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∆ραστηριότητα Εκµάθησης 

Κατασκευή µοντέλου και προσοµοίωσης: 

Μελέτη ελεύθερης πτώσης 
 Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, θα κατασκευάσετε ένα µαθηµατικό 
µοντέλο που συσχετίζει τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση ενός αντικειµένου, 
χρησιµοποιώντας τους νόµους της κίνησης εκφρασµένους υπό µορφή διαφορικών 
εξισώσεων. Θα κατασκευάσετε ένα απλό µοντέλο ενός αντικειµένου σε ελεύθερη 
πτώση, όπως µίας µπάλας που πέφτει από ένα πολύ ψηλό κτίριο ή έναν πύργο, αν 
αγνοήσουµε την αντίσταση του αέρα. Στη συνέχεια θα διερευνήσετε πώς επηρεάζεται 
το µοντέλο όταν γίνονται µεταβολές στις παραµέτρους και τις αρχικές συνθήκες του. 
Θα µάθετε πώς να προσαρµόζετε τις προβολές του µοντέλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να δίνετε έµφαση στα χαρακτηριστικά που σας ενδιαφέρουν. Θα µάθετε επίσης πώς να 
εξαγάγετε γραφήµατα και δεδοµένα σε άλλα προγράµµατα. Η δραστηριότητα αναλύεται 
σε βήµατα: 

1. Κατασκευή του µοντέλου της ελεύθερης πτώσης αντικειµένου. 
2. Προσαρµογή του παραθύρου Γράφηµα. 
3. Καθορισµός πρόσθετων περιπτώσεων. 
4. ∆ηµιουργία κινούµενης παρουσίασης του µοντέλου. 
5. Εµφάνιση αποτελεσµάτων σε πίνακα τιµών. 

 

ΒΗΜΑ 1. Κατασκευή του µοντέλου της ελεύθερης πτώσης αντικειµένου (µε 
χρήση διαφορικών εξισώσεων). 
 
 Στο πρώτο βήµα αυτής της δραστηριότητας, θα κατασκευάσετε ένα µοντέλο µε 
τρεις εξισώσεις, οι οποίες ορίζουν τη σχέση ανάµεσα στη θέση, την ταχύτητα και την 
επιτάχυνση βάσει των νόµων του Νεύτωνα για την κίνηση των σωµάτων. 
 
1. Αν το πρόγραµµα Modellus δεν είναι ακόµα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιό του. 
 
2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Μοντέλο, στη συνέχεια γράψτε σε ξεχωριστές σειρές 
τις ακόλουθες δύο εξισώσεις που ορίζουν τη σχέση ανάµεσα στη θέση, την ταχύτητα 
και την επιτάχυνση: dy/dt=υy  και dυy/dt=ay . 
Καθώς γράφετε τις εξισώσεις, τα τµήµατα κειµένου που 
το Modellus διερµηνεύει ως µεταβλητές εµφανίζονται 
µε πράσινη γραφή. Τα τµήµατα κειµένου που 
διερµηνεύει ως ονόµατα συναρτήσεων και µαθητικούς 
τελεστές εµφανίζονται µε µαύρη γραφή. Οι 
διαµορφωµένοι τύποι πρέπει να εµφανίζονται ως εξής: 
 
3. Για να µείνει αυτό το µοντέλο απλό, θα 
θεωρήσετε ότι η µόνη δύναµη που ασκείται στο αντικείµενο είναι η δύναµη που 
οφείλεται στη βαρύτητα. Γράψτε αυτόν τον τύπο στο παράθυρο Μοντέλο για να 
καταχωρήσετε ως συνιστώσα της κατακόρυφης επιτάχυνσης την επιτάχυνση της 
βαρύτητας: ay=-g . 
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4. Κάντε κλικ στο ∆ιερµηνεία. Το Modellus διερµηνεύει τους 
τύπους που έχετε γράψει και εµφανίζει στο παράθυρο Αρχικές 
συνθήκες τις παραµέτρους που µπορείτε να µεταβάλετε. 
 
