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Interactive Physics Εγκατάσταση 
 

Interactive Physics 
Σύ ντομος Οδηγο ς 

Εγκατάσταση 
 Από τον φάκελο του προγράμματοσ  IP2005, τρζχουμε το αρχείο « IPInstaller.exe»,  

επιλζγουμε  τθν εγκατάςταςθ που κζλουμε (1θ – 2θ επιλογι) και ακολουκοφμε τισ 

οδθγίεσ…  

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ, τρζχουμε το πρόγραμμα από το ςχετικό 

εικονίδιο,   που δθμιουργικθκε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ.  

 τον φάκελο που εγκαταςτάκθκε το πρόγραμμα, ςυνικωσ ςτο Program 

Files\InteractivePhysics2005  (εκτόσ και αν επιλζξαμε κάποιο άλλο φάκελο για τθν 

εγκατάςταςθ), υπάρχουν επιπλζον οι φάκελοι με : 

o ζτοιμεσ προςομοιϊςεισ  (DemoFiles),  

o ζναν ςφντομο οδθγό ςτα ελλθνικά (IPIntroTutorial.pdf  ςτον φάκελο IPIntroduction)     

o ζτοιμα πειράματα ανά αντικείμενο τθσ φυςικισ (PhysicsExperiments),  

o εικόνεσ για να τισ ειςάγουμε χρθςιμοποιιςουμε ςτισ προςομοιϊςεισ μασ 

(PictureLibrary),  

o προςομοιϊςεισ ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι (IP_Simulations.exe & IP_Simulations_Edit.exe)  

o πλιρθ οδθγό ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι (Manual.exe). Προτείνουμε, ο οδηγόσ να 

αποςυμπιεςτεί (με διπλό κλικ πάνω ςτο  Manual.exe), καθώσ οι οδηγίεσ που περιζχει 

είναι αναλυτικζσ.  

Εικόνα 1: Εγκατάςταςη... 
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Περιβάλλον Εργασίας 
 

 

Εικόνα 2: Το περιβάλλον Εργαςίασ 

 Με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ εμφανίηεται το παράκυρο εργαςίασ  τθσ εικόνασ 2.  

o Η περιοχι  (1) ζχει τα «κουμπιά» από όπου επιλζγουμε:  Μορφι ςχιματοσ (τετράγωνο, 

κφκλοσ κ.λπ.), είδοσ ςυνδζςμων (άξονα περιςτροφισ, άρκρωςθ για ολίςκθςθ κ.λ.π.), 

ελατιρια, δυνάμεισ , κινθτιρεσ, γρανάηια, ςχοινιά κ.λ.π.  

o Η περιοχι (2) δίνει τθν δυνατότθτα για τθν δθμιουργία καινοφριου αρχείου, άνοιγμα, 

αποκικευςθ …  

o τθν περιοχι (3) βρίςκονται τα χειριςτιρια  για να τρζξει θ προςομοίωςθ που φτιάξαμε 

(play, stop, pause). 

o τθν περιοχι (4) υπάρχουν τα πλιρθ μενοφ τθσ εφαρμογισ από όπου μποροφμε να 

ρυκμίηουμε τισ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων (Παράθυρο…) τουσ διάφορουσ μετρθτζσ και 

τα διαγράμματα (Μζτρηςη…) τα πεδία δυνάμεων (Μικρόκοςμοσ…) κακϊσ και διάφορεσ 

άλλεσ λειτουργίεσ. 

o τθν περιοχι (5) ορίηουμε τισ ακριβείσ ςυντεταγμζνεσ του αντικειμζνου. 

o Με τα χειριςτιρια τθσ περιοχισ (6) μποροφμε να επαναλάβουμε το «βίντεο» τθσ 

προςομοίωςθσ.        

o Η επιλογι ενόσ αντικειμζνου γίνεται με απλό κλικ πάνω του. Με διπλό κλικ μπαίνουμε 

ςτο μενοφ των ιδιοτιτων του αντικειμζνου. Σραβϊντασ από τισ μαφρεσ κουκίδεσ ςτα 

άκρα του αντικειμζνου, αλλάηουμε το μζγεκόσ του.        
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Χρήσιμες Λειτουργίες 
 

 

Εικόνα 3: Μενοφ "Παράθυρο" 

 

Από εδϊ ρυκμίηουμε τισ ιδιότθτεσ του αντικειμζνου που ζχουμε επιλζξει: Θζςθ, γραμμικι 

ταχφτθτα, γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ,   μάηα, ςυντελεςτι τριβισ, φορτίο κ.λ.π. Επίςθσ 

τθν εμφάνιςθ του αντικειμζνου (χρϊμα, όνομα, κζντρο μάηασ, ίχνοσ, φορτίο …) και τθν 

γεωμετρία του (ακτίνα, φψοσ, πλάτοσ..) 

