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Modellus 4.01 
Συ ντομοσ Οδηγο σ 

Περιγραφή 
 Σο Modellus είναι  λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε 

μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile 

Physics κ.λ.π.) δεν ζχουμε ζτοιμεσ τισ ςυνκικεσ ενόσ προβλιματοσ  αλλά χρειάηεται να τισ 

περιγράψουμε μακθματικά (π.χ. εξιςϊςεισ κινιςθσ, ςυνκικθ ςτάςιμου κφματοσ κ.λ.π)   

Εγκατάςταςη 
 Σο πρόγραμμα μποροφμε 

να το κατεβάςουμε από 

τθν διεφκυνςθ 

http://modellus.fct.unl.pt/ 

(…χρειάηεται να κάνουμε 

μία δωρεάν εγγραφι 

πρϊτα).    

o Σρζχουμε το αρχείο  

«Modellus_4.01_Setup

_file.exe» που 

κατεβάςαμε και γίνεται 

θ εγκατάςταςθ ςτον 

φάκελλο C:\Program 

Files, ι όπου αλλοφ επιλζξουμε.  

 Μετά το τζλοσ τθσ εγκατάςταςθσ, τρζχουμε το πρόγραμμα από το ςχετικό εικονίδιο  που 

δθμιουργικθκε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ι από τα Προγράμματα των Windows.  

 

 τον φάκελο εγκατάςταςθσ δθμιουργείται και ζνασ  υποφάκελοσ (\Modellus files) όπου κα 

βροφμε ζνα αρχείο βοικειασ .pdf με τζςςερα παραδείγματα (2008 Modellus 4.01 Flyer 

UK.pdf) κακϊσ και αρκετζσ ζτοιμεσ προςομοιϊςεισ -  παραδείγματα.  

 

 Αναλυτικό οδθγό ςε μορφι .pdf (ςτα αγγλικά για τθν ϊρα), μποροφμε να κατεβάςουμε 

από τθν διεφκυνςθ που κατεβάςαμε και το πρόγραμμα.  

 

Εικόνα 1: Ιςτοςελίδα του Modellus 

http://modellus.fct.unl.pt/
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Εικόνα 2: Το περιβάλλον Εργαςίασ 

 Με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ εμφανίηεται το παράκυρο εργαςίασ  τθσ εικόνασ 2.  

o Η περιοχή  (1) ζχει το «παράκυρο» ςτο οποίο γράφουμε το μακθματικό μοντζλο 

(εξιςϊςεισ)  του προβλιματοσ που 

κα μελετιςουμε.  Μποροφμε να 

γράψουμε εξιςϊςεισ κζςθσ, 

ταχφτθτασ, επιτάχυνςθσ, ορμισ 

κ.λ.π. Η μορφι τουσ είναι αυτι που  

φαίνεται ςτθν διπλανι εικόνα 3 

(περιγράφεται και ςτα ςχετικά 

παραδείγματα βοικειασ του 

προγράμματοσ).     

o Η περιοχή (2) εμφανίηει τθν γραφικι παράςταςθ των μεγεκϊν που επιλζγουμε …  

o τθν περιοχή (3) είναι ο πίνακασ τιμϊν (π.χ κζςθσ, χρόνου, ταχφτθτασ, δφναμθσ κ.λ.π.). 

o τθν περιοχή (4) εμφανίηονται οι επιλογζσ που ζχουμε για κάκε μενοφ που διαλζγουμε 

από τθν περιοχι (5):  

Εικόνα 3: Μορφή Μαθηματικοφ Μοντζλου 
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o Από τθν περιοχή (5) επιλζγουμε μενοφ (τι κζλουμε να ρυκμίςουμε): Ανεξάρτθτθ 

μεταβλθτι (π.χ. χρόνοσ),  παραμζτρουσ (π.χ αρχικι ταχφτθτα),  πίνακα τιμϊν,  γραφικι 

παράςταςθ, τα αντικείμενα που ςυμμετζχουν ςτθν προςομοίωςθ.   

 Η επιλογι Notes δίνει ζνα ςθμειωματάριο για τισ παρατθριςεισ μασ…    

 Η επιλογι Model  δίνει  ζτοιμεσ ςυναρτιςεισ που βοθκοφν ςτθν γραφι του 

μακθματικοφ μοντζλου.         

 Οι επιλογζσ Model, Graph, Objects, Table ανοίγουν και με διπλό  κλικ  ςτο 

αντίςτοιχο παράκυρο θ αντικείμενο.  Π.χ., με κλικ πάνω ςτο παράκυρο τθσ 

γραφικισ παράςταςθσ, εμφανίηονται ςτθν περιοχι 4 οι επιλογζσ του μενοφ Graph.      

 Σο μζγεκοσ  των παρακφρων μεταβάλλεται με τθν βοικεια του ποντικιοφ.  

o τθν περιοχή 6 πατϊντασ το κουμπί με το ερωτθματικό εμφανίηεται  βοικεια ι θ 

ιςτοςελίδα του προγράμματοσ (ανάλογα ςε ποιο μενοφ βριςκόμαςτε) 

o  Από τα κουμπιά τθσ περιοχήσ 7 τρζχουμε τθν προςομοίωςθ, ενϊ από τθν περιοχή 8 

εμφανίηουμε ι εξαφανίηουμε κάποιεσ εργαλειοκικεσ..   
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Εικόνα 4: H προςομοίωςη με ενεργό το μενοφ Model... 

