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GeoJS: Llençat a programar en JavaScript!
http://edulogix.wordpress.com/2014/04/02/geojs-llencament-pes/ 

Has fet mai llançament de pes? Saps quina trajectòria segueix la bola?
Treu-te un pes de sobre i llença’t a programar en JavaScript per visualitzar la trajectòria 
dins de Geogebra. Podràs preveure on caurà el pes o a quina alçada arribarà. 

Preparats? Llestos? Ja!

Per començar aquesta activitat et caldrà obrir el  Geogebra i les finestres necessàries: 
Zona Gràfica, Full de Càlcul i JavaScript

Pas 1: Dibuixa la trajectòria del pes

Pregunta 1: Quina trajectòria segueix la bola d’un llançament de pes? 
             De què depèn?

http://edulogix.wordpress.com/2014/04/02/geojs-llencament-pes/
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Repte 1: Fer un programa que demani les dades de velocitat i angle inicial per mostrar-
les de nou a l’usuari.

  Idees: 
• Exemple per obtenir/mostrar una dada amb una finestra emergent: 

/* Preguntar amb una finestra emergent */
var nombre=prompt("Entra un nombre: ")
/* Mostrar en una finestra emergent */
alert("El nombre és: " + nombre)

• Exemple per obtenir/mostrar una dada amb el full de càlcul: 

/* Definim g per abreujar ggbApplet */
var g = ggbApplet
/* Obtenir dada del full de càlcul cel·la A1 */
var valor = g.getValue("A1")
/* Mostrar el triple a la cel·la A2 */
g.evalCommannd("A2=" + (valor * 3))

JA ESTÀS PREPARAT PER FER EL REPTE 1!!!

Fes una plantilla al full de càlcul del Geogebra tipus:

A B

1 Entrada

2 Angle (graus): 30

3

4 Sortida

5 Velocitat (m/s):

Prova els dos exemple anteriors i comprova, fent clic en el teu punt Geogebra, que 
saps com obtenir  i  mostrar  dades mitjançant una finestra emergent i  el  full  de 
càlcul de Geogebra.
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Repte 2: Dibuixar el vector velocitat a partir de la posició de sortida del pes.

Pregunta 3: Si saps que el vector velocitat és de 3 m/s i forma un angle amb 
l'horitzontal de 30º, com trobaries les coordenades de l'extrem si suposem que 

    l'origen és (0,h)?
    h és l'alçada a la què es troba l'objecte abans de ser llançat.

ATENCIÓ!!! Per comoditat, a partir d'ara, pots fer que totes les dades es demanin i 
es  mostrin  a  través  del  full  de  càlcul.  D’aquesta  manera,  quan  facis  proves 
consecutives del teu programa, no et caldrà tornar a introduir-les totes en finestres 
emergents.  

Pregunta  2: Si  considerem  que  el  llançador  està  de  peus  sobre  l’origen  de 
coordenades, la trajectòria del pes s’inicia al (0,0)? Al programa anterior, li cal 

     alguna altra dada d’entrada? 

Insereix aquí el teu programa:

Modifica el teu programa JS de manera que:

• obtingui la velocitat inicial (en m/s) preguntant-la a l’usuari a través d’una 
finestra emergent. 

• obtingui l’angle inicial (en graus) d’una cel·la del full de càlcul de Geogebra 
(si has creat la taula anterior, l'angle es trobarà a la cel·la B2). 

• mostri al full de càlcul la velocitat inicial introduïda (si has creat la taula 
anterior, la velocitat inicial l'hauràs de mostrar en la cel·la B5). 

• mostri en una finestra emergent l’angle inicial. 
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  Idees: 
• Exemple d’ús de funcions i constants matemàtiques: 

Amb la següent instrucció obtindríem el valor de sin ⋅32  i li assignaríem a la 
variable result.

var result=Math.sin(Math.PI*Math.pow(3,2))

• TOTES LES FUNCIONS TRIGONOMÈTRIQUES FUNCIONEN AMB RADIANS
• En JavaScript no s'usa “^2″ per elevar al quadrat, sinó que cal cridar a la 

funció potència (pow) indicant la base i l’exponent. 
• Aquí   podeu trobar informació sobre totes les funcions matemàtiques del 

mòdul Math. 

• Exemple per dibuixar un vector en Geogebra:

Si volem que Geogebra dibuixi un vector de components (3,5) a partir del (0,0) 
només caldrà escriure:

/* Comanda de Geogebra: vector (3,5) 
dibuixa un vector des del (0,0)  */
g.evalCommand("v=(3,5)")

• Geogebra interpreta que definim un vector quan usem un identificador 
en minúscula  (ex.  “v”).  Si  executem  el  mateix  codi  usant  un 
identificador en majúscula (ex. “V”), aleshores Geogebra interpreta 
que definim un punt. 

