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1

ο
 ΜΔΡΟ 

 

Θέκα 
Υαξηνγξαθία 

Ζ έλλνηα ηεο Δπξψπεο 

Γηαζεκαηηθόηεηα 
 

Ηζηνξία, Γεσγξαθία ,Φπζηθή, Γεσδαηζία 

Δπίπεδο δσζθοιίας  

ηότοη 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα θηηάρλνπλ ράξηεο 
(βαζηθά) 

Γηα πνηα ρξήζε είλαη νη γεσγξαθηθνί ράξηεο; Ση 
αληηπξνζσπεχνπλ; Πσο θαηαζθεπάδνπκε έλαλ 
ράξηε; 

  

Ηθαλόηεηες 

Πξνβνιή ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ζε επίπεδν θαη 

ράξηεο, ρξεζηκνπνηψληαο Μξθαηνξηθή πξνβνιή  

αληαλαθιάζεηο, ζπκπεξάζκαηα 

Γηάρθεηα 50 ιεπηά 

Απαραίηεηο σιηθό-ιογηζκηθό 

Υάξηεο ηεο Δπξψπεο απφ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο 

Μνληέξλνο „Άηιαληαο 

Ζ/Τ-ηληεξλέη-βηβιηνζήθε 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Πνηνο ήηαλ ν Μεξθάηνξ; 
 

Ο Μεξθάηνξ γελλήζεθε ζε Φιακαλδηθφ έδαθνο ην 

1512 θαη ζπνχδαζε Γεσγξαθία, Γεσκεηξία θαη 

Αζηξνλνκία. χκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνχο ήηαλ έλαο 

εμαηξεηηθφο ραξηνγξάθνο, αθνχ είρε αλαπηχμεη 

ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ ραξηψλ κε αλεθηίκεηε αμία θαη 

πξαθηηθή ρξήζε. 
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ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΓΖ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ   
 

 Ζ Γε σο έλα νπξάλην θαη γεσκεηξηθφ ζψκα 
 
Ζ θπζηθή επηθάλεηα ηεο Γεο σο έλα νπξάλην ζψκα είλαη θπξίσο θαιπκκέλε απφ έδαθνο -κε 

έληνλεο πςνκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο- θαη απφ ζάιαζζα. Χο γεσκεηξηθφ ζρήκα είλαη 

αθαλφληζην θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα καζεκαηηθή βάζε. Δπνκέλσο, απφ ηε ζθνπηά ηεο 

γεσδαηζίαο, ηεο πινήγεζεο θαη ηεο ραξηνγξαθίαο ε Γε ζεσξείηαη  σο πεξηζηξεθφκελε έιιεηςε 

ή αθφκε θη σο ζθαίξα (Φηγνχξα 1). Φαίλεηαη ινηπφλ ζην παξαθάησ ζρήκα φηη ζε κία ζθαίξα 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ θαλφλσλ ραξηνγξάθεζεο θαη πινήγεζεο, ελψ ζε έλα 

αθαλφληζην ζρήκα φπσο ε Γε είλαη δχζθνιε. 

 

ρέδην 1: Ζ Γε σο ειιεηπηηθφ ζρήκα ζε ζρέζε κε κηα ζθαίξα 

Μηα πεξηζηξεθφκελε έιιεηςε, πνπ κηκείηαη ην ζρήκα ηεο Γεο, αλαπαξηζηάηαη απφ κία έιιεηςε 

πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ κηθξφ ηεο άμνλα, ν νπνίνο  ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ άμνλα ηεο Γεο (ρέδην 1). 

Μία έιιεηςε πιεζηάδεη θαηά πνιχ ην ζρήκα ηεο Γεο. Οη δηαζηάζεηο ηεο  ππνινγίζηεθαλ απφ 

πνιινχο καζεκαηηθνχο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Οη ππνινγηζκνί δηέθεξαλ θπξίσο σο πξνο 

ηελ θχξησζε ηεο έιιεηςεο.  

a - Ζκηθχξηνο άμνλαο  (Όπνπ α ην κηζφ ηεο κεγάιεο δηακέηξνπ θαη b ην κηζφ ηεο κηθξήο 

δηακέηξνπ) 

b - Ζκηδεπηεξεχνληαο άμνλαο (ρέδην 2) 

 

ρέδην 2: Έιιεηςε κε ηνπο άμνλεο 

Επιφάνεια τθσ Γθσ 
Ellipsoid Sphere 



 

5 
 

 

ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ε έιιεηςε ηνπ Μπέζει απνδείρζεθε σο ε ρξεζηκφηεξε (ε 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο Γεο). Υξεζηκνπνηήζεθε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή απφ ηα 

κέζα ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. 

ηηο ρψξεο εθηφο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια ειιεηςνεηδή. Χο εθ ηνχηνπ 

ήηαλ απίζαλν λα ζπλδεζνχλ νη γεσγξαθηθνί ράξηεο άιισλ ρσξψλ. 

Μφλν νη ζχγρξνλεο δνξπθνξηθέο γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ιεγφκελεο ειιεηπηηθήο πεξηζηξνθήο. Απηφ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο 

πξαγκαηηθήο πεξηνρήο. Σν πεξηζηξεθφκελν ειιεηςνεηδέο ρξεζηκνπνηεί WGS84. (Παγθφζκην 

Γεσδαηηηθφ χζηεκα 1984) 

 

Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ζρεδίαζεο ηεο Γεο πάλσ ζε ράξηε 
 

Ο παιαηφηεξνο γλσζηφο ράξηεο είλαη Βαβπισληαθήο πξνειεχζεσο. Ήηαλ κηα πήιηλε πηλαθίδα 

πνπ πεξηείρε ηελ αλαπαξάζηαζε δπν νξνζεηξψλ θαη αλάκεζά ηνπο έλα πνηάκη, πηζαλφηαηα ν 

Δπθξάηεο. Ζ ειηθία ηνπ δελ είλαη γλσζηή κε ζηγνπξηά. Οη εηδηθνί εθηηκνχλ κεηαμχ  2400 κε 2200 

ρξφληα π.Υ. 

 

 

ηελ αξραία Διιάδα - θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 6ν αηψλα π.Υ.-  κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ επηζηεκψλ 

ηεο θηινζνθίαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ηερλψλ, αλαπηχρζεθαλ κέζνδνη ραξηνγξάθεζεο νη 

νπνίεο ήηαλ ηθαλέο λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ γήηλε επηθάλεηα. 
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Μέρξη ηνλ 6ν αηψλα π.Υ., επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε Γε είρε ηε κνξθή δίζθνπ πνπ  

πεξηβάιιεηαη απφ σθεαλνχο. Σνλ 5ν έσο ηνλ 4ν αηψλα π.Υ., έγηλε θπξίσο απνδεθηή ε άπνςε 

φηη ε Γε ήηαλ ζηξνγγπιή. Απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνπιεφλησλ 

πινίσλ, θαζψο απηά ράλνληαλ  ζηνλ νξίδνληα, θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζθηάο ηεο Γεο ζην 

θεγγάξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθιεηςεο ηνπ. Σφηε ε αθηίλα ηεο πδξνγείνπ ζθαίξαο 

ππνινγίζηεθε. 

 

Οη Έιιελεο ζπλέιαβαλ ηελ έλλνηα ηεο ζθαηξηθφηεηαο ηεο Γεο, ησλ Πφισλ, ηνπ Ηζεκεξηλνχ θαη 

ησλ Σξνπηθψλ· ηελ ηδενπνίεζε ησλ πξψησλ ζπζηεκάησλ πξνβνιψλ θαη ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο 

ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. 

 

Σν κεγάιν φλνκα ηεο αξραηφηεηαο ήηαλ ν Πηνιεκαίνο. Έδεζε ηνλ 2ν αηψλα κ. Υ., ήηαλ 

αζηξνλφκνο, γεσγξάθνο, ραξηνγξάθνο, θαη έζεζε ηηο βάζεηο ηεο γεσγξαθίαο, ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηεο ραξηνγξαθίαο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “ Γεσγξαθηθὴ Ὑθήγεζηο”. Απηφ ην 

έξγν ήξζε εηο γλψζηλ ησλ Δπξσπαίσλ επηζηεκφλσλ κε ηελ κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Λαηηληθή ην 

1405.      

 

1 

ηνλ Μεζαίσλα, εθηφο απφ ην λα καο δείρλνπλ ηελ ηνπνζεζία, νη ράξηεο ζεσξνχληαλ κνξθέο 

πνιηηηζκηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Παξά ηηο πνιιέο αζηξνλνκηθέο θαη γεσδαηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο ζηνλ Μεζαίσλα, 

ηνλ 17ν αηψλα νη θπζηθνί Νεχησλαο θαη Υφπρελο απέδεημαλ φηη ε γε έρεη ειιεηςνεηδέο ζρήκα. 

Σνλ 19ν αηψλα, ν Γθάνπο επαλαπξνζδηφξηζε ην ζρήκα ηεο γεο, εηζάγνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο:  1) Σν θπζηθφ ζρήκα ηνπ πιαλήηε, 2) Σν γεσεηδέο ζρήκα ηεο Γεο (ην αλάγιπθφ 

ηεο πάλσ θαη θάησ απφ ηε ζάιαζζα, 3) Μηα πξνζεγγηζηηθή έιιεηςε πνπ πεξηγξάθεη ην ζρήκα 

ηεο Γεο σο έλα καζεκαηηθφ κνληέιν. 

ήκεξα, ε ραξηνγξαθία έρεη πνιιά ηερλνινγηθά κέζα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά απφ πεξηερφκελα πνπ απεηθνλίδνληαη απφ ράξηεο. 

 Φεθηαθή ραξηνγξαθία, Geoprocessing, Remote Sensing, θηι. 

 Λνγηζκηθά θαη ζειίδεο φπσο: Google Earth, Google Maps, Wikimapia, ArcGIS Online θηι. 
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Πξνβνιή Υαξηνγξάθεζεο (Μεξθάηνξ – Γθάνπο Κξνχγθεξ – 

Παγθφζκηα Δγθάξζηα Πξνβνιή Μεξθάηνξ) 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη δπλαηφο κε βάζε ηηο εθαξκνδφκελεο πξνβνιέο 

ραξηνγξάθεζεο (κέζνδνο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ζην επίπεδν). 

Σν γεγνλφο είλαη φηη φηαλ κεηαζρεκαηίδεηαη ε επηθάλεηα ηεο Γεο ζην επίπεδν (αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κεηαζρεκαηηζκφ απφ ειιεηςνεηδήο ή ζθαηξηθή πεξηζηξνθή) απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ρσξίο παξακφξθσζε. Σν ζρέδην ή ν ράξηεο ζα είλαη πάληνηε κηα 

ειαρηζηνπνηεκέλε φςε ελφο κέξνπο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαη ζα παξακνξθσζνχλ. 

