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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός προγράμματος για την
γραφική προσομοίωση απλών μηχανικών και δυναμικών συστημάτων.
Συγκεκριμένα, ασχολούμαστε α) με την κίνηση υλικού σημείου σε πεδίο κεντρικών
δυνάμεων, β) με μη γραμμικό ταλαντωτή ενός βαθμού ελευθερίας και γ) με μη
γραμμικό ταλαντωτή δύο βαθμών ελευθερίας. Η επίλυση των διαφορικών
εξισώσεων γίνεται με την μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης. Το πρόγραμμα είναι
γραμμένο με την γλώσσα προγραμματισμού C++ με την χρήση βιβλιοθηκών όπως
OpenGL, για την απεικόνιση γραφικών και MFC για τη σύνδεση του προγράμματος
με το προγραμματιστικό περιβάλλον των Windows.

ABSTRACT
Our purpose in this paper is the development of a software application that
animates simple mechanical and dynamical systems in a graphic environment.
Specifically, we are dealing with a) motion in a field of central forces b) a nonlinear
oscillator at one degree of freedom and c) a system of nonlinear equation of two
degrees of freedom. The differential equations are solved with the 4th order RungeKutta method. The source code of the program is written in C++ along with libraries
such as OpenGL, for the graphics to be rendered on the screen and MFC so that the
program will be available for use in Windows.
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1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
1. Γενικά – Μέθοδοι ενός βήματος
Όταν για τον υπολογισμό της τιμής μιας συνάρτησης που αποτελεί λύση μιας
διαφορικής εξίσωσης στη θέση xi  h (όπου h είναι ένα μικρό βήμα)
χρησιμοποιούμε μόνο την πληροφορία για την τιμή της συνάρτησης στην
προηγούμενη θέση xi τότε οι τεχνικές για την αριθμητική επίλυση των διαφορικών
εξισώσεων κατατάσσονται ως μέθοδοι ενός βήματος.

2. Μέθοδος Euler
Από τις πιο απλές μεθόδους ενός βήματος είναι αυτή του Euler. Ο τύπος της
μεθόδου του Euler είναι yn 1  yn  h  f ( xn , yn ) η οποία προάγει μία λύση xn στο
xn 1  xn  h . Ο τύπος αυτός όμως είναι ασύμμετρος· προάγει την λύση μέσω ενός
διαστήματος h, αλλά χρησιμοποιεί την παραγόμενη πληροφορία μόνο στην αρχή
του διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι το σφάλμα του βήματος είναι μόνο μία τάξη
μεγέθους του h μικρότερο από την διόρθωση.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που η μέθοδος του Euler δεν προτείνεται για πρακτική
χρήση μεταξύ των οποίων i) η μέθοδος δεν είναι πολύ ακριβής συγκρινόμενη με
άλλες και ii) δεν είναι πολύ σταθερή.

Διάγραμμα 1 Η μέθοδος του Euler. Σε αυτήν την απλούστατη μέθοδο για την ολοκλήρωση
διαφορικών εξισώσεων η παράγωγος στην αρχή του κάθε διαστήματος χρησιμοποιείται για να
βρεθεί η τιμή του επόμενου σημείου. Η μέθοδος αυτή έχει ακρίβεια πρώτης τάξης.

-1-

3. Μέθοδος Runge-Kutta
Ας εξετάσουμε την χρήση ενός βήματος στο μέσο του διαστήματος. Τότε
χρησιμοποιούμε τις τιμές τόσο του x όσο και του y στο σημείο αυτό για να
υπολογίσουμε το «πραγματικό» βήμα διαμέσου του διαστήματος.

Διάγραμμα 2 Midpoint method. Εξασφαλίζεται ακρίβεια δεύτερης τάξης χρησιμοποιώντας την
αρχική παράγωγο σε κάθε βήμα για να βρεθεί σημείο στη μέση του διαστήματος και στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας την παράγωγο του ενδιάμεσου σημείου σε ολόκληρο το διάστημα. Στο
διάγραμμα τα ενδιάμεσα σημεία είναι τα 2 και 4.

Οι εξισώσεις είναι οι εξής:

k1  h  f  xn , yn 
1
1 

k2  h  f  xn  h, yn  k1 
2
2 

yn 1  yn  k2  O  h3 

Όπως υποδηλώνεται στον όρο του σφάλματος η μέθοδος είναι δεύτερης τάξης (μία
μέθοδος καλείται συμβατικά n τάξης αν το σφάλμα της είναι O(h n 1 ) ). Δεν
χρειάζεται να σταματήσουμε εδώ όμως. Οι όροι σφάλματος μπορούν να
εξαλειφθούν τάξη με τάξη και αυτή είναι η βασική ιδέα της Runge – Kutta. Η πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αυτή της 4 ης τάξης.
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4. Μέθοδος Runge-Kutta 4ης τάξης
Οι εξισώσεις αυτής είναι:

k1  h  f  xn , yn 
1
1 

k2  h  f  xn  h, yn  k1 
2
2 

1
1 

k3  h  f  xn  h, yn  k2 
2
2 

k4  h  f  xn  h, yn  k3 

1
1
1
1
yn 1  yn  k1  k2  k3  k4  O  h5 
6
3
3
6
Η 4ης τάξης Runge kutta απαιτεί τέσσερις εκτιμήσεις του δεξιού μέλους ανά βήμα h .

ης

Διάγραμμα 3 Μέθοδος Runge-Kutta 4 τάξης. Σε κάθε βήμα η παράγωγος υπολογίζεται 4 φορές:
μία στο αρχικό σημείο, δύο στα ενδιάμεσα δοκιμαστικά σημεία και μία στο τελευταίο δοκιμαστικό
σημείο. Από αυτές τις παραγώγους υπολογίζεται η τιμή της τελικής συνάρτησης (γεμάτη βούλα).

Αυτό υπερτερεί της μεθόδου του ενδιάμεσου σημείου αν είναι πιθανό να υπάρχει
βήμα τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο για την ίδια ακρίβεια. Η υψηλή τάξη δεν
σημαίνει πάντα και καλύτερη ακρίβεια.
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Στο πρόγραμμα, η επίλυση των διαφορικών εξισώσεων με την μέθοδο Runge-Kutta
γίνεται στην κλάση mysystem και την συνάρτηση rk4. Αυτή δέχεται στην είσοδό της
τιμές για τον συνολικό χρόνο, το βήμα ολοκλήρωσης, τα x , y , vx , v y , υπολογίζει τις
επόμενες τιμές με την Runge-Kutta και τις επιστρέφει.
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2. OPENGL
1. Τι είναι η OpenGL
Η OpenGL είναι ένα σύνολο εντολών (Application Programming Interface – API) που
μας επιτρέπει την δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών. Δεν είναι γλώσσα
προγραμματισμού αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αρκετές
γλώσσες προγραμματισμού (όπως C, C++, Java) και είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα (Windows, Unix,
Linux, Mac OS).
Περιέχει περίπου 150 εντολές για τον καθορισμό αντικειμένων και λειτουργιών οι
οποίες είναι απαραίτητες για την δημιουργία γραφικών και δρα σαν ένα ενδιάμεσο
στρώμα ανάμεσα στην εφαρμογή και στη κάρτα γραφικών που θα αναλάβει να
απεικονίσει τα γραφικά στην οθόνη, κρύβοντας λεπτομέρειες υλοποίησης του
υλικού και των οδηγών του.

Εφαρμογή με γραφικά

OpenGL

Κάρτα γραφικών

Απεικόνιση

Προγράμματα που χρησιμοποιούν OpenGL μπορούν να τρέξουν και χωρίς
επιταχυντή γραφικών (3D graphics card), θα είναι όμως πολύ πιο αργά και πιθανώς
να μην υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες της OpenGL.
Η OpenGL είναι το πρώτο ευρέως διαδεδομένο API για γραφικά και υπάρχει σαν
στάνταρντ από το 1992. Άλλο ευρέως διαδεδομένο API γραφικών είναι το DirectX
της Microsoft το οποίο είναι γραμμένο αποκλειστικά για πλατφόρμες Windows.
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Λειτουργία OpenGL
Ας δούμε σχηματικά τα βήματα που κάνει η OpenGL από την στιγμή που πάρει τις
εντολές γραφικών από την εφαρμογή μας μέχρι την στιγμή δημιουργίας της τελικής
εικόνας (rendered image).

OpenGl
state

Εντολές
OpenGL

Μετασχηματιμοί
και φωτισμός

Ψηφιοποίηση

Frame
buffer

OpenGL graphics pipeline : Τα βήματα που ακολουθεί η OpenGL για την απεικόνιση του
μοντέλου.