 Επειδή αυτό το µοντέλο περιλαµβάνει διαφορικές 
εξισώσεις, το Modellus εµφανίζει στο παράθυρο Αρχικές 
συνθήκες και τις µεταβλητές στις οποίες µπορείτε να 
καταχωρήσετε αρχικές τιµές. 
 
5. Για να εµφανίσετε όλες τις παραµέτρους και τις αρχικές 
τιµές του µοντέλου, αλλάξτε το µέγεθος του παραθύρου Αρχικές συνθήκες τραβώντας 
οποιαδήποτε πλευρά του. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε πόσο τµήµα του παραθύρου 
θα διατίθεται στις παραµέτρους και πόσο στις αρχικές συνθήκες, σύροντας την γκρίζα 
διαχωριστική ράβδο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 
 
6. Γράψτε “9.8”, το µέγεθος της επιτάχυνσης που οφείλεται στο βαρυτικό πεδίο της 
γης, στη µεταβλητή “g”. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε συνεπείς µονάδες για όλες τις 
τιµές του µοντέλου σας. Επειδή, για παράδειγµα, η τιµή της βαρύτητας καθορίστηκε να 
είναι 9.8 (µέτρα ανά δευτερόλεπτο^2), η απόσταση πρέπει να µετριέται σε µέτρα και ο 
χρόνος πρέπει να µετριέται σε δευτερόλεπτα. 
 
7. Γράψτε “375” ως τιµή της µεταβλητής “y”, που είναι το ύψος από το οποίο 
πέφτει το αντικείµενο. Αυτό σηµαίνει 375 µέτρα (περίπου το ύψος ενός κτιρίου 100 
ορόφων). 
 
8. Καθορίστε ως τιµή για τη µεταβλητή “υy”, 
που είναι η αρχική κατακόρυφη ταχύτητα του 
αντικειµένου, το “0”.Σε αυτή την πρώτη 
περίπτωση, θα αφήσετε απλώς το αντικείµενο να 
πέσει.  
 
9. Ανοίξτε το µενού Παράθυρο και επιλέξτε 
Νέο γράφηµα. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο 
Γράφηµα.  
 
10. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση του 
παραθύρου Έλεγχος. Καθώς το µοντέλο 
εκτελείται, το Modellus εµφανίζει στο παράθυρο Γράφηµα ένα γράφηµα του y ως προς 
το t. Κάντε κλικ στο κουµπί Προσαρµογή για να αλλάξετε αυτόµατα την κλίµακα των 
αξόνων του γραφήµατος. 
 
11. Ανοίξτε το µενού Αρχείο και επιλέξτε Αποθήκευση. Αυτό είναι ένα καλό σηµείο 
για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πριν συνεχίσετε µε τα επόµενα βήµατα της 
δραστηριότητας αυτής. 
 
 Κατασκευάσατε ένα µοντέλο ενός αντικειµένου που πέφτει λόγω της βαρύτητας 
της γης. ∆ηµιουργήσατε επίσης ένα γράφηµα µε τη µεταβαλλόµενη τιµή του y (του 
ύψους του αντικειµένου) ως προς το χρόνο. Το Modellus σας προσφέρει πολλές 
εναλλακτικές επιλογές για να προσαρµόσετε το παράθυρο Γράφηµα και να εστιάσετε 
την προσοχή σας στα αποτελέσµατα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στο επόµενο 
βήµα θα διερευνήσετε αρκετές από αυτές τις εναλλακτικές επιλογές. 
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ΒΗΜΑ 2. Προσαρµογή του παραθύρου Γράφηµα. 
 