Πξνθαλψο ρξεζηκνπνηνχκε πξνβνιέο ζηηο νπνίεο απηέο νη παξακνξθψζεηο είλαη ηφζν 

κηθξέο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξακειεζνχλ (Δηθφλα 3). 

 

 

 

Δηθφλα 3: Πξνβνιέο επαθήο (επίπεδν πξνβνιήο εθαπηφκελν ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο) 

Ζ πξνβνιή ηνπ Μεξθάηνξ επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1569 απφ 

έλαλ Βέιγν αζηξνλφκν, γεσκέηξε θαη ραξηνγξάθν, ηνλ Gerardus Mercator (Gerard de 

Cremer). Απηή είλαη κηα θπιηλδξηθή πξνβνιή ζηελ νπνία ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

κεζεκβξηλψλ θαη ησλ παξαιιήισλ γίλεηαη επζείεο γξακκέο πνπ ηέκλνληαη ππφ νξζή γσλία. 

Ζ ραξηνγξαθηθή πξνβνιή ηνπ Μεξθάηνξ είλαη αθξηβήο (δηαηεξεί ηε ζσζηή ηηκή ησλ γσληψλ 

ζην πεξηζηξνθηθφ ειιεηςνεηδέο αθφκα θαη φηαλ κεηαζρεκαηίδνληαη ζην επίπεδν). 

Τι πρζπει να λάβουμε υπόψθ όταν ςχεδιάηουμε ζναν γεωγραφικό χάρτθ; 

 

Γραζηερηόηεηα 1 
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Ζ αξηζηεξή εηθφλα θάησ δείρλεη ηελ θνηλή θπιηλδξηθή πξνβνιή, ε νπνία πξνθαλψο δελ είλαη 

αθξηβήο απεηθφληζε. Ζ εηθφλα ζηα δεμηά δείρλεη ηελ πξνβνιή Μεξθάηνξ, ε νπνία είλαη 

ζαθψο πην ζσζηή. 

Απηφ επηηξέπεη ζηνπο πινεγνχο λα παξηζηάλνπλ ηελ πνξεία Μπεζέι σο κηα επζεία γξακκή. 

Καη ζηηο δχν εηθφλεο κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε φηη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 

θχθισλ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο απμάλεηαη φηαλ πιεζηάδεηε ζηνπο πφινπο.  

Απηή ε πξνβνιή δελ είλαη αθξηβήο φηαλ αθνξά απνζηάζεηο. 

 

 

 

Δπίζεο, ε πξνβνιή Mercator κεγεζχλεη ηηο πεξηνρέο ηεο Γεο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ 

ηνλ ηζεκεξηλφ. Απηφ είλαη πνπ βιέπεηε θάησ.  

Ζ κπιε πεξηνρή απεηθνλίδεη ηε Γξνηιαλδία, ε θφθθηλε ηελ Αθξηθή. 

ηελ κεξθαηνξηθή πξνβνιή έρνπλ ζρεδφλ ην ίδην κέγεζνο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

Γξνηιαλδία είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ Αθξηθή.  
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Ζ Γθάνπο-Κξνχγθεξ πξνβνιή είλαη ε αληίζηξνθε Μεξθαηνξηθή πξνβνιή πάλσ ζην ειεηςνεηδέο 
ηνπ Μπεζέι. 

 ε απηήλ ηελ πξνβνιή ν θχιηλδξνο δελ είλαη εθαπηφκελνο ζηνλ ηζεκεξηλφ αιιά ζε έλα 
ζχλνιν κεζεκβξηλψλ, ζαλ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Γθξίλνπηηο θαη ηνλ κεζεκβξηλφ ησλ 180ν . 

Ζ Γθάνπο-Κξνχγθεξ πξνβνιή δηαηξεί ηελ επηθάλεηα ηεο έιιεηςεο ζηηο ιεγφκελεο δψλεο ψξαο 
κε πιάηνο 3º (ζρέδην 5).Οη δψλεο ψξαο εθηείλνληαη απφ ηνλ βφξεην κέρξη ηνλ λφηην πφιν ηεο 
Γεο θαη ε απαξίζκεζή ηνπο μεθηλά απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Γθξίλνπηηο. Ζ πξνβνιή δηαηεξεί ηηο 
γσλίεο ,αιιά φρη ηηο απνζηάζεηο, κε απνηέιεζκα νη πεξηνρέο κεηαμχ 0° Β θαη 90° Γ θαη 90° Α 
are λα είλαη δηεπξπκέλεο. 

Γχξσ απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ Γθξίλνπηηο, νη Γθάνπο-Κξνχγθεξ δψλεο είλαη ραξηνγξαθεκέλεο 
ζην ζσζηφ κέγεζφο ηνπο. 

Οη παξακνξθψζεηο ζε κήθνο πνπ ε πξνβνιή απηή πξνθαιεί κεγαιψλεη ηελ απφζηαζε απφ 
ηνλ θεληξηθφ κεζεκβξηλφ (ρ-άμνλαο). Ζ πξνβνιή απηή είλαη πνιχ θαηάιιειε γηα ρψξεο πνπ 
δηαθέξνπλ απφ ηνλ Βνξξά κέρξη ηνλ Νφην, αιιά είλαη πνιχ ζηελή ζε πιάηνο (Αλαηνιή ζε 
Γχζε), φπσο γηα παξάδεηγκα ε Υηιή. 

  

 

Σν πξνβνιηθφ ζχζηεκα UTM (Παγθφζκηα Δγθάξζηα ζρεδίαζε Μεξθαηνξ) είλαη παξφκνηα κε 
ηελ ζρεδίαζε ηνπ Γθάνπο-Κξνχγθεξ. Ζ βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ε αλαθνξά ηεο ζην 
ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο είλαη Hayford (ν θσδηθφο ηνπ είλαη WGS84- δελ είλαη Μπεζέι 
φπσο ε ζρεδίαζε Γθάνπο-Κξνχγθεξ). Ζ δψλε ησλ κεζεκβξηλψλ  έρεη 6° πιάηνο. 

 

Ζ UTM πξνβνιή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο πφινπο ηνπ ειιεηςνεηδνχο ηεο Γεο επεηδή νη 

κεζεκβξηλέο δψλεο είλαη πνιχ ζηελέο. 

Ζ πξνβνιή UTM ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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Υξεζηκνπνίεζε 3 ηζηνξηθνχο ράξηεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ.  

-Πωσ απεικονίηεται θ χϊρα ςου; Είναι ακριβισ θ απεικόνιςθ; 

 

 

 

 

 

-Γιατί ζχει αυτι τθν απεικόνιςθ; 

 

 

 

 

- Πωσ απεικονίηεται θ Ευρϊπθ; Ποιεσ είναι οι διαφορζσ με τουσ ςθμερινοφσ χάρτεσ; 

Γραζηερηόηεηα 2 
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2
ο
 ΜΔΡΟ 

 
Όπως κε ηοσς τάρηες ηοσ Μερθάηορ ζέιοσκε λα θαζορίζοσκε ηελ πορεία κας, 
αιιά τρεζηκοποηώληας εργαιεία ζύγτρολες  ηετλοιογίας. Ασηό ηο κάζεκα 
ηετλοιογίας ζα κας βοεζήζεη λα πεηύτοσκε αθρηβώς ασηό. 
 
 

Θέκα 
Τπνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δπν 
ζπληεηαγκέλσλ θαη γσλία απφθιηζεο απφ ην 
αδηκνχζην 

Γηαζεκαηηθόηεηα Πιεξνθνξηθή, Μαζεκαηηθά, Γεσγξαθία, Σερλνινγία 

Δπίπεδο δσζθοιίας  

ηότοη Πξνγξακκαηηζκφο κε App Inventor 

Ηθαλόηεηες 

 Γεκηνπξγία εθαξκνγήο κε ρξήζε App Inventor  

 Δθαξκνγή καζεκαηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο  

 πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην ηληεξλέη 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ ζπληεηαγκέλσλ 

Γηάρθεηα 
150 ιεπηά 

 

Απαραίηεηο σιηθό-ιογηζκηθό 

 Κηλεηφ κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 

 Σελ εθαξκνγή “Mit AI2 Companion” πνπ 

ππάξρεη ζην play store 

 Αζχξκαην ηληεξλέη 

 Λνγαξηαζκφο Gmail  

 Τπνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην ηληεξλέη  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  MIT App Inventor? 

Σν MIT App Inventor είλαη κηα θαηλνηφκνο εηζαγσγή ζηνλ  πξνγξακκαηηζκφ γηα αξράξηνπο. 
Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθαξκνγέο γηα θηλεηά/ηακπιέηεο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
Android. Δίλαη έλα  δσξεάλ νπηηθφ πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνχ κε πιαθίδηα (blocks), 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ drag and drop. Ζ απιή γξαθηθή δηεπαθή δίλεη αθφκε θαη ζε 
έλαλ άπεηξν αξράξην ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα βαζηθή, πιήξσο ιεηηνπξγηθή 
εθαξκνγή κέζα ζε κηα ψξα ή ιηγφηεξν. 

Ιστορία 

Ο Mark Friedman ηεο Google θαη ν θαζεγεηήο Hal Abelson απφ ηελ MIT αλέπηπμαλ ην 
πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ   App Inventor  ην 2009. Άιινη  ζπλεξγάηεο ηεο Google ήηαλ νη 
Sharon Perl, Liz Looney θαη Ellen Spertus. Σν App Inventor ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία ηζηνχ απφ 
ην ηκήκα εθκάζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ θηλεηψλ ηνπ ΜΗΣ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 
πιεξνθνξηθήο θαη ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

Γεκηοσργώληας εθαρκογή κε App Inventor  

Γηα λα είλαη δσλαηή ε ζύλδεζε ζηολ ηζηόηοπο  ai2.appinventor.mit.edu τρεηάδεηαη 

ιογαρηαζκός Gmail!!!! 

Γηα λα θάλνπκε κηα εθαξκνγή κε  App Inventor ρξεηαδφκαζηε έλαλ θπιινκεηξεηή φπσο γηα 

παξάδεηγκα Chrome ή Firefox. Ο Internet Explorer δελ ππνζηεξίδεηαη. Ο ζρεδηαζκφο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη εμ νινθιήξνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπιινκεηξεηή.  

 

Γηα λα παξαθνινπζνχκε  θαη λα ειέγρνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο ππάξρνπλ 3 

ηξφπνη: 

 Δάλ έτοσκε θηλεηό ή ηακπιέηα κε ιεηηοσργηθό ζύζηεκα Android θαη δηαζέηοσκε 
αζύρκαηο ηληερλέη ηφηε δε ρξεηαδφκαζηε λα θαηεβάζνπκε θάπνην ινγηζκηθφ ζηνλ 
ππνινγηζηή καο. Δγθαζηζηνχκε κφλν ηελ εθαξκνγή  App Inventor Companion App 
(θαηεβάδνπκε ην  MIT AI2 Companion απφ ην play store) ζην θηλεηφ/ηακπιέηα καο.  

