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Πολυµερή 

Πρόγραµµα Polymerix3D – Οδηγίες χρήσης  

 

Γενικά 

Η εκκίνηση του προγράµµατος Polymerix3D γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο «Isomerix3D.exe» 
στο φάκελο “Polymerix3D”. H βασική οθόνη του προγράµµατος  φαίνεται παρακάτω. 

 

Με τη βοήθεια του βασικού µενού µπορείτε να επιλέξετε ένα πολυµερές και να δείτε το µοριακό 
του µοντέλο και πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητές του και τις χρήσεις του. 

Επιλογή ενός πολυµερούς 

Επιλέξτε στο µενού ένα πολυµερές. Εµφανίζεται το µοντέλο του, ο συντακτικός του τύπος, 
πληροφορίες για τις ιδιότητες και χρήσεις του και µια φωτογραφία από αντικείµενα που είναι 
κατασκευασµένα από αυτό.  

 

Χειρισµός µοριακού µοντέλου 

Το µοντέλο του µορίου µπορείτε να το περιστρέψετε ελεύθερα για να το εξετάσετε καλύτερα. 
Προς τούτο πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε προς 
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οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag). Επίσης .. 

1. Πιέστε το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε πάνω κάτω για να 
µεγεθύνετε ή σµικρύνετε το µοντέλο. 

2. Πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να µετακινήσετε το µοντέλο. 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί «Επαναφορά» για να επαναφέρετε το µοντέλο στην αρχική του θέση 
στο χώρο. 

Μορφή απεικόνισης µοριακού µοντέλου 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί «Σύµβολα» για να εµφανιστούν τα σύµβολα των ατόµων του µοντέλου 
2. Επιλέξτε από το µενού «Απεικόνιση» για να επιλέξετε µεταξύ των απεικονίσεων µε µπάλες και 
σφαίρες, µε ράβδους ή συµπαγείς σφαίρες. 

Είδος µοντέλου 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί «Πτυχωτό µοντέλο» για να εµφανιστεί το πτυχωµένο µοντέλο του 
πολυµερούς που απεικονίζει καλύτερα στην πραγµατική του δοµή 

2. Κάντε κλικ στο κουµπί «Γραµµικό µοντέλο» για να εµφανιστεί µια απλοποιηµένη γραµµική 
δοµή του πολυµερούς 

Προβολή δοµικής µονάδας 

Κάντε κλικ στο κουµπί «∆οµική µονάδα» για να εµφανιστεί έντονα η δοµική µονάδα του 
πολυµερούς. 
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Εµφάνιση παραθύρου µονοµερών 

Κάντε κλικ στο κουµπί «Παράθυρο µονοµερών» για να εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο µε τα 
µονοµερή µόρια που χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των πολυµερών. 

 

Σε αυτό εµφανίζεται ένα µενού µε τα διάφορα µόρια που χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των 
πολυµερών. Επιλέξτε ένα µόριο για να εµφανίσετε το µοντέλο του, τον συντακτικό του τύπο 
καθώς και το συντακτικό τύπο της δοµικής µονάδας που προκύπτει από αυτό κατά τη σύνθεση 
του πολυµερούς. Επίσης … 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί «∆οµική µονάδα» για να εµφανιστεί η δοµική µονάδα που προκύπτει 
από το µονοµερές αυτό κατά τη σύνθεση του πολυµερούς. 

2. Κάντε κλικ στο κουµπί «Μόριο µονοµερούς» για να εµφανιστεί το µόριο του µονοµερούς. 
3. Κάντε κλικ στο κουµπί «Σύµβολα» για να εµφανιστούν τα σύµβολα των ατόµων του µοντέλου 
4. Επιλέξτε από το µενού «Απεικόνιση» για να επιλέξετε µεταξύ των απεικονίσεων µε µπάλες και 
σφαίρες, µε ράβδους ή συµπαγείς σφαίρες. 

5. Πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση (drag) 

6. Πιέστε το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε πάνω κάτω για να 
µεγεθύνετε ή σµικρύνετε το µοντέλο. 

7. Πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω στο µοντέλο και σύρετε προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση για να µετακινήσετε το µοντέλο. 

8. Κάντε κλικ στο κουµπί «Επαναφορά» για να επαναφέρετε το µοντέλο στην αρχική του θέση 
στο χώρο. 

Αναζητήστε το µονοµερές ή τα µονοµερή µόρια που χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση του 
πολυµερούς που έχετε επιλέξει στο κεντρικό παράθυρο. 

Κλείστε το παράθυρο των µονοµερών µε κλικ στο κουµπί κλεισίµατος του παραθύρου. 
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Εµφάνιση παραθύρου σύνθεσης του πολυµερούς 

Κάντε κλικ στο κουµπί «Σύνθεση πολυµερούς …»  στο κεντρικό παράθυρο για να εµφανιστεί το 
παράθυρο µε τη µέθοδο  σύνθεσης του πολυµερούς. 

 

Κλείστε το παράθυρο σύνθεσης µε κλικ στο κουµπί κλεισίµατος του παραθύρου. 

Έξοδος από το πρόγραµµα 

Κλείστε το κεντρικό παράθυρο µε κλικ στο κουµπί κλεισίµατος του παραθύρου. 

 

 


