
Лекція 4 
Тема. Пакет програмного забезпечення ACD/Labs. ACD/3D Viewer. 
Мета. Оволодіти навичками швидкого і точного моделювання і візуалізації 
структур в програмі ACD/3D Viewer пакету ACD/Labs. Навчити студентів 
використовувати бази даних ППЗ. 

 
Вступ. 

Пакет ACD/Labs Freeware складається з двох автономних, але 
взаємозв'язаних програм [11]: 

• ACD/ChemSketch – молекулярний редактор двовимірних 
хімічних структур і графічний редактор; 

• ACD/3D Viewer – програма моделювання і візуалізації 
тривимірних структур. 

 
План. 
1. ACD/3D Viewer. Загальна характеристика. 
2. Алгоритм 3D – оптимізації. 
3. Основи ACD/3D Viewer. 
4. Управління зображенням молекул. 

 
Зміст лекції. 

1. ACD/3D Viewer. Загальна характеристика. 
ACD/3D Viewer – програма швидкого і точного моделювання і 

візуалізації структур [11]. Вона повністю пов'язана з програмою 
ACD/ChemSketch, що дозволяє малювати структури 2D і швидко отримувати 
з них прекрасні кольорові 3D зображення. З програмою ACD/3D Viewer 
можна: 

− керувати 3D моделями: переміщати, обертати 2D і 3D зображення, 
змінювати розмір, стилі і кольори; 

− відображати 3D структуру у вигляді стержнів, стержнів і куль, сфер або 
дисків; 

− у 3D структурах твердих речовин додавати зображення границь дії сил 
Ван-дер-Ваальса  у вигляді дрібних крапочок; 

− вимірювати і змінювати довжину зв'язків, кути між площинами зв'язків 
і торсійних кутів; 

− оптимізувати структури, використовуючи силові поля 3-D CHARMM- 
типу; 

− клацанням кнопки у вікні програми ACD/ChemSketch перемикатися від 
3D дисплею до 2D; 

− користуватися конфігурацією автономного обертання 3D молекул, 
з/або без зміни стилю показу структури; 

− розглядати 3D структуру в перспективі; 
− відображати багатократні зв'язки в режимі показу обертання дротяних 

структур(Wireframe);  
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− експортувати 3D моделі в інші програми геометричних оптимізацій і 
використовувати їх як хороші стартові конфігурації. 

 
2. Алгоритм 3D – оптимізації. 

Алгоритм 3D оптимізації швидко перетворює плоску (2D) структуру 
створену в програмі ACD/3D Viewer  в реалістичну 3D структуру. Це 
засновано на уявленнях молекулярної механіки, яка бере до уваги довжину 
зв'язків, величину кута, внутрішнє обертання і неутворені зв'язки Ван-дер-
Ваальсових взаємодій. Модифікації включають незначні спрощення 
потенційних функцій і реалізацію схеми мінімізації додатковими 
евристичними алгоритмами для  тих стартових конфігурацій, що «погано 
поводяться». 

Алгоритм 3D оптимізації – патентна версія молекулярного механізму з 
силовими полями, що ґрунтуються на СНАRММ параметрах. Модифікації 
включають деякі спрощення і були призначені для збільшення стабільності і 
швидкості обчислення. 3D  оптимізація не є повномасштабним 
молекулярним двигуном. Вона швидше прагне відтворити ті 2D  
конфігурації, що найбільше відповідають дійсності, і  точно оптимізувати 3D  
структури.   

Іноді 3D оптимізація відображає молекулярну конфігурацію, відмінну 
від очікуваної. Це відбиває саму суть структурного аналізу – молекули 
зазвичай мають декілька можливих конфігурацій. Оптимізатор знаходить 
тільки одну конфігурацію, і вона не обов'язково та, на яку сподіваєшся. 
Наприклад, ймовірно, що фрагмент циклогексану матиме форму крісла, але 
оптимізатор може привести викривлену форму – човна, який так само є 
однією з можливих конфігурацій (насправді цей фрагмент існує у 
викривленій формі у багатьох структурах). Щоб отримати іншу конфігурацію 
в отриманій 3D структурі, потрібно перемістити деякі її атоми, щоб зробити 
початкову структуру ближчою до кінцевої конфігурації, і потім оптимізувати 
структуру ще раз. 

