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Wprowadzenie do ChemSketch 12.0

Mateusz Drach
drach (at) vega.umcs.lublin.pl

Niniejszy dokument  jest  wprowadzeniem do Chemsketcha,  przeznaczony jest  dla osób,  które  stykają  się  z  tym programem po raz  
pierwszy. Nie jest to pełny opis możliwości jakie daje ten program, dokładne i wyczerpujące informacje o Chemsketch znaleźć można w 
podręcznikach dostarczanych wraz z programem – Help -> Documents, najciekawszy spośród tych dokumentów jest Tutorial (ok. 130  
stron).

ChemSketch jest programem do rysowania i wizualizacji struktur chemicznych. Przeznaczony jest dla systemu Microsoft  
Windows (dzięki Wine może być używany także pod Linuksem). Przed ściągnięciem należy się zarejestrować na stronie 
http://www.acdlabs.com/account/register.php.  Program  te  ma  dwie  wersje:  wersję  freeware  -  przeznaczoną  do  celów 
edukacyjnych i do użytku domowego oraz wersję komercyjną o rozszerzonych możliwościach.

Główne okno programu
Po instalacji,  uruchamiamy program wybierając  z  paska zadań:  Start  Menu -> Programy -> ACDLabs (Free)  12.0 -> 
ChemSketch. Program pracuje w dwóch trybach: Structure i  Draw. W zależności od trybu zmieniają się dostępne paski 
narzędzi. 
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Pierwsza molekuła – metan

Ponieważ  główne  zastosowanie  Chemsketcha  to  rysowanie  wzorów  związków  organicznych,  domyślnie  wybranym 
pierwiastkiem jest węgiel. Zatem, aby narysować metan wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu 
w dokumencie. Dla niemetali Chemsketch uzupełnia wolne wiązania atomami wodoru (dbając tym samym o poprawność 
chemiczną wzoru), otrzymaliśmy więc sumaryczny wzór metanu. 

Oczywiście  bardziej  niż  wzory  sumaryczne  interesują  nas  wzory  strukturalne.  Aby  zamienić  otrzymany  wzór  na  
strukturalny*,  wybieramy z  paska  atomów wodór,  klikamy na  CH4   i  trzymając  przycisk  myszki  przeciągamy kursor 
tworząc w ten sposób wiązanie:

Po dodaniu drugiego atomu wodoru przestaje być widoczny atom węgla, bowiem Chemsketch w domyślnej konfiguracji  
pokazuje jedynie skrajne węgle w łańcuchu/cząsteczce. Aby dorysować kolejne wodory najeżdżamy kursorem na miejsce  
gdzie powinien być atom węgla, zobaczymy wtedy obramowane CH2, klikamy i przeciągamy kursor dodając kolejny atom 
wodoru.  Analogicznie  postępujemy z  czwartym  atomem wodoru.  Otrzymujemy  dość  „niezgrabny”  wzór  strukturalny 
metanu.  Poprawić  wygląd  wzoru  można  w  bardzo  prosty  sposób,  Chemsketch  posiada  przydatną  funkcję  -  Clean 
Structure. Kliknięcie ikony Clean Structure (lub F9), gdy nie jest zaznaczona żaden wzór, “czyści” wszystkie wzory w 
dokumencie. 

*O wiele prostszym sposobem przekształcenia wzoru sumarycznego na strukturalny (w tym przypadku) jest wciśnięcie Ctrl+Shift+Y lub 
wybranie z paska menu Tools-> Add Explicit Hydrogens.

szare tło wskazuje 
„włączony” pierwiastek
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Zaznaczanie

W  przypadku,  gdy  mamy  w  dokumencie  kilka  wzorów  a  chcemy  “wyczyścić”  tylko  określoną  molekułę  należy  ją 
zaznaczyć.  Do zaznaczania służą narzędzia wyróżnione na rysunku poniżej. Wybieramy pierwszą ikonę z lewej strony 
(etykieta  – Select/Move).  Narzędzie to  pozwala  na  zaznaczenie prostokątne  (gdy wyłączone  jest  lasso).  Jeśli  chcemy 
zaznaczyć jedną molekułę wystarczy, po wybraniu jednego z narzędzi zaznaczania kliknąć w pobliżu wzoru (kliknięcie na 
kolejną molekułę z Shift dodaje ją do zaznaczenia). Po zaznaczeniu wzoru klikamy na Clean Strukture i program stara się 
“wyrównać” i “wyprostować”  zaznaczony wzór.