 

Εικόνα 4: Μενοφ "Μζτρηςη" 
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Εδϊ επιλζγουμε τα μεγζκθ των 

οποίων οι τιμζσ κζλουμε να 

εμφανίηονται.   

o Πατϊντασ το άςπρο βζλοσ 

(εικόνα 5), αλλάηουμε τθν 

εμφάνιςθ του μετρθτι ςε 

διάγραμμα, αρικμοφσ ι μπάρα. 

o Έχοντασ επιλζξει  τον μετρθτι , 

από το μενοφ «Παράκυρο»  

μποροφμε να ρυκμίςουμε τισ 

ιδιότθτζσ του , τθν εμφάνιςι του 

κ.λ.π. 

 

Από το μενοφ ρυκμίηουμε τθν εμφάνιςη των διανυςμάτων (ταχφτθτασ, δφναμθσ, 

επιτάχυνςθσ κ.λ.π.). Επίςθσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε χειριςτήρια μεταβολήσ  για τα 

φυςικά μεγζκθ που ςχετίηονται με το αντικείμενο (μάηα, φορτίο, ταχφτθτα, τριβι, 

ελαςτικότθτα κ.λ.π.)     

 

  

Εδϊ ρυκμίηουμε τθν εμφάνιςθ τθσ 

επιφάνειασ εργαςίασ. Μποροφμε να 

εμφανίςουμε  χάρακεσ, άξονεσ, γραμμζσ 

πλζγματοσ, να αλλάξουμε το χρϊμα του 

φόντου να ορίςουμε ςφςτθμα αναφοράσ και 

ςφςτθμα μονάδων μζτρθςθσ.  

 

Από το μενοφ αυτό ρυκμίηουμε τθν φπαρξθ 

βαρφτθτασ, θλεκτρικοφ πεδίου, τθν 

αντίςταςθ του αζρα ι κάποιο δικό μασ 

πεδίο δυνάμεων.  Ακόμα, μποροφμε να 

ρυκμίςουμε τθν ςυχνότθτα εμφάνιςθσ του 

ίχνουσ ςτθν οκόνθ κατά τθν διάρκεια μιασ κίνθςθσ,  πότε κα ξεκινάει  ι  κα ςταματάει θ 

προςομοίωςθ, τθν ακρίβεια τθσ προςομοίωςθσ. Ειδικότερα:       

o Ωσ δφναμθ πεδίου μποροφμε να ορίςουμε δυνάμεισ αντίςταςθσ του αζρα ανάλογεσ του 

τετραγϊνου τθσ ταχφτθτασ, δυνάμεισ μαγνθτικοφ πεδίου, δυνάμεισ από τον άνεμο 

κακϊσ και δυνάμεισ που ακολουκοφν … δικοφσ μασ νόμουσ! (Για τον τρόπο γραφισ των 

εξιςϊςεων, οδθγίεσ ςτθν ςελίδα  428 του εγχειρίδιου χριςθσ).  

Επιλογι εμφάνιςθσ  

Εικόνα 5:  Μετρητήσ 

Εικόνα 6: Μενοφ Μικρόκοςμοσ 
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o Μποροφμε ςαν αρχικι κατάςταςθ τθσ  προςομοίωςθσ να ορίςουμε το ςθμείο που τθν 

ζχουμε ςταματιςει (pause) επιλζγοντασ «Έναρξη από εδώ»  ι CTRL-H.  

o Ρυκμίηουμε πόςο ςυχνά κα αφινει ίχνοσ το αντικείμενο κατά τθν κίνθςι του, από το 

υπομενοφ «Εμφάνιςη Ίχνουσ» 

o Για τθν  «Ακρίβεια» τθσ προςομοίωςθσ, οδθγίεσ υπάρχουν ςτισ ςελίδεσ 381-82 του 

εγχειρίδιου χριςθσ.   

o Ρυκμίηουμε πότε κα ςταματάει θ προςομοίωςθ, από το υπομενοφ «Έλεγχοσ παφςησ». 