Якщо спробувати отримати в процесі оптимізації певний енантіомер 
для структур з хіральними центрами, конфігурація, що вводиться, може 
змінитися до однієї з протилежних форм. Щоб розв'язати цю проблему, 
зазвичай досить, «малюючи», поміняти місцями всі чотири хіральні 
карбонові атоми і показати потрібний напрям зв'язків в початковій 2D 
структурі, для цього слід використати обидва інструменти Up (Вгору) і Down 
Stereo Bond (Вниз Стерео зв'язки). Якщо це не допоможе, можна перемістити 
атоми в кінцевій 3D формулі і оптимізувати структуру ще раз. У будь-кому 
випадку рекомендовано відповісти «Ні», коли в діалоговому вікні, що 
відкривається, запитають про те, чи хочете Ви видалити атоми гідрогену 
перед початковою оптимізацією. 

Обмеження оптимізації ACD/3D. ACD/3D Viewer програма може 
оптимізувати тільки ті структури, що містять атоми від гідрогену до ксенону 
із стандартною валентністю і в зв'язаних станах. Також вона не бере до уваги 
водневі зв'язки. У структурі молекули, що піддається оптимізації не може 
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бути більше 250 атомів, включаючи і число невидимих атомів гідрогену. 
 
3. Основи ACD/3D Viewer. 

1. Запуск ACD/3D Viewer. 
Для запуску програми ACD/3D Viewer на комп'ютері потрібно: 

− запустити Microsoft Windows; 
− двічі клацнути на значку 3D Viewer; 
− або  меню Start/Run (Запуск/Виконати) у Windows 98/2000, NT або XP 

на панелі завдань відмітити ACD/Labs і потім вибрати значок ACD/3D 
Viewer; 

− або двічі клацнути на теці програмних файлів SHOW3D.EXE де 
встановлене усе програмне забезпечення ACD/Labs. За замовчуванням 
це ACD8; 

− або у запущеній програмі ACD/Labs в меню ACD/Labs вибрати 3D 
Viewer; 
2. Установка файлових асоціацій. 
У випадку першого запуску програми, з’являється діалогове вікно File 

Associations (Файлові асоціації). У ньому міститься список розширень файлу 
і типи файлів, які можна відкрити автоматично з програмним забезпеченням 
ACD/Labs. Для підтвердження потрібно встановити прапорці тих файлових 
форматів, які слід додати і потім клацнути Yes. У іншому випадку (якщо не 
потрібно працювати зі ChemSketch файлами, що автоматично відкриваються, 
з перерахованими розширеннями), слід залишити прапорці невстановленими 
і клацнути No. 

3. Зміна файлових асоціацій. 
Якщо вибрані не усі формати файлових асоціацій, заданих за 

замовчуванням, їх можна у будь-який час переглянути і змінити; у меню File 
(Файл), вибрати File Associations (Файлові асоціації). 

Примітка: якщо користувач вибрав File Associations відповідні 
Windows NT, але не має права на зміни в системі файлових асоціацій, 
з'явиться застереження. Для вирішення цього питання, потрібно зв'язатися з 
системним адміністратором. Якщо вибрано усі формати, то з’явиться 
повідомлення, «all supported file types are already associated with the current 
application» (усі підтримані типи файлів вже пов'язані з поточним додатком). 
У цьому випадку, можна змінювати файлові асоціації через Windows 
Explorer. 

1) Для цього слід відкрити Windows Explorer і вибрати файл з 
розширенням, для якого потрібно створити асоціацію; утримуючи клавішу 
SHIFT, клацнути правою клавішею миші на файлі. У меню, що відкрилося, 
вибрати Open With (Відкрити з). Слід звернути увагу, що в деяких 
операційних системах Windows (наприклад, Windows XP) користувач не 
повинен натискати клавішу SHIFT, щоб отримати команду Open With в 
підручному меню. 

2) Встановити додаток, який повинен використовуватися, для відкриття 
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файлу і вибрати Always use this program (завжди використовувати цей 
перемикач програми).  

3) Клацнути OK і закрити Windows Explorer. 
4. Зміна каталогу значень за замовчуванням. 
У односторонній (автономній) копії ChemSketch параметри 

налаштування основного каталогу, ймовірно, є задовільними. У мережевій 
копії, бажано змінити параметри налаштування основного каталогу в 
ACD/Labs програмному забезпеченні так, щоб заданий за замовчуванням 
диск для збереження роботи в прогресі був місцевим жорстким диском 
користувача, а не віддаленим сервером. Після створення місцевого доступу 
для обмеженої і необмеженої кількості місць, для кожної подальшої місцевої 
інсталяції: 

1. У ChemSketch вікні, в меню Options(Опції) потрібно вибрати 
Preferences(Установки). 