Po „wyczyszczeniu” otrzymamy następujący wzór strukturalny:  

Nie zawsze „czyszczenie” pomaga, można się o tym przekonać tworząc wiązania dłuższe i pod innymi kątami. W takim 
przypadku należy włączyć zaznaczanie i przesunąć atomy w miejsca w których chcielibyśmy je umieścić we wzorze a  
następnie ponownie wzór wyczyścić.

narzędzia 
zaznaczania

lasso 
wyłączone
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Style
Ważnym oknem dialogowym Chemsketcha jest okno właściwości. Pojawia się ono po wciśnięciu Alt+Shift+S lub wyborze  
z paska menu Tools-> Structure Properties. Okno to ma 4 zakładki: Common, Atom, Bond i Special. Zakładka Common 
pozwala na zmianę sposobu pokazywania węgli (Show Carbons), ustalenie rodzaju czcionki, jej wielkości i koloru dla 
symboli pierwiastków (Atom Style) oraz dla wiązań (Bond Style).

Chemsketch daje też możliwość tworzenia własnych i korzystania z gotowych, pre-definiowanych 
sposobów prezentacji wzorów strukturalnych. Domyślnym sposobem prezentacji jest styl Normal. 
Długości wiązań w narysowanej cząsteczce metanu są inne niż te, które zdefiniowane są w stylu  
Normal. Jeśli chcemy zastosować do narysowanej cząsteczki styl Normal (lub chcemy zmienić 
sposób prezentacji wzoru tj. np. kolor wiązania, kolor atomu) w oknie właściwości wybieramy 
właśnie ten styl, zaznaczamy wzór/wzory i następnie klikamy w oknie właściwości (Properties) na 
zastosuj  (Apply).  Oprócz  stylu  Normal  Chemsketch  udostępnia  style  spełniające  wymagania 
różnych  czasopism chemicznych.  Po zastosowaniu stylu  Normal  oraz  włączeniu pokazywania 
wszystkich węgli  (Show Carbons, All) nasza cząsteczka metanu wyglądać powinna tak jak na 
rysunku poniżej.

Jeśli zależy nam na wyróżnieniu jednego z atomów w cząsteczce*, korzystamy z zakładki Atom (patrz następny rysunek), 
zmieniamy  ustawienia  np.  kolor  czcionki,  przechodzimy  do  trybu  zaznaczania,  klikamy  na  atom,  który  chcemy 

* Kolor atomu/grupy atomów można zmienić zaznaczając atom/grupę i wybierając odpowiedni kolor z palety na dole okna programu.
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zmodyfikować, a następnie na zastosuj (Apply). W zakładce tej można także ustalić sposób prezentacji atomów, atomów 
wodoru, indeksów dolnych przy wodorze, ładunków itp. Analogicznie postępujemy w przypadku wiązań - zakładka Bond. 
W każdej  chwili,  można przywrócić  ustawienia  domyślne  (ustawienia  stylu  Normal)  klikając  w oknie  Properties na 
Restore Default. Można także ustawić aktualny styl jako styl domyślny rysowania dla kolejnych molekuł – Set Default. 
Uwaga: Set Default zapisuje zmiany w stylu Normal.

Kolejny wzór strukturalny – etan 

W trybie rysowania Draw Normal, po wybraniu z paska pierwiastków węgla i kliknięciu na jeden z atomów wodoru 
zastępuje go grupa CH3. 

