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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ  

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

 

Звіт оформлюють на подвійному (розгорнутому) листі паперу. На 

титульній сторінці листа розташовують назву лабораторної роботи, вказують 

прізвище, номер групи, дату виконання лабораторної роботи, прізвище 

керівника. 

У звіті вказують мету роботи, вказують програми, в яких виконувалася 

робота, описують результати спостереження та дослідження. В кінці звіту 

приводять рисунки, що підтверджують виконання лабораторної роботи 

(формули сполук, установки віртуальних хімічних дослідів, розрахунки 

тощо). Записи повинні бути акуратними, з широким інтервалом між рядками 

та полями. Звіт закінчується висновками та відповідями на запитання, які 

були поставлені до лабораторної роботи. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ  

1.1. Техніка безпеки 

При роботі із персональним комп’ютером як і з всіма іншими 

електроприладами необхідно перш за все дотримуватися правил безпечного 

поводження з електричним струмом. Його джерелами можуть бути 

пошкоджені розетки та кабелі, комп’ютерне обладнання з відсутніми 

захисними кожухами. Контакт тіла людини з носіями електричної напруги 

призводить до скорочення м’язів, судорог, зупинки дихання, перебої та 

зупинки роботи серця. При ураженні людини електрострумом необхідно 

швидко відключити струм і звільнити потерпілого від дротів. У випадку 

зупинки дихання до потерпілого потрібно терміново викликати лікаря і 

негайно приступити до здійснення штучного дихання. Штучне дихання 

повинно проводитися ритмічно (16-18 разів на хвилину) і аж до самого 

приходу лікаря чи відновлення дихання. Крім небезпеки ураження 

електричним струмом існують інші потенційно шкідливі виробничі фактори. 
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До них відносяться підвищений рівень шуму на робочому місці, джерелами 

якого можуть бути як працюючі механічні частини пристроїв комп’ютерів так 

і самі присутні в лабораторії особи. Тривале знаходження людини в 

атмосфері сторонніх шумів призводить до втрати нею концентрації уваги та 

загальної втомленості. Також значної шкоди зоровому здоров’ю працюючих 

за дисплеями комп’ютерних моніторів задає пряма та відбита від екранів 

блискучість, несприятливий розподіл яскравості в полі зору та недостатня 

освітленість на робочому місці. Тому, для запобіганню непередбачених 

випадків чи випадків шкоди здоров’ю слід дотримуватися наступних правил 

поводження в лабораторіях, і, зокрема, під час роботи з комп’ютерною 

технікою:  

 забороняється самочинно змінювати орієнтацію робочого місця 

відносно вікон та світильників, що може призвести до появи прямих 

та відбитих блисків, порушення норм щодо розташування суміжних 

робочих місць;  

 самостійно не відключати захисні пристрої і не проводити зміни у 

конструкції комп'ютерної системи, її апаратного забезпечення;  

 не проводити самостійно ремонт апаратури чи її технічне 

налагодження (такі види робіт виконують тільки спеціалісти з 

технічного обслуговування комп'ютерів);  

 не класти будь-які харчові продукти чи, особливо, напої на 

апаратуру або біля неї;  

  не зберігати на робочому місці папір, дискети, інші носії інформації, 

запасні блоки, деталі тощо, якщо вони не використовуються при 

виконанні поточної роботи;  

 не дозволяється працювати на засобах ОТ, які мають порушення 

цілісності корпусу або ізоляції дротів живлення;  

 забороняється працювати на засобах ОТ мокрими руками, або у 

вологому одязі;  
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 забороняється вставати і ходити по лабораторії, входити і виходити з 

лабораторії без дозволу керівника робіт незалежно від часу;  

 не можна працювати без зовнішнього штучного або природного 

освітлення;  

 забороняється працювати з дисплеєм, у якого під час роботи 

з'являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані 

тощо;  

 не допускати до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника;  

 забороняється входити в лабораторію без дозволу керівника і до 

початку заняття;  

 перед початком заняття вимикати телефонні апарати стільникового 

зв’язку, інші пристрої, які здатні відтворювати сторонні звукові 

сигнали.  

 

Про інші непередбачені даним переліком події слід повідомляти 

викладача або технічний персонал лабораторії. При раптовому виникненні 

аварії чи пожежі слід швидко але без допускання ознак паніки вимкнути 

комп’ютер і залишити приміщення. Якщо пожежа носить локальних характер, 

необхідно скористатися наявними засобами пожежогасіння: порошкові або 

вуглекислотні вогнегасники, сипучий матеріал, що не проводить електричний 

струм. Вогнегасниками, як правило, укомплектовані всі лабораторії 

обчислювальної техніки в достатній кількості. Розташовуються вони завжди 

на видних та легкодоступних місцях. Особливу увагу також слід приділяти 

організації своєї роботи за персональним комп’ютером. Для цього слід 

дотримуватись наступних рекомендацій:  

1) Сідати за комп’ютер необхідно вільно, без напруження, не 

сутулячись, не нахиляючись і не навалюючись на спинку стільця.  

2) Плечі при роботі повинні бути розслаблені, лікті – злегка 

доторкатися тулуба. Передпліччя повинні знаходитися на тій же висоті, що й 

клавіатура.  
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3) Перед початком роботи відрегулюйте стілець так, щоб кут між 

плечем і передпліччям був трохи більшим 90°. Тіло має знаходитися на 

відстані 15-16 см від стола  

 

1.2. Правила вмикання/вимикання комп’ютера 

На відміну від більшості електричних чи побутових приладів для 

персонального комп’ютера потрібно дотримуватися правил його вмикання та 

вимикання.  

Послідовність вмикання компонентів комп’ютера в різних джерелах 

описана по-різному. Та особливої різниці між ними немає. Хоча все-таки 

бажано вмикати спочатку монітор, натиснувши на відповідну клавішу на 

лицьовій панелі, а потім вже системний блок. Системний блок вмикається 

натисненням на кнопку Power (живлення). Знайти цю кнопку деколи буває 

проблематично, оскільки дизайнери системних блоків деколи намагаються 

створити справжні шедеври абстракціонізму. Та одне в системних блоках 

залишається незмінним – кнопка вмикання. Нею завжди є найбільша кнопка 

на передній частині системного блоку. Іншою кнопкою на системному блоці, 

як правило поряд із кнопкою Power, є кнопка Reset. Вона призначена для 

перезавантаження комп’ютера, в разі виникнення збоїв в його роботі або 

зависанні (відмова реагування на будь-які дії користувача). Після того як ви 

натиснули кнопку вмикання на екрані монітора починає відображатися певна 

текстова або графічна інформація. Цей процес називається завантаженням 

комп’ютера. Він триває від моменту натиснення на кнопку Power і аж до 

появи вікна вводу даних користувача для входу.  

Розглянемо особливості вимикання комп'ютера. Комп'ютер вимикати 

відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку Система і 

послідовно виконати пункти «Завершити роботу» і «Вимкнення» або 

«Перезавантаження». Після автоматичного вимикання системного блоку 

через деякий час необхідно вимкнути монітор. 
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Перед початком роботи необхідно: 

 Переконатися у відсутності видимих пошкоджень на робочому місці. 

 Розмістити на столі зошити, навчальні посібники так, що б вони не 

заважали роботі на комп'ютері. 

 Прийняти правильну робочу позу. 

 Подивитись на індикатор монітора і системного блоку і визначити, 

включений або вимкнений комп'ютер. Перемістити мишу, якщо 

комп'ютер знаходиться в енергозберігаючому стані або включити  

монітор, якщо він був вимкнений.  

 

При роботі в комп'ютерній лабораторії категорично забороняється: 

 Знаходитися в лабораторії у  верхньому одязі. 

 Класти одяг і сумки на столи. 

 Знаходитися в лабораторії з напоями та їдою. 

 Розташовуватися збоку або ззаду від включеного монітора. 

 Приєднувати або від'єднувати кабелі, чіпати роз'єми, дроти і розетки. 