H OpenGL χρησιμοποιεί μια μηχανή καταστάσεων (state machine) για να
επικοινωνεί με την εφαρμογή. Σε αυτή την μηχανή καταστάσεων η OpenGL
παραμένει διαρκώς σε μια κατάσταση μέχρι να την αλλάξει η εφαρμογή. Για
παράδειγμα, αν θέσουμε το χρώμα που θα χρησιμοποιεί η OpenGL για να
ζωγραφίσει ένα μοντέλο, το χρώμα θα παραμείνει στη μνήμη και θα
χρησιμοποιείται μέχρι να το αλλάξουμε ή να κλείσουμε την εφαρμογή.
Εφόσον λοιπόν η εφαρμογή καθορίσει το περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσει η
OpenGL για να απεικονίσει το μοντέλο μας (χρώματα, υφές, πηγές φωτός, κάμερα
κλπ), περνάει στο πρώτο στάδιο κατά το οποίο θα μετασχηματίσει και θα φωτίσει
τα σημεία του μοντέλου.
Στην συνέχεια η OpenGL περνά στο στάδιο της ψηφιοποίησης το οποίο λαμβάνει
όλες τις πληροφορίες και την γεωμετρία από το προηγούμενο στάδιο (του
μετασχηματισμού) και παράγει την τελική, ψηφιακή, εικόνα. Η εικόνα αντιγράφεται
στην μνήμη του frame buffer και φτάνει έτσι στην οθόνη του υπολογιστή.
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2. Τι είναι το GLUT
Η OpenGL όπως αναφέρθηκε είναι ένας γρήγορος και ευέλικτος τρόπος
επικοινωνίας με την κάρτα γραφικών του υπολογιστή χωρίς να ενδιαφερόμαστε για
τις λεπτομέρειες υλοποίησης του. Όμως δεν προσφέρει καθόλου λειτουργίες
διεπαφής και αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (Graphical User Interface), δηλαδή δεν
έχει την δυνατότητα να ανοίξει και να κλείσει παράθυρα στο λειτουργικό σύστημα,
να ζωγραφίσει σε αυτά, ούτε να ανταποκριθεί στο πάτημα ενός πλήκτρου ή στην
κίνηση του ποντικιού, ούτε μπορεί να διαβάσει ένα αρχείο από το δίσκο.
Αυτό έγινε σκοπίμως, μιας και η OpenGL σχεδιάστηκε να τρέχει σε πολλά
λειτουργικά συστήματα τα οποία έχουν το δικό τους τρόπο επικοινωνίας με την
οθόνη, το ποντίκι, το δίσκο, το πληκτρολόγιο.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν απευθείας οι εντολές του
λειτουργικού συστήματος (Win32 εντολές στην περίπτωση των Windows).
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθεί μια από τις έτοιμες βιβλιοθήκες εντολών
που υπάρχουν και που θα κάνουν αυτές τις λειτουργίες για εμάς εύκολα.
Μια από τις πιο διαδεδομένες βιβλιοθήκες για αυτό το σκοπό είναι το GLUT
(OpenGL Utility Toolkit) το οποίο είναι και αυτό σχεδιασμένο να τρέχει σε πολλά
λειτουργικά συστήματα.
Το GLUT προσφέρει ένα σύνολο εντολών που αναλαμβάνουν να ανοίξουν και να
κλείσουν εύκολα παράθυρα, να καταγράψουν το πάτημα ενός πλήκτρου ή την
κίνηση του ποντικιού. Δεν είναι κατάλληλο να γράψουμε μια κανονική εφαρμογή με
αυτό (πχ ένα παιχνίδι) όμως είναι πολύ κατάλληλο για εκπαιδευτικές και πρότυπες
εφαρμογές.

Μορφή εντολών OpenGL/GLUT
Η OpenGL χρησιμοποιεί μια απλή μορφή ονοματολογίας για τις εντολές της. Όλες οι
εντολές της έχουν μορφή παρόμοια με:

glColor3f(…)
Βιβλιοθήκη
OpenGL
Όνομα
εντολής

Τύπος
παραμέτρων
Αριθμός
παραμέτρων

Οι εντολές του GLUT δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκτός του ότι κάθε
εντολή ξεκινά με το πρόθεμα glut (πχ: glutInitWindowSize(Width, Height))
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Παράδειγμα και περιγραφή εφαρμογής
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Όλο το πρόγραμμα βρίσκεται μέσα στο αρχείο OpenGL.cpp. Ξεκινώντας με την
συνάρτηση main που είναι και η είσοδος της εφαρμογής πρέπει να γίνει
αρχικοποίηση του GLUT καλώντας τις συναρτήσεις
glutInit(&argc,argv);
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);

Η glutInitDisplayMode() δέχεται εντολές για την αρχικοποίηση της OpenGL. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση απλά επιλέγουμε το μοντέλο χρώματος που θα
χρησιμοποιήσουμε (Red – Green – Blue) και ότι θα χρησιμοποιήσουμε μονό buffer
για την απεικόνιση.
Στην συνέχεια δημιουργούμε το παράθυρο που θα απεικονίσουμε την τελική εικόνα
με το σετ εντολών:
glutInitWindowPosition(100,100);
glutInitWindowSize(500,400);
glutCreateWindow("OpenGL");
Με αυτές τις εντολές το παράθυρο που θα δημιουργηθεί θα τοποθετηθεί στο
σημείο (100, 100) από την πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, θα έχει μέγεθος 500 x
400 pixels και ο τίτλος του θα είναι OpenGL.
Στην συνέχεια καλούμε την συνάρτηση
setupmywindow();

που αυτή με την σειρά της θα καλέσει εντολές της OpenGL και θα κάνει
αρχικοποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν μόνο μια φορά. Από αυτές τις εντολές
(στην
συγκεκριμένη
περίπτωση)
μας
ενδιαφέρουν
μόνο
οι
glClearColor(1.0 , 1.0 , 1.0 , 0.0);
gluOrtho2D(-3.0 , 3.0 , -3.0 , 3.0);

Η πρώτη καθορίζει το χρώμα στο οποίο θα καθαρίζεται (clear) το παράθυρο ενώ η
δεύτερη πρόκειται για έναν μετασχηματισμό ο οποίος μετατρέπει το σύστημα
συντεταγμένων της οθόνης (pixels) σε ένα άλλο σύστημα της επιλογής μας (στην
συγκεκριμένη περίπτωση ένα δυσδιάστατο σύστημα συντεταμένων με x και y από 3 έως 3).
Τέλος καλούμε την συνάρτηση που θα αρχίσει το κυρίως loop της εφαρμογής
glutMainLoop();

Από αυτό το loop η εφαρμογή θα βγει μόνο όταν κλείσουμε το παράθυρο ή την
εφαρμογή.
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Από την εκτέλεση του προγράμματος το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι το
εξής:
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3. Μετασχηματισμοί στην OpenGL
Μέχρι στιγμής είδαμε τον μετασχηματισμό του συστήματος συντεταγμένων που
γίνεται με την εντολή gluOrtho2D(x_min , x_max , y_min , y_max).

Ένα σημείο r=(x,y) του χώρου σχεδίασης απεικονίζεται στο pixel P=(Px,Py) μέσω
μιας γραμμικής απεικόνισης f:A-> B.
P max
rmax  rmin
όπου το Pmax=( Pxmax , Pymax ) καθορίζεται με την εντολή αρχικοποίησης
P  (r  rmin )

glutInitWindowSize(size_x, size_y).
Πέρα από αυτόν τον μετασχηματισμό υπάρχουν και άλλοι για την μεγέθυνση,
περιστροφή και την τοποθέτηση αντικειμένων στην οθόνη, όμως θα αναφερθούν
μόνο αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια.
Η OpenGL χρησιμοποιεί ένα δεξιόστροφο σύστημα συντεταγμένων κάμερας (view
space ή camera space) :
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Αυτό σημαίνει ότι αν φανταστούμε την οθόνη του υπολογιστή, ο θετικός άξονας Υ
δείχνει προς τα πάνω, ο θετικός άξονας Χ προς τα δεξιά και ο αρνητικός άξονας Ζ
προς τα μέσα της οθόνης.
Ο μετασχηματισμός που τοποθετεί την κάμερα στην κατάλληλη θέση ώστε να
«φωτογραφήσουμε» την σκηνή λέγεται μετασχηματισμός κάμερας (viewing
transformation).
Οι μετασχηματισμοί που τοποθετούν τα αντικείμενα της σκηνής στην επιθυμητή
τους θέση, τα μεγεθύνουνε/σμικρύνουνε και τα περιστρέφουνε ονομάζονται
μετασχηματισμοί μοντέλου (modeling transformations).
Ο μετασχηματισμός που καθορίζει τι είναι ορατό στο σύστημα συντεταγμένων
κάμερας (view space) και τι είδους προβολή επιθυμούμε (με προοπτική ή όχι)
ονομάζεται μετασχηματισμός προβολής (projection transformation)
Η OpenGL συνδυάζει του πίνακες μετασχηματισμού μοντέλου και μετασχηματισμού
κάμερας σε έναν μόνο πίνακα, τον μετασχηματισμό Μοντέλου-Κάμερας
(ModelView matrix). Με αυτό το μετασχηματισμό μπορούμε να τοποθετήσουμε
ένα αντικείμενο κατευθείαν στο χώρο της κάμερας (χωρίς να περάσουμε από το
σύστημα συντεταγμένων κόσμου).
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τον μετασχηματισμό Μοντέλου-Κάμερας με τέτοιο
τρόπο ώστε να περιέχει κάθε περιστροφή, μετακίνηση και κλίμακα του
αντικειμένου.

