των παραπάνω αντικειµένων. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών της Visual Basic. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό της Visual 
Basic 2008. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  
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Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Visual Basic 2008, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Ξεκινήστε την Visual Basic και από το µενού File επιλέξτε την εντολή New Project. 
Τότε θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 65 και θα επιλέξετε το εικονίδιο 
Windows Forms Application. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 65 

Στο κάτω µέρος του πλαισίου, θα δηλώσετε το όνοµα του αρχείου που πρόκειται 
να δηµιουργήσετε. Πατώντας το ΟΚ, θα ανοίξει το παράθυρο εργασίας της Visual 
Basic. 

 

Ανοίγει το παράθυρο εργασίας της Visual Basic (εικόνα 66). Όπως παρατηρείται, 
εσωτερικά έχει ένα πλαίσιο, το µέγεθος του οποίου είναι µικρό. Αν θέλετε να το 
µεγαλώσετε, πλησιάζετε τον κέρσορα στην κάτω δεξιά γωνία και όταν αυτός πάρει 
το σχήµα διπλού βέλος (δείκτης αλλαγής µεγέθους), τότε θα κρατήσετε το 
αριστερό κλικ πατηµένο και θα το σύρετε, ώστε να µεγαλώσει το πλαίσιο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 66 

 

Στο επάνω µέρος της οθόνης βρίσκεται η γραµµή εντολών και η γραµµή 
εργαλείων. Τα εργαλεία που απαρτίζουν την γραµµή εργαλείων, απεικονίζονται 
στην εικόνα 67. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 67 
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Εκτός αυτών, απεικονίζεται και η εργαλειοθήκη, η οποία µπορεί και να κρυφτεί, 
όταν δεν χρειάζεται. Η εργαλειοθήκη εµφανίζεται, όταν από την γραµµή εργαλείων 
επιλέξετε την εντολή «Toolbox». Από την εργαλειοθήκη επιλέγετε τα εργαλεία που 
θα χρησιµοποιήσετε για την δηµιουργία της φόρµας. 

 

Εισαγωγή Button στην φόρµα 

Από την εργαλειοθήκη επιλέγετε το εργαλείο Button, κάνοντας διπλό αριστερό 
κλικ πάνω σε αυτό. Το λογισµικό δηµιουργεί ένα αντικείµενο στην φόρµα, το οποίο 
το ονοµάζει «Button 1» (εικόνα 68). Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο Button, 
θα δείτε ότι παίρνει το σχήµα σταυρού µε βελάκια στις άκρες του. Σύρετε το 
Button µέσα στην φόρµα κρατώντας το αριστερό κλικ του ποντικού πατηµένο. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 68 

 

Επαναλαµβάνετε την παραπάνω διαδικασία, οπότε µπαίνει και ένα δεύτερο Button 
στην φόρµα, το οποίο φέρει την ονοµασία «Button 2». Αν θελήσετε να βάλετε και 
άλλα, τότε το καθένα από αυτά θα έχει και διαφορετικό νούµερο. 

Αν σύρετε το πρώτο Button σε µια θέση κάτω από το προηγούµενο, θα δείτε ότι 
στο ένα κάθετο άκρο του σχηµατίζεται µια ευθεία κάθετη γραµµή, που σας βοηθάει 
να τα ευθυγραµµίσετε µεταξύ τους. 

 

Εισαγωγή Label στην φόρµα 

Πατήστε το εργαλείο «Label», στην εργαλειοθήκη και θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο 
που ονοµάζεται «1». Αυτό να το σύρετε και να το τοποθετήσετε δεξιά από το  

«Button 1». Τότε στο ένα οριζόντιο άκρο του, θα εµφανιστεί µία ευθεία οριζόντια 
γραµµή, που σας βοηθάει να τα ευθυγραµµίσετε µεταξύ τους. 

Επαναλαµβάνετε τις παραπάνω κινήσεις, εισάγοντας άλλες τρεις ταµπέλες, εκ των 
οποίων οι δύο θα τοποθετηθούν δεξιά από την προηγούµενη και η τέταρτη θα πάει 
κάτω από το «Button 2». Και σε αυτή την περίπτωση θα βγουν οι ευθείες γραµµές 
για την στοίχιση τους. 
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Εισαγωγή εικόνας στην φόρµα 

Αν πατήσετε το εργαλείο PictureBox από την εργαλειοθήκη, τότε θα εµφανιστεί το 
περίγραµµα µιας εικόνας. Αυτό δεν έχει όνοµα πάνω στη φόρµα, όπως τα δύο 
προηγούµενα, αλλά στον προγραµµατισµό θα αναγνωρίζεται σαν «PictureBox 1». 