 Пересувати комп'ютери і монітори. 

 Відкривати системний блок. 

 Включати і вимикати комп'ютери самостійно. 

 Намагатися самостійно усувати несправності в роботі апаратури. 

 Перекривати вентиляційні отвори на системному блоці та моніторі. 

 Ударяти по клавіатурі, натискувати безцільно на клавіші. 

 Класти книги, зошити та інші речі на клавіатуру, монітор і системний 

блок. 

 Видаляти і переміщати чужі файли. 

 Приносити і запускати комп'ютерні ігри. 
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2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ACD/Labs 

 

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. 

 

2.1. Редактор ACD/ChemSketch 

Запуск редактора: Програми  ACDLABS 12.0  ChemSketch 

ChemSketch працює в двох режимах 11: 

 Structure (Структура) – молекулярний редактор: атоми, що 

зображуються, і хімічні зв'язки є елементами хімічної структури і 

мають відповідні властивості; 

 Draw (Малювати) – графічний редактор: всі елементи, що 

зображуються, є частинами звичайного малюнка. 

Для перемикання між режимами служать кнопки Structure і Draw (рис. 

2.1). 

 

Рис. 2.1. Режими редактора ACD/ChemSketch. 

 

Перемикання також відбувається при натисненні клавіші "пропуск". 

Програма за замовчуванням завантажується в режимі Structure. 
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2.1.1. Робота в режимі Structure 

У основній своїй частині інтерфейс ChemSketch стандартний для такого 

роду програм (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Інтерфейс режиму Structure. 

 

При завантаженні ChemSketch за замовчуванням включаються кнопки: 

С «атом карбону» і «Звичайне малювання» (Draw Normal) (рис.2.3). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Функція «Малювання». 

 

Виконання основних операцій при натиснутій кнопці Draw Normal: 

 додати зв'язок в стандартному напрямі – клацнути на атомі; 

 додати зв'язок в заданому напрямі – клацнути на атомі і, не 

відпускаючи клавішу мишки пересунути курсор в потрібному 

напрямі.; 

Кнопки редагування структури — на горизонтальній лінійці вгорі. 

Кнопки відображення атомів — в лівій колонці. 

Шаблони. 

Малювання звичайне 

Draw Normal 

Малювання постійне  

Draw Continuous 

 

Малювати ланцюг 

Draw Chains 



 

 

11 

 намалювати зв'язок між наявними атомами – клацнути на першому 

атомі і, не відпускаючи клавішу мишки, тягнути зв'язок до другого 

атома; 

 змінити порядок зв'язку – клацнути на зв'язку. 

Дія кнопки Draw Continuous є аналогічною крім того, що при першому 

клацанні на атомі він виділяється, а додавання зв'язку відбувається при 

другому клацанні. 

Draw Chains  «Малювати ланцюг»: клацнути на атомі і тягнути ланцюг 

в потрібному напрямі на потрібну довжину. 

– кнопка «Періодична таблиця». Якщо в лівій колонці відсутня 

кнопка якого-небудь хімічного елементу, її додають з Періодичної системи. 

 Кнопка залишається на панелі на весь сеанс. 

 Щоб під час сеансу видалити таку кнопку, слід двічі клацнути по 

панелі і потім в віконці, що з'явилося, підтвердити видалення. 

Кнопки виділення. Програма містить 4 кнопки для виділення 

структури або її частини і подальшої маніпуляції з виділеним об'єктом (рис. 

2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Призначення кнопок виділення. 

 

При відтисненій кнопці «Ласо» виділяється прямокутник, при 

натиснутій – площа будь-якої конфігурації. 

Особливістю кнопок 2, 3, 4 є те, що процес проводиться в дві стадії: 

 
2. Виділити/ повернути/ змінити розмір – обертання виділеного 

фрагмента навколо його центру в площині листа (центр буде 

відображений червоним плюсом) 

 
4. Ласо для виділення 

 
1. Виділити/перемістити - для 

переміщення в площині листа 

атома, зв'язку, всієї структури 

або її фрагмента. 

3. Виділити і обертати в тривимірному просторі 
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 при виділенні об'єкту у вузлах (на атомах, в центрах зв'язків) 

з'являються маленькі білі квадратики;  

 для маніпуляції з виділеним об'єктом необхідно встановити курсор 

на будь-якому з цих квадратиків, і якщо вони зафарбовуються в 

чорний колір, можна виконувати відповідну дію. 

 Delete (Стерти/ видалити). Видалення атома або зв'язку: 

 натиснути кнопку «Видалити» (при цьому змінюється форма 

курсору), потім клацнути на атомі або зв'язку. Атом видаляється зі 

всіма його зв'язками, причому, якщо в результаті цієї операції 

утворилися б одиночні незв'язані атоми, то вони зникають теж. 

Якщо необхідно видалити тільки центральний атом, але зберегти 

периферійні, то видалення проводять при натиснутій кнопці Ctrl. 

Видалення фрагмента або всієї структури: 

 натиснути кнопку «Видалити», обвести курсором структуру, що 

видаляється, або її частину. Обведена курсором структура 

виділяється – на атомах і зв'язках з'являються маленькі квадрати. 

При наведенні курсору на квадрат, він стає активним – 

зафарбовується чорним кольором. 

Якщо клацнути на будь-якому чорному квадраті, виділена структура 

видаляється. 

 

2.1.2. Зміна зовнішнього вигляду структури 

Інструменти для зміни зовнішнього виду структури приведені на рис. 

2.5. 

 

Рис. 2.5. Інструменти для зміни зовнішнього виду структури. 

Кнопка  призначена для зміни положення атомів гідрогену, для 

зміни вигляду подвійного зв'язку (слід при натиснутій кнопці клацати на 
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групі СНn або на зв'язку). 

Вправа. Здійснити наступні перетворення: 

 (2.1) 

Інструменти  призначені для розвороту структури в площині 

листа так, щоб вказаний зв'язок виявився горизонтально або вертикально (при 

натиснутій відповідній кнопці слід клацнути на цьому зв'язку). 

Вправа. Здійснити наступні перетворення: 

               (2.2) 

 - поворот на 1800 навколо зв'язку – при натиснутій кнопці слід 

клацнути на відповідних зв'язках. 

Вправа. Здійснити наступне перетворення: 

                                       (2.3) 

 - обертання на 1800 по осях х і у – клацнути по одній з цих 

кнопок. 

Вправа. Здійснити наступні перетворення: 

 

 

 

(2.4) 

 «Полімер» – для взяття в дужок ланки полімеру. 

При клацанні по кнопці «Полімер» з'являється віконце, в якому слід 

вибрати параметри (рис. 2.6): 

, а потім 

, а потім 



 

 

14 

Index – ступінь полімеризації 

Connectivity – порядок з'єднання мономерних ланок: 

«голова до хвоста» (head-to-tail) 

«голова до голови» (head-to-head) 

«будь-яке» (either/unknown). 

Style – вид дужок. 

 

Рис. 2.6. Інструмент «Полімер». 

 

Після натиснення кнопки Apply слід клацнути на лівій межі ланки 

ланцюга і, не відпускаючи клавіші мишки, пересунути курсор на праву межу 

ланки. 

Вправа. Здійснити наступне перетворення: 

                          (2.5) 

Якщо при відображенні полімеру необхідно вказати кінцевий зв'язок 

без атома, кінцевий атом замінюють «псевдо-атомом» (рис. 2.7): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Використання «псевдо-атомів». 

 

 

3. Клацнути в структурі по кінцевих атомах карбону. 

1. У лівій колонці клацнути по трикутнику 

кнопки R – відкривається список 

2. Клацнути по кнопці 

«псевдо-атом» 
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Вправа: Замінити кінці полімерного ланцюга «псевдо-атомами»: 

                                          (2.6) 

 Clean Structure (Стирання структури). Кнопка дозволяє 

«підчистити структуру» – стандартизувати довжини зв’язків і кути між 

зв’язками і зробити їх зовні акуратними. 