 Σε αυτό το βήµα, θα διερευνήσετε τις εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει το 
Modellus για την προσαρµογή του παραθύρου Γράφηµα. Θα µάθετε πώς: α)να 
επιλέξετε τις µεταβλητές που αποτυπώνει το Modellus, β)να θέσετε όρια και κλίµακα 
για τους άξονες x και y, γ)να µεταφέρετε γραφήµατα σε άλλα προγράµµατα. Το 
παράθυρο Μοντέλο πρέπει να περιέχει τρεις τύπους που ορίζουν το µοντέλο και το 
παράθυρο Αρχικές συνθήκες πρέπει να περιέχει τις παραµέτρους και τις αρχικές τιµές 
της πρώτης περίπτωσης που διερευνήσατε στο βήµα 1. 
 
 Επιλέξτε τις µεταβλητές που θέλετε να αποτυπώνει το Modellus στο παράθυρο 
Γράφηµα, από την κυλιόµενη λίστα που βρίσκεται στα αριστερά του γραφήµατος. 
Μπορείτε να επιλέξετε είτε µία µόνο µεταβλητή, είτε περισσότερες από µία µεταβλητές, 
κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Control ενώ επιλέγετε τις επιπλέον µεταβλητές από 
την κυλιόµενη λίστα. 
 
1. Επιλέξτε το “υy” από την κυλιόµενη 
λίστα για να αποτυπώσετε τη συνιστώσα της 
κατακόρυφης ταχύτητας του σωµατιδίου ως 
προς το χρόνο. Παρατηρήστε ότι η ταχύτητα 
ξεκινά από το 0 και µειώνεται ευθύγραµµα. Ο 
ρυθµός µεταβολής, dυy/dt, είναι σταθερός 
και ισούται µε τη συνιστώσα της 
κατακόρυφης επιτάχυνσης, “-g”. 
 
2. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
Control ενώ κάνετε κλικ στη µεταβλητή “y” 
για να την προσθέσετε στην επιλογή σας. 
Παρατηρήστε ότι ο ρυθµός µεταβολής του ύψους, dy/dt, είναι ίσος µε την κατακόρυφη 
συνιστώσα της ταχύτητας. Αφού η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας αυξάνεται 
διαρκώς µε αρνητικό πρόσηµο σε κάθε δευτερόλεπτο, η µεταβολή του ύψους αυξάνεται 
κι αυτή σε κάθε δευτερόλεπτο που περνά. 
 
3. Επιλέξτε τη µεταβλητή “y” από την 
κυλιόµενη λίστα χωρίς να πατήσετε το 
πλήκτρο Control. Οι τιµές της κατακόρυφης 
συνιστώσας της ταχύτητας αφαιρούνται από 
το παράθυρο Γράφηµα και εµφανίζονται µόνο 
οι τιµές του ύψους. 
 
 Μπορείτε να καθορίσετε τα όρια των 
αξόνων στο παράθυρο Γράφηµα για να 
εστιάσετε την προσοχή σας στις τιµές που 
σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, για παράδειγµα, 
να ορίσετε στον άξονα y την ελάχιστη και τη 
µέγιστη τιµή, έτσι ώστε να εµφανίζεται µόνο 
το διάστηµα των τιµών όπου η µπάλα είναι πάνω από το έδαφος (y >0). 
 
4. Κάντε κλικ στο Επιλογές του παραθύρου Γράφηµα. Εµφανίζεται το παράθυρο 
διαλόγου Επιλογές. 
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5. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου “Aυτόµατη κλίµακα” του 
παραθύρου διαλόγου Επιλογές, προκειµένου να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη 
κλίµακα. 
 
6. Γράψτε “0” ως ελάχιστη τιµή και 
“500” ως µέγιστη τιµή του άξονα y. 
 
7. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για 
να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου 
Επιλογές. Το παράθυρο Γράφηµα 
επανασχεδιάζεται χρησιµοποιώντας τη 
νέα κλίµακα των αξόνων. 
 
 Μπορείτε να µεταφέρετε την 
εικόνα που εµφανίζεται στο παράθυρο Γράφηµα σε κάποιο άλλο πρόγραµµα για 
περαιτέρω επεξεργασία.  
 
8. Ανοίξτε το µενού Επεξεργασία και επιλέξτε Αντιγραφή. 
 