Στην συνέχεια, µεγεθύνετε τα πλαίσια του περιγράµµατος, όπως κάνατε και µε τα 
προηγούµενα. Απλώνετε τα αντικείµενα µέσα στον χώρο της φόρµας, για να 
πάρουν την τελική τους θέση.  

 

Ορισµός των ιδιοτήτων των αντικειµένων 

Επιλέξτε τα αντικείµενα της φόρµας και ορίστε τις ιδιότητές τους. Οι τροποποιήσεις 
αυτές γίνονται µε την βοήθεια του παραθύρου ιδιοτήτων «Properties window)». 

 

Ρυθµίσεις κουµπιών 

Για την ρύθµιση του Button 1, επιλέγετε το κουµπί και στην συνέχεια πάτε στο 
παράθυρο Properties και πατάτε το κουµπί «Categorized», όπως φαίνεται στην 
εικόνα 69. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 69 

 

Στην κατηγορία Appearance, επιλέγετε την εντολή text µε διπλό κλικ. Στη 
συνέχεια πάτε στην ένδειξη του text που είναι Button 1 και πληκτρολογείτε την 
λέξη «Spin» και πατήστε Enter. Παρατηρείτε ότι το όνοµα αλλάζει µόνο στο κουµπί 
της φόρµας. 

Επαναλάβετε το ίδιο και για το Button 2, αλλά θα το ονοµάσετε End. 

 

Ρύθµιση ετικετών 

Οι ρυθµίσεις που θα γίνουν σε κάθε ετικέτα έχουν σχέση µε την µορφή των 
γραµµάτων το µέγεθος του πλαισίου της ετικέτας. Όλες οι ρυθµίσεις γίνονται από 
το παράθυρο των ιδιοτήτων (Properties). 

Επιλέξτε την πρώτες τρεις ετικέτες (Label 1, Label 2 και Label 3) και πηγαίνετε 
στην κατηγορία Layout, όπου επιλέγετε την εντολή AutoSize. Πατάτε το βέλος που 
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βρίσκεται δεξιά και επιλέγετε False. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην επιλέγεται 
αυτόµατα το µέγεθος της ετικέτας, αλλά να το ρυθµίζετε εσείς. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 70 

 

Στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή TextAlign, πατάτε το βέλος που βρίσκεται δεξιά 
και βλέπετε ότι εµφανίζεται µια σειρά από επιλογές για την θέση των γραµµάτων 
στο πλαίσιο. Επιλέγετε την µεσαία θέση (MiddleCenter). 

Επιλέγετε BorderStyle και πατάτε το βέλος που βρίσκεται δεξιά, όπου επιλέγετε 
την εντολή FixedSingle, η οποία προσθέτει ένα λεπτό περίγραµµα γύρο από το 
περίγραµµα.  

Επιλέγετε Font και πηγαίνετε στο τετράγωνο µε τις τρεις τελείες που βρίσκεται στα 
δεξιά, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό. Με αυτή την επιλογή, έχετε όλες τις ρυθµίσεις 
των γραµµατοσειρών. Η γραµµατοσειρά θα είναι Arial, έντονα µεγέθους 24. 

Επιλέγετε µόνο την πρώτη ετικέτα, κάνετε διπλό κλικ στην εντολή  Text και 
γράψτε 0. κάνετε το ίδιο και για τις ετικέτες 2 και 3. Στη συνέχεια µετακινείτε τις 
ετικέτες και αλλάζετε το µέγεθός τους, ώστε να απέχουν το ίδιο και να χωράει το 0 
µέσα τους. 

 

Η άλλη ετικέτα (Label 4) ρυθµίζετε ως εξής: 

� Στο Text επιλέγετε να γράψετε «Lucky Seven» 

� Στο Font επιλέγετε Arial, έντονη γραφή, 18 µέγεθος. 

� Στο AutoSize επιλέγετε True, οπότε το µέγεθος του πλαισίου προσαρµόζετε στο 
περιεχόµενο. 

� Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις γίνονται όπως και στις προηγούµενες ετικέτες. 

 

Επιλέγετε την ιδιότητα ForeColor και πατάτε το βέλος, οπότε εµφανίζεται µια 
παλέτα χρωµάτων, όπως βλέπετε στην εικόνα 71. επιλέγετε το βαθύ κόκκινο 
χρώµα. Βλέπετε ότι όλα τα γράµµατα πήραν αυτό το χρώµα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 71 

 

Εισαγωγή της εικόνας 

Η σειρά που ακολουθείται για την εισαγωγή της εικόνας είναι: 

Πατάτε το πλαίσιο εικόνας 

� Επιλέγετε την ιδιότητα SizeMode, πατάτε το βέλος και επιλέγετε StretchImage. 
Αυτή η ενέργεια γίνεται πριν την είσοδο της εικόνας, για την καλύτερη 
προσαρµογή της στο πλαίσιο που υπάρχει. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 72 

 

� Επιλέγετε την ιδιότητα Image και πηγαίνετε στο τετράγωνο µε τις τρεις τελείες 
που βρίσκεται στα δεξιά, κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό. Ανοίγει το παράθυρο 
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διαλόγου (Select Resource), απ’ όπου επιλέγετε το Local Resource και πατάτε 
την εντολή Import. 

� Πηγαίνετε στον φάκελο που είναι το αρχείο της εικόνας, επιλέγετε την εικόνα 
και πατάτε Open. 

� Η φωτογραφία εµφανίζεται στην φόρµα. 

Για να µην εµφανίζεται πάντοτε η εικόνα, αλλά να εµφανίζετε µόνο όταν το 
επιλέξετε, επιλέγετε την ιδιότητα Visible και πατάτε την ρύθµιση False. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 73 

 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  ∆ηµιουργήστε µια δική σας φόρµα µε τέσσερις αριθµούς. 

 



90 

 

  

∆ραστηριότητα 2η:   

Συγγραφή του κώδικα 

 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται ο κώδικας για την 
φόρµα της προηγούµενης δραστηριότητας. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων 

Μάθηµα: Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς 

∆ιδακτικές ενότητες: Συγγραφή του κώδικα 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

γ. ∆ιδακτικοί Στόχοι 

 

Σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιµορφούµενος αναµένεται: 

� Να γνωρίζει να γράφει τον κώδικα για µια φόρµα στην Visual Basic. 

� Να γνωρίσει την περιοχή εντολών της Visual Basic. 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριµία των µελών των οµάδων 
µεταξύ τους. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό της Visual 
Basic 2008. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
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Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Λογισµικά: Visual Basic 2008, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

Κάνετε διπλό κλικ στο «End», οπότε εµφανίζεται το παράθυρο επεξεργαστή κώδικα 
(εικόνα 74), όπου εµφανίζονται οι εντολές που σχετίζονται µε την φόρµα. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 74 

 

Με την ενέργεια αυτή που κάνατε, το Visual Studio πρόσθεσε αυτόµατα την πρώτη 
και την τελευταία γραµµή του κώδικα. Για τις υπόλοιπες ενέργειες θα 
δηµιουργήσετε υπορουτίνες ανάµεσα από αυτές. 

Για να γράψετε την εντολή για το «Spin», αρκεί να πάτε στη γραµµή εντολών και 
να επιλέξετε: 

View > Designer 

Οπότε θα εµφανιστεί ξανά η φόρµα.  
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Κάνετε διπλό κλικ πάνω στο «Spin» και ενηµερώνετε τον κώδικα για τις εντολές 
του κουµπιού αυτού. Με αυτό τρόπο οι εντολές εισέρχονται στον κώδικα, όπως 
βλέπετε στην εικόνα 75 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 75 

 

Μέχρι τώρα έχετε τις εντολές για τα δύο κουµπιά. Θα πρέπει να γράψετε τον 
κώδικα για τις ετικέτες και την εικόνα υπό µορφή υπορουτίνας. για τον λόγο αυτό 
θα γράψετε τις παρακάτω εντολές. 