Zamiast dorysowywać atomy wodoru do atomu węgla można wcisnąć Ctrl+Shift+Y lub wybrać z paska menu Tools-> Add 
Explicit Hydrogens. Po włączeniu pokazywania wszystkich węgli wzór etanu powinien wyglądać następująco:

Wiązania wielokrotne

Wiązania wielokrotne tworzymy klikając na wiązanie pojedyncze w trybie Draw Normal przy wyłączonym pokazywaniu 
wizań  wodór  -  węgiel.  Zatem,  aby  otrzymać  wzór etenu  wyłączamy Explicit  Hydrogens  (Ctrl+Shift+R lub  Tools  -> 
Remove Explicit Hydrogens) i klikamy na wiązanie pojedyncze. Klikając ponownie otrzymamy wiązanie potrójne. Jeśli  
chcemy, aby wiązania węgiel wodór były widoczne, przywracamy pokazywanie tych wiązań (Ctrl+Shift+Y lub  Tools-> 
Add Explicit Hydrogens).

draw normal
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Usuwanie atomów

Do usuwania  atomów/grup  atomów ze  wzoru  strukturalnego  służy  narzędzie  Delete.  Chemsketch  dba  o  poprawność 
wzorów, więc np. po usunięciu zaznaczonego na rysunku poniżej atomu węgla usunie także związane z nim atomy wodoru  
i doda do pozostałego atomu węgla wodór.

Inne pierwiastki i rodniki

We wzorach  chemicznych  pojawiają  się  także inne  pierwiastki,  niż  te  widoczne na  pasku pierwiastków.  Chemsketch 
dodaje do tego paska kolejne po ich wybraniu z układu okresowego. W układzie okresowym znaleźć można informacje o  
danym pierwiastku np. rok odkrycia, pochodzenie nazwy, promień atomowy, elektroujemność, gęstość, itp. 

Podobnie jest z rodnikami, po prawej stronie okna programu znajduje się pasek rodników z najczęściej wykorzystywanymi  
rodnikami, dostęp do innych rodników uzyskujemy wybierając tabelę rodników.

układ okresowy
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Po wybraniu rodnika wystarczy kliknąć tam gdzie chcemy go umieścić,  aby wyjść z trybu wstawiania rodnika należy 
wcisnąć klawisz Esc lub wybrać dowolną ikonę z paska narzędzi.

Wiązanie aromatyczne

Z  domyślnymi  ustawieniami  Chemsketch,  w  przypadku  związków  aromatycznych,  nie  pokazuje  wiązania 
zdelokalizowanego w postaci  okręgu wewnątrz pierścienia.  Oczywiście można to zmienić - jeśli  zmiana ma dotyczyć 
wybranej struktury, zaznaczamy ją (jeśli zmiana ma dotyczyć wszystkich pierścieni w dokumencie nie zaznaczamy nic) a  
następnie wciskamy Ctrl+Shift+A lub Tools->Show Aromaticity.

Zmiana rozmiaru i obrót

Chemsketch  pozwala  na  obracanie  i  zmianę  rozmiaru  narysowanych  wzorów.  Takie  przekształcenia  wykonujemy 
korzystając z zaznaczonego na następnym rysunku narzędzia zaznaczania Select/Rotate/Move. Obrót wzoru jest możliwy 
po przesunięciu kursora myszki na dowolne wiązanie - kursor zmienia się w łuk ze strzałkami. Zmiana rozmiaru nastąpi po  
przesunięciu  uchwytów  (czarne  kwadraciki),  jeśli  chcemy skalować  zachowując  proporcje,  należy  przesunąć  narożne 
uchwyty.
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Szablony

Chemsketch udostępnia kilka zestawów szablonów - są to pogrupowane wzory strukturalne różnych związków, a także np.  
aparatura laboratoryjna (Lab Kit). Okno szablonów pojawi się wciśnięciu F5 lub wybraniu z menu Template -> Template 
Window.

