SketchPad 3.12

To SketchPad αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ανοισηών λογιζμικών (ν «δηάινγνο» κε ην ρξήζηε δελ έρεη θαζνξηζκέλε εθ ησλ
πξνηέξσλ εμέιημε). Με ην SketchPad κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε (άξα θαη καηαζκεςαζηικό) γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα
δηεξεπλήζνπκε θαη λα αλαθαιύςνπκε (άξα θαη διεπεςνηηικό-ανακαλςπηικό) ηηο δηάθνξεο ηδηόηεηέο ηνπο θαζώο θαη ηηο
ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηδηνηήησλ ηνπο (π.ρ ζρέζε κεηαμύ δηακέηξνπ θαη κήθνπο θύθινπ).
Παξαθάησ επηδεηθλύεηαη ε ιεηηνπξγία θαη κεξηθέο από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ κέζα από θαηαζθεπέο θαη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλαληνύκε ζηα βηβιία καζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ.

Καηαζκεςή ηπιγώνος
1. Κιηθ ζην εξγαιείν ζεκείσλ:
2. Βάδνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζην ρώξν ζρεδίαζεο (κεγάιε άζπξε επηθάλεηα) θαη θάλνπκε θιηθ ζε ηξία
δηαθνξεηηθά ζεκεία έηζη ώζηε λα ηνπνζεηήζνπκε ηα ζεκεία ησλ θνξπθώλ ηνπ ηξηγώλνπ.
3. Κιηθ ζην εξγαιείν επηινγήο (βειάθη):
4. Δπηιέγνπκε θαη ηα ηξία ζεκεία:
α΄ ηξόπνο: Παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. Σύξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ έηζη
ώζηε λα ζρεκαηίζνπκε έλα νξζνγώλην πιαίζην πνπ λα πεξηθιείεη θαη ηα ηξία ζεκεία. Διεπζεξώλνπκε ην αξηζηεξό
πιήθηξν.
β΄ ηξόπνο: θάλνπκε θιηθ ζε θαζέλα από ηα ηξία ζεκεία θξαηώληαο παηεκέλν ην Shift
5. Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Τκήκα.
Πεγαίλνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζ’ έλα απ’ ηα ζεκεία ηνπ ηξηγώλνπ. Παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό
πιήθηξν. Σύξνπκε ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο (απνθηήζακε έλα «δπλακηθό» ηξίγωλν!)
Ολνκαζία ζεκείσλ
1. Κιηθ ζην εξγαιείν νλνκαζίαο ζεκείσλ:
2. Κιηθ ζε θαζέλα από ηα ζεκεία (ην SketchPad «ζπκάηαη» ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα ηνπνζεηήζακε θαη ηα νλνκάδεη
αληηζηνίρωο). Οη εηηθέηεο ησλ ζεκείσλ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ. Απιά ηηο «πηάλνπκε» θαη ηηο ζύξνπκε. Απηό είλαη
ρξήζηκν ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάγλσζή ηνπο εκπνδίδεηαη από ηηο γξακκέο ηνπ ζρήκαηνο. Δπίζεο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε
ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ησλ γξακκάησλ κε ηα νπνία νλνκάδνπκε ηα ζεκεία: δεμί θιηθ πάλσ ζην ζεκείν, Σηπι
θεηκέλνπ, επηιέγνπκε κέγεζνο.
Μέηξεζε γσληώλ
1. Δπηιέγνπκε ζηε ζεηξά ηξία ζεκεία από ηα νπνία ην δεύηεξν είλαη ε θνξπθή ηεο γσλίαο. (Π.ρ. αλ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηε
γωλία Α, ηόηε επηιέγνπκε ηα ζεκεία Β,Α,Γ ή ηα ζεκεία Γ,Α,Β). Πξνζνρή: επηιέγνπκε κε απιό θιηθ ην πξώην ζεκείν θαη ζηε
ζπλέρεηα παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν Shift θαη θάλνπκε θιηθ κε ην πνληίθη δηαδνρηθά ζηα άιια δύν ζεκεία
έηζη ώζηε ηειηθώο λα είλαη επηιεγκέλα θαη ηα ηξία.
2. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Γωλία
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Δπαζηηπιόηηηα 1: Άθποιζμα γωνιών ηπιγώνος
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄Γεκνηηθνύ, Α΄ Μέξνο, ζ. 149, Δθδ. 1997)
(Μαζεκαηηθά Δ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 42, ζ. 110-111, Δθδ. 2006)
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 58, ζ. 142, Δθδ. 2006)
1. Με βάζε ηα παξαπάλσ κεηξάκε θαη ηηο ηξεηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ. Τα
κεγέζε ηνπο εκθαλίδνληαη κέζα ζην ρώξν ζρεδίαζεο.
2. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Υπνινγηζκόο. Αλνίγεη ην παξάζπξν
Υπνινγηζηήο
3. Αζξνίδνπκε «εηθνληδηαθά» ηηο γσλίεο: θιηθ ζην κέγεζνο ηεο πξώηεο
γσλίαο, θιηθ ζην
ηνπ ππνινγηζηή, θιηθ ζην κέγεζνο ηεο δεύηεξεο
γσλίαο, θιηθ ζην
ηνπ ππνινγηζηή, θιηθ ζην κέγεζνο ηεο ηξίηεο
γσλίαο, θιηθ ζην
ηνπ ππνινγηζηή. Τν άζξνηζκα ησλ γσληώλ
εκθαλίδεηαη θάησ από ηα κεγέζε ηνπο.
4. Πεγαίλνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζ’ έλα απ’ ηα ζεκεία ηνπ
ηξηγώλνπ. Παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν.
Σύξνπκε ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο. Βιέπνπκε ηα κεγέζε ησλ ηξηώλ
γσληώλ λα αιιάδνπλ ελώ ην άζξνηζκά ηνπο παξακέλεη ζηαζεξό.

Δπαζηηπιόηηηα 2: Άθποιζμα γωνιών ηεηπαπλεύπος
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄Γεκνηηθνύ, Α΄ Μέξνο, ζ. 149, Δθδ. 1997)
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 58, ζ. 142, Δθδ. 2006)
Κάλνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλακε θαη γηα ην Άζξνηζκα γωληώλ ηξηγώλνπ ηξνπνπνηεκέλεο θαηάιιεια.

Καηαζκεςή κύκλος
1. Κιηθ ζην εξγαιείν θαηαζθεπήο θύθινπ:
2. Πεγαίλνπκε ην δείθηε κέζα ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Παηάκε θαη θξαηάκε
παηεκέλν ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζύξνπκε.
3. Αλ ρξεηαζηεί λα κεηαθηλήζνπκε νιόθιεξν ηνλ θύθιν, ηνλ πηάλνπκε από ηε
γξακκή ηνπ (γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνλ πηάζνπκε, επηιέγνπκε πξώηα ην εξγαιείν
επηινγήο
. Πξνζνρή: ηνλ πηάλνπκε από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γξακκήο ηνπ
εθηόο από ην ζεκείν πνπ κνηάδεη κε θπθιάθη.)
4. Αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ην κέγεζόο ηνπ, πηάλνπκε θαη κεηαθηλνύκε είηε ην
θέληξν ηνπ είηε ην ζεκείν εθείλν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή ηνπ θαη
κνηάδεη κε θπθιάθη.
Σημείωζη: ζην SketchPad αληί ηνπ όξνπ «κήθνο θύθινπ» ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο
«πεξηθέξεηα».
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Δπαζηηπιόηηηα 3: Σσέζη μεηαξύ μήκοςρ κύκλος και διαμέηπος (π=3,14)
(Μαζεκαηηθά Δ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 53, ζ. 137, Δθδ. 2006)
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 65, ζ. 155, Δθδ. 2006)
1. Χξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν επζύγξακκσλ ηκεκάησλ(
), ζρεδηάδνπκε έλα
επζύγξακκν ηκήκα.