 Δάλ έτοσκε θηλεηό ή ηακπιέηα  κε ιεηηοσργηθό ζύζηεκα Android θαη δε 
δηαζέηοσκε αζύρκαηο ηληερλέη  ηφηε ζα πξέπεη  λα θαηεβάζνπκε ινγηζκηθφ ζηνλ 
ππνινγηζηή καο ψζηε λα ζπλδέεηαη ην θηλεηφ καο κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ USB.  

 Δάλ δε δηαζέηοσκε ζσζθεσή κε ιεηηοσργηθό ζύζηεκα Android ηφηε ζα πξέπεη λα 
θαηεβάζνπκε έλα ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή καο (emulator) πνπ εκθαλίδεη κηα νζφλε 
ζαλ θηλεηήο ζπζθεπήο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.  
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Ξεθηλώληας ηελ δεκηοσργία ηες εθαρκογής 

Δπηζθεπηφκαζηε ηελ ζειίδα:  ai2.appinventor.mit.edu 
πλδεφκαζηε κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Gmail. 
 
Απφ ην κελνχ  Projects επηιέγνπκε Start new project. 

 
Γίλνπκε έλα φλνκα ζην project καο. (Υαξαθηήξεο πνπ επηηξέπνληαη: Αγγιηθφ αιθάβεην θαη 

θάησ παχια, ρσξίο θελά). 

Γηα απηφ ην project δίλνπκε ην φλνκα  Distance_Calculator. 

 

Αλ αθνινπζήζακε ηα βήκαηα ζα δνχκε ηελ παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

 

Γραζηερηόηεηα 1 

 

Viewer: Drag 

components from 

the Palette to see 

what your app will 

look like. 

Palette: 

έξλνπκε έλα 

ζπζηαηηθφ θαη ην 

πξνζζέηνπκε 

ζηνλ  Viewer . 

Viewer: Δδψ βξίζθνληαη 

ηα ζπζηαηηθά πνπ 

ζχξακε απφ ην Palette 

θαη βιέπνπκε ηελ 

εκθάληζε ηνπ  app καο. 

Components: Δδψ 

βξίζθνληαη ζε 

δελδξνεηδή κνξθή 

φια ηα ζπζηαηηθά 

πνπ ζχξακε απφ ην 

Palette ζην Viewer. 

Properties:  

Δπηιέγνπκε έλα 

ζπζηαηηθφ γηα λα 

αιιάμνπκε ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ, π.ρ. ρξψκα, 

κέγεζνο θηι. 
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τεδηάδοσκε ηελ εκθάληζε ηες εθαρκογής 

Γηα λα ζρεδηάζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ δχν ζπληεηαγκέλσλ ζε ρηιηφκεηξα θαη δείρλεη ηελ απφθιηζε ζε κνίξεο απφ ην αδηκνχζην 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα. Ζ ηειηθή εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο καο ζα 

είλαη ε παξαθάησ: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1 

   

Καζνξίδνπκε ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο 

Πξέπεη λα είκαζηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Designer. 

Καηεβάδνπκε κηα εηθφλα απφ ην ηληεξλεη π.ρ. απφ ππμίδα ή δείθηε (Απηή ε εηθφλα ζα 

εκθαλίδεηαη ζην θηλεηφ καο σο εηθνλίδην γηα ην app). 

Γηα ην ζπζηαηηθφ  Screen1 εηζάγνπκε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 

 

Γραζηερηόηεηα  2 

 

1.Horizontalarrangeme

nt 

3.Horizontalarrangeme

nt 
4.Horizontalarrangeme

nt 

5.Horizontalarrangeme

nt 
6.Horizontalarrangeme

nt 

7.Horizontalarrangeme

nt 

2.Horizontalarrangeme

nt 

2.Button 

1.Button 

Label 

Label 

Label 

TextBox 

Button 
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Απφ ην Palette ζέξλνπκε 6 HorizontalArrangements, 2 Buttons θαη 1  LocationSensor ( φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1). 

 

 

AppName Location 

BackgroundColor LightGray 

Icon Upload the  picture you have 
downloaded 

Title Distance Calculator 
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Γηα λα  κεηνλνκάζνπκε έλα ζπζηαηηθφ ην επηιέγνπκε, παηάκε ζην θνπκπί Rename θαη 

εηζάγνπκε ην λέν φλνκα.   

 

Δηζάγνπκε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο γηα θάζε ζπζηαηηθφ: 
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1. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement lat1Arrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην  Lat1Arrangement 

UserInterface label latitude FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
Text:  Latitude: 

UserInterface label lat FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
BackgroundColor: 
white 

2.HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement longArrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην  longArrangement 

UserInterface label longitude FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
Text:  Longitude: 

UserInterface label lon FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
BackgroundColor: 
white 

 

Δπηινγή Height / Width: "Automatic" ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο 

πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηερφκελν, ελψ Height / Width: "Fill parent" φηη θαηαιακβάλεη 

φιν ηνλ δηαζέζηκν ρψξν . 

Μεηνλνκάδνπκε ην  Button1 ζε getlocation.
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Δηζάγνπκε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο γηα ην πξψην θνπκπί 

Palette Component Name Properties 

UserInterface Button getlocation BackgroundColor: 
Gray 
Text:  Get location 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 
FontSize:20 

3.HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement lat2Arrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην  Lat2Arrangement 

UserInterface label latitude2 FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
Text:  Latitude2: 

UserInterface TextBox lat2TextBox default 

4. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement long2Arrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

 έξλνπκε ζην  long2Arrangement 

UserInterface label longitude2 FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: 140 
Text:  Longitude2: 

UserInterface TextBox lon2TextBox default 

 

 

 

Σα Labels ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ θείκελν πνπ έρεη εηζάγεη ν δεκηνπξγφο 
ηεο εθαξκνγήο . Ζ εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ 
θαζνξίδνπκε ζηα Properties.  
ε αληίζεζε νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ θείκελν ζην 
ζπζηαηηθφ text box. Δάλ ην πεδίν text Box είλαη θελφ, ν δεκηνπξγφο ηνπ app κπνξεί 

ζην πεδίν hint ησλ ηδηνηήησλ λα εηζάγεη θείκελν, ψζηε λα θαηεπζχλεη ηνπο ρξήζηεο, ηη λα 
εηζάγνπλ ζην textBox.  
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Δηζάγνπκε ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο γηα ην 2o  Button 

Palette Component Name Properties 

UserInterface Button calculate BackgroundColor: 
Gray 
Text:  Calculate 
distance 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 
FontSize:20 

5. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement kmArrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην    kmArrangement 

UserInterface label distance FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: Automatic 
Text: 0 

UserInterface label km FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: Automatic 
Text: km 

6. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement angleArrangement BackgroundColor: 
none 
Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην  angleArrangement 

UserInterface label angle FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: Automatic 
Text: 0 

UserInterface label degrees FontSize:20 
Height: Automatic 
Width: Automatic 
Text: degrees 

 

Πξνζζέηνπκε έλα επηπιένλ Horizontal Arrangement ψζηε λα εηζάγνπκε ηελ θσηνγξαθία κηαο 

ππμίδαο ε νπνία λα δείρλεη εθηφο απφ ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα θαη ηηο κνίξεο. Παηψληαο ζηελ 

εηθφλα ηεο ππμίδαο ζα αλνίγεη κηα δεχηεξε νζφλε πνπ ζα εκθαλίδεη κηα ππμίδα, ε νπνία ζα 

πεξηζηξέθεηαη ψζηε λα δείρλεη ζην βνξξά 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πεξηζηξέθεηαη ε ππμίδα είλαη ην θηλεηφ ή ε 

ηακπιέηα καο  λα  δηαζέηεη έλαλ αηζζεηήξα καγλεηφκεηξν. Σα πεξηζζφηεξα 

θηλεηά/ηακπιέηεο δηαζέηνπλ απηφλ ηνλ αηζζεηήξα.  
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7. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement compassArrangement Height: Automatic 
Width: Fill parent 

έξλνπκε ζην  compassArrangement  

UserInterface label click FontSize:14 
Height: Fill parent 
Width: 120 
Text: Click on the 
icon to see the 
compass. 

UserInterface Button compass Height: 80 
Width: 80 
Image: name of 
downloaded picture 

Πξνζζέηνπκε έλα ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ, έλαλ  LocationSensor. 

Palette Component Name Properties 

Sensors LocationSensors Locationsensor1 default 

 

Σν ζπζηαηηθφ LocationSensor ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην GPS πνπ δηαζέηεη ην 

θηλεηφ. Ο LocationSensor επηθνηλσλεί κε ηνλ δέθηε GPS ηνπ θηλεηνχ ψζηε λα θαζνξηζηεί ε 

ζέζε πνπ βξηζθφκαζηε. Ο LocationSensor κπνξεί επίζεο λα δνπιέςεη    κε ηηο ππεξεζίεο 

δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο/wifi. Ο εληνπηζκφο ζέζεο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζα καο δείμεη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο (πιάηνο-κήθνο) ηεο ηνπνζεζίαο καο „ε αθφκε θαη φλνκα ηνπ δξφκνπ πνπ 

βξηζθφκαζηε. 

Αθνινπζψληαο φια ηα παξαπάλσ βήκαηα ε ηειηθή εκθάληζε  ζηνλ Viewer ηνπ Screen1 είλαη:
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Πξνζζέηνπκε κηα λέα νζφλε (Screen) 

 

Δηζάγνπκε ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά 

 

 

Έλα  'sprite' είλαη θάπνην ζηνηρείν π.ρ. εηθφλα. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε 

έλαλ Canvas θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλείηαη (είηε λα ην ζχξνπκε, είηε λα αληηδξά 

ζην άγγηγκα καο). Μπνξεί λα αιιειεπηδξά κε άιια „sprites‟ θαη ηελ άθξε ηνπ 

Canvas θαη λα θηλείηαη αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ δειψζακε ζην Properties.  