9. Μεταβείτε στο πρόγραµµα όπου θέλετε 
να µεταφέρετε την εικόνα. Στη συνέχεια, 
ανοίξτε το µενού Επεξεργασία (Edit) και 
επιλέξτε Επικόλληση (Paste). Η εικόνα σας θα 
παρουσιάζει µια µορφή όπως η διπλανή. 
 
10. Ανοίξτε το µενού Αρχείο και επιλέξτε 
Αποθήκευση. Αυτό είναι ένα καλό σηµείο για 
να αποθηκεύσετε την εργασία σας, πριν 
συνεχίσετε µε τα επόµενα βήµατα της 
δραστηριότητας εκµάθησης. 
 
 Μέχρι τώρα, έχετε προσαρµόσει τον 
τρόπο που εµφανίζει τα δεδοµένα µίας µόνο περίπτωσης το παράθυρο Γράφηµα. Για να 
καταλάβετε καλύτερα την επίδραση που έχει στο µοντέλο η βαρύτητα, το αρχικό ύψος 
και η αρχική κατακόρυφη ταχύτητα, στο επόµενο βήµα µπορείτε να καθορίσετε µερικές 
περιπτώσεις µε εναλλακτικές τιµές και να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. 

ΒΗΜΑ 3. Καθορισµός πρόσθετων περιπτώσεων. 
 Σε αυτό το βήµα, θα καθορίσετε πρόσθετες περιπτώσεις έτσι ώστε να 
διαφοροποιήσετε τις παραµέτρους και τις αρχικές τιµές που επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά του µοντέλου σας και θα συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. Θα µάθετε πώς: 
α)να αλλάζετε την αρχική κατακόρυφη ταχύτητα, για να κατασκευάσετε ένα µοντέλο 
όπου θα πετάτε την µπάλα προς τα πάνω αντί να την αφήνετε να πέσει, καθώς και β)να 
αλλάζετε την τιµή της βαρύτητας, για να κατασκευάσετε ένα µοντέλο όπου θα 
φαίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης στη σελήνη. Το παράθυρο Μοντέλο 
πρέπει να περιέχει τρεις τύπους και το παράθυρο Αρχικές συνθήκες πρέπει να περιέχει 
τις παραµέτρους και τις αρχικές τιµές της πρώτης περίπτωσης που διερευνήσατε στο 
βήµα 1. 
 
1. Ανοίξτε το µενού Περίπτωση και επιλέξτε Προσθήκη. Εµφανίζεται µία νέα 
περίπτωση στο παράθυρο Αρχικές συνθήκες. Οι τιµές των παραµέτρων που 
χρησιµοποιούνται στην περίπτωση 1 αντιγράφονται ως αρχικές τιµές της περίπτωσης 2. 
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Παρατηρήστε ότι η επικεφαλίδα της περίπτωσης 2 είναι πράσινη, 
εποµένως τα δεδοµένα αυτής της περίπτωσης θα είναι πράσινα, 
όταν γίνει το γράφηµα µε τα αποτελέσµατα. 
 
2. Γράψτε “40” ως τιµή της µεταβλητής “υy”, που είναι η αρχική 
κατακόρυφη ταχύτητα της µπάλας στην περίπτωση 2. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πετάξετε την µπάλα προς τα πάνω µε ταχύτητα 
40 µέτρων το δευτερόλεπτο (περίπου 90 µίλια την ώρα).  
 
3. Κάντε κλικ στο µικρό πράσινο κουµπί στο πάνω µέρος του 
παραθύρου Γράφηµα, για να αποτυπωθούν στο γράφηµα τα 
αποτελέσµατα και της περίπτωσης 2 πέρα από την περίπτωση 1. 
 
4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη στην κυλιόµενη λίστα η 
µεταβλητή “y”, το ύψος από το οποίο πέφτει η µπάλα. 
 
5. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση του παραθύρου Έλεγχος. Ενώ το µοντέλο 
εκτελείται, εµφανίζονται στο παράθυρο Γράφηµα τα αποτελέσµατα των δύο 
περιπτώσεων. 
 