 

PictureBox1.Visible = False      'απόκρυψη εικόνας 
        Label1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))     'επιλογή αριθµών 
        Label2.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 
        Label3.Text = CStr(Int(Rnd() * 10)) 
        'αν οποιοσδήποτε αριθµός είναι 7, εµφάνιση της εικόνας και 
        'αναπαραγωγή του ήχου 
        If (Label1.Text = "7") Or (Label2.Text = "7") Or (Label3.Text = "7") Then 
            PictureBox1.Visible = True 
            Beep() 

        End If 

Οι εντολές αυτές θα µπουν υπό µορφή υπορουτίνας ανάµεσα στο: 

 

Private Sub 

 . 

 . 

 . 

End Sub 

 

Εποµένως, ο κώδικας µετά την ολοκλήρωσή του θα έχει την µορφή που 
απεικονίζεται στην εικόνα 76 
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ΕΙΚΟΝΑ 76 

 

Εκτέλεση του προγράµµατος 

Το πρόγραµµα µπορείτε να το ανακαλέσετε µε έναν από τους παρακάτω τρόπος, 
µέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης. 

� Από την γραµµή εντολών επιλέγετε: 

Debug > Start Debugging 

� Από την βασική γραµµή εργαλείων να πατήσετε το κουµπί «Start Debugging» 
(εικόνα 74). 

� Να πατήσετε το πλήκτρο F5. 

 

Η εικόνα θα εµφανίζεται µόνο αν υπάρχει ο αριθµός 7 σε κάποιο τετράγωνο 
(εικόνα 77). 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 77 
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Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Γράψτε τον κώδικα για το πρόγραµµα της εφαρµογής της 
δραστηριότητας 1. 
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∆ραστηριότητα 3η:   

Μεταβλητές και Συναρτήσεις της Visual Basic 

 

α. Γενικά 

 

Η δραστηριότητα αφορά την εκµάθηση διαφόρων εντολών της Visual Basic. 

 

β. Ένταξη ∆ραστηριότητας στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Τάξη: Γ΄ Τάξη Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

Τοµέας: Ηλεκτρονικής 

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων & ∆ικτύων 

Μάθηµα: Εφαρµογές Προγραµµατισµού για Ηλεκτρονικούς 

∆ιδακτικές ενότητες: Μεταβλητές και Συναρτήσεις της Visual Basic 

∆ιδακτικές ώρες: 3 

 

 

δ. Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

Ρόλος οµάδας επιµορφούµενων 

Οι επιµορφούµενοι εξοικειώνονται µε τις µεταβλητές και της συναρτήσεις της  
Visual Basic. 

 

Ρόλος µελών κάθε οµάδας 

Οι επιµορφούµενοι που αποτελούν την οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους 
ρόλους 

 

Επιµορφούµενος Α: 1ος Μελετητής - Εκπρόσωπος οµάδας  

Είναι ο επιµορφούµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισµό της Visual 
Basic 2008. 

Αναλαµβάνει να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας στην κατανόηση των βασικών 
αρχών λειτουργίας του λογισµικού.  

 

Επιµορφούµενος Β: 2ος Μελετητής  

Στην παρούσα δραστηριότητα δεν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Επιµορφούµενος Γ: 3ος Μελετητής 

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 

 

Κάθε επιµορφούµενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

� Έναν υπολογιστή µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

� Έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

� Έντυπα µε οδηγίες για την επεξεργασία των εικόνων. 
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Λογισµικά: Visual Basic 2008, Microsoft Word, Outlook Express. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιµασία 

Ο επιµορφωτής κάνει µια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους. ∆ίνονται στους επιµορφούµενους προφορικές οδηγίες, 
στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε επιµορφούµενου καθώς και ο γενικότερος 
σκοπός της δραστηριότητας.  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 

 

Μεταβλητές στην Visual Basic 

Συµβαίνει συχνά κατά την συγγραφή προγραµµάτων, να προκύπτει η ανάγκη 
παράστασης µε συµβολικό τρόπο διαφόρων µεγεθών των οποίων οι τιµές 
µεταβάλλονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προγραµµάτων. Η συµβολική 
παράσταση γίνεται µε λέξεις που ονοµάζονται µεταβλητές (Variables).  

 Για κάθε µεταβλητή ο υπολογιστής δεσµεύει ένα τµήµα της κεντρικής µνήµης του, 
στο οποίο καταχωρείται η τιµή που δίνεται στην µεταβλητή από τις εντολές του 
προγράµµατος. 