2. Τν αθήλνπκε επηιεγκέλν θαη ζην κελνύ Καηαζθεπή επηιέγνπκε Σεκείν ζην κέζν
ζεκείν. Δκθαλίδεηαη ην ζεκείν ζην κέζν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο.
3. Σρεδηάδνπκε έλαλ θύθιν κε θέληξν ην ζεκείν ζην κέζνλ ηνπ επζύγξακκνπ
ηκήκαηνο θαη αθηίλα όζν ην κηζό απηνύ.
Πξνζνρή: ην εξγαιείν ηνπ θύθινπ ζα ην ηνπνζεηήζνπκε αξρηθά ζην ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηνπ ηκήκαηνο, ζα παηήζνπκε θαη ζα θξαηήζνπκε παηεκέλν
ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ θαη ζα ζύξνπκε ην εξγαιείν ηνπ θύθινπ κέρξη
λα θηάζεη πάλσ από έλα άθξν (νπνηνδήπνηε) ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο. Όηαλ ην
εξγαιείν ηνπ θύθινπ αθνπκπήζεη ζε άθξν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο θάλεη κηα
θίλεζε ζα λα «θνπκπώλεη». Απηό είλαη έλδεημε όηη ν θύθινο πνπ θαηαζθεπάζακε
έρεη ελσζεί κε ην επζύγξακκν ηκήκα θαη απνηεινύλ πιένλ έλα εληαίν ζρήκα.
4. Δπηιέγνπκε ηνλ θύθιν θαη από ην κελνύ Μέηξεζε επηιέγνπκε Πεξηθέξεηα.
Δκθαλίδεηαη ην κήθνο ηνπ θύθινπ.
5. Δπηιέγνπκε ην επζύγξακκν ηκήκα θαη από ην κελνύ Μέηξεζε επηιέγνπκε Μήθνο. Δκθαλίδεηαη ην κήθνο ηνπ.
6. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Υπνινγηζκόο. Αλνίγεη ην παξάζπξν Υπνινγηζηήο
7. Γηαηξνύκε «εηθνληδηαθά» ην κήθνο ηνπ θύθινπ κε ην κήθνο ηεο δηακέηξνπ. Τν πειίθν (3,14) εκθαλίδεηαη θάησ από ηα
κεγέζε ηνπο (εηθόλα δεμηά).
8. Απμνκεηώλνπκε ην κέγεζνο ηνπ ζρήκαηνο θαη δηαπηζηώλνπκε όηη ελώ ηα κήθε ηνπ θύθινπ θαη ηεο δηακέηξνπ αιιάδνπλ, ην
πειίθν ηνπο παξακέλεη ζηαζεξό 3,14. (Γηα λα απμνκεηώζνπκε ην κέγεζνο ηνπ ζρήκαηνο, πηάλνπκε θαη ζύξνπκε ην άθξν ηνπ
επζύγξακκνπ ηκήκαηνο εθείλν όπνπ «θνύκπωζε» ν θύθινο όηαλ ηνλ ζρεδηάδακε).
Δπαζηηπιόηηηα 4: Σσέζη μεηαξύ ακηίναρ κύκλος και μήκοςρ ηος
(Μαζεκαηηθά Δ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 53, ζ. 137, Δθδ. 2006)
1. Σρεδηάδνπκε έλαλ θύθιν.
2. Σρεδηάδνπκε ηελ αθηίλα ηνπ: Δπηιέγνπκε ην θέληξν ηνπ
θύθινπ θαη ην ζεκείν πάλσ ζηε γξακκή ηνπ, ην νπνίν
κνηάδεη κε θπθιάθη θαη θαηαζθεπάδνπκε επζύγξακκν
ηκήκα (Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Τκήκα).
3. Μεηξάκε ην κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ θύθινπ: Τελ
επηιέγνπκε θαη από ην κελνύ Μέηξεζε επηιέγνπκε
Μήθνο.
4. Μεηξάκε ην κήθνο ηνπ θύθινπ: Τνλ επηιέγνπκε θαη
από ην κελνύ Μέηξεζε επηιέγνπκε Πεξηθέξεηα.