• En Geogebra podem emprar els dos punts “:” o l'igual “=” per definir 
elements. Per exemple, el vector v també es podia haver definit posant 
“v: (3, 5)”. 

• La funció  evalCommand permet enviar comandes a Geogebra des del 
codi en JavaScript. 

Escriu aquí com trobaries les coordenades de F

https://developer.mozilla.org/ca/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math
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Si els valors de les components del vector provenen de càlculs fets amb 
variables que ja tenim, podem fer:

/* Podem construir la comanda amb el 
resultat de càlculs del programa */
var w_x=2
var w_y=Math.sqrt(w_x)
g.evalCommand("w=("+w_x+","+w_y+")")

En aquest cas li hem assignat el valor 2 a la primera component del vector w 
(w_x) i hem calculat la segona component del vector (w_y) fent l'arrel quadrada 
de la primera component. Així doncs, demanem a Geogebra, mitjançant JS, que 
dibuixi a partir del (0,0) el vector 2,2

Si  volem dibuixar  el  vector a partir  d'un altre punt que no sigui  l'origen de  
coordenades haurem de fer:

/* Si volem dibuixar el vector a partir d'un altre 
punt, cal usar la comanda Vector[ p_ini, p_end ] */
g.evalCommand("u=Vector[(0,2),(3,8)]")

JA ESTÀS PREPARAT PER FER EL REPTE 2!!!

Prova els tres exemple anteriors i comprova, fent clic en el teu punt Geogebra, que 
entens perfectament com utilitzar les funcions i constants matemàtiques, així com 
graficar vectors.

Modifica el teu programa per a què demani l’altura inicial (l’alçada de l’esportista) 
i dibuixi el vector velocitat inicial a partir de la posició inicial del pes.
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Repte 3: Dibuixar la trajectòria de l'objecte (pes).

  Idees: 
 Anem a aprendre què és una funció (en programació).

• Exemple de funció que rep informació (paràmetres)

/* Definim una funció amb dos paràmetres */
function dibuixaRecta(m,n){
   g.evalCommand("r:y="+m+"*x"+n)
}

/* Programa principal */
var pendent=prompt("Pendent?")
dibuixaRecta(pendent,3)

Una funció és un conjunt d'instruccions que s'executen cada cop que s'invoca el 
seu  nom.  Convé  que  aquest  nom  (o  identificador)  indiqui  què  efectuen 
aquestes instruccions. 
En l'exemple anterior hem creat una funció que dibuixa una recta.
En el Programa Principal demanem per pantalla a l'usuari que entri el pendent 
de la recta.
Acte seguit, cridem a la funció passant-li coma paràmetres el valor del pendent i 
el número 3 (que serà l'ordenada a l'origen). 
La funció rep aquests valors com a m i n, i dibuixa la recta.

Pregunta  4: La  trajectòria  de  l'objecte  es  pot  expressar  segons  les  següents 
equacions paramètriques:

{x=vx⋅ty=v y⋅t−
1
2
⋅G⋅t 2  on G és la constant de gravetat.

Sabries expressar la trajectòria en la forma y= f  x ? 
És a dir, expressar l'ordenada y en funció de l'abscissa x, i no en funció del temps (t)
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• Exemple definició/ús d’una constant (un valor que no canviarà durant tot el 
programa)

/* Definició d'una constant */
const K=3

/* Ús d'una constant */
alert("Doble de la constant: "+(2*K))

• Al  fer  un  programa,  hi  ha  el  conveni  d’usar  majúscules  en  els  noms 
(identificadors) de les constants. 

• Convé definir totes les constants a l’inici del programa, i en qualsevol 
cas, cal definir-les abans de ser usades. 

JA ESTÀS PREPARAT PER FER EL 3r REPTE !!!

Crea una funció que donades les dades inicials recollides anteriorment, dibuixi la 
trajectòria de l'objecte (pes) a la zona gràfica (p.ex. es pot dir dibuixaTrajectoria). 
El  teu  programa principal  doncs,  demanarà  primer  les  dades  i  després  cridarà 
aquesta funció per tal que es dibuixi la trajectòria. 

IMPORTANT!!!

• És  un  conveni  que  totes  les  instruccions  de  dins  d’una  funció  vagin 
indentades (amb un espai a l’inici que es pot fer amb la barra espaiadora o 
usant la tecla de tabulació). 

• Convé definir totes les funcions a l’inici del programa, abans de ser usades. 
• Si  es defineix una funció però no es crida, les instruccions que conté no 

s’executen. 
• Fixeu-vos que la comanda de Geogebra per dibuixar la recta, comença amb 

l’identificador  d’aquesta  recta  r.  Convé  posar  identificador  a  tots  els 
objectes que dibuixeu a Geogebra. 
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Repte 4: Comprovar l’angle inicial de la trajectòria usant les eines de Geogebra 

• En  executar  el  teu  programa  al  repte  anterior,  haurà  quedat  dibuixada  la 
trajectòria del pes a la zona gràfica. Ara, usa les eines de mesura de Geogebra 
per validar que l’angle inicial correspon a l’indicat per l’usuari.
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Pas 2: Dibuixa la trajectòria del pes
Ara que ja tens la trajectòria, pots identificar els extrems d’aquesta, com ara en quin 
punt el pes caurà a terra o assolirà la màxima altura. 