Έλα ζπζηαηηθφ „image‟ απεηθνλίδεη κηα εηθφλα. Οη ηδηφηεηεο θαζνξίδνληαη ζηα 

„Properties‟ 

 

Απηή είλαη ε ηειηθή εκθάληζε ηεο δεχηεξεο νζφλεο (Screen2) πνπ δεκηνπξγήζακε 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πην πάλσ 

 

Palette Component Name Properties 

Drawing and 
Animation 

Canvas Canvas1 BackgroundColor: White 
Height: Fill parent 
Width: Fill parent 

UserInterface Button backButton BackgroundColor: Gray 
Text:  back 
Height: Automatic 
Width: Automatic 

ηνλ  Canvas ζέξλνπκε έλα imagesprite 

Drawing and 
Animation 

ImageSprite compass Picture: Upload the 
picture of a compass 
Height: 300 
Width: 300 

Sensors OrientationSensor OrientationSensor1 Enabled 
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 Ο προγρακκαηηζκός ηες εθαρκογής 

Πεγαίλνπκε ζην κελνχ Blocks 

 

Παηάκε ζην ηκήκα ησλ Blocks ζην  LocationSensor1 θαη ζέξλνπκε ζηνλ ζπληάθηε ην κπιφθ 

ζην θφθθηλν πιαίζην. 

 

Καζνξίδνπκε απφ πνχ ζα παίξλεη ζπληεηαγκέλεο. 

 

  

Γραζηερηόηεηα 3 
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Κάλνπκε ην ίδην γηα ην ζπζηαηηθφ  „lon‟. Βάδνπκε ηα κπιφθ ζην κπινθ ειέγρνπ. 

 

Παηάκε πάλσ ζην    ψζηε λα αλνίμεη έλα κελνχ θαη επηιέγνπκε ην κπινθ  „get 

latitude‟. 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη ην παξαθάησ κπινθ. 

 

 

 

 

Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ην  button „get location‟ παηάκε ην ζπζηαηηθφ „ getlocation‟ θαη 

ζέξλνπκε ην κπινθ ζην θφθθηλν πιαίζην ζηνλ ζπληάθηε. 
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Δπηιέγνπκε ην ζπζηαηηθφ „ LocationSensor1‟ θαη ζέξλνπκε ην κπινθ ζην θφθθηλν πιαίζην ζηνλ 

ζπληάθηε. 

 

Απφ ηα „ Built-in‟ επηιέγνπκε ην „Logic‟ θαη επηιέγνπκε ην κπινθ „true‟. 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη 

 

Θα νξίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ππνινγίδνπλ ηελ απφζηαζε. 

Μηα  global variable είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ έρεη πνιιέο ρξήζεηο. Όπνπ θαη λα 

είκαζηε κέζα ζην πξφγξακκα, κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε, λα ζέζνπκε 

θάπνηα ηηκή, λα ηελ αιιάμνπκε θηι. Απφ ην Built-in επηιέγνπκε „variables‟ θαη 

ζέξλνπκε ην κπινθ ζην θφθθηλν πιαίζην ζηνλ ζπληάθηε. 

. 
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Δηζάγνπκε νλφκαηα θαη ηηκέο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Παηάκε θαη εηζάγνπκε έλα φλνκα 

Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε 2 δηαδηθαζίεο, κηα γηα λα ππνινγίδνπκε ηελ απφζηαζε θαη κηα γηα 

λα δείρλεη ην  heading. 

Γηαδηθαζία είλαη κπινθ ή θψδηθαο (ζαλ κηθξφ πξφγξακκα) ην νπνίν απνζεθεχεηαη 
κε θάπνην φλνκα. Μπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε φπνην ζεκείν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο φζεο θνξέο ζέινπκε. Αληί λα μαλαγξάθνπκε ηνλ θψδηθα φπνηε ηνλ 
ρξεηαδφκαζηε, θαινχκε ηελ δηαδηθαζία κε ην φλνκα ηεο. 

Όηαλ δεκηνπξγνχκε κηα δηαδηθαζία ην  App Inventor επηιέγεη έλα κνλαδηθφ 
φλνκα. Παηψληαο πάλσ ζην φλνκα απηφ κπνξνχκε λα ην δψζνπκε φηη φλνκα 
επηζπκνχκε, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ. Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπκε 2 

δηαδηθαζίεο κε ην ίδην φλνκα. 

Όηαλ δεκηνπξγνχκε κηα δηαδηθαζία, ην  App Inventor παξάγεη  
απηφκαηα έλα κπινθ „call procedure‟. Απηφ ην κπινθ ην επηιέγνπκε 
θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα θαιέζνπκε ηελ δηαδηθαζία. 

 

Γεκηνπξγνχκε κηα δηαδηθαζία „distance‟. Δπηιέγνπκε ηα κπινθ φπσο παξαθάησ 
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Παηάκε ζην γξαλάδη ( mutator) θαη ζέξλνπκε 4  inputs. Γίλνπκε ηα νλφκαηα  lat1, long1, lat2 θαη 
long2 γηα θάζε ζηνηρείν εηζφδνπ. 

 

Πξνζζέηνπκε ηα κπινθ φπσο θαίλεηαη  

 

 

 

 

 

  

Όηαν δημιουργούμε μια διαδικαζία μπορούμε 
από ηο mutator να προζθέζουμε περιζζόηερα 
ζηοιχεία ειζόδου.  

 

Όηαν μεηακινώ ηο πονηίκι πάνω 

ζηα x,y  εμθανίζονηαι ηα μπλοκ’ 

get x’ και ‘set  x to’.Σέρνουμε ηο 

μπλοκ ζηον ζυνηάκηη για να ηο 

χρηζιμοποιήζουμε. 

 

 

 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/support/concepts/mutators.html
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Γεκηνπξγνχκε κηα λέα δηαδηθαζία „angle‟, φπσο δεκηνπξγήζακε θαη ηελ δηαδηθαζία „distance‟. 

Σνπνζεηνχκε ηα κπινθ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ 
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πλδένπκε ηα κπινθ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ην θνπκπί „calculate‟ 

. 
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Παηψληαο ζηελ εηθφλα ηεο ππμίδαο, ζα αλνίγεη κηα δεχηεξε νζφλε πνπ ζα δείρλεη ηελ εηθφλα 

ηεο ππμίδαο πνπ θαηεβάζακε ζηε δξαζηεξηφηεηα 1. Βάδνπκε ηα αληίζηνηρα κπινθ φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ 

 

 

 

 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ δεχηεξε νζφλε (Screen2) θαη πξνζζέηνπκε ηα κπινθ. 

 

Έρνληαο απνθηήζεη  ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλαξκνινγνχκαη ην παξαθάησ κπινθ. 

 

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξψηε νζφλε, παηάκε ην θνπκπί „back‟. 
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Παηάκε ζην κελνχ ην  „Connect‟ θαη επηιέγνπκε „ AI Companion‟    
 

 

ηελ νζφλε καο ζα δνχκε ηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ην θηλεηφ/ηακπιέηα αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή  MIT AI2 companion πνπ έρνπκε θαηεβάζεη απφ 

ην play store. Παηάκε ζηελ επηινγή  Scan QR code. 

Αλ αθνινπζήζακε φια ηα βήκαηα ζσζηά ζα δνχκε ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ καο ηελ εθαξκνγή 

πνπ δεκηνπξγήζακε. 

Δάλ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ καο, απφ ην κελνχ επηιέγνπκε „ 

Build‟ θαη παηάκε ζηελ πξψηε επηινγή. 

 

 
 
 
 
 
 

Καιή δηαζθέδαζε!!!!!! 
 

 

Γραζηερηόηεηα 4 
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3
ν
 ΜΔΡΟ 

 
ε απηφ ην ζρέδην καζήκαηνο ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζα θαηαζθεπάζνπκε εξγαιεία 
κεηξήζεσλ γσληψλ.  ηελ επνρή ηνπ Μεξθάηνξ νη λαπηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ παξφκνηα 
εξγαιεία. 
 

 

Θέκα 
 
ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή εξγαιείσλ κέηξεζεο 
γσληψλ 

Γηαζεκαηηθόηεηα 
Μαζεκαηηθά, Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία 

Δπίπεδο δσζθοιίας 
Γξαζηεξηφηεηα 1-2 :  

Γξαζηεξηφηεηα  3-4-5  

ηότοη 

Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε κεζφδνπο κέηξεζεο 

γσληψλ θαη απνζηάζεσλ.  

Οη καζεηέο βειηηψλνπλ έλα παιηφ εξγαιείν κε 

ρξήζε ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο. 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία 

γηα λα κεηξήζνπλ ην χςνο ελφο αληηθεηκέλνπ. 

Ηθαλόηεηες 

Γξαζηεξηφηεηα 1-2 : Μαζεκαηηθά , Πιεξνθνξηθή 

Γξαζηεξηφηεηα  3-4-5 : ζρεδίαζε εξγαιείσλ 

κέηξεζεο (Σερλνινγία θαη Μεραληθή). 

 

Γηάρθεηα 

Γξαζηεξηφηεηα  1-2 : 50 ιεπηά 

Γξαζηεξηφηεηα  3-4-5 :  2 κέρξη 6 x 50 ιεπηά,  

Δμαξηάηαη απφ ην πιηθφ πνπ έρεη  πξνεηνηκαζηεί 

ζηελ ηάμε απφ ηνπο καζεηέο ή θαζεγεηή. 

Απαραίηεηο σιηθό-ιογηζκηθό 

Γξαζηεξηφηεηα  1-2 : θνκπηνπηεξάθη, Ζ/Τ κε 

ζχλδεζε ζην ηληεξλέη 

Γξαζηεξηφηεηα  3-4-5 : θνκπηνπηεξάθη, ινγηζκηθφ 

ζρεδίαζεο, εθηππσηήο, ραξηί, πιηθά θαηαζθεπήο 

(εμαξηάηαη απφ ην εξγαιείν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί) 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Απφ φιεο ηηο γσλίεο ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν κεηξάκε ηηο νξηδφληηεο γσλίεο (νη βξαρίνλεο ησλ 

γσληψλ βξίζθνληαη ζην νξηδφληην επίπεδν) θαη ηηο θαηαθφξπθεο γσλίεο ( νη βξαρίνλεο ησλ 

γσληψλ βξίζθνληαη ζην θαηαθφξπθν επίπεδν). 

ηηο θαηαθφξπθεο γσλίεο ν έλαο βξαρίνλαο ηεο γσλίαο  κπνξεί λα είλαη ζην νξηδφληην 

επίπεδν,απηή είλαη ε θαηαθφξπθε ή γσλία αλχςσζεο, ή ν έλαο βξαρίνλαο ηεο  γσλίαο κπνξεί 

λα είλαη ζηελ θαηαθφξπθε θαηεχζπλζε, απηή είλαη ε γσλία Εελίζ ή ε απφζηαζε Εελίζ. 