Κανόνες ονοµασίας µεταβλητών  (και σταθερών) 

� Το όνοµα δεν πρέπει να συµπίπτει µε δεσµευµένες λέξεις (keywords), δηλ. 
λέξεις που έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόηµα για την Visual Basic. (π.χ. False, If, 
Case κλπ) 

� Τα ονόµατα πρέπει να αρχίζουν µε γράµµα. 

� Τα ονόµατα αποτελούνται από γράµµατα, αριθµούς και χαρακτήρες 
υπογράµµισης ( _ ). ∆εν επιτρέπονται άλλα σύµβολα (πχ σύµβολα στίξης, 
παρενθέσεις κλπ) ή κενά µέσα στα ονόµατα. 

� Τα ονόµατα δεν πρέπει να έχουν περισσότερους από 255 χαρακτήρες. 

� Γενικά τα ονόµατα πρέπει να είναι µικρά αλλά και να θυµίζουν αυτό που 
αντιπροσωπεύουν. 

� Τα ονόµατα µεταβλητών µπορούν να περιέχουν και ελληνικούς χαρακτήρες.    

 

Τύποι µεταβλητών 

Η ίδια διάκριση που συναντήσαµε στις σταθερές, υπάρχει και στις µεταβλητές. 
∆ηλαδή και οι µεταβλητές διακρίνονται σε: 

� Αριθµητικές µεταβλητές. 

� Λογικές µεταβλητές (ή δίτιµες). 

� Αλφαριθµητικές µεταβλητές ή µεταβλητές συµβολοσειρών.   

� Μεταβλητές ηµεροµηνιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

και απαιτούµενης µνήµης και περιοχών τιµών 

Τύποι δεδοµένων Μνήµη Αποδεκτές τιµές 

Byte  

(µικρός ακέραιος) 

1 byte Ακέραιοι από 0 έως 255 

Boolean 2 bytes True ή False 

Integer 2 bytes Ακέραιοι από –32.768 έως 32.768 

Long  

(µεγάλος ακέραιος) 

4 bytes Ακέραιοι από –2.147.483.648  

                 έως   2.147.483.648  

Currency  

(νόµισµα) 

8 bytes Από –922.337.203.685.477,5808 

έως    922.337.203.685.477,5807   

Single  

(απλής ακρίβειας) 

4 bytes Το 0 και πραγµατικοί µε απόλυτη τιµή 
µεταξύ  

1,401298 x 10-45 και 3,402823 x 1038 

Double  

(διπλής ακρίβειας) 

8 bytes Το 0 και πραγµατικοί µε απόλυτη τιµή 
µεταξύ 4,94065645841247 x 10-324 έως 

1,79769313486232 x 10308 

Date 8 bytes Από 1η Ιανουαρίου 100 έως 

 31η ∆εκεµβρίου 9999 

String 

(Μεταβλητού 
µεγέθους) 

10 bytes + 

Πλήθος 
χαρακτήρων 

Από 0 έως 2.000.000.000 χαρακτήρες 
περίπου 

String 

(Σταθερού 
µεγέθους) 

Πλήθος 
χαρακτήρων 

Από 1 χαρακτήρα έως 65.400 χαρακτήρες 
περίπου 

Variant 

(µε αριθµούς) 

16 bytes Κάθε αριθµητική τιµή που µπορεί να δεχτεί 
ο τύπος Double 

Variant 

(µε χαρακτήρες) 

22 bytes + 

Πλήθος 
χαρακτήρων 

Κάθε συµβολοσειρά που µπορεί να δεχτεί ο 
τύπος String µεταβλ. µεγέθους 

 

∆ήλωση µεταβλητής και επιλογή τύπου 

� Πριν γραφτεί το όνοµα µιας µεταβλητής σε ένα πρόγραµµα, καλό είναι να 
δηλωθεί η µεταβλητή και ο τύπος της, ώστε να δεσµευτεί ο κατάλληλος χώρος 
στη µνήµη και να προετοιµαστεί η Visual Basic για την χρήση της. 