Repte 1: Calcular i dibuixar on cau el pes. 

  Idees: 

• Exemple de definició i crida d'una funció que retorna un valor

/* Definició */
function doble(original){
   var resultat=original*2
   return resultat
}

/* Programa principal */
/* Crida */
var r=doble(3)
/* Mostrem el resultat en una finestra emergent */
alert("Resultat: "+r)

Pregunta 5: Quan una paràbola talla l'eix d'abscisses?
A partir de l'expressió y=f(x), trobada en la Pregunta 4, determina en quins

    punts la paràbola talla l'eix d'abscisses. 



GeoJS pàg. 10

• Exemple per dibuixar un punt en Geogebra

Si volem que Geogebra dibuixi el punt P (3,5) només caldrà escriure:

/* Comanda de Geogebra: punt (3,5) */
g.evalCommand("P=(3,5)")

Si  els  valors  de  les  coordenades  del  punt  provenen  de  càlculs  fets  en  el  
programa, podem fer:

/* Podem construir la comanda amb el 
   resultat de càlculs del programa.
   Exemple punt Q=(3,9) */
var q_x=3
var q_y=Math.pow(q_x,2)
g.evalCommand("Q=("+q_x+","+q_y+")")

Pregunta 6: Explica què fa el programa anterior.
Si a l'hora de fer la crida haguéssim escrit doble(3) en lloc de var r=doble(3),  

     què hagués succeït? 

Anem pel repte! 
Crea una funció que donades les dades que necessiti (hauràs de pensar quines),  
retorni a quina distància horitzontal caurà el pes. 
El  programa  principal  cridarà  a  aquesta  funció  i  guardarà  el  resultat  en  una 
variable. Aleshores, dibuixarà un punt sobre la trajectòria en el moment que el pes 
toqui el terra (d’aquesta forma, pots comprovar visualment si el càlcul és correcte). 
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Repte 2: Calcular i dibuixar on el pes assoleix la màxima altura. 

  Idees: 

• Exemple de definició i crida d'una funció que retorna dos valors

/* Definició */
function divisio(dividend,divisor){
   var quocient = parseInt(dividend/divisor)
   var residu   = dividend % divisor)
   return [quocient, residu]
}
/* Crida */
var [q,r]=divisio(5,2)
/* Mostra el resultat en una finestra emergent */
alert("Quocient= "+q+" ; Residu= "+r)

Pregunta 7: Donada una paràbola f(x)=a·x2+b·x+c, com trobaries l'expressió de 
l'abscissa del vèrtex?

     Troba el vèrtex V(x,y) de la paràbola y=f(x) que representa la trajectòria del pes.

Anem pel repte! 
Crea una funció que donades les dades que necessiti, retorni les coordenades del 
punt  en  que  el  pes  assoleix  la  màxima  altura.  El  programa principal  cridarà  a 
aquesta funció i guardarà el resultat en dues variables. Aleshores, dibuixarà el punt 
corresponent sobre la trajectòria. 
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Repte 3: Descobrir  quin és  l’angle  inicial  que fa  que el  pes  arribi  més lluny (en la 
direcció OX). 

• Fes proves amb el  programa que has creat  per veure,  donada una velocitat 
inicial fixa de 10m/s, amb quin angle s’ha de llençar el pes per a què arribi el  
més lluny possible. 

Felicitats! Has acabat la teva pràctica de JavaScript dins de Geogebra. 

Pregunta 8: Com afecta l’angle inicial a la distància on cau el pes? 

Pregunta 9: Com afecta la velocitat inicial a la distància on cau el pes? 
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Ara pots continuar amb reptes extres que trobaràs a...
http://edulogix.wordpress.com/2014/04/02/geojs-llencament-pes/

 Autoria: Manel Martínez i Pascual, i Jordi Campos i Miralles. 

Així que amb aquesta activitat has après com: 

• Obrir l’entorn de programació JavaScript dins de Geogebra.
• Agafar i mostrar dades a través de finestres emergents i del full de càlcul.
• Dibuixar des del JavaScript a la zona gràfica i fer comprovacions amb les 

eines de Geogebra.
• Fer càlculs usant funcions matemàtiques.
• Definir i cridar funcions que rebin i retornin informació.

http://edulogix.wordpress.com/qui-som/#jordi-campos-miralles
http://edulogix.wordpress.com/qui-som/#manel-martinez-pascual
http://edulogix.wordpress.com/2014/04/02/geojs-llencament-pes/
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