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Σημειώσεις στο μάθημα πληροφορικής 

Διδάσκουσα: Γκουτουλούδη Μαρία 

 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα μέτρησης της 

ταχύτητας. Αυτό θα το επιτύχουμε δημιουργώντας ένα σύστημα που αποτελείται 

από μια ράμπα, ένα αυτοκινητάκι και δύο πύλες χρονομέτρησης συνδεδεμένες σε 

μια πλακέτα makey makey. Όταν το αυτοκινητάκι διέρχεται από την πρώτη χρονική 

πύλη, το makey makey ξεκινά το χρονόμετρο (τη στιγμή εκείνη έχει τιμή 0). Όταν 

διέρχεται από τη δεύτερη πύλη, καταγράφεται ο χρόνος (και αυτός είναι ο χρόνος 

που χρειάστηκε το αυτοκινητάκι για να διανύσει την απόσταση μεταξύ των δύο 

πυλών). Όταν καταγραφεί ο χρόνος που χρειάστηκε, θα πρέπει να τον 

χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με την απόσταση για να υπολογίσουμε την 

ταχύτητα διέλευσης από τις πύλες. 

 

 

 

 

 

 
Πριν ξεκινήσουμε την δραστηριότητα αυτή, ας θυμηθούμε την έννοια της 

ταχύτητας. 

Εικόνα 1 Makey Makey:  
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Υπολογισμός Ταχύτητας και χρόνου 

Η ταχύτητα είναι το πηλίκο της απόστασης προς τον χρόνο και συνήθως 

υπολογίζεται σε m/s ή km/h.  

 

 

Για να το καταλάβουμε καλύτερα μπορούμε να δοκιμάσουμε μια μικρή 

άσκηση. 

Οι παρακάτω μαθητές/τριες (όπως φαίνεται στον πίνακα) χρησιμοποίησαν 

μια μετροταινία και μετρήσανε μια συγκεκριμένη απόσταση 10 μέτρα.  

Χρησιμοποιώντας ένα χρονόμετρο, μετρήσανε τον χρόνο που έκανε ο καθένας τους 

για να τρέξουν αυτήν την απόσταση. Όταν τελειώσανε, σημειώσανε τον χρόνο τους 

στον πίνακα.  

Υπολογίστε την ταχύτητα των μαθητών/τριών αυτών. Χρησιμοποιήστε: 

• τον παραπάνω τύπο υπολογισμού της ταχύτητας και  

• την αριθμομηχανή του Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής. 

Ονοματεπώνυμο 
Απόσταση 

(μέτρα) 
Χρόνος 

(δευτερόλεπτα) 
Ταχύτητα (m/s) 

Φίλιππος 10 15,3 0,65 

Ίριδα 10 12,1 0,83 

Νίκος 10   

Άννα 10   

Λεωνίδας 10   

Σοφία 10   

 

 

 

Ταχύτητα = απόσταση / χρόνος 



Σημειώσεις στο μάθημα πληροφορικής 
Γκουτουλούδη Μαρία                Σχολ. Ετος 2019-2020 

3 
 

 

Σύνδεση makey makey με την ράμπα 
Η ράμπα μας είναι περίπου όπως παρακάτω : 

 

Για να αντλήσουμε τα δεδομένα που θα χρειαστούν για να υπολογίσουμε την 

ταχύτητα, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη ράμπα εγκαθιστώντας δύο πύλες 

χρονομέτρησης. Αυτό θα το κάνουμε συγκολλώντας ένα αγώγιμο υλικό 

(αλουμινόχαρτο) σε δύο σημεία (Φωτογραφία 4), τα οποία, στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα, απέχουν μεταξύ τους 20 εκατοστά. 
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση με το Makey Makey, 

χρησιμοποιώντας τα κροκοδειλάκια. 

 

 

 

 
Πριν προγραμματίσουμε να υπολογίζεται αυτόματα η ταχύτητα στον υπολογιστή, ας 

χρονομετρήσουμε λίγο πρόχειρα με χρονόμετρο.  

Ξεκινήστε το χρονόμετρο όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην πρώτη πύλη (A) και 

σταματήστε το όταν φτάσει στην πύλη (B). Φυσικά, αυτός ο τρόπος μέτρησης του 

χρόνου είναι μάλλον πρόχειρος. 

Για να γίνει ο υπολογισμός πιο ακριβείς, θα χρειαστούν ορισμένες ακόμη μεταβλητές. 
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Προγραμματίζω στον Υπολογιστή με το 

Scratch 
Αρχικά θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη ράμπα και έπειτα να βάλουμε ένα αυτοκινητάκι 

στο Scratch. Για το λόγο αυτό θα εισάγουμε 2 αντικείμενα. 

• Ανοίξτε το Scratch. 

• Διαγράψτε το αντικείμενο γάτα. 

• Δημιουργήστε νέο αντικείμενο και μεταβείτε στην καρτέλα ενδυμασίες 

 
• Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την κατασκευή της ράμπας, όπου θα βάζουμε το 

αυτοκινητάκι μας 

 
• Εισάγετε ένα αντικείμενο αυτοκίνητο. Ρυθμίστε το μέγεθος να χωράει στη ράμπα 
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Γνωρίζουμε ότι για την δραστηριότητα  απαιτούνται η απόσταση, ο χρόνος και η 

ταχύτητα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τις ανάλογες μεταβλητές στο 

Scratch, στις οποίες θα αποθηκεύονται τα μεγέθη αυτά.  