2. Натиснути на табличці General (Загальні). У віконці Default 
(Передбачений) визначити каталог, який буде відкриватися кожного разу, як 
тільки відкриються діалогові вікна Import (Імпорт), Open (Відкрити), Save 
(Зберегти), або діалогове вікно Export (Експорт) в ChemSketch вікні (рис. 
4.1): 

 
Рис. 4.1. Вікно вибору каталогу. 
 
Примітка: у вікні Private (Особистий) можна встановити каталог для 

реєстрації конфігурації програми ChemSketch (наприклад, файли 
TEMPLATE.CFG і GrStYLES.STL).  

3. Клацнути OK. 
4. Перейти до 3D – з меню Options (Опції) вибати Set Default Folder 

(Набір можливих тек) і визначити теку необхідну для відкриття і збереження 
файлів. Клацніть OK. 

5. Вихід з ACD/3D Viewer. 
З програми можна вийти одним з наступних способів: 
− клацнути Х у верхньому правому кутку області заголовка будь-
якого вікна; 
− або з меню ACD/Labs, вибрати Close All (Закрити все). Так 
закриються усі відкриті програми ACD/Labs одна за одною; 
− або з меню File (Файл) вибрати Exit (Вихід) (так закриється 
тільки відкрита програма ACD/Labs). 
При появі запиту про збереження виконаної роботи у форматах файлу, 

що відповідають вікну з якого виходить користувач, слід його підтвердити. 
 
 

4. Управління зображенням молекул. 
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Вставка молекули і її 3D оптимізація. 
1. Запустити ACD/3D Viewer. 
2. Клацнути ChemSketch  у смузі перемикання вікон. Ця дія приведе до 

відкриття ChemSketch вікна. 

3. Клацнути Словник  у верхній правій частині вікна. 
Примітка: у вільну ChemSketch версію модуль словника не включений. 

Цей модуль доступний тільки для комерційної версії, тому користувачам 
вільної версії ChemSketch, під час зображення будь-якої структури, потрібно 
користуватися інструментальними засобами інтерфейсу ChemSketch.  

Приклад. У блоці Quick Search (Швидкий пошук) в діалоговому вікні 
ACD/Dictionary, що з'являється, надрукувати декількома натисненнями 
клавіш «cinchonidine» (цинхонідин). (Цинхонідин – анти-молярний агент, 
який витягається з кори різних різновидів цинхони). Після вибору в списку 
необхідної назви і відображення відповідної структури, клацнути OK. Слід 
відмітити, що тінь вибраної структури висить поряд з курсором. Клацнути на 
робочому просторі, щоб помістити структуру в ChemSketch вікні (4.1): 

                       (4.1) 
4. Клацнути Copy to 3D у смузі перемикання вікон, щоб перемістити 

молекулу у інтерфейс ACD/3D Viewer. У 3D вікні з’явиться простий, 
стержневий малюнок (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Стержнева структура цинхонідину. 

 
5. Щоб створити 3D модель з 2D хімічної структури, потрібно 

клацнути 3D Optimization (3D Оптимізація) . При цьому додаються атоми 
гідрогену (рис. 4.3.): 
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Рис. 4.3. 3D Оптимізація цинхонідину. 
 

 
Висновки. 

Досвід використання інформаційних технологій в процесі викладання 
хімічних дисциплін студентам природничих спеціальностей свідчить про 
появу нових можливостей, які не досягаються іншими традиційними 
засобами.  

При вивченні хімії комп’ютер слід використовувати, враховуючи 
особливості цієї науки. Виділяють три основні напрями його застосування: 
моделювання хімічних процесів і явищ; контроль і обробка даних хімічного 
експерименту; програмна підтримка курсу хімічних дисциплін. 

ACD/3D Viewer – програма швидкого і точного моделювання і 
візуалізації структур. Вона повністю пов'язана з програмою 
ACD/ChemSketch, що дозволяє малювати структури 2D і швидко отримувати 
з них прекрасні кольорові 3D зображення. 
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Запитання для самоперевірки. 
1. З яких програм складається пакет ACD/Labs? 
2. Дайте загальну характеристику програмі ACD/3D Viewer. 
3. Які операції можна здійснювати, використовуючи програму ACD/3D 

Viewer? 
4. Що таке алгоритм 3D оптимізації? 
5. Вкажіть обмеження оптимізації ACD/3D. 
 