� Η δήλωση της µεταβλητής γίνεται µε µια εντολή, η οποία αρχίζει συνήθως µε 
την λέξη Dim και συντάσσεται ως εξής: 

Dim όνοµα_µεταβλητής As τύπος 

όπου τύπος ένας από τους τύπους µεταβλητών του προηγούµενου πίνακα 
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� Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στην επιλογή του τύπου της µεταβλητής. Η 
λανθασµένη επιλογή µεταβλητής θα έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην 
εκτέλεση του προγράµµατος και την σπατάλη µνήµης του συστήµατος. Σε 
πολλές περιπτώσεις, είναι περισσότερες από µία οι αποδεκτοί από την Visual 
Basic τύποι µεταβλητών. Εδώ πρέπει να γίνει προσπάθεια επιλογής της 
µεταβλητής από υψηλότερη θέση του πίνακα.       

� Αν δεν δηλωθεί ο τύπος µιας µεταβλητής, τότε η Visual Basic την ορίζει ως 
Variant. 

� Για να επιβάλλεται η υποχρεωτική δήλωση κάθε µεταβλητής τότε στο µενού 
επιλέγουµε διαδοχικά Tools � Options � Editor και µαρκάρουµε το check box 
“Require Variable Declarations” 

 

Η εµβέλεια των σταθερών και µεταβλητών 

 Ως εµβέλεια (scope) µιας συµβολικής σταθεράς ή µιας µεταβλητής, ορίζουµε 
την περιοχή του κώδικα µέσα στην οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τιµή της.  

Η εµβέλεια καθορίζεται από δύο παράγοντες: 

� Από το σηµείο του προγράµµατος που θα γίνει η δήλωση της. 

� Από την κωδική λέξη που θα χρησιµοποιηθεί για την δήλωση. 

Έτσι προκύπτουν, ανάλογα µε την εµβέλεια τους τρία είδη συµβολικών σταθερών 
και µεταβλητών: 

� Τοπικές (Local) 

� Προγραµµατιστικής µονάδας (private) 

� Καθολικές (Public) 

 

Τοπικές σταθερές και µεταβλητές 

� Οι δηλωτικές εντολές σταθερών και µεταβλητών, γράφονται στην αρχή µιας 
υπορουτίνας, πρίν από τις άλλες εντολές της. Έτσι χρησιµοποιούνται µόνο µέσα 
στην υπορουτίνα, γι αυτό και ονοµάζονται τοπικές. 

� Η εντολή δήλωσης των τοπικών σταθερών αρχίζει µε την κωδική λέξη Const.     

� Η εντολή δήλωσης των τοπικών µεταβλητών αρχίζει µε την κωδική λέξη Dim. 

� Σε διαφορετικές υπορουτίνες του ίδιου προγράµµατος, µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε τοπικές σταθερές ή µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα, αφού η ισχύ 
της καθεµιάς είναι µέσα στην υπορουτίνα της. 

� Η κάθε τοπική µεταβλητή αρχικοποιείται µε την έναρξη της υπορουτίνας. Στην 
περίπτωση που δεν θέλουµε να αρχικοποιείται µια µεταβλητή µε την έναρξη της 
υπορουτίνας που ανήκει, την δηλώνουµε ως στατική, χρησιµοποιώντας την 
λέξη Static.  

� Κατά την αρχικοποίηση µιας µεταβλητής: 

� Αν αυτή είναι αριθµητική, της αποδίδεται η τιµή 0. 

� Αν αυτή είναι αλφαριθµητική, της αποδίδεται η τιµή“”  

� Αν αυτή είναι λογική, της αποδίδεται η τιµή False. 

 

Σταθερές και µεταβλητές προγραµµατιστικής µονάδας 

� Εάν κρίνεται απαραίτητη η χρήση µιας σταθερής ή µεταβλητής σε περισσότερες 
από µια υπορουτίνες µιας προγραµµατιστικής µονάδας (βασικής ή φόρµας), τότε 
αυτή πρέπει να δηλωθεί στο τµήµα δηλώσεων της προγραµµατιστικής µονάδας. 

� Για την δήλωση των σταθερών, προαιρετικά πριν από την λέξη Const µπορεί να 
τοποθετηθεί η λέξη Private. 
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� Για την δήλωση των µεταβλητών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γνωστή κωδική 
λέξη Dim, αν και συνηθίζεται αντί αυτής να χρησιµοποιείται η λέξη Private. Οι 
δύο λέξεις σε αυτή την περίπτωση είναι ισοδύναµες.  

 

Πράξεις και παραστάσεις 

Στην Visual Basic µπορούµε να έχουµε πράξεις µεταξύ σταθερών και µεταβλητών 
ίδιου αλλά και διαφορετικού τύπου. 