 

Μεταβλητή είναι ένα μέγεθος του οποίου το περιεχόμενο (τιμή) μπορεί να μεταβάλλεται 

κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταβλητή στον προγραμματισμό δεν έχει την ίδια έννοια που έχει η μεταβλητή 

στα Μαθηματικά. Στον προγραμματισμό σε μία μεταβλητή Χ τοποθετούμε (εκχωρούμε) μία 

τιμή, δηλαδή, στη θέση μνήμης που αντιστοιχεί στη μεταβλητή Χ αποθηκεύουμε προσωρινά 

μία τιμή. 

Μια μεταβλητή μπορεί να έχει μόνο μια τιμή κάθε φορά, αλλά μπορούμε να αλλάζουμε / 

αντικαθιστούμε την τιμή αυτή όποτε θέλουμε. Η παλιά τιμή χάνεται. 

• Καλό είναι να δίνουμε στις μεταβλητές κατάλληλο όνομα, έτσι ώστε να «θυμίζει» το 

μέγεθος που αντιπροσωπεύει. 

• Μια μεταβλητή αντιστοιχεί σε μια θέση μνήμης του υπολογιστή. 

• Η τιμή που έχει μια μεταβλητή είναι το περιεχόμενο της θέσης μνήμης του 

υπολογιστή. 

• Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφορετικές μεταβλητές, όσες χρειαζόμαστε. Κάθε 

μεταβλητή περιέχει και μια ξεχωριστή τιμή. 

Προσοχή: 

Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μεταβλητές με το ίδιο όνομα. Δύο μεταβλητές, όμως, μπορούν 

να έχουν την ίδια τιμή. 
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• Στην κατηγορία Μεταβλητές δημιουργήστε τις μεταβλητές ΠΥΛΗ Α, ΠΥΛΗ Β. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Προγραμματίστε λοιπόν όπως παρακάτω: 

 

 

Από τις κατηγορία εντολών «Αισθητήρες» και «Μεταβλητές» πειραματιστείτε 

με τις εντολές . 

Σκεφτείτε πως θα τις χρησιμοποιήσουμε παρακάτω ώστε: 

1. Όταν θα πατηθεί η σημαία: 

a. η τιμή της μεταβλητής ΠΥΛΗ Α και η τιμή της μεταβλητής 
ΠΥΛΗ Β θα μηδενίζονται 

2. Όταν περάσει το αυτοκίνητο από το Α (όταν πατηθεί το πάνω βέλος) 

a. Η τιμή του χρονόμετρου θα μηδενίζεται 

b. Στην Μεταβλητή Πύλη Α να εκχωρείται η τιμή του 
χρονόμετρου 

3. Όταν περάσει το αυτοκίνητο από το Β (όταν πατηθεί το κάτω βέλος) 

a. Στην Μεταβλητή Πύλη Β να εκχωρείται η τιμή του 
χρονόμετρου 
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Τώρα που έχουμε καταγράψει στην μεταβλητή Πύλη Β τον χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ 

πύλης Α και πύλης Β (η διαφορά χρόνου), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές στην 

κατηγορία «Τελεστές»  για να υπολογίσουμε τη ταχύτητα που έτρεχε το αυτοκινητάκι από 

την πύλη_Α και πύλης_Β, δεδομένης της απόστασης μεταξύ τους στα 0,2 μ. 

Ποιος ηθοποιός – αντικείμενο θα υπολογίζει και θα λέει το αποτέλεσμα; 

• Εισάγετε ένα αντικείμενο της αρεσκείας σας, το οποίο: 

a. θα εμφανίζετε μόνο όταν πατηθεί το πλήκτρο Α. 

b. θα υπολογίζει και θα λέει την ταχύτητα. 

Προσοχή: θα πρέπει πρώτα να υπολογισθεί η διαφορά χρόνου μεταξύ πύλης Α και πύλης Β 

και μετά να υπολογισθεί η ταχύτητα. Για αυτό: 

• για την διαφορά χρόνου θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ακόμη μεταβλητή και 

να την ονομάσουμε ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία θα ισούται με τιμή μεταβλητής 

ΠΥΛΗ Β – τιμής μεταβλητής ΠΥΛΗΣ Α) Στην περίπτωσή μας βέβαια η τιμή της 

μεταβλητής πύλης Α είναι πάντα 0. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της μεταβλητής 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ  θα ναι ίση με την τιμή της μεταβλητής ΠΥΛΗ Β. 

• για την ταχύτητα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ακόμη μεταβλητή και να την 

ονομάσουμε ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 

Αυτές οι μεταβλητές ας εμφανίζονται μόνο όταν εμφανίζεται ο ηθοποιός-αντικείμενο 

που θα λέει την ταχύτητα. 

Η απόσταση μεταξύ της Πύλης Α και Πύλης Β είναι 0,2 μέτρα. 
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Ένα ακόμη και τελειώσαμε: 

Μένει να βάλουμε κίνηση στο αυτοκινητάκι να κατεβαίνει και να περνάει την Πύλη Β. 

• στο αντικείμενο αυτοκινητάκι προσθέστε τις ακόλουθες εντολές προσαρμόζοντας 

στις δικές σας συντεταγμένες: 

 

 