6. Ανοίξτε το µενού Περίπτωση και επιλέξτε Προσθήκη. Εµφανίζεται στο παράθυρο 
Αρχικές συνθήκες ακόµα µία περίπτωση. Οι τιµές των παραµέτρων που 
χρησιµοποιούνται στην περίπτωση 2 αντιγράφονται ως αρχικές τιµές της περίπτωσης 3. 
Παρατηρήστε ότι η επικεφαλίδα της περίπτωσης 3 είναι µοβ, εποµένως τα δεδοµένα 
αυτής της περίπτωσης θα είναι µοβ, όταν γίνει το γράφηµα µε τα αποτελέσµατα. 
 
7. Στην περίπτωση 3, γράψτε “1.67” ως τιµή της 
µεταβλητής “g”, για να κατασκευάσετε ένα µοντέλο της 
επιτάχυνσης της βαρύτητας στη σελήνη.  
 
8. Γράψτε “0” ως τιµή της µεταβλητής “υy”, που είναι η 
αρχική κατακόρυφη ταχύτητα της µπάλας. Στην περίπτωση 
αυτή, θα αφήσετε την µπάλα να πέσει και θα παρατηρήσετε τη 
συµπεριφορά της στο βαρυτικό πεδίο της σελήνης.  
 
9. Κάντε κλικ στο µικρό µοβ κουµπί στο πάνω µέρος του παραθύρου Γράφηµα, για 
να αποτυπωθούν στο γράφηµα τα αποτελέσµατα της περίπτωσης 3. 
 
10. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση του παραθύρου 
Έλεγχος. Ενώ το µοντέλο εκτελείται, στο παράθυρο Γράφηµα 
εµφανίζονται τα αποτελέσµατα και των τριών περιπτώσεων. 
 
11. Ανοίξτε το µενού Αρχείο και επιλέξτε Αποθήκευση. Αυτό 
είναι ένα καλό σηµείο για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, 
πριν συνεχίσετε µε τα επόµενα βήµατα της δραστηριότητας 
εκµάθησης. 
 
 Για να κατανοήσετε καλύτερα τα αποτελέσµατα της βαρύτητας και της αρχικής 
κατακόρυφης ταχύτητας στο µοντέλο, µπορείτε να καθορίσετε ακόµη περισσότερες 
περιπτώσεις και να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. Μέχρι τώρα, έχετε αποτυπώσει το 
ύψος της µπάλας σε ελεύθερη πτώση ως προς το χρόνο για διαφορετικές περιπτώσεις 
βαρύτητας και αρχικής κατακόρυφης ταχύτητας. Στο επόµενο βήµα µπορείτε να µάθετε 
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πολλά για τη συµπεριφορά του µοντέλου δηµιουργώντας µία κινούµενη παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων και προσαρτώντας διανύσµατα που θα εµφανίζουν τις τιµές των 
µεταβλητών ενώ το µοντέλο εξελίσσεται. 

ΒΗΜΑ 4. ∆ηµιουργία κινούµενης παρουσίασης του µοντέλου. 
 
 Σε αυτό το βήµα, θα κατασκευάσετε µία κινούµενη παρουσίαση του µοντέλου. 
Θα µάθετε πώς: α)να δηµιουργείτε ένα αντικείµενο, η κατακόρυφη θέση του οποίου 
καθορίζεται από την τιµή του y, καθώς και β)να προσθέτετε ένα διάνυσµα στην 
παρουσίαση, για να εµφανίζετε την τιµή και τη διεύθυνση της κατακόρυφης ταχύτητας 
του αντικειµένου ενώ το µοντέλο εξελίσσεται.  
Το παράθυρο Μοντέλο πρέπει να περιέχει τρεις τύπους και το παράθυρο Αρχικές 
συνθήκες πρέπει να περιέχει τις τρεις περιπτώσεις που διερευνήσατε στα προηγούµενα 
βήµατα. 
 