Εφαρμογή των μετασχηματισμών στην OpenGL
Αναφέραμε ότι η OpenGL χρησιμοποιεί μόνο ένα πίνακα, τον ModelView, για να
εφαρμόσει όλους τους μετασχηματισμούς μετακίνησης, περιστροφής και κλίμακας
που είδαμε.
Ο πίνακας αυτός αποθηκεύεται στην μνήμη της OpenGL και παραμένει ο ίδιος μέχρι
να αλλάξει με μια άλλη εντολή.
Επειδή η OpenGL χρησιμοποιεί πάνω από ένα πίνακες για να ορίσει
μετασχηματισμούς πριν αρχίσουμε να κατασκευάσουμε το ModelView
μετασχηματισμό πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε. Αυτό γίνεται με την εντολή
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
H παράμετρος GL_MODELVIEW ορίζει ότι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον πίνακα
ModelView (μια άλλη παράμετρος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η
GL_PROJECTION που ορίζει ως ενεργό τον πίνακα προβολής)
Από την στιγμή που ενεργοποιήσουμε τον ModelView πίνακα, κάθε
μετασχηματισμός που κατασκευάζουμε, εφαρμόζεται, με πολλαπλασιασμό, με τον
πίνακα που έχει κάθε στιγμή ο ModelView. Για να αρχικοποιήσουμε τον ModelView
πίνακα χρησιμοποιούμε την εντολή
glLoadIdentity();
η οποία του φορτώνει τον μοναδιαίο πίνακα.
- 12 -

Παράδειγμα:
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
Αρχικά ενεργοποιούμε τον πίνακα ModelView και στην συνέχεια τον αρχικοποιούμε
με τον μοναδιαίο πίνακα Ι

Στοίβα πινάκων
Είπαμε ότι ό,τι μετασχηματισμός κατασκευαστεί συσσωρεύεται (με πολλ/μό) στο
πίνακα ModelView, o οποίος με την σειρά του μετασχηματίζει όλα τα αντικείμενα
της σκηνής. Υπάρχουν περιπτώσεις που πριν «προστεθεί» ένας νέος
μετασχηματισμός στο ModelView θα πρέπει να αποθηκευτεί κάπου προσωρινά
ώστε μετά να ανακτηθεί αναλλοίωτο από τον νέο μετασχηματισμό.
Η OpenGL προσφέρει ένα τέτοιο μηχανισμό και ονομάζεται στοίβα πινάκων (matrix
stack). Η στοίβα είναι μια δομή δεδομένων που επιτρέπει μέσω εντολών Push και
Pop την προσθήκη και την αφαίρεση ενός στοιχείου από την κορυφή της στοίβας
(και μόνο).
Στην OpenGL οι εντολές που αποθηκεύουν και ανακτούν τον ModelView στην
κορυφή της στοίβας είναι οι
glPushMatrix();
glPopMatrix();
Σχηματικά αυτό φαίνεται ως εξής:

H χρήση της στοίβας είναι βασική για την σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων στην
σκηνή.
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Μετασχηματισμός προβολής
Με τον μετασχηματισμό προβολής (projection transform) η OpenGL προβάλλει τα
τρισδιάστατα αντικείμενα στις δύο διαστάσεις ώστε να δημιουργήσει την τελική
δυσδιάστατη εικόνα.
Η OpenGL υποστηρίζει 2 ειδών μετασχηματισμούς προβολών την ορθογραφική
προβολή (orthographic projection) και την προβολή με προοπτική (perspective
projection).
Μια ορθογραφική προβολή δημιουργείται με την χρήση της εντολής
glOrtho(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble
near, GLdouble far );
Η εντολή αυτή ορίζει ένα κύβο αποκοπής παρέχοντας τις συντεταγμένες 2
διαγώνιων κορυφών.
Η OpenGL αποθηκεύει τον πίνακα προβολής στον πίνακα GL_PROJECTION. Για να
τον ενεργοποιήσουμε χρησιμοποιούμε και πάλι την εντολή glMatrixMode()
Παράδειγμα:
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
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3. MFC
1. Microsoft Foundation Classes
Το Microsoft Foundation Class Library ( ή αλλιώς γνωστό ως MFC) είναι ένα σύνολο
προκαθορισμένων κλάσεων και μακροεντολών που παρέχονται στην C++ για την
δημιουργία εφαρμογών στα Windows.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο προγραμματισμός με το MFC είναι ότι παρέχει:


έτοιμο κώδικα με αποτέλεσμα ο προγραμματιστής να σπαταλάει λιγότερο
χρόνο.



έτοιμες κλάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες για την αλληλεπίδραση του χρήστη
με το πρόγραμμα.



εύκολη πρόσβαση σε άλλες τεχνολογίες όπως το ActiveX Controls και
γενικότερα τον προγραμματισμό γύρω από το διαδίκτυο.

Ο προγραμματισμός όμως με το MFC έχει και τα μειονεκτήματά του όπως για
παράδειγμα τη δημιουργία μεγάλων και πιο αργών προγραμμάτων σε σχέση με
άλλες μεθόδους προγραμματισμού.

2. Χαρακτηριστικά MFC
Τα βασικά χαρακτηριστικά της MFC είναι τα εξής:
- Όλα τα ονόματα των κλάσεων στην MFC ξεκινούν με το γράμμα C.
- Η βασική κλάση είναι η CObjects. Οι περισσότερες από τις άλλες κλάσεις της MFC
προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν και γι’ αυτό σχεδόν όλες περιλαμβάνουν
λειτουργίες της.
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- Μερικές από τις πιο σημαντικές κλάσεις:
1. CCmdTarget - συμπυκνώνει το μήνυμα που διέρχεται.
2. CFile – παρέχει λειτουργίες αρχείων.
3. CDC – παρέχει υποστήριξη του πλαισίου της συσκευής (Device Context),
δηλαδή δίνει την δυνατότητα για σχεδίαση σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο
της οθόνης
4. CMenu – για διαχείριση των menu.
5. CWnd – βασική κλάση για όλα τα παράθυρα. Προέρχεται από την CCmdTarget
και αυτό γιατί κάθε εφαρμογή των windows θα έχει τουλάχιστον μία CWnd
κλάση.
6. CWinApp – το βασικό σημείο της εφαρμογής. Η ακολουθία έχει ως εξής:
CObjects -> CCmdTarget -> CWinThread (παρέχει νήμα για την εκτέλεση της
εφαρμογής) -> CWinApp.
- Το afxwin.h θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε εφαρμογή των windows.
Περιλαμβάνει κάθε βιβλιοθήκη που χρειάζεται για την δημιουργία ενός
προγράμματος στα windows. Η πιο αξιοσημείωτη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει
είναι η windows.h που περιέχει ολόκληρο το WIN32 API.

3. Γεγονότα
Η MFC όμως πέρα από τις κλάσεις περιέχει (για την διευκόλυνση του
προγραμματιστή) έτοιμα γεγονότα. Πρόκειται για συναρτήσεις που εισάγονται στις
κλάσεις και αντιπροσωπεύουν κάποιο συμβάν που εκτελείται όταν αυτό
ενεργοποιηθεί από τον χρήστη. Για παράδειγμα, ένα από τα πιο βασικά γεγονότα
είναι η ανανέωση της οθόνης σχεδίασης. Η συνάρτηση που είναι υπεύθυνη για
αυτό είναι η OnPaint. Μέσα σε αυτήν βρίσκεται ο κώδικας σχεδίασης και εκτελείται
κάθε φορά που δίνεται εντολή από τον χρήστη για την ανανέωση της οθόνης.
Άλλα εξίσου σημαντικά γεγονότα που θα χρησιμοποιηθούν και στο πρόγραμμα
είναι τα εξής:
- PreCreate το οποίο καλείται κατά την δημιούργια του παραθύρου και
περιλαμβάνει εντολές για τα χαρακτηριστικά του (πχ μέγεθος)
- OnCreate που καλείται με το που ανοίξει το παράθυρο και περιέχει το
PIXELFORMAT (βλέπε Σύνδεση MFC – OpenGL)
- OnTimer στο οποίο γίνεται η χρήση ενός χρονοδιακόπτη για την δημιουργία
animation
- Τέλος, υπάρχουν και γεγονότα που καθορίζουν τι θα συμβεί αφού πατηθεί κάποιο
πλήκτρο ή κάποιο κουμπί από το ποντίκι.
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4. Σύνδεση MFC – OpenGL
Για την δημιουργία ενός προγράμματος γραφικών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
windows, το MFC αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα σε αυτό και την OpenGL. Η
αλληλεπίδραση τους όμως δεν είναι «αυτόματη» αλλά χρειάζεται να δοθούν
εντολές από τον χρήστη ώστε το MFC να αναγνωρίσει ότι πρέπει να κάνει χρήση της
OpenGL.
Συγκεκριμένα, κάθε παράθυρο στα windows έχει συνδεδεμένο σε αυτό ένα
«πλαίσιο συσκευής» (Device context ή DC). Αυτό αποθηκεύει μια πληροφορία που
λέγεται Pixel Format και πρόκειται για μία γενική δομή η οποία περιγράφει τις
ιδιότητες του αρχικού framebuffer που το πλαίσιο της OpenGL θα έπρεπε να έχει. O
τρόπος που ρυθμίζεται το Pixel Format είναι με την συμπλήρωση μιας δομής που
περιγράφει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας δομής
είναι το εξής:

PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = {
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),
1,
// Version number
PFD_DRAW_TO_WINDOW |
// Draw in window
PFD_SUPPORT_OPENGL |
// Use openGL
PFD_DOUBLEBUFFER,
// Double-buffered
PFD_TYPE_RGBA,
// RGB and Alpha
24,
// 24-bit color depth
0, 0, 0, 0, 0, 0,
// color bits ignored
0,
// no alpha buffer
0,
// shift bit ignored
0,
// no accumulation buffer
0, 0, 0, 0,
// accum bits ignored
32,
// 32-bit z-buffer
0,
// no stencil buffer
0,
// no auxiliary buffer
PFD_MAIN_PLANE,
// main layer
0,
// reserved
0, 0, 0
// layer masks ignored
};

όπου όπως παρατηρούμε από την εντολή “ PFD_SUPPORT_OPENGL “ δηλώνεται
στο πρόγραμμα πως θα χρησιμοποιηθεί η OpenGL
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Εξισώσεις
Οι διαφορικές εξισώσεις εισάγονται στην κλάση mysystem του προγράμματος. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο διαφορικές εξισώσεις, μία για κάθε
κατεύθυνση κίνησης του συστήματος. Η κάθε διαφορική εξίσωση αποτελείται από
d 2 xi dxi
 dx 
δύο μέρη έτσι, ώστε να είναι της μορφής

 f  xi , i  . Το κάθε μέρος
2
dt
dt
dt 

εισάγεται σε διαφορετική συνάρτηση της κλάσης όπως παρατηρούμε και στην
d 2 xi
εικόνα, δηλαδή σε μία συνάρτηση μπαίνει το αριστερό μέρος (
) και σε μία
dt 2
 dx 
άλλη το δεξιό ( f  xi , i  ) .
dt 
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Στο πρόγραμμα της εικόνας, οι συναρτήσεις f1 και f2 είναι η διαφορική εξίσωση


k
k
1
1

 ενώ οι συναρτήσεις f3 και

x  2  x     x 

2 
 x2  y  y 2
2
m
m
x   yo  y  
 o 

y  2
f4 είναι η 


y  yo
y  yo
k
k
 y   

2
2

2
2
m
m
x   yo  y 
 x   yo  y 


.