Вправа: 

 

 

(2.7) 

 

2.1.3. Блок кнопок для запису рівнянь хімічних реакцій 

Інструменти, що використовуються для запису хімічних рівнянь 

представлені на рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Функції інструментів, що використовуються для запису 

хімічних рівнянь. 

перетворити на структуру 

Знак «плюс» Калькулятор реагентів 

Стрілка між лівою і правою 

частинами рівняння Для написання тексту над стрілкою і 

під стрілкою. 

При натисненні відкривається віконце: 

над стрілкою 

під стрілкою 

готові 

шаблони 



 

 

16 

2.1.4. Корисні команди в меню. Розділ Tools 

Спеціальні можливості редактора ChemSketch показано на рис. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Спеціальні можливості редактора ChemSketch. 

На екрані можна показувати або 

приховувати ті атоми гідрогену, 

які насичують вільні валентності 

(Explicit Hydrogens) 

Програма уміє 

розраховувати 

фізико-хімічні 

параметри 

речовини. 

Програма уміє 

генерувати систематичні 

назви R/S-

стереодескриптори, коди 

SMILES і InChI, а також 

генерувати структурні 

формули за відомими 

кодами SMILES і InChI. 

Показати 

атоми Н 

Заховати 

атоми Н 
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 - кнопка, дублююча команду Name for Structure. 

 - кнопка, дублююча команду InChI for Structure. 

 Check for Tautomeric Forms – генерування стійких таутомерних 

форм. 

Вправа. Визначити, які таутомерні форми є у даної структури і яка з 

форм стійкіша: 

                                                (2.8) 

 3D Optimization – генерування тривимірної структури. Перед 

початком процесу генерування програма може запитати, чи прибирати атоми 

водню (тимчасово). Слід погоджуватися – це помітно прискорює процес. 

Вправа. Зобразити двовимірну структуру циклогексану і потім 

згенерувати тривимірну його структуру. Обертаючи структуру в 

тривимірному просторі, визначити її конфігурацію: «ванна» або «крісло». 

MassSpec Scissors – розрахунок молекулярної маси уламків, які 

можуть утворитися в мас-спектрометричному експерименті. Якщо виділити 

фрагмент молекули і натиснути цю кнопку, програма підрахує молекулярні 

маси можливих уламків. Ця операція корисна при інтерпретації масс-

спектрів. 

Вправа. Виділити фрагмент молекули ацетону і проаналізувати, як 

програма прогнозує поява можливих уламків при мас-спектрометрії. 

                                              (2.9) 

Calculate LOGP – розрахунок теоретичного значення LOGP. 

Вправа. Визначите LOGP ацетону. 
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 – кнопки для переходу в бази даних 

PubChem, eMolecules, ChemSpider. Зображена структура використовується як 

запит в цих базах даних. 

Вправа. Провести з ChemSketch пошук в базах даних PubChem, 

eMolecules, ChemSpider – знайти інформацію про ацетон. 

Кнопка завантажує ACD/3D Viewer – програму роботи з 

тривимірними структурами. 

 

2.2. ACD/3D Viewer 

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; 
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 відображати багатократні зв'язки в режимі показу обертання дротяних 

структур(Wireframe);  

 експортувати 3D моделі в інші програми геометричних оптимізацій і 

використовувати їх як хороші стартові конфігурації. 

 

2.2.1 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 
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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 

бути більше 250 атомів, включаючи і число невидимих атомів гідрогену. 

 

2.2.2. 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 
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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 

файлу і вибрати Always use this program (завжди використовувати цей 
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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. 

2.10): 

 

Рис. 2.10. 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. 
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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. 

 

2.2.3. Управління зображенням молекул 

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.  

 

2.2.4. Налаштування зображення молекули 

1. Обертання, переміщення і зміна масштабу зображення. 

1. Клацнути 3D Rotate (3D обертання)  і переміститися у робочому 

просторі, для того щоб обертати структуру в тривимірному просторі. 

2. Після цього перемкнутися на режим Z- обертання, клацаючи Rotate 

(Обертання)  переміститися по робочому просторі, структура буде 

обертатися тільки в двовимірному просторі. 
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3. Клацнути Move (Переміщення) , щоб включити режим Drag 

(Перетягування), де можна переміщати структуру в просторі вниз, вліво або 

вправо. 

4. Для того, щоб змінювати розмір структури, потрібно клацнути Resize 

(Зміна розміру) . Переміщення від центру структури до меж екрану – 

збільшує розмір структури, переміщення до центру структури робить її 

меншою. 

5. Клацнути 3D Rotate , щоб включити режим 3D обертань. 

2. Зміна зображення структури. 

1. Для того щоб представити наявну структуру у вигляді 

кулестержневої, потрібно клацнути Balls and Sticks (Кулі і Стержні) . 

2. Щоб додати ореол точок до робочого представлення молекули, 

потрібно клацнути With Dots (З точками) . 

3. Для того щоб зобразити багатократні зв'язки, слід включити режим 

Wireframe (Дротяний), натискаючи на інструментальній панелі Top (Топ) і 

потім з меню View (Вид) вибрати Show Multiple Bonds (Зображення 

багатократних зв'язків). 

Для того щоб молекула подібної структури оберталася автоматично без 

зміни її стилю, потрібно натиснути Auto Rotate (Автоматичне обертання) . 

(Щоб обертати молекулу автоматично, змінюючи її стиль, слід натиснути 

Auto Rotate and Change Style ). 

3. Зміна кольору 

У меню Options (Опції) потрібно вибрати Colors (Кольори) або 

натиснути Set Colors (Набір кольорів) , для того щоб відобразити діалогове 

вікно Colors. 

2. Для того щоб змінити колір фону дисплея, потрібно вибрати бажаний 

колір у вікні Background (Фон). Якщо друкувати часто і багато, то найкращим 

буде встановлення білого кольору фону, щоб заощадити чорнило. 
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3. Після встановлення розмірів, наборів атомів, відстані і кути між 

якими мають певні значення, встановлюється спеціальний колір 

підсвічування. Цей колір за замовчуванням є яскраво зеленим. Щоб 

змінювати колір вибраних атомів, в списку Selection (Вибір) потрібно вибрати 

бажаний колір і клацнути OK. 

4. Щоб змінити колір хімічного елементу, слід натиснути на назві 

елементу в списку і потім вибрати бажаний колір у вікні справа. Встановивши 

прапорець Alphabetical Order (Алфавітний порядок), назви елементів в списку 

встановлюються в алфавітному порядку. У іншому випадку вони 

розташовуються відповідно до свого місця в Періодичній таблиці елементів. 

4. Отримання дзеркального зображення. 

1. Для одержання дзеркального зображення відтвореної структури 

потрібно  натиснути Mirror (Дзеркало) . У цьому випадку увесь порядок 

стереоцентрів в початковій структурі буде інвертований. 

2. Щоб повернутися назад до початкового виду, потрібно натиснути цю 

кнопку знову. 

5. Інверсія центру структури. 

1. Invert Center (Інверсія центру) – цей інструмент інвертує 

конфігурацію хірального центру, змінюючи просторову позицію одного або 

декількох заміщених вибраних атомів. (Натиснути Invert Center (Інверсія 

центру) , і потім натиснути на атомі, щоб інвертувати його.  

Після цієї операції може виникнути потреба оптимізувати хімічну 

структуру ще раз. Щоб це здійснити, потрібно клацнути 3D Optimization (3D 

оптимізація)  на інструментальній панелі Топ. 

2. Щоб повернутися назад до початкового виду, слід натиснути знову 

Invert Center. 

6. Зміна радіусу атома. 

1. У меню Options (Опції) потрібно вибрати Radii (Радіус), щоб 

відкрити діалогове вікно Atomic Radii (Радіус атома), що містить параметри 
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за замовчуванням радіусів атомів різних елементів. 

2. Щоб побачити радіус будь-якого елементу, потрібно натиснути на 

ньому в списку. У правому стовпці висвічується відповідне значення. 