Οι πράξεις και παραστάσεις που υποστηρίζει η Visual Basic είναι: 

� Αριθµητικές 

� Συµβολοσειρών 

� Ηµεροµηνίες  

 

Αριθµητικές πράξεις & παραστάσεις 

Οι αριθµητικές πράξεις που µπορεί να εκτελέσει η Visual Basic φαίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πράξη Σύµβολο 

Πρόσθεση + 

Αφαίρεση - 

Πολλαπλασιασµός * 

∆ιαίρεση / 

Ακέραια διαίρεση \ 

Modulo mod 

Ύψωση σε δύναµη ^ 

 

 

Πράξεις µεταξύ ηµεροµηνιών 

Η Visual Basic διαχειρίζεται τις ηµεροµηνίες όπως τους αριθµούς. ∆ηλαδή αν 
αφαιρέσουµε δύο ηµεροµηνίες θα βρούµε την χρονική τους διαφορά, ή αν 
προσθέσουµε έναν αριθµό σε µια ηµεροµηνία θα βρούµε µια ηµεροµηνία κάποιες 
ηµέρες µετά.  

 

Σταθερές και µεταβλητές παραστάσεις 

� Οι σταθερές (Constants) είναι αριθµοί ή σύµβολα ή λεκτικά ή ηµεροµηνίες που 
δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος. 

� Οι µεταβλητές (Variables), ορίζονται ως ποσότητες που η τιµή τους µπορεί να 
µεταβληθεί από τις εντολές του προγράµµατος, µε στόχο να αποθηκεύουµε 
προσωρινά κάποιες τιµές, ώστε να χρησιµοποιηθούν σε κάποια άλλα σηµεία του 
προγράµµατος ή σε επόµενες χρονικές στιγµές. 

� Οι παραστάσεις σχηµατίζονται από σύνθεση σταθερών και µεταβλητών που 
συνδέονται µεταξύ τους µε πράξεις. 
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Σταθερές (Constans) 

Η Visual Basic διαθέτει τέσσερα είδη σταθερών: 

� Αριθµητικές σταθερές (Numeric constants): Αριθµητικές σταθερές είναι η κάθε 
µορφής αριθµοί. Και εδώ υπάρχει µια διάκριση σε δύο είδη αριθµητικών 
σταθερών 

� Στις ακέραιες (integer)  οι οποίες παριστάνουν ακέραιους αριθµούς και 

� Στις πραγµατικές (real) οι οποίες παριστάνουν πραγµατικούς αριθµούς.  

� Λογικές σταθερές (Boolean constants): είναι οι True (Αληθές) και False 
(Ψευδές). Είναι κωδικές λέξεις και χρησιµοποιούνται ως συµβολισµοί σταθερών. 

� Χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται να ληφθεί απόφαση. 

� Αλφαριθµητικές σταθερές (String constants): Αλφαριθµητικές σταθερές είναι οι 
«λέξεις», οι «φράσεις» και γενικά οι σειρές συµβόλων που αποτελούνται από 
γράµµατα, ψηφία και ειδικά σύµβολα. 

� Σταθερές ηµεροµηνιών (Dates constants): Περικλείονται µεταξύ συµβόλων # 
και ακολουθούν τον αµερικανικό τρόπο συµβολισµού µε γενική µορφή:  

#µµ/ηη/εεεε# 

 

Αλφαριθµητικές συναρτήσεις 

Αλφαριθµητικές είναι οι συναρτήσεις που είτε η τιµή τους είναι αλφαριθµητική, είτε 
περιέχουν τουλάχιστον µια αλφαριθµητική ποσότητα. 

Οι αλφαριθµητικές συναρτήσεις στην Visual Basic είναι: 

  