 

 

α - ε θαηαθφξπθε γσλία, ZA - γσλία Εελίζ, ζ - νξηδφληηα γσλία 

 

Οη νξηδφληηεο γσλίεο παίξλνπλ ηηκέο  πνπ θπκαίλνληαη  απφ 0° έσο 360° θαη απμάλνπλ θαηά ηε 

δηεχζπλζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 

Ζ θαηαθφξπθε ή γσλία αλχςσζεο κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0° έσο 90° - ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε νλνκάδνληαη γσλίεο αλχςσζεο – ή απφ 0° έσο -90° νπφηε ιέγνληαη γσλίεο 

βχζηζεο. Απηέο έρνπλ πάληα αξλεηηθή ηηκή. 

Οη γσλίεο Εελίζ ή απνζηάζεηο Εελίζ παίξλνπλ ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη  απφ 0° έσο 180°. Οη 

γσλίεο Εελίζ θαη νη θαηαθφξπθεο γηα ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη πάληα ζπκπιεξσκαηηθέο, θαη ην 

άζξνηζκά ηνπο ηζνχηαη κε 90°. (Δηθ 14) 

 

 
Δηθφλα 14: θαηαθφξπθε ή γσλία Εελίζ 
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ΜΔΣΡΩΝΣΑ ΣΗ ΓΩΝΗΔ 

 

ΘΔΟΓΟΛΗΥΟ 
 

Οη γσλίεο κεηξνχληαη κε ζενδνιίρνπο. Ο ζενδφιηρνο είλαη ην βαζηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν φξγαλν 

κέηξεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ γσληψλ θαζψο θαη ηεο απφζηαζεο 

(ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ ειεθηξνληθφ κεηξεηή απφζηαζεο). (ρήκα 15). 

Αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο γσλίαο γλσξίδνπκε: 

- αθξηβείο ή ιεγφκελνη ζενδφιηρνη  ελφο δεπηεξνιέπηνπ (αθξίβεηα 2 '', 1 '' ή ιηγφηεξν) 

- ζπλήζεηο ζενδφιηρνη (ε αθξίβεηα είλαη 0,1 ιεπηά ή πεξηζζφηεξν). 

Ζ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο εμαξηάηαη απφ ηε κεγέζπλζε, ηε θαζαξφηεηα ηνπ ηειεζθνπίνπ θαη ηελ 
επαηζζεζία ησλ θαθψλ.  

Μηα άιιε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζενδφιηρσλ βαζίδεηαη ζηηο γσληαθέο δηαβαζκίζεηο θαη ηηο 
ζπζθεπέο αλάγλσζεο ησλ ηηκψλ κηαο γσλίαο.  Έηζη νη ζενδφιηρνη δηαηξνχληαη ζε: 

- νπηηθνχο ή αλαινγηθνχο (νη ηνκείο γσλίαο δηαβάδνληαη κε κηθξνζθφπην), 

- ειεθηξνληθνχο ή ςεθηαθνχο (φηαλ κηα γσλία δηαηξείηαη, νη ηηκέο απηέο κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ 
ςεθηαθά). 

 

 

Πξηλ  ηελ αλαθάιπςε ησλ ζενδφιηρσλ νη γσλίεο κεηξηνχληαλ κε κηα ζπζθεπή πνπ ιεγφηαλ 
Jacob‟s staff, ε νπνία φκσο δελ είρε αθξίβεηα. Μηα άιιε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ 
ν ηεηξάληαο. 
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Jacob’s staff 
ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ν Γάιινο Lewi Ben Garson ζπλαξκνιóγεζε έλα λέν φξγαλν 

κέηξεζεο πνπ νλνκάδεηαη  Jacob‟s staff.  

Απνηεινχληαλ απφ έλα καθξχ περάθη ρσξηζκέλα ζε ηκήκαηα θαη έλα  κε κηθξφηεξα νξζνγψλην 

θνκκάηη πνπ εθαξκνδφηαλ ζην περάθη απηφ.  

Όηαλ κεηξνπζακε κε απηφ, ήηαλ απαξαίηεην λα ξπζκηζηεί ην νξηδφληην ηκήκα έηζη ψζηε ν 

νξίδνληαο λα ήηαλ νξαηφο κέζα απφ ην θάησ άθξν θαη ην παξαηεξνχκελν νπξάλην ζψκα πάλσ 

απφ ην άλσ άθξν ηνπ ζηαπξνχ.  

Σν Jacob‟s staff ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κεηξήζεηο  κέρξη ηνλ 17ν αηψλα. 

 
 

 

 

Σεηράληας 
 

Ο ηεηξάληαο είλαη ην έλα ηεηαξηεκφξην ηνπ αζηξνιάβνπ. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

κεηξεζεί ε γσληαθή απφζηαζε κεηαμχ δπν νπξάλησλ ζσκάησλ ή κεηαμχ δπν ζεκείσλ ζηε Γε. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε ηνπ έρεη ζηαδηαθά κεηαηνπηζηεί απφ ην πεδίν ηεο αζηξνλνκίαο ζηελ 

ηνπνγξαθία. Σν θπθιηθφ ηκήκα κε θηλεηέο ξάβδνπο ζέαζεο επέηξεςε ηε κέηξεζε θάζεησλ θαη 

νξηδφληησλ γσληψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκα θαη ηνλ 18ν αηψλα.  
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Ζ κεταληθή ζηελ εποτή ηοσ Μερθάηορ 
 

Δξγαζία 
Φηηάμε ην δηθφ ζνπ εξγαιείν κέηξεζεο γηα λα βξεηο ην χςνο 

θάπνηνπ ζεκείνπ ηνπ ζρνιείνπ ζνπ.  

Αο ππνζέζνπκε φηη δεηο ζηελ επνρή ηνπ Μεξθάηνξ. 

* ρεδίαζε κηα κεραληθή ζπζθεπή ψζηε λα κεηξήζεηο ηελ 

θάζεηε γσλία. 

* Υξεζηκνπνίεζε έλα ζρνηλί γηα λα κεηξήζεηο ηελ νξηδφληηα 

απφζηαζε. 

  

 

 

Γηα ηνπο καζεηέο είλαη δχζθνιν λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ζενδφιηρν. 

Έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αληί γηα ζενδφιηρν είλαη ν ηεηξάληαο, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ επνρή ηνπ Μεξθάηνξ ή ην Jacob‟s staff.  

Υξεζηκνπνίεζε ζρεδηαζηηθφ ινγηζκηθφ γηα λα ζρεδηάζεηο έλαλ ηεηξάληα ή ην Jacob‟s staff . 

Πξέπεη λα ιάβεηο ππφςε : 

* Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο κφλν πιηθά πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ Μεξθάηνξ: μχιν, 

ζρνηλί, θαξθηά,…. 

* Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη, άξα δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιε θαη 

νχηε βαξηά. 

* Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δείρλεη κνίξεο. 

* Θα πξέπεη λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ γσλία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη φηαλ 

βξίζθεζαη ζε επηθιηλέο επίπεδν. 

* Πξέπεη λα ιάβεηο ππφςε ζνπ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ ζνπ. Με 

ζρεδηάζεηο θάηη πνπ δε κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζην ζρνιείν ζνπ. 

 

 

  

Γραζηερηόηεηα 1: τεδηάδοληας κηα ζσζθεσή κέηρεζες 

γωληώλ 
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Γηα ηνπο καζεηέο είλαη δχζθνιν λα θαηαζθεπάζνπλ έλα νδφκεηξν.  

Καη κε μερλάο φηη δεηο ζηελ επνρή ηνπ Μεξθάηνξ. 

 

 

 

 

- ην πιαίζην, ζεκείσζε ηελ ζέζε ζνπ –S  θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπζθεπή πνπ έθηηαμεο γηα 

ηε κέηξεζε ησλ γσληψλ, κέηξεζε ηελ θαηαθφξπθε γσλία a πξνο ηελ θνξπθή ηνπ αληηθεηκέλνπ- 

ην ζεκείν Σ (θηίξην, δέληξν). 

-Με ηνλ κεηξεηή απνζηάζεσλ (ή κε βήκαηα) κέηξεζε ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν S κέρξη ην 

ζεκείν Σ. 

 

- Τπνιφγηζε ην χςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

- Καζφξηζε έλα επηπιένλ ζεκείν A θαη κε ηαηλία κέηξεζεο κέηξα ηελ απφζηαζε d1 απφ ην 

ζεκείν S κέρξη ην A. 

 

Γραζηερηόηεηα 3 – Μεηρώληας κε ηελ θαηαζθεσή ζοσ 

 

Πεξηέγξαςε πσο ζα κεηξνχζεο ηελ νξηδφληηα απφζηαζε. 

 

 

 

 

 

Γραζηερηόηεηα 2 – τεδηάδοληας έλα κεηρεηή 

αποζηάζεωλ 

 

Γξάςε έλα εγρεηξίδην γηα ην πψο ζα ζπλαξκνινγήζεηο  ηελ ζπζθεπή ζνπ 

Δθηχπσζε ην ζρέδην ηεο ζπζθεπήο ζνπ θαηά πξνηίκεζε ζε εθηππσηή 2D ή 3D 

πλαξκνιφγεζε ηελ ζπζθεπή ζνπ 

 

 

 



 

37 
 

 

 

-Με ην εξγαιείν κέηξεζεο γσληψλ κέηξα ηελ νξηδφληηα γσλία α1 θαη α2   ζην ζεκείν S θαη Α ζην 

ηξίγσλν SAT 

 

- Τπνιφγηζε ην κήθνο d  κεηαμχ ησλ ζεκείσλ S θαη Σα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ηνπ 

εκηηφλνπ 

 

- Τπνιφγηζε ην χςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

-  Αμηνιφγεζε ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζνπ 
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4
ν
 ΜΔΡΟ 

ην κάζεκα απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ήιην θαη ην ρξφλν γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηνπνζεζία 
καο, κε άιια ιφγηα ην γεσγξαθηθφ καο πιάηνο θαη κήθνο . 

 

Θέκα Τπνινγίδνληαο ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο ηεο 

ηνπνζεζίαο καο 

Γηαζεκαηηθόηεηα Μαζεκαηηθά , Γεσγξαθία 

Δπίπεδο δσζθοιίας 
 

ηότοη 
Οη καζεηέο λα κάζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην γεσγξαθηθφ κήθνο 

θαη πιάηνο ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο , βαζηδφκελνη ζε κεηξήζεηο 

θαη παξαηήξεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζθηάο ηνπ .  