3. Щоб змінити радіус атома елементу, слід двічі натиснути на ньому в 

списку і надрукувати нове значення, наприклад, 0.5 у блоці Change Radius 

(Зміна радіусу), що з'являється. 

4. Виконавши зміни в діалоговому вікні Atomic Radii (Атомний радіус), 

натиснути OK. Наступного разу, запускаючи програму ACD/3D Viewer задані 

за замовчуванням значення, будуть скинуті до їх попередніх значень.  

7. Зміна зображення радіусу атома. 

1. Натиснути Increase Atoms' Radii by 5% (Збільшення радіусу на 5%) 

. Кожне додаткове натискання цієї кнопки збільшує розмір радіусу 

зображених атомів на 5%. 

2. Натиснути Decrease Atoms' Radii by 5% (Зменшення радіусу на 5%) 

, щоб зменшити розмір усіх зображених атомів на 5%. 

Вказані інструментальні засоби не зачіпають фактичних розмірів 

радіусів атомів (визначених в діалоговому вікні Atomic Radii), а тільки 

змінюють зображення. 

 

2.2.5. Збереження і завантаження параметрів налаштування зображення 

1. Збереження параметрів налаштування зображення. 

1. З меню Options (Опції), вибрати Save Settings (Збереження змін), щоб 

відобразити діалогове вікно, зображене на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Діалогове вікно Save Settings (Збереження змін). 

 

2. Встановити помітки тих ознак, які потрібно зберегти. Встановлення 

прапорця Radii (Радіус) дозволить зберегти параметри налаштування, вказані 

в діалоговому вікні Atomic Radii (Радіус атома), але не поточні опції 

зображення радіусу. 

3. У діалоговому вікні, що з'являється, потрібно вказати назву файлу і 

місце (диск і каталог) розташування і клацнути OK. Файл має бути 

збережений з розширенням .3DS. 

4. Клацнути Save (Зберегти) для збереження файлу. 

2. Завантаження параметрів налаштування зображення. 

Якщо користувачем заздалегідь збережено параметри налаштування, то 

їх можна завантажити і для поточного сеансу. 

1. У меню Options (Опції) виберіть Load Settings (Завантаження 

параметрів), щоб відкрити діалогове вікно Load Settings. 

2.  Знайти .3DS файл, який потрібно завантажити. 

3. Клацнути Open (Відкрити). Параметри налаштування, які містяться в 

цьому файлі, будуть завантажені під час поточного робочого сеансу. 

3. Установка параметрів налаштування зображення за 

замовчуванням. Якщо користувач використовує певні параметри 

налаштування, кожного разу під час роботи з програмою ACD/3D Viewer, їх 

потрібно встановити як задані за замовчуванням. 

1. Визначити необхідні параметри налаштувань представлення. 

2. Зберегти їх у файлі, для цього в меню Options (Опції) вибрати Save 

Settings (Зберегти зміни). 

3. У меню Options вибрати Set Default Settings (Набір передбачуваних 

змін).  Знайти файл з налаштуванням, яке потрібно встановити як значення за 

замовчуванням. 

4. Клацнути Open (Відкрити). Після цього кожного разу при відкритті 

ACD/3D Viewer, вказані параметри налаштування завантажуватимуться, поки 
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не будуть встановлені інші. 

Щоб повернутися до системних параметрів за замовчуванням, в меню 

Options слід вибрати Restore Default Settings (Відновлення передбачуваних 

змін). 

 

2.2.6. Обчислення і зміна структурних параметрів 

1. Обчислення і зміна відстані між двома атомами. 

1. Перемикач Balls and Sticks (Кулі і стержні)  атомів пропонує 

режим кращого представлення. 

2. Клацнути Distance (Відстань) . 

3. Клацнути на будь-якому атомі, щоб вибрати його, потім перемістити 

вказівник на інший атом, і клацнути і на ньому, щоб засвітити ці два атоми 

вибраним кольором. З'являється діалогове вікно Internuclear Distance 

(Міжядерна відстань) (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Діалогове вікно Internuclear Distance (Міжядерна відстань). 

 

4. Бажаючи змінити відстань між атомами, в діалоговому вікні 

Internuclear Distance, друкують бажане значення у блоці New Value (Нове 

значення). Якщо прапорець встановлений у Instant Preview (Негайне 

застосування), зміни негайно застосовуються. Якщо прапорець не 

встановлений, після кожної зміни потрібно клацнути Preview (Застосувати). 

Початкова відстань завжди представлена в діалоговому вікні, при потребі 

можна легко повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 
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вікно. 

6. Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, натиснути будь-де на 

порожньому місці робочого простору. 

2. Обчислення і зміна кута між двома зв'язками. 

1. Клацнути Angle(Кут) . 

2. Клацнути на двох сусідніх атомах, що створюють між собою зв'язок. 

Перемістити вказівник на третій атом, який утворює зв'язок з останнім 

вибраним атомом. Відкриється діалогове вікно Bond Angle (Кут зв'язку) (рис. 

2.13). 

 

Рис. 2.13. Діалогове вікно Bond Angle (Кут зв'язку). 

 

4. Щоб змінити значення кута, в діалоговому вікні Bond Angle (Кут 

зв'язку), друкують бажане значення у блоці New Value (Нове значення). Якщо 

прапорець Instant Preview (Негайне застосування) встановлений, зміни 

негайно застосовуються. Початковий кут завжди представлений в 

діалоговому вікні, якщо виникла потреба не змінювати кут, можна легко 

повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 

вікно.  Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, натиснути де-небудь на 

порожньому місці робочого простору. Щоб припинити використання цього 

інструменту, потрібно натиснути на його кнопці, щоб зняти виділення. 

3. Обчислення і зміна торсійного кута.  

1. Клацнути Torsion Angle (Торсіонний кут) . 
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2. Клацнути на двох атомах, що утворюють спільний зв'язок. Вказаний 

зв'язок стає вибраним. 

Таким самим чином потрібно клацнути ще на двох атомах, суміжних з 

раніше вибраним зв'язком. У результаті будуть вибрані три суміжні зв'язки, 

що створюють торсіонний кут. З'являється діалогове вікно Torsion Angle (рис. 

2.14). 

 

Рис. 2.14. діалогове вікно Torsion Angle (Торсійний кут). 

 

3. Не вибравши третій зв'язок, можна проглянути значення усіх 

можливих кутів повороту, що межують з останнім вибраним атомом, 

переміщаючи вказівник між суміжними атомами. 

4. Якщо прапорець Instant Preview (Негайне застосування) 

встановлений, зміни негайно застосовуються. Початковий торсійний кут 

завжди представлений в діалоговому вікні. Якщо користувач не змінює кут, 

можна легко повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 

вікно.  Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, потрібно натиснути де-

небудь на порожньому місці робочого простору. Для припинення 

використання цього інструменту, слід натиснути на його кнопці, щоб зняти 

виділення. 

 

2.3. Тестові завдання та ситуаційні задачі 

1. Зі скількох батьківських програм складається пакет програмного 

забезпечення ACD/Labs?  
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а) одної; 

б) двох; 

в) трьох; 

г) жодної правильної відповіді. 

2. Вкажіть молекулярний редактор двовимірних хімічних структур і 

графічний редактор  

а) ACD/ChemSketch; 

б) ACD/3D Viewer; 

в) ACD/Labs; 

г) жодної правильної відповіді. 

3. Вкажіть програму моделювання і візуалізації тривимірних структур  

а) ACD/ChemSketch; 

б) ACD/3D Viewer; 

в) ACD/Labs; 

г) жодної правильної відповіді. 

4. У яких режимах працює редактор ChemSketch?  

а) Structure та Draw; 

б) Structure та Object; 

в) Format та Draw; 

г) жодної правильної відповіді. 