  

Wizualizacje 3D

Wraz z programem do rysowania wzorów chemicznych instalator Chemsketcha udostępnia program 3D Viewer, program 
ten  pozwala  na  wizualizacje  i  modelowanie  cząsteczek  związków  chemicznych  w  trzech  wymiarach.  Jeśli  chcemy 
przeglądać cząsteczki w tym programie uruchamiamy go wybierając z paska menu ACD/Labs -> 3D Viewer, otworzy się 
nowe okno.

Domyślnie okno 3D Viewer ma czarne tło, nie zawsze takie tło jest odpowiednie, zmianę koloru tła i atomów umożliwia 
kliknięcie na zaznaczoną na rysunku powyżej ikonę lub polecenie Options->Colors :
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Jeśli  chcemy obejrzeć molekułę w widoku 3D, należy po uruchomieniu 3D Viewer korzystając z przycisku w lewym 
dolnym rogu  ChemSketch przejść do Chemsketcha, następnie wybrać molekułę i przejść z powrotem do widoku 3D, 
klikając na znajdujący się na dole okna programu przycisk  Copy to 3D. Jeśli żadna molekuła nie będzie wybrana i w 
Chemsketchu klikniemy na Copy to 3D do widoku 3D przeniesione zostaną wszystkie molekuły w dokumencie.

zmiana ustawień kolorów
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Po przejściu do widoku 3D molekuła  jest  w dalszym ciągu  reprezentowana  jako obiekt  dwuwymiarowy.  3D Viewer 
pozwala  na  przejście  z  prezentacji  2D do  3D za  pomocą  algorytmu  uwzględniającego  kąty  wiązań,  długość  wiązań,  
wewnętrzne  rotacje  oraz  oddziaływania  Van  der  Walsa  pomiędzy  nie  związanymi  atomami.  Należy  pamiętać,  że  
optymalizacja ta nie jest pełną trójwymiarową optymalizacją długości wiązań i położenia atomów, ma jedynie umożliwić  
przybliżone  przedstawienie  wzorów  2D w postaci  trójwymiarowej.  Kolejny  rysunek  przedstawia  cząsteczkę  etanu  w 
widoku 3D przed optymalizacją.

Zmianę  sposobu  reprezentacji  wiązań  i  atomów  możan  także  uzyskać  klikając  prawym  klawiszem  myszki.  
Etan po optymalizacji 3D:

zmian sposobu 
prezentacji

obrót, przesunięcie, 
przybliżenie optymalizacja 3D
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Ciekawą funkcją 3D Viewer jest automatyczne obracanie cząsteczki. 

Możliwe jest także zarejestrowanie takiej animacji i zapisanie jej jako animowany gif, który można później wkleić np. do  
prezentacji multimedialnej. Znacznie lepsze jakościowo animacje można uzyskać korzystając z programów stworzonych z  
myślą o przedstawianiu cząsteczek w 3D, takich jak Avogadro, Pymol czy też VMD.

Po włączeniu automatycznego dodawania klatek (Auto Add Frames), pojawia się okno dialogowe (rysunek powyżej),  
Brak  zaznaczenia  przy  Rotate  Visible  Molecule spowoduje,  że  nie  będziemy  obserwować  rejestrowanej  animacji.  
Po zakończeniu zapisywania klatek wybieramy polecenie File->Save as (lub Shift+F2), wybieramy nazwę i miejsce dla  

automatyczny obrót
automatyczny obrót 
ze zmianą sposobu 
prezentacji atomów

 i wiązań

nowy zestaw klatek 
(nowa animacja)

dodanie aktualnego 
widoku do animacji

automatyczne 
dodawnie klatek 

do animacji
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animacji i zapisujemy wybierając jako typ pliku Animated Gif Images. W podobny sposób można zachować rysunek z 
trójwymiarową strukturą.  Znacznie więcej  informacji  o 3D Viewer znajduje się w podręczniku dostępnym w pomocy: 
Help->Documents->3D Viewer User's Guide.

Powyższy tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych 
warunkach 2.5, kopia licencji jest dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

ilość zapamiętanych 
klatek animacji
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