2. Παράμετροι και αρχικές συνθήκες
Η είσοδος των παραμέτρων και των αρχικών συνθηκών γίνεται στην αρχή της
κλάσης Childview, η οποία είναι και η κεντρική κλάση του προγράμματος.

Στην συνέχεια, τις τιμές αυτές τις περνάμε μέσω μία συνάρτησης σε μία άλλη κλάση
για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων. (βλέπε Επίλυση)
Οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη και μέσα από το πρόγραμμα
όπου υπάρχουν κουμπιά με άλλες προκαθορισμένες τιμές. Η ρύθμιση αυτών γίνεται
στην κλάση InValues:
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Στην εικόνα φαίνεται η συνάρτηση ενός κουμπιού κατά το πάτημα του οποίου οι
τιμές που έχουμε ορίσει θα εισαχθούν στο πρόγραμμα.

3. Επίλυση
Η κλάση στην οποία μεταφέρουμε τις τιμές είναι η mysystem και γίνεται με την εξής
συνάρτηση:

όπου και αναθέτουμε τις τιμές που προέρχονται από την βασική κλάση σε νέες
μεταβλητές για την χρησιμοποίησή τους στην συγκεκριμένη.
Κατόπιν, έχουμε την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων με την μέθοδο RungeKutta (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) και τέλος έχουμε μία επαναληπτική
διαδικασία για την εύρεση όλων των τιμών της τροχιάς.
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Συγκεκριμένα, στην κλάση mysystem υπάρχει η συνάρτηση:

όπου για κάθε χρονική στιγμή υπολογίζονται τα x, y, vx , v y και ανατίθενται σε
πίνακες για την εύκολη κλήση και χρησιμοποίησή τους κατά την σχεδίαση της
τροχιάς.

4. Σχεδίαση
Η σχεδίαση γίνεται στην βασική κλάση του προγράμματος την Childview και
συγκεκριμένα στην συνάρτηση που ορίζει τι θα γίνεται όταν καλούμε το πρόγραμμα
να ζωγραφίσει ( OnPaint ).
Αρχικά, παίρνουμε τις διαστάσεις του παραθύρου και τις χρησιμοποιούμε για την
κατασκευή ενός Viewport, μέσα στο οποίο θα γίνεται η σχεδίαση και στη συνέχεια,
ορίζουμε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων.
Τέλος, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν 3 επιλογές σχεδίασης οι οποίες
καθορίζονται από την παράμετρο DRAWMODE. Η πρώτη επιλογή είναι ο
καθαρισμός του Viewport από προηγούμενες σχεδιάσεις και η γέμιση του με μαύρο
χρώμα. Η δεύτερη επιλογή, καθαρίζει και αυτή το παράθυρο και στην συνέχεια
ανακτά τους πίνακες από την επίλυση και ζωγραφίζει την τροχιά του συστήματος
(όλα τα σημεία ταυτόχρονα). Ενώ η τελευταία, αφού κάνει τον καθαρισμό και
ανακτήσει τα δεδομένα από την επίλυση, ζωγραφίζει την μάζα με τα δύο ελατήρια
για κάθε χρονική στιγμή με την χρήση ενός Timer.
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Οι σχεδιάσεις του σώματος και των ελατηρίων γίνεται σε ξεχωριστές συναρτήσεις,
στην ίδια όμως κλάση.
Η σχεδίαση του σωματίου – μπάλα γίνεται στην συνάρτηση drawball, η οποία
δέχεται κάθε στιγμή τις συντεταγμένες της τροχιάς και ζωγραφίζει εκεί μία μπάλα.

Η σχεδίαση του ελατηρίου είναι πιο πολύπλοκη. Γίνεται μέσα στην συνάρτηση
drawspring.

Αυτή δέχεται κατά το κάλεσμά της τις συντεταγμένες του αρχικού και τελικού
σημείου του ελατηρίου και στην συνέχεια καλεί μία άλλη συνάρτηση, την
SpringData. Σε αυτήν εισάγουμε τις συντεταγμένες του σημείου που θέλουμε να
ξεκινάει το ελατήριο, τις συντεταγμένες του σημείου που θέλουμε να καταλήγει,
τον αριθμό των σπειρών του καθώς και το πάχος τους. Στην έξοδό της η συνάρτηση
αυτή μας δίνει σε δύο πίνακες (έναν για κάθε διεύθυνση) τα σημεία από τα οποία
περνάει το ελατήριο.
Κατόπιν, επιστρέφουμε στην drawspring όπου και γίνεται η σχεδίασή τους.
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5. Timer
Στην C++ και στην OpenGL για την προβολή κινούμενων γραφικών (animation) αρκεί
μία απλή επαναληπτική διαδικασία (πχ. for(), while()). Για animation όμως στην
MFC πρέπει να γίνει χρήση ενός χρονοδιακόπτη ή αλλιώς timer. Πρόκειται για μία
συνάρτηση στην οποία ρυθμίζεται τι θα συμβαίνει κατά το κάλεσμά της. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, η μοναδική λειτουργία του Timer είναι να αυξάνει μία
μεταβλητή κατά μία μονάδα, να ελέγχει τη μέγιστη τιμή της να μην ξεπερνάει τον
συνολικό αριθμό των βημάτων που έχει εκτελέσει η Runge-Kutta και να κάνει
ανανέωση της οθόνης:
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Για την ενεργοποίηση του Timer αρκεί μία απλή εντολή στην οποία ορίζουμε ποιον
Timer θέλουμε να επιλέξουμε (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός)
και τον χρόνο κατά τον οποίο θέλουμε να επαναλαμβάνεται:
SetTimer(NULL,100,NULL);

Σε περίπτωση που θέλουμε την διακοπή του αρκεί η εντολή:
KillTimer(NULL);
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5. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1. Πεδίο κεντρικών δυνάμεων
Ένα πεδίο δυνάμεων ονομάζεται πεδίο κεντρικών δυνάμεων, με κέντρο σημείο Ο,
όταν η δύναμη που εξασκείται σε υλικό σημείο με διάνυσμα θέσεως r ως προς το Ο
έχει τη διεύθυνση του διανύσματος r και το μέτρο της εξαρτάται μόνο από την

απόσταση r από το Ο. Άρα, οι κεντρικές δυνάμεις είναι της μορφής F  F (r )eˆr ,

r
όπου eˆr  η διανυσματική μονάδα κατά τη διεύθυνση και φορά του διανύσματος
r
r. Οι κεντρικές δυνάμεις είναι ελκτικές αν F (r )  0 και απωστικές αν F (r )  0 . Οι
δυνάμεις αυτές προέρχονται πάντοτε από δυναμικό,
ή F r το οποίο συνδέεται με τη
dV
δύναμη F (r ) με τον τύπο V (r )    F (r )dr
.
( )
dr

2. Δύναμη της μορφής F (r )  k  r
Η πιο απλή περίπτωση κεντρικής δύναμης είναι αυτή της μορφής F (r )   k  r με
k
k
εξισώσεις κίνησης σε δύο άξονες τις 
x   x και 
y   y . Στο σύστημα αυτό η
m
m
κίνηση που εκτελεί το σωματίδιο είναι ελλειψοειδές. Για παράδειγμα, για αρχικές
συνθήκες x  1, vx  0, y  2, v y  1 η τροχιά που προκύπτει είναι μία έλλειψη:
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Ενώ για αρχικές συνθήκες των x  1, vx  0, y  0, v y  1 προκύπτει ένας κύκλος:

3. Κυκλικές τροχιές - Ευστάθεια
L2
 F (r ) η οποία δίνει την κίνηση του
mr 3
υλικού σημείου Σ στην ακτίνα ΟΣ που παρακολουθεί την κίνησή του. Τα σημεία
ισορροπίας της ευθύγραμμης αυτής κινήσεως είναι οι λύσεις ειδικής μορφής,
L2
r  r0 , όπου το r0 είναι ρίζα της αλγεβρικής εξίσωσης F (r )  3  0 (1).
mr
Είναι φανερό ότι αν r0 είναι ρίζα της, τότε οι αρχικές συνθήκες r  r0 , r  0
αντιστοιχούν σε λύση ισορροπίας επάνω στην ακτίνα ΟΣ. Η αντίστοιχη κίνηση του
υλικού σημείου στο επίπεδο είναι στην περίπτωση αυτή κυκλική με κέντρο το
κέντρο των δυνάμεων Ο. Η τροχιά είναι η περιφέρεια κύκλου με ακτίνα την r0 , η δε
γωνιακή ταχύτητα με την οποία κινείται το υλικό σημείο δίνεται από την
    L 2 είναι δηλαδή σταθερή.
mro
Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική και θετική λύση της (1) όταν F (r )  0
ενώ υπάρχει πάντοτε λύση όταν F (r )  0 . Άρα, αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη
κυκλικών τροχιών είναι το πεδίο δυνάμεων να είναι ελκτικό.
L2
Έστω r0 η ακτίνα μιας κυκλικής τροχιάς. Ισχύει τότε: F (r )  3  0 . Εκφράζουμε το
mro