1. Ανοίξτε το µενού Παράθυρο και επιλέξτε Νέα παρουσίαση. Εµφανίζεται ένα νέο 
παράθυρο Παρουσίαση. 
 
2. Κάντε κλικ στο εργαλείο 
Σωµατίδιο στη γραµµή εργαλείων, 
τοποθετήστε το δείκτη στο µέσο του 
παραθύρου Παρουσίαση και κάντε κλικ 
µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. 
Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
Σωµατίδιο, έτσι ώστε να καθορίσετε τις 
ιδιότητες του σωµατιδίου.  
 
3. Αν το “Σωµατίδιο” δεν είναι 
επιλεγµένο ως τύπος Σωµατιδίου, 
ανοίξτε το αναδυόµενο µενού και 
επιλέξτε Σωµατίδιο.  
 
4. Καταχωρήστε την κατακόρυφη θέση του σωµατιδίου στη µεταβλητή “y”, που 
είναι το ύψος από το οποίο πέφτει ελεύθερα το αντικείµενο. Αφήστε την οριζόντια θέση 
καταχωρηµένη στο “0” (σταθερά).  
 
5. Επειδή το διάστηµα των τιµών του y είναι πολύ µεγάλο (από 0 ως 500), πρέπει 
να καταχωρήσετε ένα συντελεστή κλίµακας, προκειµένου να εµφανιστεί στο παράθυρο 
Παρουσίαση ένα εµφανίσιµο ποσοστό της κίνησης. 
Γράψτε “5” ως συντελεστή κλίµακας για να µειώσετε 
κατά 5 φορές το ποσοστό της κίνησης που εµφανίζεται 
στον άξονα y.  
 
6. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου Σωµατίδιο. 
 
7. Επιλέξτε την περίπτωση της οποίας θέλετε να 
δηµιουργήσετε κινούµενη παρουσίαση, κάνοντας κλικ σε ένα από τα µικρά έγχρωµα 
κουµπιά στο πάνω µέρος του παραθύρου Παρουσίαση. 
 
8. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση του παραθύρου Έλεγχος. Καθώς το µοντέλο 
εκτελείται, στο παράθυρο Παρουσίαση εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. Η µπάλα 
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επιταχύνει καθώς πέφτει, απεικονίζοντας το αποτέλεσµα της βαρύτητας στην µπάλα 
όσο περνά ο χρόνος. 
 
9. Κάντε κλικ στο κουµπί Πρώτη τιµή για να επιστρέψει το µοντέλο σας στην 
αρχική του κατάσταση. 
 
 Στη συνέχεια, θα προσθέσετε ένα διάνυσµα που θα εµφανίζει την κατακόρυφη 
ταχύτητα της µπάλας ενώ ο χρόνος περνά, για να γίνει η παρουσίαση ακόµη πιο 
διαφωτιστική. 
 
10. Κάντε κλικ στο εργαλείο ∆ιάνυσµα στη γραµµή εργαλείων, τοποθετήστε το 
δείκτη δεξιά στο παράθυρο Παρουσίαση και κάντε κλικ µε το αριστερό κουµπί του 
ποντικιού. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ∆ιάνυσµα για να επεξεργαστείτε τις 
ιδιότητές του. 
 
11. Καταχωρήστε την κατακόρυφη συνιστώσα του διανύσµατος στη µεταβλητή “υy”, 
που είναι η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας της µπάλας που βρίσκεται σε 
ελεύθερη πτώση. Αφήστε την οριζόντια συνιστώσα καταχωρηµένη στο “0” (σταθερά).  

 
12. Επιλέξτε τα Όνοµα, 
Τιµή, Άξονας και Βέλος στο 
τµήµα Χαρακτηριστικά του 
παραθύρου διαλόγου 
∆ιάνυσµα. 
 
13. Κάντε κλικ στο κουµπί 
ΟΚ για να κλείσετε το 
παράθυρο διαλόγου 
∆ιάνυσµα. 
 