5. Запустити молекулярний редактор двовимірних хімічних структур можна 

командою головного меню:  

а) ПУСК – Програми – ACD/Labs – 3D Viewer; 

б) ПУСК – Програми – ACD/Labs – Draw; 

в) ПУСК – Програми – ACD/Labs – ChemSketch; 

г) жодної правильної відповіді. 

6. Перемикання між режимами редактора ChemSketch відбувається при 

натисненні клавіші  

а) Ctrl; 

б) "пропуск"; 
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в) Shift; 

г) жодної правильної відповіді. 

7. Які основні операції можна виконати при натиснутій кнопці Draw Normal у 

редакторі ChemSketch?  

а) додати зв'язок в стандартному напрямі; 

б) додати зв'язок в заданому напрямі; 

в) змінити порядок зв'язку; 

г) всі відповіді вірні. 

8. Які основні операції можна виконати при натиснутій кнопці Draw Normal у 

редакторі ChemSketch?  

а) додати зв'язок в стандартному напрямі; 

б) додати зв'язок в заданому напрямі; 

в) намалювати зв'язок між наявними атомами; 

г) всі відповіді вірні. 

9. Яку клавішу потрібно використати для зображення ланцюга атомів карбону 

у редакторі ChemSketch?  

а) Draw Normal; 

б) Draw Continuous; 

в) Draw Chains; 

г) всі відповіді вірні. 

10. Кнопка «Ласо» використовується для  

а) виділення структури; 

б) повороту структури; 

в) текстового надпису; 

г) всі відповіді вірні. 

11. Для видалення атома або зв'язку використовують клавішу  

а) Delete; 

б) Insert; 

в) Enter; 

г) жодної правильної відповіді. 
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12. Якщо всі зображені елементи є елементами хімічної структури і мають 

відповідні властивості, то ChemSketch працює у режимі  

а) Structure; 

б) Draw; 

в) Object; 

г) жодної правильної відповіді. 

13. Якщо всі елементи, що зображуються, є частинами звичайного малюнка, 

то ChemSketch працює у режимі  

а) Structure; 

б) Draw; 

в) Object; 

г) жодної правильної відповіді. 

14. У ChemSketch намалювати зв'язок між наявними атомами можна  

а) клацнувши на першому атомі; 

б) клацнувши на обох атомах; 

в) клацнувши на першому атомі і, не відпускаючи клавішу мишки, тягнути 

зв'язок до другого атома; 

г) жодної правильної відповіді. 

15. Скільки кнопок містить редактор ChemSketch для виділення структури або 

її частини і подальшої маніпуляції з виділеним об'єктом?  

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) таких операцій у даному редакторі здійснити неможливо. 

16. Якщо у ChemSketch необхідно видалити тільки центральний атом, але 

зберегти периферійні, то видалення проводять клавішою Delete при 

натиснутій клавіші  

а) Ctrl; 

б) Shift; 

в) Alt; 
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г) жодної правильної відповіді. 

17. Функція 3D Optimization у ChemSketch дає можливість  

а) генерувати тривимірну структуру; 

б) генерувати формулу за назвою; 

в) повернути сполуку; 

г) жодної правильної відповіді. 

18. Кнопка Clean Structure дозволяє  

а) витерти структуру; 

б) виділити структуру; 

в) стандартизувати довжини зв’язків і кути між зв’язками і зробити їх зовні 

акуратними; 

г) жодної правильної відповіді. 

19. Інструменти для зміни зовнішнього виду структури призначені  

а) для зміни положення атомів гідрогену та зміни вигляду подвійного зв'язку; 

б) для розвороту структури в площині листа; 

в) для повороту на 1800 навколо зв'язку; 

г) всі відповіді вірні. 

20. Інструменти для зміни зовнішнього виду структури призначені  

а) для генерування тривимірної структури; 

б) для зміни положення атомів гідрогену та зміни вигляду подвійного зв'язку; 

в) для стандартизації довжин зв’язків і кутів між ними; 

г) всі відповіді вірні. 

21. Вкажіть програму швидкого і точного моделювання і візуалізації 

структур.  

а) ACD/ChemSketch; 

б) ACD/3D Viewer; 

в) ACD/Labs; 

г) жодної правильної відповіді. 

22. Вкажіть програму за допомогою якої можна керувати 3D моделями: 

переміщати, обертати 2D і 3D зображення, змінювати розмір, стилі і кольори.  
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а) ACD/ChemSketch; 

б) ACD/3D Viewer; 

в) ACD/Labs Draw; 

г) жодної правильної відповіді. 

23. За допомогою ACD/3D Viewer можна:  

а) вимірювати і змінювати довжину зв'язків, кути між площинами зв'язків і 

торсійних кутів; 

б) керувати 3D моделями; 

в) експортувати 3D моделі в інші програми геометричних оптимізацій; 

г) всі відповіді вірні. 

24. ACD/3D Viewer не можна використовувати  

а) для управління 3D моделями; 

б) в якості графічного редактора; 

в) для експорту 3D моделей в інші програми геометричних оптимізацій; 

г) жодної правильної відповіді. 

25. Які структури може оптимізувати програма ACD/3D Viewer?  

а) усі; 

б) структури, що містять атоми від гідрогену до ксенону; 

в) структури, що містять атоми від гідрогену до ксенону із стандартною 

валентністю і в зв'язаних станах; 

г) жодної правильної відповіді. 

26. Який зв’язок не бере до уваги програма ACD/3D Viewer?  

а) ковалентний; 

б) йонний; 

в) водневий; 

г) металічний. 

27. Вкажіть максимальну кількість атомів у структурі молекули, що 

піддається оптимізації.  

а) 100; 

б) 200; 
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в) 250; 

г) такого обмеження не існує. 

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

а) запустити Microsoft Windows та двічі клацнути на значку 3D Viewer; 

б) в 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; 

в) у запущеній програмі ACD/Labs в меню ACD/Labs вибрати 3D Viewer; 

г) всі відповіді вірні. 

29. У випадку першого запуску програми ACD/3D Viewer, з’являється 

діалогове вікно … 

а) File Associations (Файлові асоціації); 

б) ChemSketch; 

в) File (Файл); 

г) жодної правильної відповіді. 

30. З програми ACD/3D Viewer можна вийти одним з наступних способів:  

а) клацнути Х у верхньому правому кутку області заголовка будь-якого вікна; 

б) з меню ACD/Labs вибрати Close All (Закрити все); 

в) з меню File (Файл) вибрати Exit (Вихід); 

г) всі відповіді вірні; 

31. З програми ACD/3D Viewer можна вийти одним з наступних способів:  

а) клацнути Х у верхньому правому кутку області заголовка будь-якого вікна; 

б) з меню ACD/Labs вибрати Exit (Вихід); 

в) з меню File (Файл) вибрати Close All (Закрити все), Exit (Вихід); 

г) всі відповіді вірні. 

32. 3D оптимізація – це  

а) перетворення 2D структури, створеної в програмі ACD/3D Viewer,  в 3D 

структуру; 

б) перетворення 3D структури, створеної в програмі ACD/3D Viewer,  в 2D 

структуру; 

в) створення 3D структури; 
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г) всі відповіді вірні. 

33. Скільки конфігурацій знаходить оптимізатор у ACD/3D Viewer під час 3D 

оптимізації  

а) одну; 

б) дві; 

в) всі можливі; 

г) жодної. 

34. Для зображення структури, використовуючи базу даних ACD/Labs, слід 

скористатися діалоговим вікном  

а) ACD/ChemSketch; 

б) ACD/Dictionary; 

в) ACD/Draw; 

г) всі відповіді вірні. 

35. Використовуючи ACD/Dictionary для пошуку структури за назвою 

використовують  

а) Quick Search (Швидкий пошук); 

б) інструменти для зображення формули; 

в) 3D оптимізацію; 

г) жодної правильної відповіді. 

36. Для того, щоб перемістити молекулу з ChemSketch вікна у інтерфейс 

ACD/3D Viewer потрібно  

а) закрити ChemSketch вікно; 

б) клацнути Copy to 3D у смузі перемикання вікон; 

в) в меню ACD/Labs вибрати Close All (Закрити все); 

г) жодної правильної відповіді. 