Θεωρούμε τη διαφορική εξίσωση mr 

L2 συναρτήσει της ταχύτητας v . Λόγω της σχέσης   L
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mro2

και της v  ro   ro 

 ro F (ro )
. Ο τύπος αυτός δίνει την ταχύτητα με την οποία πρέπει
m
να εκτοξευθεί το υλικό σημείο από απόσταση ro από το σημείο Ο ώστε η τροχιά να

έχουμε τελικά v 2 

είναι κυκλική. Συνεπώς, από κάθε σημείο του επιπέδου σε απόσταση ro από το Ο
περνάει κυκλική τροχιά με ακτίνα ro και ταχύτητα που δίνεται από την
προηγούμενη σχέση, έχουμε δηλαδή μια οικογένεια κυκλικών τροχιών. Προκύπτει
mv 2
ακόμα  F (ro ) 
 m 2 ro δηλαδή στην κυκλική τροχιά η δύναμη F (ro ) ισούται
ro
με την φυγόκεντρο δύναμη.
Εφ’ όσον η γωνιακή ταχύτητα της ακτίνας ΟΣ η οποία παρακολουθεί το υλικό
σημείο εξαρτάται μόνο από τη θέση r του υλικού σημείου επάνω στην ακτίνα, η
ευστάθεια της κυκλικής τροχιάς αντιστοιχεί στην ευστάθεια των σημείων
ισορροπίας στην ισοδύναμη μονοδιάστατη κίνηση. Συνεπώς, ένα σημείο
ισορροπίας το οποίο αντιστοιχεί στη θέση ro όπου το υποθετικό δυναμικό V '(r )
 d 2V ' 
έχει παράγωγο ίση προς μηδέν, θα είναι ευσταθές αν  2   0 και ασταθές
 dr  r  ro
 d 2V ' 
αν  2   0 , όπου το ro επαληθεύει την (1).
 dr  r  ro
 d 2V ' 
3 L2
Η σχέση ευστάθειας παίρνει τη μορφή  2    F '(ro ) 
 0 και λόγω
ro mro 3
 dr  r  ro
3
της (1) γίνεται F '(ro )  F (ro )  0 .
ro
Οι κυκλικές τροχιές υπάρχουν μόνο σε πεδία ελκτικών κεντρικών δυνάμεων και
F '(ro ) 3
συνεπώς F (ro )  0 , οπότε έχουμε
  0 . Αυτή η σχέση αποτελεί την
F (ro ) ro
συνθήκη που πρέπει να ισχύει ώστε μία κυκλική τροχιά ακτίνας ro σε πεδίο
ελκτικών κεντρικών δυνάμεων να είναι ευσταθής. Αντίστοιχα, για την αστάθεια θα
F '(ro ) 3
πρέπει να ισχύει
  0.
F (ro ) ro
Στην συνέχεια θα εξετάσουμε την ευστάθεια των κυκλικών τροχιών στο πεδίο
ελκτικών κεντρικών δυνάμεων αντιστρόφως αναλόγων της n δύναμης της
απόστασης.

4. Δυνάμεις της μορφής

F (r )  

k
, n
rn

Οι δυνάμεις είναι της μορφής F (r )  



κίνησης είναι η mr  F (r )er .

k
, n
rn
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ενώ η διαφορική εξίσωση

Αυτή για τους δύο άξονες κίνησης αναλύεται στις:




k
1
x
k

x  

 y   
n 
2
2
m
m
2
2
x

y

x y












y

n 
2
2
x2  y 2  x  y

1



Για k  0 οι δυνάμεις είναι ελκτικές, ενώ για k  0 απωστικές.
Η αρχική ταχύτητα που θα πρέπει να έχει το υλικό σημείο για να κάνει κυκλική
F '(ro ) 3 3  n
k
τροχιά είναι vo 
. Ισχύει ακόμα
όπου παρατηρούμε ότι
 
n 1
mro
F (ro ) ro
ro
οι κυκλικές τροχιές στο πεδίο των κεντρικών δυνάμεων είναι ευσταθείς αν n  3 και
ασταθείς αν n  3 . Για n  2 όλες οι κυκλικές τροχιές είναι ευσταθείς.
α) n  2
Η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στην κίνηση υλικού σημείου μάζας m γύρω από
υλικό σημείο ( ή σφαιρικό σώμα με σφαιρική συμμετρία) με μάζα Μ πολύ
μεγαλύτερη από τη μάζα m, έτσι ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το σώμα με
μάζα Μ είναι ακίνητο (πχ κίνηση τεχνητού δορυφόρου γύρω από τη Γη).
k
Για n  2 η δύναμη είναι της μορφής F (r )   2 , k  0 και το δυναμικό από το
r
k
οποίο προέρχεται είναι V (r )   .
r
Παραδείγματα:
Με αρχικές συνθήκες x  1, vx  0, y  0, v y  1.3 έχουμε μία έλλειψη:
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Με αρχικές συνθήκες x  1, vx  0, y  0, v y  1 έχουμε έναν κύκλο:

β) n  3  n  3
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις κυκλικών τροχιών για n  3, n  3
n5
Με αρχικές συνθήκες x  1.5, vx  0, y  0, v y  1 έχουμε, όπως αναμένουμε και από
την θεωρία, μία ασταθή κυκλική τροχιά:
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Παρατηρούμε ότι ενώ το σώμα πάει να κάνει κυκλική τροχιά, σε κάποια στιγμή
αποκλίνει από την πορεία του και απομακρύνεται.
n  0.7

Με αρχικές συνθήκες x  1, vx  0, y  0.8, v y  1 αναμένουμε οι κυκλικές τροχιές
να είναι ευσταθείς:

Όπως παρατηρούμε στο σχήμα έχουμε σχηματισμό των λεγόμενων αψίδων.
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Αψίδες
Η κίνηση του υλικού σημείου στο επίπεδο γίνεται μέσα σε έναν δακτύλιο με
εσωτερική και εξωτερική ακτίνα, τις r1 , r2 . Η τροχιά του υλικού σημείου εφάπτεται
σε αυτές τις περιφέρειες και τα σημεία επαφής ονομάζονται αψίδες, ενώ η ακτίνα
που συνδέει μια αψίδα με το κέντρο των δυνάμεων ονομάζεται γραμμή των
αψίδων. Στις αψίδες, η ακτινική συνιστώσα της ταχύτητας μηδενίζεται και το μέτρο
της ταχύτητας σε μια αψίδα είναι πάντοτε το ίδιο για τον ίδιο οριακό κύκλο.
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5. Μη γραμμικός ταλαντωτής ενός βαθμού ελευθερίας
Έχουμε σωματίδιο με μάζα m συνδεδεμένο με δύο ελατήρια ίδιου φυσικού μήκους
 o και ίδιας σταθεράς k με την κίνηση να γίνεται στην μεσοκάθετο
του
τμήματος ΑΒ.

Στη θέση Σ η επιμήκυνση των ελατηρίων θα είναι  o 

yo2  x 2   o

Η δύναμη ταλάντωσης (οριζόντια συνιστώσα) θα είναι F  k    cos 
Άρα, η εξίσωση κίνησης θα είναι

mx  2k   


 mx  2k  1 

yo2  x 2

x


 x
yo2  x 2 
o

 x  0
Τα σημεία ισορροπίας είναι στις θέσεις: 
2
2
 x    o  yo , yo   o
ά
mx
k
x


o


  2 1  o 
Για x  1 :
 o

2
2
y
yo  x
 y 
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Για yo   o , ( yo  2,  o  1.5) και για x  0 το σημείο Ο (0,0) αποτελεί ευσταθές
σημείο ισορροπίας.
Το φασικό διάγραμμα και το διάγραμμα δυναμικού είναι τα εξής:

Όπως παρατηρούμε και στα διαγράμματα επιβεβαιώνεται η ευστάθεια στο σημείο
Ο(0,0), ανεξάρτητα από την αρχική τιμή του x.
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Από την άλλη, αν ισχύει yo   o , ( yo  2,  o  3) τότε δεν έχουμε ταλαντώσεις στο
σημείο Ο (0,0) αλλά πρόκειται για ασταθές σημείο ισορροπίας. Σε αυτήν την
περίπτωση τα ευσταθή σημεία ισορροπίας βρίσκονται στα σημεία



P1   2o  yo2 , 0



 P2





 2o  yo2 , 0 .

Το φασικό διάγραμμα και το διάγραμμα δυναμικού είναι τα εξής:

Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα έχουμε δύο ευσταθή σημεία ισορροπίας
στα σημεία S1 ( 2.3, 0 )  S 2 ( 2.3, 0 ) που επιβεβαιώνεται και από τα
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θεωρητικά σημεία ισορροπίας P1   2o  yo2 , 0



 P2





 2o  yo2 , 0 όπου

P1   2.361 , 0   P2  2.361 , 0  . Επιβεβαιώνεται ακόμα και η αστάθεια στο
σημείο Ο(0,0).
Όρια κίνησης: Για δυναμικό μικρότερο του 1, το σώμα θα εκτελεί ταλάντωση γύρω
από κάποιο σημείο ισορροπίας, ανάλογα με το αν βρίσκεται στα αρνητικά ή στα
θετικά x. Για δυναμικό μεγαλύτερο του 1, το σώμα θα εκτελεί ταλάντωση με κέντρο
το Ο(0,0), θα έχει δηλαδή μεγαλύτερη ενέργεια από την μέγιστη που απαιτείται για
να ταλαντώνεται γύρω από ένα σημείο ισορροπίας.