14. Κάντε κλικ στο κουµπί 
Εκκίνηση του παραθύρου 
Έλεγχος. Καθώς το µοντέλο 
εκτελείται, το διάνυσµα 
εµφανίζει την τιµή και τη 
διεύθυνση της κατακόρυφης 
ταχύτητας της µπάλας. 
 
15. Κάντε κλικ στο κουµπί Πρώτη τιµή για 
να επιστρέψει το µοντέλο σας στην αρχική 
του κατάσταση. 
 
 Μπορείτε να διευρύνετε την 
παρουσίαση συνδέοντας το διάνυσµα που 
µόλις δηµιουργήσατε µε τη µπάλα που 
πέφτει. 
 
16. Σύρετε το διάνυσµα πάνω στη µπάλα, 

και αφήστε το κουµπί του ποντικιού 
µόλις ο δείκτης αλλάξει και γίνει κόµπος. 
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17. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται κάντε κλικ στο κουµπί Ναι για να 
επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να προσαρτήσετε το διάνυσµα στο αντικείµενο που πέφτει. Το 
διάνυσµα τώρα έχει συνδεθεί µε το αντικείµενο που πέφτει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Κάντε κλικ στο κουµπί Εκκίνηση του παραθύρου Έλεγχος. 
 
 Μέχρι τώρα, έχετε δηµιουργήσει γραφήµατα και κινούµενες παρουσιάσεις του 
ύψους της µπάλας που πέφτει ως προς το χρόνο για διάφορες περιπτώσεις βαρύτητας 
και αρχικής κατακόρυφης ταχύτητας. Παρόλο που αυτές οι γραφικές αναπαραστάσεις 
βοηθούν πάρα πολύ στην κατανόηση, στο επόµενο βήµα θα µάθετε πώς να εµφανίσετε 
τις πραγµατικές τιµές των δεδοµένων σε πίνακα. 
 

ΒΗΜΑ 5. Εµφάνιση αποτελεσµάτων σε πίνακα τιµών. 
 
 Σε αυτό το βήµα θα µάθετε πώς: α)να εµφανίζετε σε ένα πίνακα τιµών τα 
αποτελέσµατα οποιασδήποτε από τις περιπτώσεις που έχετε διερευνήσει, καθώς και 
β)να µεταφέρετε τα δεδοµένα αυτά σε ένα πρόγραµµα λογιστικού φύλλου ή 
στατιστικής ανάλυσης. Tο παράθυρο Μοντέλο πρέπει να περιέχει τρεις τύπους και το 
παράθυρο Αρχικές συνθήκες πρέπει να περιέχει τις τρεις περιπτώσεις που διερευνήσατε 
στα προηγούµενα βήµατα. 
 
1. Ανοίξτε το µενού Παράθυρο και επιλέξτε 
Νέος πίνακας τιµών. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο 
Πίνακας τιµών. 
 
2. Επιλέξτε στην κυλιόµενη λίστα τη µεταβλητή 
“t”. Στο παράθυρο Πίνακας τιµών εµφανίζεται µία 
στήλη µε τις τιµές του χρόνου.  
 
3. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Control ενώ 
επιλέγετε τη µεταβλητή “y” από την κυλιόµενη 
λίστα. Στο παράθυρο Πίνακας τιµών εµφανίζεται 
µία νέα στήλη µε το ύψος της µπάλας σε κάθε χρονικό σηµείο.  
 
4. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Control ενώ επιλέγετε τη µεταβλητή “υy” από 
την κυλιόµενη λίστα. Στο παράθυρο Πίνακας τιµών εµφανίζεται µία ακόµη νέα στήλη 
µε την κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας της µπάλας σε κάθε χρονικό σηµείο.  
 