37. Які структурні параметри можна обчислювати та змінювати у ACD/3D 

Viewer?  

а) відстань; 

б) кут; 

в) торсійний кут; 
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г) всі відповіді вірні. 

38. Вкажіть назву діалогового вікна, що вказує між’ядерну відстань  у 

ACD/3D Viewer.  

а) Internuclear Distance; 

б) Bond Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) всі відповіді вірні. 

39. Вкажіть назву діалогового вікна, що вказує кут зв’язку у ACD/3D Viewer.  

а) Internuclear Distance; 

б) Bond Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) всі відповіді вірні. 

40. Вкажіть назву діалогового вікна, що вказує торсійний кут у ACD/3D 

Viewer.  

а) Internuclear Distance; 

б) Bond Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) всі відповіді вірні. 

41. Для того щоб обертати структуру в тривимірному просторі під час роботи 

у ACD/3D Viewer, потрібно  

а) клацнути 3D Rotate (3D обертання); 

б) клацнути Rotate (Обертання); 

в) клацнути Move (Переміщення); 

г) жодної правильної відповіді. 

42. Для того щоб обертати структуру в двовимірному просторі під час роботи 

у ACD/3D Viewer, потрібно  

а) клацнути 3D Rotate (3D обертання); 

б) клацнути Rotate (Обертання); 

в) клацнути Move (Переміщення); 

г) жодної правильної відповіді. 
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43. Для того щоб переміщати структуру в просторі вниз, вліво або вправо під 

час роботи у ACD/3D Viewer, потрібно  

а) клацнути 3D Rotate (3D обертання); 

б) клацнути Rotate (Обертання); 

в) клацнути Move (Переміщення); 

г) жодної правильної відповіді. 

44. Для того щоб змінювати розмір структури під час роботи у ACD/3D 

Viewer, потрібно  

а) клацнути Resize (Зміна розміру); 

б) клацнути Rotate (Обертання); 

в) клацнути Move (Переміщення); 

г) жодної правильної відповіді. 

45. Вкажіть режим перетягування, в якому можна переміщати структуру в 

просторі вниз, вліво або вправо під час роботи у ACD/3D Viewer  

а) 3D Rotate; 

б) Rotate; 

в) Drag; 

г) жодної правильної відповіді. 

46. Для того щоб представити наявну структуру у вигляді куле стержневої під 

час роботи у ACD/3D Viewer, потрібно клацнути  

а) Balls and Sticks; 

б) With Dots; 

в) Wireframe; 

г) жодної правильної відповіді. 

47. Для того щоб додати ореол точок до робочого представлення молекули 

під час роботи у ACD/3D Viewer, потрібно клацнути  

а) Balls and Sticks; 

б) With Dots; 

в) Wireframe; 

г) жодної правильної відповіді. 
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48. Для того щоб зобразити багатократні зв'язки під час роботи у ACD/3D 

Viewer, слід включити режим  

а) Balls and Sticks; 

б) With Dots; 

в) Wireframe; 

г) жодної правильної відповіді. 

49. Для того щоб молекула оберталася автоматично під час роботи у ACD/3D 

Viewer, потрібно натиснути  

а) 3D Rotate; 

б) Rotate; 

в) Auto Rotate; 

г) жодної правильної відповіді. 

50. Для того щоб обертати молекулу автоматично, змінюючи її стиль, під час 

роботи у ACD/3D Viewer, потрібно натиснути  

а) 3D Rotate; 

б) Auto Rotate and Change Style; 

в) Auto Rotate; 

г) жодної правильної відповіді. 

51. Для того щоб змінити колір фону дисплея під час роботи у ACD/3D 

Viewer, потрібно вибрати бажаний колір у вікні  

а) Background; 

б) Selection; 

в) Color; 

г) жодної правильної відповіді. 

52. Для того щоб змінювати колір вибраних атомів під час роботи у ACD/3D 

Viewer, потрібно вибрати бажаний колір у вікні  

а) Background; 

б) Selection; 

в) Color; 

г) жодної правильної відповіді. 
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53. Вкажіть інструментальний засіб «Відстань» у ACD/3D Viewer  

а) Distance; 

б) Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) жодної правильної відповіді. 

54. Вкажіть інструментальний засіб «Кут» у ACD/3D Viewer  

а) Distance; 

б) Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) жодної правильної відповіді. 

55. Вкажіть інструментальний засіб «Торсійний кут» у ACD/3D Viewer  

а) Distance; 

б) Angle; 

в) Torsion Angle; 

г) жодної правильної відповіді. 

56. Для одержання дзеркального зображення відтвореної структури під час 

роботи у ACD/3D Viewer, потрібно натиснути  

а) Mirror (Дзеркало); 

б) Invert Center (Інверсія центру); 

в) Rotate (Обертання); 

г) жодної правильної відповіді. 

57. Для одержання інверсії конфігурації хірального центру, під час роботи у 

ACD/3D Viewer, потрібно натиснути  

а) Mirror (Дзеркало); 

б) Invert Center (Інверсія центру); 

в) Rotate (Обертання); 

г) жодної правильної відповіді. 

58. Для зміни радіусу атома у ACD/3D Viewer, потрібно вибрати Radii 

(Радіус) у меню  

а) Format; 
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б) Tools; 

в) Options; 

г) жодної правильної відповіді. 

59. Для збереження параметрів налаштування зображення у ACD/3D Viewer, 

потрібно з меню …  

а) Format; 

б) Tools; 

в) Options; 

г) жодної правильної відповіді. 

60. Які параметри відображені у діалоговому вікні Save Settings (Збереження 

змін) у ACD/3D Viewer  

а) View; 

б) Colors; 

в) Radii; 

г) всі відповіді вірні. 
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Контрольне завдання 2 

Зобразити на екрані фрагмент структури сахарози: 

O
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та реакцію окиснення мальтози: 
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Примітка: скористатися шаблонами (Templates Sugars ...). 
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Контрольне завдання 3 

Зобразити структурну формулу 8-оксихіноліну. 

Згенерувати його систематичну назву, коди SMILES і InChI, величину 

LOGP. 

Згенерувати розрахункові значення фізико-хімічних параметрів. 

Всі результати перенести в документ MS Word. 

На сайті ChemSpider знайти такі ж параметри для цієї ж речовини. Чи є 

відмінності в чисельних значеннях одного і того ж параметра, отриманого 

двома способами? 

Наскільки відрізняються експериментальне і теоретичне значення? 

Результати внести до документу MS Word. 

 

Контрольне завдання 4 

За замовчуванням, програма 3D Viewer із структурної формули генерує 

затулену конформацію етану. 

 

 

 

Завдання полягатиме в перетворенні затуленої конформації на 

загальмовану: 
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Схема роботи: 

1. Зобразити структурну формулу етану. Скопіювати структуру в 3D 

Viewer. 

На екрані з’явиться  модель затуленої конфігурації етану. 

2. Розгорнути початкову структуру навколо осі y на 900 (так, щоб 

зв'язок С-С виявився перпендикулярним до площині екрану). 

3. Виділити три найближчі атома гідрогену (атом С виділяти не 

потрібно). 

4. У меню Edit вибрати параметр Manipulate Selected. 

5. Повернути в площині xy виділені атоми гідрогену на 600. Обертаючи 

модель в тривимірному просторі, слід переконатися, що завдання виконане 

вірно. 

Примітка. Якщо проводити 3D-оптимізацію затуленої конформації 

етану у вікні 3D Viewer, програма сама автоматично генерує енергетично 

вигіднішу загальмовану. 
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 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема:  Складові інформаційних технологій. Технології створення текстового 

документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних 

реакцій. Редактор ACD/ChemSketch у професійній діяльності хіміка, 

викладача хімії. Створення структурних хімічних формул  та рівнянь, 

вивчення властивостей сполук з використанням спеціального програмного 

забезпечення. 