6. Μη γραμμικός ταλαντωτής δύο βαθμών ελευθερίας
Έχουμε σωματίδιο με μάζα m συνδεδεμένο με δύο ελατήρια ίδιου φυσικού μήκους
 o και ίδιας σταθεράς k με την κίνηση να γίνεται προς δύο κατευθύνσεις x,y.

- 37 -

Εύρεση διαφορικών εξισώσεων κίνησης.
1
m  x 2  y 2 
2
1
1
2
2
V  k  RB     k  RA   
2
2
T

Οι αποστάσεις του σημείου Σ από τα σημεία Α και Β είναι:
RA2   x  x A    y  y A   x 2   y  yo   RA  x 2   y  yo 
2

2

2

2

RB2   x  xB    y  yB   x 2   y  yo   RB  x 2   y  yo 
2

2

2

2

Άρα, το δυναμικό γίνεται:
1
k  RB2   2  2 RB   RA2   2  2 RA  
2
1
2
2
V  k x 2   y  yo   x 2   y  yo   2  RB  RA 
2
V





Η συνάρτηση Lagrange γίνεται:
L

1
1
m  x 2  y 2   k  2 x 2  2 y 2  2
2
2 





2
2
x 2   y  yo   x 2   y  yo  


Από την συνάρτηση Lagrange προκύπτουν οι εξισώσεις κίνησης που είναι οι εξής:

mx  


V
1
1
 mx  2k  x    k  x  

2
 x2  y  y 2
x
x 2   yo  y 
 o 



y  yo
y  yo
V
my  
 my  2k  y    k  

2
 x2  y  y 2
y
x 2   yo  y 
 o 
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Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση
yo  2, y  0.1,  o  4, vx  0.7 , v y  0 :

εμφανίζεται

για

αρχικές

συνθήκες

x'
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

x

Παρατηρούμε ότι γύρω από το ασταθές σημείο ισορροπίας στο Ο (0,0), οι τροχιές
απεικονίζονται με διασκορπισμένα σημεία και καταλαμβάνουν μία ζώνη
πεπερασμένου πλάτους. Το γεγονός αυτό δείχνει μία απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η
τροχιά τότε ονομάζεται χαοτική, ενώ η περιοχή στην οποία εμφανίζεται χαοτική
περιοχή.
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Παράρτημα
// ChildView.cpp : implementation of the CChildView class
//
#include "stdafx.h"
#include "One mass two springs.h"
#include "ChildView.h"
#include <gl/glut.h>
#include "InValues.h"
#include "InOrtho.h"
#include "MainFrm.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif
//x=0.0001
//
y=0.01
//
l0=4.23425
int DRAWMODE=0;
extern double result[NMAX][5];
extern int Nsteps;
int Ncur;
//Arxikes Synthikes
double TMAX=20;
//Synolikos xronos
double DT=0.01;
//Bima xronou
double dtrk4=0.01; //Bima xronou runge kutta
double k=1;
//Stathera elatiriwn
double d=2;
//Ypsos elatiriou
//Arxikes synthikes x,y,x',y' kai fysikou mikous elatiriou
double x01=0.7, y01=0.01, l01=4, vx0=0.2, vy0=0;
//Arxikes synthikes ortho
double xmin=-5,xmax=5,ymin=-2,ymax=2;
mysystem *sys;
CMainFrame *mf;
//Orismos synartisewn
void drawball(double x, double y);
void drawspring(double x1, double y1, double x2, double y2);
int SpringData(double x0, double y0, double xt, double yt, double w, int n,
double Dx[], double Dy[]);

// CChildView
CChildView::CChildView()
{
}
CChildView::~CChildView()
{
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}
BEGIN_MESSAGE_MAP(CChildView, CWnd)
ON_WM_PAINT()
ON_WM_CREATE()
ON_COMMAND(ID_Values, &CChildView::OnValues)
ON_COMMAND(ID_ORTHO, &CChildView::OnOrtho)
ON_WM_TIMER()
ON_COMMAND(ID_ANIMATION_START, &CChildView::OnAnimationStart)
ON_COMMAND(ID_ANIMATION_STOP, &CChildView::OnAnimationStop)
ON_COMMAND(ID_ANIMATION_CLEAR, &CChildView::OnAnimationClear)
ON_COMMAND(ID_ANIMATION_DRAW, &CChildView::OnAnimationDraw)
END_MESSAGE_MAP()

// CChildView message handlers
BOOL CChildView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
if (!CWnd::PreCreateWindow(cs))
return FALSE;
cs.dwExStyle |= WS_EX_CLIENTEDGE;
cs.style &= ~WS_BORDER;
cs.lpszClass = AfxRegisterWndClass(CS_HREDRAW|CS_VREDRAW|CS_DBLCLKS,
::LoadCursor(NULL, IDC_ARROW),
reinterpret_cast<HBRUSH>(COLOR_WINDOW+1), NULL);
}

return TRUE;

void CChildView::OnPaint()
{
CPaintDC dc(this); // device context for painting
// TODO: Add your message handler code here
//glClearColor(0,0,0,1);
//glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT| GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
GetClientRect(&m_window_size);
glViewport(0,0,m_window_size.right,m_window_size.bottom);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(xmin,xmax,ymin,ymax);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
switch(DRAWMODE){
case 0: glClearColor(0,0,0,0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT| GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
break;
case 1: /*draw whole orbit */
glClearColor(0,0,0,1);
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glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT| GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glEnable( GL_POINT_SMOOTH );
glPointSize(1.5);
for (int j=0;j<Nsteps;j++){
glBegin(GL_POINTS);
glColor3f(0, 1,
1);glVertex2d(result[j][1],result[j][3]);
glEnd();
}
break;
case 2: /*draw animation */
glClearColor(0,0,0,1);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT| GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
drawspring(0,-2,result[Ncur][1],result[Ncur][3]);
drawspring(0,2,result[Ncur][1],result[Ncur][3]);
drawball(result[Ncur][1],result[Ncur][3]);
if(Ncur>=Nsteps) KillTimer(NULL);
break;
}
SwapBuffers( wglGetCurrentDC() );
}

// Do not call CWnd::OnPaint() for painting messages

int CChildView::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
if (CWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;
// TODO:

buffer

Add your specialized creation code here

PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = {
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),
1,
// Version number
PFD_DRAW_TO_WINDOW | // Draw in window
PFD_SUPPORT_OPENGL | // Use openGL
PFD_DOUBLEBUFFER,
// Double-buffered
PFD_TYPE_RGBA,
// RGB and Alpha
24,
// 24-bit color depth
0, 0, 0, 0, 0, 0,
// color bits ignored
0,
// no alpha buffer
0,
// shift bit ignored
0,
// no accumulation
0, 0, 0, 0,
32,
0,

// accum bits ignored
// 32-bit z-buffer
// no stencil buffer
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};

0,
PFD_MAIN_PLANE,
0,
0, 0, 0

// no auxiliary buffer
// main layer
// reserved
// layer masks ignored

m_pDC = new CClientDC(this);
ASSERT(m_pDC != NULL);
int pixelformat = ::ChoosePixelFormat(m_pDC->GetSafeHdc(), &pfd);
if (pixelformat == 0) {
AfxMessageBox(L"Bad Format Choose");
}
BOOL success = ::SetPixelFormat(m_pDC->GetSafeHdc(), pixelformat, &pfd);
if (!success) {
AfxMessageBox(L"Bad Pixel Format");
}
int n = ::GetPixelFormat(m_pDC->GetSafeHdc());
::DescribePixelFormat(m_pDC->GetSafeHdc(), n, sizeof(pfd), &pfd);
m_hRC = ::wglCreateContext(m_pDC->GetSafeHdc());
::wglMakeCurrent(m_pDC->GetSafeHdc(), m_hRC);
}

return 0;

//My Functions
int SpringData(double x0, double y0, double xt, double yt,
double w, int n, double Dx[], double
Dy[])
{
int i; double sign=1.0;
double length=sqrt((x0-xt)*(x0-xt)+(y0-yt)*(y0-yt));
if (length==0 || n<3) return 0;
double sintheta=(yt-y0)/length,costheta=(xt-x0)/length;
double step=length/(n-2);
Dx[0]=0; Dy[0]=0;
Dx[1]=-w/2.;Dy[1]=step/2.;
for (i=2;i<n-1;i++)
{
Dx[i]=sign*w/2.;
sign=-sign;
}
Dx[n-1]=0; Dy[n-1]=Dy[n-2]+step/2.;
double xi,yi;
for(i=0;i<n;i++)
{
xi=Dx[i]; yi=Dy[i];
Dx[i]=xi*sintheta+yi*costheta;
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Dy[i]=Dy[i-1]+step;

Dy[i]=-xi*costheta+yi*sintheta;
}
for (i=0;i<n;i++){

Dx[i]+=x0;

Dy[i]+=y0;}

return 1;
}
void drawball(double x, double y)
{
glEnable( GL_POINT_SMOOTH );
glPointSize(50);
glBegin(GL_POINTS);
glColor3f(1, 0, 0);glVertex2d(x,y);
glEnd();
}
void drawspring(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double xs[20], ys[20];
for(int m=0;m<20;m++) {
xs[m]=0;
ys[m]=0;}
SpringData(x1,y1,x2,y2,0.2,20,xs,ys);

}

glBegin(GL_LINE_STRIP);
for(int i=0;i<20;i++) {
glColor3f(1, 1, 0);
glVertex2d(xs[i],ys[i]);
}
glEnd();

