
Δημιουργία Προσομοιώσεων με το λογισμικό Modellus 4.5

Εισαγωγή Μαθηματικού Μοντέλου

Στόχοι:

➢ Γενική εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας του Modellus

➢ Βασικές λειτουργίες της καρτέλα “Μαθηματικό Μοντέλλο”

➢ Βασικές λειτουργίες της καρτέλας “Ανεξάρτητη Μεταβλητή”

➢ Χρήση μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου.  

Θεωρία

➢ Στην αρχική  καρτέλα μπορούμε

να  επιλέξουμε  τη  γλώσσα  του

προγράμματος. 

➢ Το  λογισμικό  χρησιμοποιεί

μαθηματική  προσέγγιση

(συναρτήσεις)  για  να

αναπαραστήσει  μεγέθη  σε  δύο

διαστάσεις.  Η  αναπαράσταση

μπορεί να γίνει 

✔ σαν κινούμενη εικόνα (οπότε

μεταβάλλονται  για

παράδειγμα  ένα  ή  δύο

μεγέθη x & y συναρτήσει του χρόνου άρα αλλάζει η θέση του αντικειμένου), 

✔ σαν  μεταβαλλόμενο  σχήμα  (οπότε  μεταβάλλονται  οι  διαστάσεις  ενός

αντικειμένου)

✔ ως διάγραμμα όπου καθορίζουμε εμείς τα μεγέθη σε κάθε άξονα.    

➢ Η συνηθισμένη μεταβλητή είναι ο χρόνος t

➢ Όσο μικρότερο βήμα μεταβολής του χρόνου επιλέξουμε, τόσο ακριβέστερη είναι η

αναπαράσταση, αλλά και τόσο περισσότερες πράξεις υπολογίζει ο υπολογιστής μας

άρα  επιβαρύνεται  η  λειτουργία  του  (ίσως  να  αργεί  στην  εκτέλεση  της

προσομοίωσης...)

➢ Ως  μεγέθη  και  συναρτήσεις  μέσα  στο  παράθυρο  του  μαθηματικού  μοντέλου,

μπορούμε  να  ορίσουμε  οτιδήποτε,  αρκεί  αν  είναι  γραμμένο  με  λατινικούς

χαρακτήρες. Π.χ. την εξίσωση θέσης της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης μπορούμε
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να την γράψουμε: x = xarx + varx x t +1/2 x a x t2     , αρκεί να ορίζουμε τα επιμέρους

μεγέθη (π.χ. xarx = 0, varx = 10 κ.λ.π.)

➢ Βασικές χρήσεις του πληκτρολογίου: 

✔ space bar  : επι (χ)

✔ / : διά (κλάσμα)

✔ = : ίσον (!)

✔ sin: ημίτονο

✔ cos: συνημίτονο

✔ enter: αλλαγή γραμμής

✔ d.../d... = παράγωγος (συνήθως ως προς t, ρυθμός μεταβολής)

✔ delete , backspace: διαγραφή

➢ Στο  “κουμπί”  βοήθεια  υπάρχει  καρτέλα  με  τις  βασικές  λειτουργίες  του

προγράμματος.    

Παρατήρηση

Προσπαθώντας να φτιάξουμε δικά μας μοντέλα (ακόμα και εξισώσεις κίνησης που δεν

ξέρουμε ακριβώς...) μαθαίνουμε και εξοικειωνόμαστε...     
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Φύλλο Εργασίας

Ονοματεπώνυμο......................................................

1. Άνοιξε την καρτέλα “Ανεξάρτητη μεταβλητή”. Εδώ μπορείς να ρυθμίσεις (επέλεξε τα

σωστά):

α. Το “βήμα” αλλαγής του χρόνου 

β. το όνομα της ανεξάρτητης μεταβλητής

γ. τις μονάδες μέτρησης του χρόνου

δ. την χρονική διάρκεια της προσομοίωσης

2. Στην καρτέλα “Αντικείμενο”, ρυθμίζουμε (επέλεξε τα σωστά)

α. την μορφή του αντικειμένου που θα συμμετέχει στο φυσικό φαινόμενο (μπάλα,

αυτοκινητάκι κ.λ.π.)

β. τι είδους αντικείμενο θέλουμε να προσθέσουμε στην περιοχή του πειράματος (με-

ταβολέας τιμών, καταγραφέας κλπ)

γ. το χρώμα και το μέγεθος του αντικειμένου

δ. τις συντεταγμένες του αντικειμένου

3. Γράψε την εξίσωση της Θέσης ταχύτητας για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: 

x = xαρχ + υ·t 

4. Κάνε κλικ έξω από το παράθυρο. Είναι το μοντέλο ΟΚ; 

α. Ναι

β. Όχι . (.. κάνε τις διορθώσεις που νομίζεις ότι χρειάζεται...)

Νίκος Αναστασάκης, Φυσικός



Δημιουργία Προσομοιώσεων με το λογισμικό Modellus 4.5

5. Δώσε τιμές στις μεταβλητές χαρχ και υ που χρησιμοποίησες πατώντας στο κουμπί πα-

ράμετροι (συμπλήρωσε την πρώτη στήλη). 

6. Από την καρτέλα “Αντικείμενο”, επέλεξε την σφαίρα και κάνε εισαγωγή της σφαί-

ρας, στο περιβάλλον προσομοίωσης, (...κλικ εκεί που θέλεις να εμφανιστεί). 

7. Πάτησε το “play” στο κάτω μέρος του παραθύρου της προσομοίωσης. Η σφαίρα

α. κινείται

β. δεν κινείται (προσπάθησε να επαναλάβεις τα προηγούμενα βήματα...)

8. Πατώντας  την  παύση,  διέκοψε  την  προσομοίωση.

Για να επιστρέψεις την προσομοίωση στην  χρονική

στιγμή t = 4s

α. Θα τραβήξεις  το slider.

β. Θα την σταματήσεις και θα την ξεκινήσεις από

την αρχή.

γ. Δεν γίνεται με τίποτα 
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