«∆ιαλογική κατασκευή µοντέλων στο περιβάλλον Modellus»  
Κατερίνα Γλέζου – Εκπαιδευτικός, Επιµορφώτρια ΤΠΕ  
glezou@sch.gr   Σελίδα 8 από 9 
 



∆ραστηριότητα Εκµάθησης Modellus 
Κατασκευή µοντέλου και προσοµοίωσης: Μελέτη ελεύθερης πτώσης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 
 

5. Μπορείτε να εµφανίσετε τα δεδοµένα κάθε περίπτωσης, κάνοντας κλικ σε ένα 
από τα µικρά έγχρωµα κουµπιά που εµφανίζονται στο πάνω µέρος του παραθύρου 
Πίνακας τιµών. 
 
 Μπορείτε να µεταφέρετε τα δεδοµένα του 
παραθύρου Πίνακας τιµών σε ένα πρόγραµµα 
λογιστικού φύλλου ή άλλο πρόγραµµα για 
περαιτέρω ανάλυση.   
 
6. Ανοίξτε το µενού Επεξεργασία και επιλέξτε 
Αντιγραφή. 
 
7. Μεταβείτε στο πρόγραµµα όπου θέλετε να 
αντιγραφούν τα δεδοµένα. Στη συνέχεια ανοίξτε το µενού Επεξεργασία (Edit) και 
επιλέξτε Επικόλληση (Paste). Ο πίνακας θα έχει τη µορφή όπως φαίνεται παρακάτω. 
 
t y vy 
0.00 375.00 0.00 
0.10 374.95 -0.98 
0.20 374.80 -1.96 
0.30 374.56 -2.94 
0.40 374.22 -3.92 
0.50 373.78 -4.90 
0.60 373.24 -5.88 
0.70 372.60 -6.86 
 

Μέχρι τώρα, έχετε δηµιουργήσει γραφήµατα και κινούµενες παρουσιάσεις του 
ύψους της µπάλας που πέφτει ως προς το χρόνο για διάφορες περιπτώσεις βαρύτητας 
και αρχικής κατακόρυφης ταχύτητας. Στο βήµα αυτό µάθατε πώς να εµφανίζετε τις 
πραγµατικές τιµές των δεδοµένων και τα αποτελέσµατα σε ένα πίνακα τιµών και πώς να 
µεταφέρετε αυτά τα δεδοµένα σε άλλα προγράµµατα. 

 
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής καταφέρατε: 

 να κατασκευάσετε και να τρέξετε ένα µοντέλο ενός αντικειµένου σε ελεύθερη 
πτώση, το οποίο απεικονίζει τη σχέση ανάµεσα στη θέση, την ταχύτητα και την 
επιτάχυνση. 
 να µάθετε πώς να επιλέγετε και να προσαρµόζετε τις µεταβλητές που 
εµφανίζονται στο παράθυρο Γράφηµα και πώς να µεταφέρετε γραφήµατα σε 
άλλα προγράµµατα. 
 να δηµιουργήσετε κινούµενη παρουσίαση του µοντέλου και να προσαρτήσετε 
διανύσµατα που εµφανίζουν τη θέση και τη διεύθυνση των µεταβλητών ενώ το 
µοντέλο εξελίσσεται. 
 να µάθετε πώς να εµφανίζετε τα αποτελέσµατα σε ένα πίνακα τιµών και πώς να 

µεταφέρετε αυτά τα δεδοµένα σε άλλα προγράµµατα. 
 
Επισηµάνσεις  

 Το κείµενο αποτελεί προσαρµογή από την ενότητα ∆ραστηριότητες εκµάθησης και βοήθεια έκδοση 2.5 του 
εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus – Ελληνική έκδοση. 

 Η εξελληνισµένη έκδοση του Modellus καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδια είναι διαθέσιµα στη διεύθυνση 
http://odysseia.cti.gr/kirki/2ndProductGroup/Modellus.htm. 

 Την πιο πρόσφατη αγγλική έκδοση του Modellus 2.5 µπορείτε να προµηθευθείτε από το web site του 
δηµιουργού του http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus. Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν άρθρα και εκπαιδευτικό 
υλικό που ανανεώνεται από το δηµιουργό του. Για υποστήριξη και πληροφορίες µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail), στείλτε µήνυµα στη διεύθυνση: modellus@mail.fct.unl.pt . 
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