Місце проведення: Комп’ютерна лабораторія кафедри неорганічної та 

фізичної хімії. 

Мета: Оволодіти навичками набору і редагування хімічних формул в 

редакторі ACD/ChemSketch. Навчити студентів використовувати сучасні 

інформаційні системи. 

Базовий рівень знань та вмінь. 

1. Навички роботи з ОС Windows. Вміння працювати з програмою Провідник. 

2. Поняття про мультимедійні технології. Особливості обладнання 

мультимедійного комп’ютера. 

3. Вміння працювати з дисководом компакт-дисків. 

Вихідний рівень знань та вмінь. 

Студенти повинні знати: 

1. Структура робочого вікна, головного меню і панелі інструментів редактора 

ACD/ChemSketch. 

2. Створення нових файлів документів і їх збереження в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

3. Налаштування параметрів програми: панелі інструментів, вікна документів, 

загальні настройки.  

4. Налаштування параметрів тексту для написів та міток атомів.  

5. Створення ліній зв'язку та редагування їх параметрів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  
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6. Виділення фрагментів структури.  

7. Створення текстових позначень атомів та написів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

8. Створення та редагування кільцевих зв'язків.  

9. Використання шаблонів документів в редакторі ACD/ChemSketch.  

10. Застосування проекцій Фішера та Ньюмана. Особливості їх зображення в 

редакторі ACD/ChemSketch.  

11. Застосування команд аналізу для перевірки хімічного синтаксису 

намальованих формул.  

12. Особливості створення малюнків тримірних структур.  

13. Експорт даних з редактора ACD/ChemSketch у інші текстові редактори 

Студенти повинні вміти: 

1. Створювати нові файли документів, змінювати їх режим відображення, 

зберігати їх. Налаштовувати програму.  

2. Малювати лінії хімічних зв'язків та редагувати їх.  

3. Виділяти окремі фрагменти чи об'єкти в структурі.  

4. Добавляти до структури мітки атомів та текстові написи.  

5. Створювати структури, що містять кільцеві зв'язки.  

6. Малювати проекції Фішера та Ньюмана у редакторі ACD/ChemSketch.  

7. Малювати тривимірні хімічні формули та редагувати їх.  

8. Здійснювати перевірку хімічного синтаксису формул, створених у 

ACD/ChemSketch.  

9. Працювати з мультимедійними компакт дисками. 

10. Працювати з електронними підручниками та енциклопедіями. 

 

Теоретичні відомості 

Професійна орієнтація студентів. Редактор Word вважається одним із 

основних інструментів для ведення текстової документації. Він має широкі 

можливості з використання різних шрифтів, символів, внесення в документ 

графічних об'єктів, таблиць, баз даних тощо. Однак серйозні труднощі 
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можуть виникнути при необхідності включити в документ велике число 

формул хімічних сполук чи рівнянь реакцій. І тут на допомогу приходять 

спеціальні редактори хімічних формул. ACD/ChemSketch є одним з найбільш 

зручних та ефективних редакторів хімічних структур. Програма має розвинуті 

можливості для створення, редагування та оформлення хімічних формул, 

схем, рівнянь реакцій практично будь-якої складності. Зокрема є можливість 

малювати проекції Фішера та Ньюмана, а також проводити аналіз 

намальованих формул з метою виявлення помилок. 

Розвиток сучасної комп’ютерної техніки дав можливість створення 

електронних мультимедійних підручників, енциклопедій та інших 

спеціалізованих програмних продуктів. В програмному забезпеченні такого 

типу поєднуються звичні текстові документи, фотографії, звуко- та 

відеозаписи реального часу, різноманітні інтерактивні пошукові та експертні 

системи. Електронні мультимедійні підручники, енциклопедії – принципово 

новий крок в розвитку як хімічної освіти, так і практичних аспектів. 

Пакет ACD/Labs Freeware складається з двох автономних, але 

взаємозв'язаних програм: 

 ACD/ChemSketch – молекулярний редактор двовимірних 

хімічних структур і графічний редактор; 

 ACD/3D Viewer – програма моделювання і візуалізації 

тривимірних структур. 

 

Зміст роботи 

І. Запуск редактора ACD/ChemSketch. 

1. Запуск редактора: Програми  ACDLABS 12.0  ChemSketch 

2. Ввімкнути режим Structure (Структура) 

3. Зберегти файл під назвою Прізвище_1. 
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ІІ. Корисні команди в меню. Розділ Tools 

Спеціальні можливості редактора ChemSketch показано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спеціальні можливості редактора ChemSketch. 

На екрані можна показувати або 

приховувати ті атоми гідрогену, 

які насичують вільні валентності 

(Explicit Hydrogens) 

Програма уміє 

розраховувати 

фізико-хімічні 

параметри 

речовини. 

Програма уміє 

генерувати систематичні 

назви R/S-

стереодескриптори, коди 

SMILES і InChI, а також 

генерувати структурні 

формули за відомими 

кодами SMILES і InChI. 

Показати 

атоми Н 

Заховати 

атоми Н 
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 - кнопка, дублююча команду Name for Structure. 

 - кнопка, дублююча команду InChI for Structure. 

 Check for Tautomeric Forms – генерування стійких таутомерних 

форм. 

 3D Optimization – генерування тривимірної структури. Перед 

початком процесу генерування програма може запитати, чи прибирати атоми 

водню (тимчасово). Слід погоджуватися – це помітно прискорює процес. 

MassSpec Scissors – розрахунок молекулярної маси уламків, які 

можуть утворитися в мас-спектрометричному експерименті. Якщо виділити 

фрагмент молекули і натиснути цю кнопку, програма підрахує молекулярні 

маси можливих уламків. Ця операція корисна при інтерпретації масс-

спектрів. 

Кнопка завантажує ACD/3D Viewer – програму роботи з 

тривимірними структурами. 

1. Визначити, які таутомерні форми є у даної структури і яка з форм 

стійкіша: 

 

2. Зобразити двовимірну структуру циклогексану і потім згенерувати 

тривимірну його структуру. Обертаючи структуру в тривимірному просторі, 

визначити її конфігурацію: «ванна» або «крісло». 

3. Виділити фрагмент молекули ацетону і проаналізувати, як програма 

прогнозує появу можливих уламків при мас-спектрометрії. 
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ІІІ. Копіювання інформації в документ MS Word 

Все, що зображене у вікні ChemSketch, може бути стандартним 

способом перенесено в документ MS Word: 

Копіювати  Вставити (Copy  Paste) або Ctrl+C  Ctrl+V. 

У результаті такої операції в DOC-документі з'являється об'єкт 

програми ChemSketch. 

При подвійному клацанні по об'єкту відкривається ChemSketch, об'єкт 

вноситься до початкової програми для редагування. 

Такий метод вставки має свої плюси (можливість редагування) і мінуси 

(встановлення зв'язку між програмами іноді при некоректних налаштуваннях 

може привести до зависання комп'ютера). 

Зображене в ChemSketch можна вставити в DOC-документ і як 

звичайний малюнок: 

Копіювати  Спеціальна вставка, Малюнок 

Такий спосіб забезпечує повну автономію DOC-документу, але 

унеможливлює ефективне редагування хімічної структури. 

Скопіюйте завдання попереднього пункту у звіт. 

ІV. Робота з формулами: 

1. Зобразити на екрані наступну структуру. 
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2. Зобразити структуру фуллерену-С20 – він має форму додекаедра: 

 

Схема роботи: 

 

 

 

Розглянути структуру під різними кутами: 

 

Визначити розрахункове значення густини речовини. Відобразити 

атоми гідрогену. 

V. Робота з базами даних. 

Використовуючи функцію Open Template Window: 
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1. Зобразити структуру алкалоїда і згенерувати його назву. 

2. Зобразити D-фруктозу і показати усі її таутомерні форми. 

3. Зобразити формули аденіну і тиміну і з’єднати їх у пептид (утворити 

пептидний зв'язок між відповідними функціональними групами). 