Ηθαλόηεηες 
Παξαηήξεζε ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην 

δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο γεσγξαθηθή νξνινγία 

Γηάρθεηα 100 ιεπηά εξγαζία ζηελ ηάμε 

 

Απαραίηεηο σιηθό-

ιογηζκηθό 

θνληάξη 1κέηξν 

κεγάιν λήκα 3 κέηξσλ  

κία αξηζκνκεραλή  

έλαο ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν  
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Προζδηορίδοληας ηελ ηοποζεζία ζας ζηε Γε 

 

Παξάιιεινη(θχθινη γεσγξαθηθνχ πιάηνπο) θαη κεζεκβξηλνί 

(γξακκέο γεσγξαθηθνχ κήθνπο)  
Ζ Γε ππνδηαηξείηαη ζε πιήζνο παξάιιεισλ θχθισλ, παξάιιεισλ ζηνλ Ηζεκεξηλφ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ νλνκάδνληαη «Οη Παξάιιεινη» . Ο Ηζεκεξηλφο βξίζθεηαη ζηηο  0° βφξεηα ή λφηηα. 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ θαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ πφισλ ππάξρνπλ παξάιιεινη θχθινη 

ζην Βνξξά 90° N θαη ζην Νφην 90° S. 

Τπάξρεη κία δεχηεξε ππνδηαίξεζε ζε θχθινπο, φινη ηνπο δηέξρνληαη απφ ην Βφξεην θαη ην 

Νφηην Πφιν : Οη κεζεκβξηλνί. Ο Πξψηνο Μεζεκβξηλφο(0°) δηαζρίδεη ην Αγγιηθφ ρσξηφ ηνπ 

Γθξήλνπηηο . Ξεθηλψληαο απφ ην Γθξήλνπηηο νη κεζεκβξηλνί θαιχπηνπλ 180 κνίξεο αλαηνιηθά 

(E) θαη δπηηθά (W).   

 

Αλ ην δνχκε απφ κία καζεκαηηθή ζθνπηά απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηνπνζεζία καο Ρ ζηνλ πιαλήηε 

παξηζηάλεηαη απφ δχν γσλίεο : ηε γσλία ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο θαη ηε γσλία ηνπ 

γεσγξαθηθνχ κήθνπο . Γηα ηελ ηνπνζεζία, α είλαη ε γσλία ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη β είλαη 

ε γσλία ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. Ζ γσλία α πξνζδηνξίδεη πφζεο κνίξεο λα ζηξαθείο πξνο 

ηελ αλαηνιή, ελψ ε γσλία β πξνζδηνξίδεη πφζεο κνίξεο λα κεηαθηλεζείο βφξεηα γηα λα 

κεηαθηλεζείο απφ ην ζεκείν Q (ζεκείν ηνκήο ηνπ Ηζεκεξηλνχ θαη ηνπ Πξψηνπ Μεζεκβξηλνχ) 

ζην ζεκείν P.   
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Πήγαηλε ζηε δηεχζπλζε https://www.google.be/maps θαη πξνζδηφξηζε ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη 

πιάηνο ηνπ ζρνιείνπ ζνπ .  

εκείσζε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζνπ. Kάλε δεμί θιηθ ζηε δηεχζπλζε ζνπ θαη δηάβαζε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο. 

 

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΚΑΗ ΛΗΓΟ ΗΣΟΡΗΑ 
Καζψο παξακέλεηο ζε ζηεξηά , είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα βξεηο ην δξφκν ζνπ . Όηαλ βξεζείο ζηε 

ζάιαζζα, ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ.  Γη ‟ απηφ κέρξη ηνλ 13ναηψλα νη λαπηηθνί κέλαλε θνληά 

ζηηο αθηέο . 

ηνλ 14ν αηψλα αλαθάιπςαλ ηε ζπζθεπή  Jacob‟s staff ή cross-staff.  Υξεζηκνπνίεζαλ ηε 

ζπζθεπή απηή γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε γσλία κεηαμχ ηεο ζέζεο ηνπ ειίνπ θαη ηνπ νξίδνληα. 

Ζ ζπζθεπή απηή δελ ήηαλ κφλν δχζθνιν λα θαηαλνεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη , αιιά 

πνιινί λαπηηθνί ηπθιψζεθαλ ζην έλα ηνπο κάηη θνηηάδνληαο θαηεπζείαλ ηνλ ήιην .  

 

 

Ζ ζπζθεπή cross-staff ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηε γσλία ηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο θηάλεη 

ζην ςειφηεξφ ηνπ ζεκείν .  έξλεηο ηελ θάζεηε δηαζηαπξνχκελε δέζκε κέρξη λα βξεηο  ηνλ 

νξίδνληα ζηελ νπή ζην θάησ κέξνο θαη ην θέληξν ηνπ ειίνπ ζηελ νπή ζην πάλσ κέξνο .  

Απηφ ζαο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ηε γσλία ζ κεηαμχ ηνπ ειίνπ θαη ηνπ νξίδνληα .  

𝜃

2
= tan

𝑏

𝑙
 

πλεπψο κπνξείο λα πξνζδηνξίζεηο ην αθξηβέο γεσγξαθηθφ πιάηνο ζηηο 21 επηεκβξίνπ θαη 

ζηηο 21 Μαξηίνπ. 

 Γεσγξαθηθφ πιάηνο = 90° - ζ  

 

Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ :  

Γεσγξαθηθφ πιάηνο: 

Γεσγξαθηθφ κήθνο: 

 

 

Γραζηερηόηεηα 1 

 

https://www.google.be/maps
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Γεληθά νη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην παξαηεξεηήξην θαη ην χςνο απηφ 

έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα . Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο 

δηάζιαζεο ηνπ θσηφο, ην θσο ηνπ ήιηνπ έκνηαδε λα έξρεηαη απφ αθφκε πςειφηεξν ζεκείν απφ 

φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα . Απηφ ρξεηαδφηαλ επίζεο λα δηνξζσζεί .  

Γηα εκάο ε πην ζεκαληηθή δηφξζσζε είλαη ε γσλία απφθιηζεο .  

Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο  παξνπζηάδεη ιφμσζε (ηεο εθιεηπηηθήο)  κε ηελ θίλεζε ηεο Γεο 

γχξσ απφ ηνλ Ήιην (23.45°). Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηνξζψζνπκε ηε γσλία πνπ 

κεηξήζακε κε ηε γσλία απφθιηζεο .  ην βφξεην εκηζθαίξην πξέπεη λα πξνζζέζνπκε  ηε γσλία 

απφθιηζεο ζηε γσλία πνπ κεηξήζακε .  

Γχξσ ζηηο 21 Μαξηίνπ θαη ζηηο 21 επηεκβξίνπ ε ηηκή είλαη  0°.  Γηα ηηο εκεξνκελίεο απηέο ν 

ηχπνο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ είλαη ζσζηφο .  

Όπσο θαη λα ‟ρεη , φηαλ κεηξάκε ηε γσλία απφθιηζεο ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ απηή είλαη -23.45° θαη 

φηαλ ηε κεηξάκε ζηηο 21 Ηνπλίνπ απηή είλαη  +23.43° .  Αλ δελ ην ιάβνπκε ππφςε ζα 

νδεγεζνχκε ζε ηεξάζηην ιάζνο .  

ην δηαδίθηπν κπνξείο λα βξεηο αξθεηνχο ηχπνπο γηα λα ππνινγίζεηο ηε γσλία απφθιηζεο . 

Υξεζηκνπνηείο ηηο ηηκέο πνπ βξίζθεηο ζηε δηεχζπλζε 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/   

Μαο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ην γεσγξαθηθφ καο πιάηνο ζην βφξεην 

κηζθαίξην νπνηαδήπνηε κέξα θαη ηε ζηηγκή πνπ ν ήιηνο θζάλεη ζην πςειφηεξφ ηνπ ζεκείν .  

Γεσγξαθηθφ πιάηνο  = 90° - ζ+ 𝛿  

Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ην cross-staff αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εκηθχθιην .  Ο Άγγινο 

θαπεηάληνο John Davis εθήπξε έλα βειηησκέλν εκηθχθιην πνπ δελ απαηηνχζε απφ ηνλ 

παξαηεξεηή λα θνηηάμεη θαηάκαηα ηνλ ήιην , αιιά ηνπ επέηξεπε λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζθηά ηνπ 

ειίνπ κε ηε ζπζθεπή .  

 

 

 

Όζν πην κεγάιν ήηαλ ην εκηθχθιην ηφζν πην αθξηβήο ήηαλ ε κέηξεζε.  

 

 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
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Υξεηάζηεθε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18 αηψλα γηα λα αλαθαιπθζεί ν εμάληαο. Μαο επέηξεπε λα 

κεηξάκε κεγαιχηεξεο γσλίεο. Ζ ζπζθεπή απηή ρξεζηκνπνηεί θαζξέθηεο θαη πξνζνθζάικην 

θαθφ.  

 

Απηφ είρε ζα ζπλέπεηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ζειήλεο , ησλ πιαλεηψλ θαη ηα άζηξα έγηλαλ πην 

γλσζηά .  

 

ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ 

ΖΛΗΟ 
 

 

 

Θα παξαηεξήζεηο φηη ε ηηκή ηνπ κήθνπο πνηθίιεη. Ο ήιηνο δελ αλαηέιιεη πάληα αθξηβψο απφ 

ηελ αλαηνιή. Απηφ κφλν ζπκβαίλεη ζηηο 21 Μαξηίνπ θαη ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Αιιά ν ήιηνο 

πάληνηε θηάλεη ζην ςειφηεξν ζεκείν αθξηβψο ζην λφην. Καη γηα απηφ επίζεο παίξλνπκε θαη ηε 

κηθξφηεξε ζθηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία ειηφινπζηε κέξα θάξθσζε έλα θνληάξη ζην έδαθνο ζε νξζή γσλία. Βεβαηψζσ φηη ην 

θνληάξη είλαη ηειείσο θαηαθφξπθν θαη έρεη χςνο 100 εθαηνζηά πάλσ απφ ην έδαθνο. Δάλ είλαη 

δπλαηφ θξάηεζε ζην ρέξη ζνπ θαη κία ππμίδα.  

Απφ ηηο 11 πεξίπνπ ην πξσί κέρξη ηηο 3 ην κεζεκέξη κέηξεζε ηε ζθηά ηνπ ειίνπ θάζε 15 ιεπηά.  

εκείσζε ην ρξφλν θαη ην κήθνο ηεο ζθηάο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα .  

 

 

 

On a sunny day you plant a stick into the ground under a right angle.  You make sure the stick is 

perfectly perpendicular  and measures 100 cm above ground.  If possible keep a compass at 

hand. 

From about 11 am till 3 pm you measure the shadow every 15 minutes.  Note down time and 

length of the shadow in the table underneath. 