Ο τρόποσ  κακοριςμοφ αυτϊν των τιμϊν, αναφζρεται ςτο Εγχειρίδιο Χριςθσ ςτθν 

ςελίδα 387.              

 

o Από το μενοφ «Επεξεργαςία» 

μποροφμε να επιλζξουμε   

«περιβάλλον εκτζλεςθσ», οπότε 

και υπάρχουν μόνο τα χειριςτιρια 

play/pause και τα κουμπιά τθσ 

ομάδασ (2).  ε αυτιν τθν 

κατάςταςθ, μποροφμε να 

αποκθκεφςουμε τθν προςομοίωςθ  

ωσ «Εκτελζςιμθ»  από το μενοφ 

«Αρχείο», οπότε και κλειδϊνει για 

παραπζρα επεξεργαςία...    

 

o Από το μενοφ «Αρχείο» υπάρχει θ 

δυνατότθτα Εξαγωγήσ τθσ 

προςομοίωςθσ ςε μορφι video 

(avi).  το παράκυρο που 

εμφανίηεται επιλζγοντασ  

«Εξαγωγή» μποροφμε να 

ρυκμίςουμε διάφορεσ 

παραμζτρουσ όπωσ τθν 

διάρκεια του video, το όνομα 

και τθν κζςθ αποκικευςθσ, τθν 

ποιότθτα του (ςελ. 403 

Εγχειρίδιου Χριςθσ).  

       

Εικόνα 7: Περιβάλλον Εκτζλεςησ 

Εικόνα 8: Εξαγωγή ςε μορφή avi 



ΕΚΦΕ Χανίων «Κ.Μ.ΚΟΤΜΑ»    

Interactive Physics Βοήθεια 
 

Αρχεία βοήθειας του Interactive Physics  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βοικεια μποροφμε να ζχουμε άμεςα από το ίδιο το πρόγραμμα ι από τα αρχεία που 

περιζχονται ςυμπιεςμζνα ςτο manual.exe, ςτον φάκελο του προγράμματοσ. 

Αποςυμπιζηοντασ τα παίρνουμε τζςςερα αρχεία τθσ μορφισ . pdf, μζςα ςτον φάκελο 

Manual που δθμιουργείται. 

o Σα αρχεία βιβλίο μακθτι και κακθγθτι περιζχουν ζτοιμα φφλλα εργαςίασ που μποροφν 

να γίνουν με τθν βοικεια του Interactive Physics.     

o Σο εγχειρίδιο χριςθσ είναι ο πλιρθσ οδθγόσ του προγράμματοσ.  

o το Παράρτθμα Β (ςελ. 477) του εγχειρίδιου χριςθσ υπάρχουν οδθγίεσ για τθν 

μακθματικι γλϊςςα του προγράμματοσ (ο τρόποσ που γράφουμε εξιςϊςεισ κ.λ.π). το 

Παράρτθμα Α υπάρχουν λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν ρφκμιςθ τθσ ακρίβειασ των 

προςομοιϊςεων (ςελ. 458)  κακϊσ και για τθν ρφκμιςθ του ςφάλματοσ (ςελ. 453) 

o τισ ςελίδεσ 441+,  κα βρείτε οδθγίεσ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του 

προγράμματοσ (ειδικά ςε παλιοφσ υπολογιςτζσ)   

 Θζματα ςχετικά με λογιςμικά όπωσ το  IP  μποροφμε να ςυηθτάμε ςτο Blog του ΕΚΦΕ 

Χανίων, και να βρίςκουμε μαηί απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που προκφπτουν.    

 

 Η διεφκυνςθ του IP ςτο διαδίκτυο είναι:   

http://www.design-simulation.com/ip/index.php 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Βοήθεια από το μενοφ του προγράμματοσ 

http://www.design-simulation.com/ip/index.php

