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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΑΣ
Σε όλους μας αρέσει να παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή μας. Τις περισσότερες φορές τα ελέγ-
χουμε με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ενώ αρκετές φορές χρησιμοποιούμε ειδικά χειριστήρια.
Τα πιο πολλά χειριστήρια παιχνιδιών είναι γενικής χρήσης και διαθέτουν πλήκτρα με τις βασικές
κινήσεις που μπορεί να έχουν οι χαρακτήρες που ελέγχουμε. 

Υπάρχουν όμως και χειριστήρια τα οποία μας βοηθούν να παίζουμε με διαφορετικούς τρόπους,
όπως το joystick που έχει έναν μοχλό που μπορούμε να τον κινήσουμε, ή τα διάφορα ασύρματα χει-
ριστήρια της κονσόλας Wii που ανιχνεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα κρατάμε. 

Επίσης υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα χειριστήρια που τα χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένα παι-
χνίδια, όπως η τιμονιέρα (για παιχνίδια με αυτοκίνητα), ή το πιστόλι (για παιχνίδια σκοποβολής).
Τα χειριστήρια χρησιμοποιούν πλήκτρα καθώς και διάφορους αισθητήρες για να καταλαβαίνουν τις
κινήσεις του παίκτη.

 
Χειριστήριο γενικής χρήσης
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Ασύρματο χειριστήριο
για την κονσόλα Wii

Τιμονιέρα με ταχύτητες και
πεντάλ                              Χειριστήριο για σκοποβολή

Η ομάδα μας έχει φτιάξει στο  Scratch ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, στο οποίο πρωταγωνιστής είναι
ένα ελικόπτερο το οποίο προσπαθεί να καταστρέψει ένα άρμα μάχης ρίχνοντας πυραύλους.  Πα-
ράλληλα προσπαθεί να αποφύγει τους αντίπαλους πυραύλους. Ο έλεγχος του ελικοπτέρου θα μπο-
ρούσε να γίνει από το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας τα βελάκια για την κίνηση και ακόμα ένα
πλήκτρο για την εκτόξευση πυραύλων. 

Εμείς αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα ειδικό χειριστήριο για το παιχνίδι,  το οποίο να το
κάνει πιο διασκεδαστικό. Έτσι δημιουργήσαμε ένα μοντέλο ελικοπτέρου με κινούμενους έλικες, το
οποίο διαθέτει έναν αισθητήρα κλίσης. Ανάλογα με το που στρίβουμε το μοντέλο κινείται και το
ελικόπτερο στο παιχνίδι μας στην οθόνη του υπολογιστή. Επίσης ο παίκτης φοράει στο κεφάλι του



ειδικά ακουστικά με μικρόφωνο. Έτσι ακούει καλύτερα τους ήχους του παιχνιδιού και εκτοξεύει
πυραύλους με προφορική εντολή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το μοντέλο του ελικοπτέρου έχει δυο έλικες οι οποίοι περιστρέφονται διαρκώς με ταχύτητα που
διαφέρει ανάλογα με την κλήση στην οποία το κρατάμε.

1. Ο κινητήρας περιστρέφει τον άξονα 1, περιστρέφοντας και το γωνιακό γρανάζι Α.

2. Το γωνιακό γρανάζι Α μετακινεί το γρανάζι Β και όλον τον άξονα 2. Έτσι η κίνηση μετα-
φέρεται κάθετα από τον άξονα 1 στον άξονα 2 που βρίσκεται ο κεντρικός έλικας του ελικο-
πτέρου μας.

3. Το γρανάζι Β μετακινεί το γρανάζι Γ και όλον τον άξονα 3. Έτσι η κίνηση μεταφέρεται
κάθετα από τον άξονα 2 στον άξονα 3.

4. Ο άξονας 4 μετακινείται όπως ο άξονας 3 αφού είναι ενωμένοι. Μαζί με τον άξονα 4 μετα-
κινείται και το γρανάζι Δ που είναι πάνω του.

5. Το γρανάζι Δ μετακινεί το γρανάζι Ε και μαζί του τον άξονα 5 στον οποίο βρίσκεται ο μι-
κρός έλικας του ελικοπτέρου μας. 

Το μοντέλο του ελικοπτέρου μας έχει έναν
αισθητήρα  κλίσης,  ο  οποίος  καταλαβαίνει
πως το κρατάμε. Έτσι μπορεί και δίνει εντο-
λές στο ελικόπτερο του παιχνιδιού να κινη-
θεί  προς  διάφορες  κατευθύνσεις.   Η
εκτόξευση  πυραύλων  γίνεται  με  την  βοή-
θεια  του μικροφώνου.  Όταν η ένταση της
φωνής  του  παίκτη  είναι  μεγάλη,  το  ελι-
κόπτερο ρίχνει έναν πύραυλο. Έτσι η εμπει-
ρία του παιχνιδιού γίνεται πιο διασκεδαστι-
κή.
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