 

 

Γραζηερηόηεηα  2 

 



 

43 
 

 

 

 

Ώξα Μήθνο ζθηάο ζε εθαηνζηά Ώξα Μήθνο ζθηάο ζε εθαηνζηά 

11:00  
 

12:30  

 11:15  
 

12:45  

11:30  
 

13:00  

11:45  
 

13:15  

12:00  
 

13:30  

12:15  
 

13:45  

 

Πνηα δψλε ψξαο? 
GMT - GMT + 1 – GMT + … 

Tνπηθή ψξα φηαλ ν ήιηνο 
βξίζθεηαη αθξηβψο λφηηα   

Μήθνο ζθηάο ζε εθαηνζηά 

 
 

  

 

ρεδίαζε έλα γξάθεκα. Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο δείρλεη ην κήθνο ηεο ζθηάο, ελψ ν νξηδφληηνο 

άμνλαο δείρλεη ην ρξφλν. Πξνζδηφξηζε ην ειάρηζην κήθνο ηεο ζθηάο απφ ην γξάθεκα. 

Μήθνο ζθηάο ζε εθαηνζηά 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία : 

Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο : 

Μήθνο ηεο ξάβδνπ : 

Απφθιηζε 𝛿: 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

Πνηα είλαη ε δψλε ψξαο?  

΄Χξα Γξήλνπηηο (GMT) – Κεληξηθή Δπξψπε/ρεηκεξηλή ψξα (GMT + 1) – θαινθαηξηλή ψξα  (GMT 

+ 2) – GMT + … 

https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/ 

 

 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/
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11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

tan𝜃 =
μήκος ράβδου

μήκος σκιάς
 

Τπνιφγηζε ηελ γσλία 

 

     𝜃 = 

 

Τπνιφγηζε ην πιάηνο :  Γεσγξαθηθφ πιάηνο = 90° - ζ+ 𝛿 =  

 

ε ηθαλνπνηεί ην απνηέιεζκα; 

 

Local time 
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ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΚΟ 
 

 

Ζ Γε  εθηειεί κία πιήξε πεξηζηξνθή απφ αλαηνιάο θάζε 24 ψξεο.  

 

 

 

 
 

Tη ζπκβαίλεη κε ηα ππφινηπα ζρνιεία ; 

 Γεσγξαθηθφ 

πιάηνο 

Γεσγξαθηθφ  

κήθνο 

Υξφλνο ζε 

ζχγθξηζε κε  

Veurne 

Υξφλνο ζε  

ζχγθξηζε κε  

ην Γθξήλνπηηο 

VTI Veurne ζην 
Βέιγην 

51.063491 Ν 2.666616 Δ   

Jämtlands Γπκλάζην 
Wargentin ζηε 
νπδία 

63.178649 N 14.641960 E   

Conservatorio de 
musica do Porto 
ζηελ Πνξηνγαιία 

41°.155383 N -8°.623508 W   

Istituto Superiore 
statale del Tigullio 
Deabrosis Natta 
ζηελ Ηηαιία 

44°.270784 N 9°.400515 E  
 
 
 
 

 

Σν ζρνιείν ζνπ βξίζθεηαη ______________________ 

Πφζν λσξίηεξα/αξγφηξα  απφ φηη ζην Γθξήλνπηηο ζα θηάζεη ν ήιηνο ζην ςειφηεξφ ηνπ ζεκείν 

ζην ζην ζρνιείν ζνπ; 

 

Σν άιιν ζρνιείν  Jämtlands Γπκλάζην Wargentin ζηε νπεδία βξίζθεηαη  63.178649 Β θαη 

14.641960 Α. Πφζν λσξίηεξα/αξγφηεξα απφ ην ζρνιείν ζνπ ζα θζάζεη ν ήιηνο ζην ςειφηεξφ 

ηνπ ζεκείν εδψ; 

Πφζεο κνίξεο ε Γε πεξηζηξέθεηαη ζε 1 ψξα;  

 

Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη  ε Γε γηα λα πεξηζηξαθεί 1°; 

 

 

Γραζηερηόηεηα 3 
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Srednja Gradbena, 
Geodetska in 
ekonomska Sola 
Ljubljana ζηελ 
ινβελία 

46°.073182 N 14°.513430 E   

1st High School of 
Alexandroupolis ζηελ 
Διιάδα 

40°.852364 N 25°.871708 E   

 

Ζ ηαρχηεηα ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην δελ είλαη ζηαζεξή θαη απηφ πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν .  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνζδηνξίδνπκε έλα κέζν ειηαθφ ρξφλν. Δίλαη ν ρξφλνο φηαλ ζεσξήζνπκε 

ηελ ηαρχηεηα ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζηαζεξή. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαηλφκελνπ ειηαθνχ 

ρξφλνπ θαη ηνπ κέζνπ ειηαθνχ ρξφλνπ νλνκάδεηαη εμίζσζε ηνπ ρξφλνπ.  

H εμίζσζε ηνπ ρξφλνπ παξηζηάλεηαη απφ ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε. Απηή 

κεηαβάιιεηαη απφ - 14 ιεπηά γχξσ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ κέρξη +16 ιεπηά γχξσ ζηηο 3 

Ννεκβξίνπ.  

 

Μία ζεηηθή εμίζσζε ρξφλνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ πνπ ν πξνθαλήο ειηαθφο ρξφλνο 

πξνπνξεχεηαη ηνπ κέζνπ ειηαθνχ ρξφλνπ. Μία αξλεηηθή εμίζσζε ρξφλνπ ζεκαίλεη φηη ν 

πξνθαλήο ειηαθφο ρξφλνο ηξέρεη πίζσ απφ ην κέζν ειηαθφ ρξφλν .  

Γελ είλαη πνιχ πξαθηηθφ φηαλ θάζε ηνπνζεζία έρεη ην δηθφ ηεο ρξφλν.  Γηα ην ιφγν απηφ , γχξσ 

ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ππνδηαίξεζαλ ηε Γε ζε 24 δψλεο ψξαο, θαζεκία απφ απηέο θάιππηε 

15°. Ο κεζεκβξηλφο  ηνπ Γθξήλνπηηο απνθαζίζηεθε λα είλαη ν κεζεκβξηλφο 0.  Ζ πεξηνρή 

φπνπ ν ρξφλνο ζεσξείηαη ίζνο κε ην ρξφλν Γθξήλνπηηο βξίζθεηαη κεηαμχ  7.5° Γ ζε  7.5°Α.  

 

 



 

47 
 

 

Ζ κέζε ειηαθή ψξα ζην Γθξήλνπηηο ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γήηλνπ 

ρξφλνπ θαη νλνκάδεηαη Μέζνο Υξφλνο ηνπ Γθξήλνπηηο (GMT ή UTC).  

Δθηφο απφ απηφ έρνπκε επίζεο ηνλ Κεληξηθφ Δπξσπατθφ ρξφλν , πνπ είλαη GMT+1.  

Σν θαινθαίξη κεξηθέο ρψξεο γπξίδνπλ ηα ξνιφγηα ηνπο κία ψξα κπξνζηά, πνπ είλαη ν Κεληξηθφο 

Δπξσπατθφο θαινθαηξηλφο ρξφλνο (GMT+2).  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Πνηά είλαη ε ζεκεξηλή εκεξνκελία; 

Πήγαηλε ζην http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/  θαη ςάμε πφηε ν ήιηνο ζα βξίζθεηε 

ζην πςειφηεξν ζεκείν ζην Γθξήλνπηηο. 

Πφηε θηάλεη ν ήιηνο ηελ ίδηα κέξα ζην πςειφηεξν ζεκείν ζην ζρνιείν ζνπ; 

Καη ζηα ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

( ηνπηθή ψξα – ηνπηθή ψξα Γθξήλνπηηο) 

 Σνπηθή 
ψξα 

Πνηα ηνπηθή 
ψξα; 

+0/+1/+… 

GMT 

VTI Veurne, Βέιγην  
 

  

Jämtlands Gymnasium Wargentin 
νπεδία 

   

Conservatorio de musica do Porto, 
Πνξηνγαιία 

   

Istituto Superiore statale del Tigullio 
Deabrosis Natta, Ηηαιία 

   

Srednja Gradbena, Geodetska in 
ekonomska Sola Ljubljana, ινβελία 

   

1st High School of Alexandroupolis, 
Διιάδα 
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Οη κεηξήζεηο καο: 

Σνπηθή ψξα 
+0/+1/+… 

Σνπηθή ψξα φηαλ ν ήιηνο 
βξίζθεηαη ζην πςειφηεξν 
ζεκείν / αθξηβψο λφηηα 

Μήθνο ζθηάο ζε εθαηνζηά 

   

 

Τπνιφγηζε ην γεσγξαθηθφ ζνπ κήθνο: 

GMT ηεο ζηηγκήο πνπ ν ήιηνο θηάλεη ζην πςειφηεξφ ηνπ ζεκείν ζηελ ηνπνζεζία ζνπ : 

GMT  ηεο ζηηγκήο πνπ ν ήιηνο θηάλεη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ζην Γθξήλνπηηο : 

 

Γεσγξαθηθφ κήθνο = 
𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌 ά ώ𝜌𝛼𝜍 (min )

60
𝑥 15° 

 



 

49 
 

 

  

5
ν
 ΜΔΡΟ 

Θέκα 
Γεκηνπξγία κηαο εηθνληθήο πεξηήγεζεο κε Google 
Earth 

Γηαζεκαηηθόηεηα 
 Καιιηηερληθά, Πιεξνθνξηθή, Γεσγξαθία 

Δπίπεδο δσζθοιίας  

ηότοη 

Δμνηθείσζε κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 
Γλσξηκία κε ηελ πεξηνρή, ηελ ηέρλε θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ. 
Υξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε 
πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 
Τπνινγηζκφο ηνπ χςνπο θάπνηνπ έξγνπ ηέρλεο ή 
θηηξίνπ. 
Βγάδνληαο 360

ν
 θσηνγξαθίεο. 

Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 
Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ κπξνζηά ζε ζεαηέο  

Ηθαλόηεηες 

ζπλεξγαζία 
νξγάλσζε 
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ  
 

Γηάρθεηα 
20 ιεπηά εηζαγσγή + 90 ιεπηά  εθηφο αίζνπζαο + 
60 ιεπηά ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο 

Απαραίηεηο σιηθό-ιογηζκηθό 
ππνινγηζηή 
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή  
Google Earth 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Σν Google Earth  είλαη έλα πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Google.Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο Google είλαη λα παξνπζηάζεη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηεο γήηλεο ζθαίξαο. Απηή ε 

εηθφλα δεκηνπξγήζεθε απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο. Απηφ ην πξφγξακκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε δηζδηάζηαησλ ραξηψλ θαη δνξπθνξηθψλ 

εηθφλσλ θαη σο πξνζνκνησηήο πνιιψλ ηνπίσλ ηεο  Γεο. Με απηφ  κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε 

κέξε, θηίξηα, πφιεηο, ηνπία ... 