// Values and Ortho Initialisation
void CChildView::OnValues()
{
// TODO: Add your command handler code here
InValues dlg;
dlg.m_x=x01;
dlg.m_y=y01;
dlg.m_vx=vx0;
dlg.m_vy=vy0;
dlg.m_k=k;
dlg.m_l0=l01;
dlg.m_tmax=TMAX;
dlg.m_dt=DT;
dlg.m_dtrk4=dtrk4;
dlg.m_y0=d;

- 44 -

if (dlg.DoModal()==IDOK)
{
x01=dlg.m_x;
y01=dlg.m_y;
vx0=dlg.m_vx;
vy0=dlg.m_vy;
k=dlg.m_k;
l01=dlg.m_l0;
TMAX=dlg.m_tmax;
DT=dlg.m_dt;
dtrk4=dlg.m_dtrk4;
d=dlg.m_y0;
sys->InitializeSystem(k,k,0,TMAX,DT,l01,dtrk4, d);
sys->Integration(x01,vx0,y01,vy0);
mf->SimIsor(l01, d);
Invalidate();
}
}
void CChildView::OnOrtho()
{
// TODO: Add your command handler code here
InOrtho dlg;
dlg.m_xmin=xmin;
dlg.m_xmax=xmax;
dlg.m_ymin=ymin;
dlg.m_ymax=ymax;
if (dlg.DoModal()==IDOK)
{
xmin=dlg.m_xmin;
xmax=dlg.m_xmax;
ymin=dlg.m_ymin;
ymax=dlg.m_ymax;
Invalidate();
}

}
// Timer
void CChildView::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
{
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
Ncur++;
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if (Ncur>Nsteps) KillTimer(NULL);
Invalidate();
}

CWnd::OnTimer(nIDEvent);

//Start Animation
void CChildView::OnAnimationStart()
{
// TODO: Add your command handler code here
//glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT| GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
Ncur=0;
DRAWMODE=2;

}

Invalidate();
SetTimer(NULL,100,NULL);

//Stop Animation
void CChildView::OnAnimationStop()
{
// TODO: Add your command handler code here
KillTimer (NULL);
}
//Clear Window
void CChildView::OnAnimationClear()
{
// TODO: Add your command handler code here
Ncur=0;
DRAWMODE=0;
KillTimer(NULL);
Invalidate();
}
//Draw the whole orbit
void CChildView::OnAnimationDraw()
{
// TODO: Add your command handler code here
DRAWMODE=1;
}

Invalidate();
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// ChildView.h : interface of the CChildView class
//
#include "mysystem.h"
#pragma once
// CChildView window
class CChildView : public CWnd
{
// Construction
public:
CChildView();
// Attributes
public:
CClientDC* m_pDC;
HGLRC m_hRC;
// Rendering Context
HDC m_hDC;
// Device Context
RECT m_window_size;
// Operations
public:
// Overrides
protected:
virtual BOOL PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs);
// Implementation
public:
virtual ~CChildView();
// Generated message map functions
protected:
afx_msg void OnPaint();
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
afx_msg int OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct);
afx_msg void OnValues();
afx_msg void OnOrtho();
afx_msg void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent);
afx_msg void OnAnimationStart();
afx_msg void OnAnimationStop();
afx_msg void OnAnimationClear();
afx_msg void OnAnimationDraw();
};
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mysystem.cpp
#include "stdafx.h"
#include "mysystem.h"
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
double K1,K2,Tmax,Dt, T0, A, DTRK4,L0,Y0;
int CH;
int Nsteps;
double result[NMAX][5];
double En[NMAX];
mysystem::mysystem()
{
}
mysystem::~mysystem(void)
{
}
int mysystem::InitializeSystem(double k1, double k2, double t0,
double tmax, double dt, double l0, double dtrk4,double y0)
{
K1=k1; K2=k2;
Tmax=tmax;
Dt=dt;
T0=t0;
L0=l0;
Y0=y0;
DTRK4=dtrk4;
Nsteps=(int)(Tmax/Dt)+1;
if(Nsteps>NMAX) return 0;
return 1;
}
//=================Differential Equations==========================
double mysystem::f1(double t,double x,double vx, double y, double vy)
{
return vx;
}
double mysystem::f2(double t,double x,double vx, double y, double vy)
{
return -2*K1*x+L0*K1*x*((1/sqrt((x*x)+(Y0-y)*(Y0-y))) +
(1/sqrt((x*x)+(Y0+y)*(Y0+y))));
}
double mysystem::f3(double t,double x,double vx, double y, double vy)
{
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return vy;
}
double mysystem::f4(double t,double x,double vx, double y, double vy)
{
return -2*K1*y+L0*K1*((((y-Y0))/sqrt((x*x)+(Y0-y)*(Y0-y))) +
((y+Y0)/sqrt((x*x)+(Y0+y)*(Y0+y))));
}
//================= Integral========================================
double mysystem::Energy(double x, double vx, double y, double vy)
{
/*double energy;
energy=0.5*(vx*vx+vy*vy)+0.5*(K1*x*x+K2*y*y);
return energy;*/
return 0.5*(vx*vx+vy*vy)+0.5*(K1*x*x+K2*y*y);
}
//================RK4========================================================
void mysystem::rk4(double t, double h, double x0, double vx0,double y0, double
vy0, double *x1, double *vx1,double *y1, double *vy1)
{
double k11=0, k12=0, k21=0, k22=0, k31=0, k32=0, k41=0, k42=0;
double k13=0, k14=0, k23=0, k24=0, k33=0, k34=0, k43=0, k44=0;
k11=h*f1(t,x0,vx0,y0,vy0);
k12=h*f2(t,x0,vx0,y0,vy0);
k13=h*f3(t,x0,vx0,y0,vy0);
k14=h*f4(t,x0,vx0,y0,vy0);
k21=h*f1(t+(h/2),x0+(k11/2),vx0+k12/2,
k22=h*f2(t+(h/2),x0+(k11/2),vx0+k12/2,
k23=h*f3(t+(h/2),x0+(k11/2),vx0+k12/2,
k24=h*f4(t+(h/2),x0+(k11/2),vx0+k12/2,

y0+k13/2,
y0+k13/2,
y0+k13/2,
y0+k13/2,

vy0+k14/2);
vy0+k14/2);
vy0+k14/2);
vy0+k14/2);

k31=h*f1(t+(h/2),x0+(k21/2),vx0+k22/2,
k32=h*f2(t+(h/2),x0+(k21/2),vx0+k22/2,
k33=h*f3(t+(h/2),x0+(k21/2),vx0+k22/2,
k34=h*f4(t+(h/2),x0+(k21/2),vx0+k22/2,

y0+k23/2,
y0+k23/2,
y0+k23/2,
y0+k23/2,

vy0+k24/2);
vy0+k24/2);
vy0+k24/2);
vy0+k24/2);

k41=h*f1(t+h,x0+k31,vx0+k32,y0+k33,vy0+k34);
k42=h*f2(t+h,x0+k31,vx0+k32,y0+k33,vy0+k34);
k43=h*f3(t+h,x0+k31,vx0+k32,y0+k33,vy0+k34);
k44=h*f4(t+h,x0+k31,vx0+k32,y0+k33,vy0+k34);
*x1=x0+k11/6+k21/3+k31/3+k41/6;
*vx1=vx0+k12/6+k22/3+k32/3+k42/6;
*y1=y0+k13/6+k23/3+k33/3+k43/6;
*vy1=vy0+k14/6+k24/3+k34/3+k44/6;
}
void mysystem::Integration(double x0, double vx0, double y0, double vy0)
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{

int Ninternal=10;
double x1,vx1,y1,vy1;
double t=T0;
double h=DTRK4;
En[0]=Energy(x0,vx0,y0,vy0);
result[0][0]=t;
result[0][1]=x0; result[0][2]=vx0; result[0][3]=y0; result[0][4]=vy0;
ofstream myfile;
myfile.open ("example.txt");
for(int i=1; i<Nsteps; i++){

for(int j=0;j<Ninternal; j++)
{rk4(t,h,x0,vx0,y0,vy0,&x1,&vx1,&y1,&vy1);
t+=h;
x0=x1; vx0=vx1;
y0=y1; vy0=vy1;
}
En[i]=Energy(x0, vx0, y0, vy0);
result[i][0]=t;
result[i][1]=x0;
result[i][2]=vx0;
result[i][3]=y0;
result[i][4]=vy0;

//

}

myfile << result[i][1] <<"\t"<<result[i][2]<<"\n" ;
myfile << "\t";

}
myfile.close();
/*ofstream myfile;
myfile.open ("example.txt");
myfile << "Writing this to a file.\n";
myfile.close();*/
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mysystem.h

#pragma once
#include <math.h>
#define NMAX 100000
class mysystem
{
public:
mysystem();
int InitializeSystem(double k1, double k2, double t0, double tmax,
double dt, double l0, double dtrk4,double y0);
//int InitializeSystem(double k1, double k2, double t0, double tmax,
double dt, double a, int choice, double dtrk4);
double Energy(double x, double vx, double y, double vy);
void rk4(double t, double h, double x0, double vx0,double y0, double
vy0, double *x1, double *vx1,double *y1, double *vy1);
void Integration(double x0, double vx0, double y0, double vy0);
protected:
private:
double
double
double
double

f1(double
f2(double
f3(double
f4(double

t,double
t,double
t,double
t,double

x,double
x,double
x,double
x,double

vx,
vx,
vx,
vx,

~mysystem(void);
};
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double
double
double
double

y,
y,
y,
y,

double
double
double
double

vy);
vy);
vy);
vy);