 

o Τπάρχουν ζτοιμεσ ςυναρτιςεισ (μεταβολι, εκκζτθσ, παράγωγοσ, ςυνκικεσ κ.λ.π.) για 

να τισ χρθςιμοποιιςουμε ςτθν δθμιουργία του μακθματικοφ μοντζλου.    

o Σο κουμπί “Interpret” ελζγχει αν υπάρχει κάποιο (μακθματικό) λάκοσ ςτο μοντζλο που 

φτιάξαμε. Ωςτόςο, το ίδιο ςυμβαίνει και αυτόματα, αν κάνουμε κλικ ζξω από το 

παράκυρο του Μακθματικοφ Μοντζλου.  

o Χριςιμεσ ςυντομεφςεισ του πλθκτρολογίου:  

/          → κλάςμα 

Space bar → x   (επί) 

.  → , (υποδιαςτολι) 

,  → , (κόμμα για οριςμό ςυνκθκϊν) 

<=  → ≤  

>=  → ≥ 

:  → άγκιςτρο (ςυνκικθ) 

^  → εκκζτθσ 
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Εδϊ ρυκμίηουμε τθν ανεξάρτθτθ μεταβλθτι  (ςυνικωσ  τον χρόνο). Για παράδειγμα, 

μποροφμε να ορίςουμε το χρονικό βιμα και τθν  διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ.  

 

 

Δίνουμε τιμζσ ςε ςτακερά μεγζκθ του μοντζλου (π.χ. επιτάχυνςθ, δφναμθ κ.λ.π.).  

Μποροφμε να δϊςουμε τιμζσ για διάφορεσ  περιπτϊςεισ (εικόνα 5) και να τρζξουμε το 

μοντζλο για κάκε μία από αυτζσ …  

 

 

Εικόνα 5: Τιμζσ παραμζτρων μοντζλου 

 

Επιλζγουμε  τισ τιμζσ που κα φαίνονται ςε κάκε ςτιλθ του πίνακα  τιμϊν, τθν περίπτωςθ 

που κα χρθςιμοποιθκεί, το χρϊμα που κα ζχουν οι τιμζσ για να ξεχωρίηουν μεταξφ τουσ, 

πόςο ςυχνά κα εμφανίηονται, αν κζλουμε μπάρεσ ι αρικμοφσ …. 

   

 

Εικόνα 6: Ρυθμίςεισ πίνακα τιμών 

 

Όμοια με το μενοφ του πίνακα τιμϊν, ορίηουμε τα μεγζκθ που κζλουμε ςε κάκε άξονα.   
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Επίςθσ, τθν αυτόματθ αναπροςαρμογι του μεγζκουσ  του διαγράμματοσ, το πάχοσ και το 

χρϊμα των γραμμϊν, τθν εμφάνιςθ τθσ κλίςθσ κ.λ.π.  

 

 

Από εδϊ μποροφμε να ειςάγουμε διάφορα αντικείμενα ςτον χϊρο τθσ προςομοίωςθσ, 

όπωσ αυτοκίνθτα, μπάλεσ, ςφαίρεσ, διαγράμματα, μολφβι που κα ςχεδιάηει μια τροχιά ι 

ζνα διάγραμμα, μετρθτι ςυντεταγμζνων, ρυκμιςτζσ για τισ τιμζσ των μεγεκϊν κ.λ.π. 

o Κάκε αντικείμενο που 

ειςάγουμε πρζπει να το 

ςυνδζςουμε με μία μεταβλθτι 

ι μία παράμετρο, για να 

ςυμμετζχει ςτθν 

προςομοίωςθ. Π.χ., αν 

κζλουμε να προςκζςουμε μια 

ςφαίρα που κα εκτελεί τθν 

κίνθςθ που περιγράψαμε με 

τθν εξίςωςθ κζςθσ  « x2 = ….» 

ςτο μακθματικό μασ μοντζλο,  

ειςάγουμε τθν ςφαίρα και 

μετά, με κλικ πάνω τθσ , 

επιλζγουμε από τισ 

ςυντεταγμζνεσ (Coordinates)   

τθν τιμι x2… (εικόνα 7)  

o Μποροφμε να επιλζξουμε αν 

το αντικείμενο κα αφινει 

ίχνοσ κατά τθν κίνθςθ του, αν 

κα φαίνονται οι 

ςυντεταγμζνεσ του, το 

ςφςτθμα αξόνων κ.λ.π. 

o Ρυκμίηοντασ του μενοφ κλίμακασ (Scale unit)  μποροφμε να κάνουμε  ζνα φαινόμενο να 

εξελίςςεται πιο αργά ι πιο γριγορα… 

o Επίςθσ μποροφμε να ςυνδζςουμε αντικείμενα μεταξφ τουσ (Attach object)   

       

Εικόνα 7: Ειςαγωγή αντικειμζνου 