Ζ αξρηθή εθαξκνγή ήηαλ γλσζηή σο Earth Viewer θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ Keyhole, Inc. πνπ 

εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Google ην 2004. Μεηνλνκάζηεθε ζε Google Δarth ην 2005. Σν 

πξφγξακκα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο φισλ ησλ εθδφζεσλ ησλ 

Windows, γηα MacOSX 10.3.9 θαη λεφηεξεο εθδφζεηο θαζψο θαη γηα  Linux.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ σο ζηφρν ηε ρξήζε ηνπ Google Earth γηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

ςεθηαθέο θαη εηθνληθέο επηζθέςεηο. 

 

 

 

Γηαηξνχκε ηελ ηάμε ζε νκάδεο 4 καζεηψλ. Έλαο καζεηήο ζα είλαη ν θσηνγξάθνο, έλαο ζα είλαη 

ν νδεγφο, έλαο άιινο είλαη ν δεκνζηνγξάθνο θαη ν ηειεπηαίνο είλαη ν ηερληθφο. 

Απφ ην ζρέδην καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ  γλσξίδνπκε ήδε ηε ζέζε καο. Ο νδεγφο 

ζεκεηψλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζήο καο ζε έλα θχιιν ραξηί. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζακε ζην ζρέδην καζήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο, ν νδεγφο ζα 

αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή πξνο ηέζζεξα ζεκεία  ζηελ πφιε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

γεσγξαθηθφ κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπο πνπ δίλνληαη. 

ε θάζε ζεκείν ν θσηνγξάθνο ζα ηξαβήμεη πέληε θαιιηηερληθέο θσηνγξαθίεο απφ ην 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζε έλα ζεκείν ζα ηξαβήμεη κηα 360ν θσηνγξαθία (βιέπε δξαζηεξηφηεηα 3 

πψο γίλεηαη απηφ). 

Ο δεκνζηνγξάθνο ζα αλαδεηήζεη αμηφινγεο πιεξνθνξίεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πεξηγξάςεη 

ηελ ηνπνζεζία κε πεξίπνπ πέληε πξνηάζεηο. Ο ηερληθφο έρεη ηνλ εμνπιηζκφ κέηξεζεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κεραληθήο θαη επηιέγεη κία απφ ηηο 

ηνπνζεζίεο γηα λα κεηξήζεη ην χςνο ελφο θηηξίνπ ή ελφο έξγνπ ηέρλεο. 
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Όηαλ επηζηξέςνπλ  νη καζεηέο ζην ζρνιείν δεκηνπξγνχλ κηα εηθνληθή πεξηήγεζε ζην 

GoogleEarth. Σέινο, ν δάζθαινο επηηξέπεη ζε θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηηο απαληήζεηο θαη 

ηα επξήκαηά ηεο ζε φιε ηελ ηάμε. Ο θαζεγεηήο ζρνιηάδεη ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ. 

Καηεβάζηε ην Google Earth: https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 

 

Γεκηοσργώληας κηα εηθοληθή περηήγεζε ζηο Google Earth 

1. Αλνίγνπκε ην Google Earth. 

 

2.Γεμί θιηθ ζην πξνζσξηλά κέξε, πξνζζήθε θαθέινπ. 
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3. Χο φλνκα δίλνπκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε γηα ηελ πεξηήγεζε. 

 

 

4. εκαίλνπκε ηα κέξε πνπ ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ πεξηήγεζε καο. Φάρλνπκε ηα 

κέξε πνπ ζέινπκε θαη κεηαθηλνχκε ηνλ δείθηε ψζηε λα βξνχκε ην ζσζηφ ζεκείν.  

 

5.Σψξα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ θίηξηλε θαξθίηζα γηα λα νλνκαηίζνπκε ην ζεκείν. 
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6. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θσηνγξαθίεο ή/θαη θείκελν ζηα κέξε πνπ ζεκαίλακε. Γεμί θιηθ 

ζηα κέξε κε ηηο θίηξηλεο θαξθίηζεο θαη επηιέγνπκε ηδηφηεηεο. Γηα λα πξνζζέζνπκε θσηνγξαθίεο 

επηιέγνπκε πξνζζήθε θσηνγξαθίαο θαη αληηγξάθνπκε ηελ δηεχζπλζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηνλ 

θπιινκεηξεηή καο.  

7.Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηηο ηδηφηεηεο γηα φια ηα κέξε επηιέγνπκε ok. Σηο ηδηφηεηεο κπνξνχκε 

λα ηηο δνχκε αλ παηήζνπκε δεμί θιηθ ζηε ιίζηα, ζε έλα κέξνο πνπ ζεκαίλακε.  

8.ην ηέινο γηα λα ζψζνπκε ηελ πεξηήγεζε, επηιέγνπκε απνζήθεπζε. Απηφ δεκηνπξγεί έλα 

αξρείν κε θαηάιεμε .kmz 

 

 

9.Ζ δηάξθεηα κεηαθίλεζεο απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν ηεο πεξηήγεζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

απφ ην κελνχ Δξγαιεία-> Δπηινγέο->Πεξηήγεζε ζην 
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10.Σψξα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πεξηήγεζε καο αλ παηήζνπκε ζηνλ θάθειν πνπ ππάξρεη (κε 

κπιε βειάθη)  

 

 

 

 

 

‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα παλνξακηθή θσηνγξαθία, ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ζην Google Earth.  Δπηιέγνπκε κηα 

ηνπνζεζία κε ιίγνπο αλζξψπνπο (άλζξσπνη πνπ θηλνχληαη ζα θαηαζηξέςνπλ ην απνηέιεζκα 

ηεο πεξηήγεζεο καο) . Υξεζηκνπνηνχκαη ην θηλεηφ καο (θαη γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε  

 

ηξίπνδα) γηα λα βγάινπκε κεξηθέο θσηνγξαθίεο κηαο ηνπνζεζίαο. Μεηά απφ θάζε ιήςε 

θσηνγξαθίαο, ζηξίβνπκε ην θηλεηφ νξηδνληίσο θαηά κεξηθέο κνίξεο. πλερίδνπκε λα ηξαβάκε 

θσηνγξαθίεο κέρξη λα πάξνπκε φιν ην ηνπίν. Βεβαησλφκαζηε φηη έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 20% κε 

30% επηθάιπςε ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβάκε ψζηε λα κπνξεί ην πξφγξακκα ηνπ 

ππνινγηζηή λα ηηο ελψζεη. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ ηξίπνδα απνθεχγνπκε ην πξφβιεκα ηεο παξάιιαμεο. Όηαλ 

πεξηζηξέθνπκε ην  θηλεηφ γηα λα ηξαβήμνπκε θσηνγξαθίεο, θξαηάκε ην θηλεηφ ζην ρέξη θαη 

πεξηζηξεθφκαζηε εκείο (ν άμνλαο πεξηζηξνθήο είλαη ην ζψκα καο θαη φρη ην θηλεηφ). Απηφ 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα φηαλ ζέινπκε λα ελψζνπκε ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Σξαβάκε θσηνγξαθίεο θαη απφ ηνλ νπξαλφ θαζψο θαη ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν ηξίπνδαο. 

Απηέο νη θσηνγξαθίεο ζα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα πξνθχςεη κηα 360 θσηνγξαθία.  
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Γεκηνπξγψληαο κηα 3600 θσηνγξαθία 

1. Σξέρνπκε ην πξφγξακκα PTGui Pro 

 

2. ηελ πξψηε νζφλε παηάκε ην θνπκπί “Load images…” θαη επηιέγνπκε φιεο ηηο 

θσηνγξαθίεο. 

 

3. Παηάκε “Align images” θαη πεξηκέλνπκε…… 

 

 

4. Απνζεθεχνπκε ην  Project (Ctrl+S) κε ην φλνκα Demo 

5. Παηάκε ην θνπκπί “Create Panorama” 

6. Αιιάδνπκε ην “Width=5000” θαη παηάκε ην θνπκπί “Create Panorama” 
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7. Πεγαίλνπκε ζην  κελνχ Tools → Publish to Website 

 

8. Παηάκε ην θνπκπί “Add Files” 

 

9. Δπηιέγνπκε ην αξρείν Demo.jpg θαη παηάκε convert 

10. Σξέρνπκε ην αξρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε Demo.htm  
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Πξνζζέηνπκε ινγφηππν ζηελ θσηνγξαθία καο 

Τπάξρεη έλα πξφβιεκα ζηε βάζε ηεο θσηνγξαθίαο καο: Ο ηξίπνδαο ή ην πφδη καο. 

 

Θα επηδηνξζψζνπκε ην πξφβιεκα αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηελ βάζε κε ην ινγφηππν. 

1. Βξίζθνπκε ηελ εηθφλα (κε ηξίπνδα ή πφδηα) θαη ηελ αλνίγνπκε ζην Photoshop. 

2. Βξίζθνπκε ηελ εηθφλα  “the steam.jpg” ή θηηάρλνπκε ην δηθφ καο ινγφηππν θαη ην ζέξλνπκε 

ζην Photoshop. 

3. Μεγαιψλνπκε ην ινγφηππν θαιχπηνληαο ηνλ ηξίπνδα. 

4. Απνζεθεχνπκε ηελ  ηελ λέα εηθφλα κε φλνκα φπσο “tripod.jpg”. 

5. Πεγαίλνπκε ζην PTGui ζηελ θαξηέια “Source Images” . 

6. Βξίζθνπκε ηελ εηθφλα κε ηνλ ηξίπνδα ή ηα πφδηα καο θαη ηελ επηιέγνπκε. 

 

7. Παηάκε ην θνπκπί “Replace” θαη επηιέγνπκε ηελ εηθφλα κε ην ινγφηππν. 

8. Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια “Mask” . 

9. Δπηιέγνπκε ηελ εηθφλα κε ην ινγφηππν. 

10. Δπηιέγνπκε ηελ πξάζηλε πέλα θαη δσγξαθίδνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ινγφηππνπ. 

11. Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια “Create Panorama” θαη παηάκε ην θνπκπί “Create Panorama”. 

12. Δπηιέγνπκε “Yes” γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην panorama. 

13. Δπαλαιακβάλνπκε ην βήκα “Publish to Website” 

14. Απνζεθεχνπκε ην  project. 

15. Ξαλαηξέρνπκε ην Demo.htm. 
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Φηηάρλνληαο έλαλ θχβν 

1. Αλνίγνπκε ηελ εηθφλα “Demo.jpg” κε Photoshop. 

2. Πεγαίλνπκε Filter-> Flaming Pear -> Flexify 2. 

3. ην πεδίν “Output” επηιέγνπκε “Cube” θαη παηάκε OK. 

4. Απνζεθεχνπκε ην αξρείν. 

5. Δθηππψλνπκε ην αξρείν. 

6. Κφβνπκε ηνλ θχβν, ηνλ θνιιάκε θη έρνπκε ηελ εηθφλα σο 180° –  360°  θχβν. 

 

 

 