// InValues.cpp : implementation file
//
#include
#include
#include
#include

"stdafx.h"
"One mass two springs.h"
"InValues.h"
"afxdialogex.h"

// InValues dialog
IMPLEMENT_DYNAMIC(InValues, CDialogEx)
InValues::InValues(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialogEx(InValues::IDD, pParent)
{

}

m_k = 0.0;
m_l0 = 0.0;
m_vx = 0.0;
m_vy = 0.0;
m_x = 0.0;
m_y = 0.0;
m_dt = 0.0;
m_dtrk4 = 0.0;
m_tmax = 0.0;
m_y0 = 0.0;

InValues::~InValues()
{
}
void InValues::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
DDX_Text(pDX, IDC_K, m_k);
DDX_Text(pDX, IDC_L0, m_l0);
DDX_Text(pDX, IDC_VX, m_vx);
DDX_Text(pDX, IDC_VY, m_vy);
DDX_Text(pDX, IDC_X, m_x);
DDX_Text(pDX, IDC_Y, m_y);
DDX_Text(pDX, IDC_DT, m_dt);
DDX_Text(pDX, IDC_DTRK4, m_dtrk4);
// DDX_Control(pDX, IDC_TTOTAL, m_tmax);
DDX_Text(pDX, IDC_TTOTAL, m_tmax);
DDX_Text(pDX, IDC_Y0, m_y0);
}
BEGIN_MESSAGE_MAP(InValues, CDialogEx)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1,
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON3,
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2,
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON4,
END_MESSAGE_MAP()

&InValues::OnBnClickedButton1)
&InValues::OnBnClickedButton3)
&InValues::OnBnClickedButton2)
&InValues::OnBnClickedButton4)

// InValues message handlers
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void InValues::OnBnClickedButton1()
{
// TODO: Add your control notification handler code here
m_x = 0.7;
m_y = 0.01;
m_l0 = 4;
m_vx = 0.2;
m_vy = 0.0;
m_k = 1;
m_dt = 0.01;
m_dtrk4 = 0.01;
m_tmax = 20;
m_y0 = 2;
}

UpdateData (FALSE);

void InValues::OnBnClickedButton2()
{
// TODO: Add your control notification handler code here
m_x = 2;
m_y = 0.0;
m_l0 = 1.2;
m_vx = 0.0;
m_vy = 0.0;
m_k = 1;
m_dt = 0.01;
m_dtrk4 = 0.01;
m_tmax = 20;
m_y0 = 2;
UpdateData (FALSE);
}

void InValues::OnBnClickedButton3()
{
// TODO: Add your control notification handler code here

}

m_x = 2;
m_y = 0.0;
m_l0 = 1.2;
m_vx = 0.0;
m_vy = 0.0;
m_k = 1;
m_dt = 0.01;
m_dtrk4 = 0.01;
m_tmax = 20;
m_y0 = 2;
UpdateData (FALSE);

void InValues::OnBnClickedButton4()
{
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// TODO: Add your control notification handler code here
m_x = 0.00075;
m_y = 0.01;
m_l0 = 4.23425;
m_vx = 0.0001;
m_vy = 0.0;
m_k = 1;
m_dt = 0.01;
m_dtrk4 = 0.01;
m_tmax = 20;
m_y0 = 2;
UpdateData (FALSE);
}
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//InValues.h
#pragma once

// InValues dialog
class InValues : public CDialogEx
{
DECLARE_DYNAMIC(InValues)
public:
InValues(CWnd* pParent = NULL);
virtual ~InValues();

// standard constructor

// Dialog Data
enum { IDD = IDD_VALUES };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
afx_msg void OnValues();
double m_k;
double m_l0;
double m_vx;
double m_vy;
double m_x;
double m_y;
afx_msg void OnBnClickedButton1();
afx_msg void OnBnClickedButton3();
afx_msg void OnBnClickedButton2();
afx_msg void OnBnClickedButton4();
double m_dt;
double m_dtrk4;
//
CEdit m_tmax;
double m_tmax;
double m_y0;
};
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// DDX/DDV support

// InOrtho.cpp : implementation file
//
#include
#include
#include
#include

"stdafx.h"
"One mass two springs.h"
"InOrtho.h"
"afxdialogex.h"

// InOrtho dialog
IMPLEMENT_DYNAMIC(InOrtho, CDialogEx)
InOrtho::InOrtho(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialogEx(InOrtho::IDD, pParent)
{

}

m_xmax
m_xmin
m_ymax
m_ymin

=
=
=
=

0.0;
0.0;
0.0;
0.0;

InOrtho::~InOrtho()
{
}
void InOrtho::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
DDX_Text(pDX, IDC_XMAX, m_xmax);
DDX_Text(pDX, IDC_XMIN, m_xmin);
DDX_Text(pDX, IDC_YMAX, m_ymax);
DDX_Text(pDX, IDC_YMIN, m_ymin);
}
BEGIN_MESSAGE_MAP(InOrtho, CDialogEx)
END_MESSAGE_MAP()
// InOrtho message handlers

- 56 -

// InOrtho.h
#pragma once
// InOrtho dialog
class InOrtho : public CDialogEx
{
DECLARE_DYNAMIC(InOrtho)
public:
InOrtho(CWnd* pParent = NULL);
virtual ~InOrtho();

// standard constructor

// Dialog Data
enum { IDD = IDD_ORTHO };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
double m_xmax;
double m_xmin;
double m_ymax;
double m_ymin;
};
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// DDX/DDV support

// MainFrm.cpp : implementation of the CMainFrame class
//
#include "stdafx.h"
#include "One mass two springs.h"
#include "MainFrm.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif
double L02,Y02;
// CMainFrame
IMPLEMENT_DYNAMIC(CMainFrame, CFrameWnd)
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
ON_WM_CREATE()
ON_WM_SETFOCUS()
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_SIMIA, OnUpdatePage)
END_MESSAGE_MAP()
static UINT indicators[] =
{
ID_SEPARATOR,
// status line indicator
//ID_INDICATOR_CAPS,
//ID_INDICATOR_NUM,
//ID_INDICATOR_SCRL,
//ID_ENERGY
};
// CMainFrame construction/destruction
CMainFrame::CMainFrame()
{
// TODO: add member initialization code here
}
CMainFrame::~CMainFrame()
{
}
int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;
// create a view to occupy the client area of the frame
if (!m_wndView.Create(NULL, NULL, AFX_WS_DEFAULT_VIEW,
CRect(0, 0, 0, 0), this, AFX_IDW_PANE_FIRST, NULL))
{
TRACE0("Failed to create view window\n");
return -1;
}
m_bar.Create(this); //We create the status bar
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m_bar.SetIndicators(indicators,2); //Set the number of panes
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
//Size the two panes
m_bar.SetPaneInfo(0,ID_SIMIA, SBPS_NORMAL,rect.Width()-100);
}

return 0;

BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
return FALSE;
// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
// the CREATESTRUCT cs
cs.style = WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | FWS_ADDTOTITLE
| WS_THICKFRAME | WS_MAXIMIZEBOX | WS_SYSMENU;
cs.dwExStyle &= ~WS_EX_CLIENTEDGE;
cs.lpszClass = AfxRegisterWndClass(0);
cs.x = 175; // left position
cs.cx = 1024; // width
cs.y = 160; // top position
cs.cy = 768; // height

}

return TRUE;

// CMainFrame diagnostics
#ifdef _DEBUG
void CMainFrame::AssertValid() const
{
CFrameWnd::AssertValid();
}
void CMainFrame::Dump(CDumpContext& dc) const
{
CFrameWnd::Dump(dc);
}
#endif //_DEBUG
// CMainFrame message handlers
void CMainFrame::OnSetFocus(CWnd* /*pOldWnd*/)
{
// forward focus to the view window
m_wndView.SetFocus();
}
BOOL CMainFrame::OnCmdMsg(UINT nID, int nCode, void* pExtra,
AFX_CMDHANDLERINFO* pHandlerInfo)
{
// let the view have first crack at the command
if (m_wndView.OnCmdMsg(nID, nCode, pExtra, pHandlerInfo))
return TRUE;
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}

// otherwise, do default handling
return CFrameWnd::OnCmdMsg(nID, nCode, pExtra, pHandlerInfo);

double CMainFrame::SimIsor(double l0, double y0)
{

}

L02=l0;
Y02=y0;
return 1;

void CMainFrame::OnUpdatePage(CCmdUI *pCmdUI)
{

}

pCmdUI->Enable();
CString strPage;
//strPage.Format(_T("Energy %.4f\n Time %.3f ") , ENERGY , K );
strPage.Format(_T("X SI
%.4f\t ") , sqrt((L02*L02)-(Y02*Y02)) );
pCmdUI->SetText( strPage );
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// MainFrm.h : interface of the CMainFrame class
//
#pragma once
#include "ChildView.h"
class CMainFrame : public CFrameWnd
{
public:
CMainFrame();
protected:
DECLARE_DYNAMIC(CMainFrame)
// Attributes
public:
// Operations
public:
// Overrides
public:
virtual BOOL PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs);
virtual BOOL OnCmdMsg(UINT nID, int nCode, void* pExtra,
AFX_CMDHANDLERINFO* pHandlerInfo);
// Implementation
public:
CStatusBar m_bar;
virtual ~CMainFrame();
double SimIsor(double l0, double yo);
afx_msg void OnUpdatePage(CCmdUI *pCmdUI);
#ifdef _DEBUG
virtual void AssertValid() const;
virtual void Dump(CDumpContext& dc) const;
#endif
CChildView

m_wndView;

// Generated message map functions
protected:
afx_msg int OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct);
afx_msg void OnSetFocus(CWnd *pOldWnd);
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};
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