Συνάρτηση Λειτουργία 

Asc(a) Ο κωδικός αριθµός ASCII του πρώτου χαρακτήρα του a 

Chr(x) Ο χαρακτήρας ASCII του αριθµού x 

Insrt(x,a,b) Η θέση του b µέσα στο a, σρχίζοντας από το x 

Lcase(a) Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά 

Len(x) Το πλήθος των χαρακτήρων του x 

Left (a,x) Οι x πρώτοι χαρακτήρες του a 

Ltrim (a) Αφαιρεί τα διαστήµατα από την αρχή του a  

Mid (a,x,y) y χαρακτήρες του a αρχίζοντας από τον x-στό 

Right (a,x) Οι x τελευταίοι χαρακτήρες του a 

Rtrim (a) Αφαιρεί τα διαστήµατα από το τέλος του a 

Space (x) Η συµβολοσειρά που αποτελείται από x διαστήµατα 

String (x,a) Μια συµβολοσειρά από x όµοιους χαρακτήρες  a 

Trim (a) Αφαιρεί τα διαστήµατα από την αρχή και το τέλος  

Ucase (a) Μετατροπή πεζών σε κεφαλαία  

Οι παράµετροι a,b δηλώνουν αλφαριθµητικές ποσότητες 

Ενώ οι x,y δηλώνουν αριθµητικές ποσότητες 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Abs (x) x Απόλυτη τιµή του χ 

Atn (x) τοξεφx Τόξο εφαπτοµένης x 

Cos (x) συνx Συνηµίτονο x 

Exp (x) ex ∆ύναµη µε βάση τον αριθµό e 

Fix (x)   Αποκοπή των ψηφίων µετά την υποδιαστολή 

Int (x) [x] Ακέραιο µέρος του x 

Log (x) lnx Νεπέρειος λογάριθµος του x  

Rnd (x)   Τυχαίος αριθµός από το (0,1) 

Sgn (x)   Πρόσηµο του x 

Sin (x) ηµx Ηµίτονο του x 

Sqr (x) x Τετραγωνική ρίζα του x 

Tan (x) εφx Εφαπτοµένη του x 

 

 

Συναρτήσεις ηµεροµηνιών – ωρών 

Οι συναρτήσεις ηµεροµηνιών και ώρας είναι µια σηµαντική κατηγορία 
συναρτήσεων που εκτελούν πολλούς και πολύπλοκους υπολογισµούς. 

Οι συναρτήσεις ηµεροµηνιών στην Visual Basic είναι: 

  

Συνάρτηση Λειτουργία 

Date ( ) Τρέχουσα ηµεροµηνία. 

DateSerial (y,m,d) Ηµεροµηνία από έτος, µήνα, ηµέρα.  

DateValue (v) Μετατροπή σε ηµεροµηνία. 

Day (d) Ηµέρα χρονικής στιγµής. 

Hour (d) Ώρα χρονικής στιγµής. 

Minute (d) Λεπτά χρονικής στιγµής. 

Month (d) Μήνας χρονικής στιγµής. 

Now () Τρέχουσα χρονική στιγµή. 

Second (d) ∆ευτερόλεπτα χρονικής στιγµής. 

Timer Τα δευτερόλεπτα που πέρασαν από τα µεσάνυχτα. 

TimeSerial (h,m,s)  Ώρες από ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα.  

TimeValue (v) Μετατροπή σε ώρα. 

Year (d) Έτος χρονικής στιγµής. 

WeekDay (d) Ηµέρα της εβδοµάδας. 

IsDate (v) Ελέγχει αν η παράµετρος αποτελεί ηµεροµηνία. 
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Στάδιο 3ο:  Εφαρµογή  

Βήµα 1ο:  Να κατασκευάσετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει την ηλικία σας σε 
ηµέρες. 

 

Βήµα 2ο: Στην σχεδίαση της φόρµας θα χρησιµοποιήσετε Frame για τα αντικείµενα 
του αποτελέσµατος. Πρώτα θα τοποθετήσετε το Frame και έπειτα τα αντικείµενα 
πάνω σε αυτό. Το Frame δεν θα είναι ορατό µε το φόρτωµα της φόρµας (µέσα στο 
Frame θα τοποθετήσετε Label και TextBox αποτελέσµατος, συνιστώµενη ονοµασία: 
FraResult 

 

Βήµα 3ο:  Στην σχεδίαση της φόρµας θα χρησιµοποιήσετε Timer ο κώδικας του 
οποίου θα ενηµερώνει ένα TextBoxt µε την τρέχουσα ηµεροµηνία (συνιστώµενη 
ονοµασία: TxtToday). Αυτό το TextBox δεν θα είναι ορατό. 

 

Βήµα 4ο:  Θα κάνετε χρήση της συνάρτησης DateValue για τα περιεχόµενα των 
TextBox, µε τα οποία θα γίνει η αφαίρεση 
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