5. Δπηιέγνπκε ηηο δύν κεηξήζεηο (θάλνπκε θιηθ ζηε κία,
παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν Shift θαη θάλνπκε θιηθ ζηε δεύηεξε).
6. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Πηλαθνπνίεζε. Γεκηνπξγείηαη πίλαθαο ηηκώλ ησλ δύν κεγεζώλ.
7. Τξνπνπνηνύκε ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ ώζηε ε αθηίλα ηνπ λα γίλεη 1 εθαηνζηό. (Δθηόο από ην πνληίθη, κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιεθηξνιόγην γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα: Δπηιέγνπκε ην άθξν ηεο αθηίλαο πνπ εθάπηεηαη ηνπ θύθινπ.
Αθήλνπκε ην πνληίθη. Με ην αξηζηεξό ρέξη παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό Shift θαη κε ην δεμί ρέξη παηάκε
επαλαιεπηηθά ηα πιήθηξα κε ηα βειάθηα ζην πιεθηξνιόγην: πιήθηξν κε δεμί βειάθη απμάλεη ην κήθνο, πιήθηξν κε αξηζηεξό
βειάθη κεηώλεη ην κήθνο).
8. Κάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα. Πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα νη λέεο κεηξήζεηο.
9. Τξνπνπνηνύκε ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ ώζηε ε αθηίλα ηνπ λα γίλεη 2 εθαηνζηά.
10. Κάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα. Πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα νη λέεο κεηξήζεηο.
11. Τξνπνπνηνύκε ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ ώζηε ε αθηίλα ηνπ λα γίλεη 4 εθαηνζηά.
12. Κάλνπκε δηπιό θιηθ πάλσ ζηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα. Πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα νη λέεο κεηξήζεηο.
Με έλαλ απιό ππνινγηζκό βιέπνπκε όηη όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε αθηίλα ηνπ θύθινπ, δηπιαζηάδεηαη θαη ην κήθνο ηνπ.
Μπνξνύκε λα νπηηθνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππνινγηζηή ηνπ SketchPad.
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Δπαζηηπιόηηηα 5: Μεηαβολή εμβαδού κςκλικού δίζκος όηαν μεηαβάλλεηαι ηο μήκορ ηηρ ακηίναρ ηος
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄Γεκνηηθνύ, Α΄ Μέξνο, ζ. 134, Δθδ. 1997)
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 65, ζ. 155, Δθδ. 2006)
1. Σρεδηάδνπκε ηξεηο θύθινπο.
2. Μεηξάκε ζε θαζέλαλ ηελ αθηίλα θαη ην εκβαδόλ ηνπ.
3. Τξνπνπνηνύκε ηα κεγέζε ηνπο έηζη ώζηε ν πξώηνο λα έρεη αθηίλα 1εθ, ν δεύηεξνο 2εθ θαη ν ηξίηνο 3εθ.
Με έλαλ απιό ππνινγηζκό βιέπνπκε όηη όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε αθηίλα ηνπ θύθινπ, ηεηξαπιαζηάδεηαη (2Χ2) ην εκβαδόλ ηνπ,
όηαλ ηξηπιαζηάδεηαη ην κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ, ελληαπιαζηάδεηαη (3Χ3) ην εκβαδόλ ηνπ, θ.ν.θ.
Μπνξνύκε λα νπηηθνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππνινγηζηή ηνπ SketchPad.

Καηαζκεςή «δςναμικού» οπθογωνίος
1. Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν θαηαζθεπήο επζεηώλ
. Γηα λα ην επηιέμνπκε, πεγαίλνπκε ην δείθηε ηνπ
πνληηθηνύ πάλω ζην εξγαιείν επζύγξακκωλ ηκεκάηωλ, παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην αξηζηεξό
πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, νπόηε εκθαλίδεηαη ε παιέηα κε ηα εξγαιεία θαηαζθεπήο επζεηώλ, εκηεπζεηώλ
θιπ (εηθόλα δεμηά). Φωξίο λα ειεπζεξώζνπκε ην αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ, ζύξνπκε ην δείθηε
ηνπ έηζη ώζηε λα βξεζεί πάλω από ην εξγαιείν θαηαζθεπήο επζεηώλ (δηπιό βειάθη) θαη θαηόπηλ
ειεπζεξώλνπκε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ.
2. Πεγαίλνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη ζρεδηάδνπκε κηα νξηδόληηα επζεία.
3. Κιηθ ζην εξγαιείν ησλ ζεκείσλ. Τνπνζεηνύκε έλα ζεκείν εθηόο ηεο νξηδόληηαο επζείαο ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη πάλσ από
απηήλ.
4. Δπηιέγνπκε ην ζεκείν θαη ηελ επζεία. Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Κάζεηε επζεία.
5. Κιηθ ζην εξγαιείν ησλ ζεκείσλ. Τνπνζεηνύκε έλα ζεκείν δύν-ηξία εθαηνζηά δεμηόηεξα ηνπ πξνεγνύκελνπ.
6. Δπηιέγνπκε ην ζεκείν θαη ηελ νξηδόληηα επζεία. Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Κάζεηε επζεία.
7. Κιηθ ζην εξγαιείν ησλ ζεκείσλ. Τνπνζεηνύκε έλα ζεκείν αλάκεζα ζηα πξνεγνύκελα.
8. Δπηιέγνπκε ην ζεκείν θαη ηελ νξηδόληηα επζεία. Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Παξάιιειε επζεία.
9. Κιηθ ζην εξγαιείν ησλ ζεκείσλ. Τνπνζεηνύκε ηέζζεξα ζεκεία εθεί όπνπ ηέκλνληαη νη ηέζζεξηο επζείεο.
10. Κιηθ ζην εξγαιείν νλνκαζίαο ζεκείσλ. Κιηθ ζε θάζε ζεκείν γηα λα ηα νλνκάζνπκε.
11. Δπηιέγνπκε θαη ηα ηέζζεξα ζεκεία. Μελνύ Καηαζθεπή, επηινγή Δζωηεξηθό πνιπγώλνπ.
12. Δπηιέγνπκε ηα δύν επάλσ ζεκεία. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Απόζηαζε.
13. Δπηιέγνπκε ηα δύν αξηζηεξά ζεκεία. Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή Απόζηαζε.
14. Δπηιέγνπκε ην νξζνγώλην (κε θιηθ ζην εζωηεξηθό ηνπ έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί γξακκνζθηαζκέλν). Μελνύ Μέηξεζε, επηινγή
Δκβαδόλ.
15. Μελνύ Γξάθεκα, επηινγή Δκθάληζε πιέγκαηνο. Δκθαλίδνληαη νη ηειείεο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο θαη νη άμνλεο
ζπληεηαγκέλσλ.
16. Πηάλνπκε θαη ζύξνπκε ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηελ ηνπνζεηνύκε έηζη ώζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία
ηνπ νξζνγσλίνπ πνπ θηηάμακε.
17. Πηάλνπκε ην πάλσ δεμηό ζεκείν ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ην ζύξνπκε έηζη ώζηε ην νξζνγώλην λα γίλεη ηεηξάγσλν κε πιεπξά
έλα εθαηνζηό.
Δπαζηηπιόηηηα 6: Μεηαβολή εμβαδού ηεηπαγώνος όηαν μεηαβάλλεηαι ηο μήκοςρ ηηρ πλεςπάρ ηος
(Μαζεκαηηθά ΣΤ΄Γεκνηηθνύ, Β΄ Μέξνο, ζ. 93, Δθδ. 1996)
(Μαζεκαηηθά Δ΄ Γεκνηηθνύ, Κεθ. 26, ζ. 71, Δθδ. 2006)
Με θαηάιιειν ρεηξηζκό ηνπ «δπλακηθνύ» νξζνγσλίνπ κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη όηαλ ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγώλνπ
δηπιαζηάδεηαη, ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ ηεηξαπιαζηάδεηαη θ.ν.θ.

Δπηκέιεηα: Θόδωξνο Αξρνληίδεο, 2013
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