4. Вивчити лабораторне устаткування (15 найменувань розмістити у 

звіті і підписати). 

5. Зобразити формулу -D-глюкопіранози та -D-галактофуранози. 

6. Зобразити формулу терпену і згенерувати його назву. 

7. Зобразити формулу вітаміну РР (нікотинаміду) і перетворити її у 

формулу  нікотинової кислоти (замінивши амідну групу на 

карбоксильну). Згенеруйте назву отриманої сполуки. 

Усі формули та назви скопіювати у звіт. 

VІ. Розрахунок термодинамічних параметрів. 

1. Запустіть розрахунок LogP: ACD/ Labs  9 LogP DB. 

2. Виділіть формулу нікотинової кислоти і розрахуйте термодинамічні 

параметри цієї сполуки.  

3. Результат за допомогою PrtSc внести у звіт. 

VIІ. Розрахунок властивостей сполук. 

1. Виділіть глюкозу і покажіть усі її властивості: Tools  Calculate  

All properties. 

2. Результат за допомогою PrtSc внесіть у звіт. 

VIІІ. Запис хімічних рівнянь. 

Зобразити  на екрані рівняння реакцій та перенести їх і звіт. 

NH2 NH2 +O+2HX

NH2 NH2

NH NH

.
2HX+H2O2
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SO3H

HO

HO

SO3H SO3H

OH

OH

SO3H

H2C

SO3H

HO

HO

SO3H SO3H

OH

O

SO3H

HC

+ H2O+ O

 

 

Сформулюйте висновки та збережіть звіт. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема:  Складові інформаційних технологій. Технології створення текстового 

документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних 

реакцій. Редактор ACD/ChemSketch у професійній діяльності хіміка, 

викладача хімії. Режим Draw. ACD/3D Viewer. 

Місце проведення: Комп’ютерна лабораторія кафедри неорганічної та 

фізичної хімії. 

Мета: Оволодіти навичками набору і редагування хімічних формул в 

редакторі ACD/ChemSketch. Навчити студентів використовувати сучасні 

інформаційні системи. 

Базовий рівень знань та вмінь. 

1. Навички роботи з ОС Windows. Вміння працювати з програмою Провідник. 

2. Поняття про мультимедійні технології. Особливості обладнання 

мультимедійного комп’ютера. 

3. Вміння працювати з дисководом компакт-дисків. 

Вихідний рівень знань та вмінь. 

Студенти повинні знати: 

1. Структура робочого вікна, головного меню і панелі інструментів редактора 

ACD/ChemSketch. 

2. Створення нових файлів документів і їх збереження в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

3. Налаштування параметрів програми: панелі інструментів, вікна документів, 
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загальні настройки.  

4. Налаштування параметрів тексту для написів та міток атомів.  

5. Створення ліній зв'язку та редагування їх параметрів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

6. Виділення фрагментів структури.  

7. Створення текстових позначень атомів та написів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

8. Створення та редагування кільцевих зв'язків.  

9. Використання шаблонів документів в редакторі ACD/ChemSketch.  

10. Застосування проекцій Фішера та Ньюмана. Особливості їх зображення в 

редакторі ACD/ChemSketch.  

11. Застосування команд аналізу для перевірки хімічного синтаксису 

намальованих формул.  

12. Особливості створення малюнків тримірних структур.  

13. Експорт даних з редактора ACD/ChemSketch у інші текстові редактори. 

Студенти повинні вміти: 

1. Створювати нові файли документів, змінювати їх режим відображення, 

зберігати їх. Налаштовувати програму.  

2. Малювати лінії хімічних зв'язків та редагувати їх.  

3. Виділяти окремі фрагменти чи об'єкти в структурі.  

4. Добавляти до структури мітки атомів та текстові написи.  

5. Створювати структури, що містять кільцеві зв'язки.  

6. Зображати схеми хімічних установоку редакторі ACD/ChemSketch.  

Теоретичні відомості 

Професійна орієнтація студентів. ACD/ChemSketch є одним з 

найбільш зручних та ефективних редакторів хімічних структур. Програма має 

розвинуті можливості для створення, редагування та оформлення хімічних 

формул, схем, рівнянь реакцій практично будь-якої складності. Зокрема є 

можливість малювати проекції Фішера та Ньюмана, а також проводити аналіз 

намальованих формул з метою виявлення помилок. 
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Зміст роботи 

І. Запуск редактора ACD/ChemSketch. 

4. Запуск редактора: Програми  ACDLABS 12.0  ChemSketch 

5. Ввімкнути режим Draw (Малювання) 

6. Зберегти файл під назвою Прізвище_2. 

ІІ. Корисні команди в меню. Розділ Tools 

 

 
 

У лівій колонці розміщені кнопки з функціями, звичайними для графічних 

редакторів. 

1. Намалюйте лінію, дугу та інші графічні елементи, для зображення яких 

призначені кнопки лівої колонки. 

Дослідіть, яке зображення виходить при натиснутій клавіші Shift. 

2. - кнопка для малювання ламаних кривих. 

Кнопки 

виділення 

об’єкту 

Повернути 

рисунок 

Групувати, 

розгрупувати 

об’єкти 

Положення 

і поле 

Шаблони 

Колірн

а 

палітр

а 

Палітра 

кольорів 
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Клацнути на початку лінії, перенести курсор і далі в точках перелому слід 

зробити клацання лівою клавішею мишки, в кінцевій точці – клацання правою 

клавішею. 

3. У горизонтальному ряду згори знаходяться кнопки управління, у тому 

числі: 

Виділити, перемістити, змінити розмір. 

Виділити, обертати в площині листа. 

Виділення декількох об'єктів – при натиснутій клавіші Shift. 

Виділення усіх об'єктів – Ctrl+A. 

Дослідіть, що виходить, якщо об'єкт переміщати при натиснутій клавіші Ctrl. 

4. - кнопка для переміщення вузлів і контрольних точок кривих і ламаних 

ліній. 

Вузли – кінці сегментів кривих або відрізків 

прямих. 

При клацанні по вузлу з'являється відрізок 

дотичної з розташованими на ньому 

контрольними точками. 

Переміщаючи контрольну точку, змінюють кут нахилу кривої. 

5. Намалюйте криву лінію і змініть її форму, пересуваючи вузли і контрольні 

точки. 

6. При активації кнопки на панелі з'являються додаткові кнопки, 

призначені для редагування ліній, що мають вузли: 

 
- з'єднати прямою лінією кінцеві вузли виділеної кривої 

 
- видалити сегмент між виділеними вузлами 

 
- додати сегмент між виділеними вузлами 

 
- видалити виділені вузли 

Контрольні точки 

Вузли 
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- перетворити виділену криву або сегмент на пряму 

 
- перетворити виділену пряму на криву 

 
- згладити лінію в точці перелому 

 
- зробити два сегменти симетричними відносно вузла. 

 

7. Перетворіть ламану лінію на хвилясту . 

(знадобляться по черзі кнопки , , , ). 

 

8. Зміна кольору об'єкту : 

 · виділити об'єкт; 

 · лівою клавішею клацнути по кольоровому квадрату в палітрі – 

зафарбовується площа замкнутого об'єкту; 

 · правою клавішею клацнути по кольоровому квадрату в палітрі – 

зафарбовується контур або лінія. 

9.  Друкувати і редагувати текст. 

ІІІ. Копіювання інформації в документ MS Word 

Все, що зображене у вікні ChemSketch, може бути стандартним 

способом перенесено в документ MS Word: 

Копіювати  Вставити (Copy  Paste) або Ctrl+C  Ctrl+V. 

У результаті такої операції в DOC-документі з'являється об'єкт 

програми ChemSketch. 

При подвійному клацанні по об'єкту відкривається ChemSketch, об'єкт 

вноситься до початкової програми для редагування. 

Такий метод вставки має свої плюси (можливість редагування) і мінуси 

(встановлення зв'язку між програмами іноді при некоректних налаштуваннях 

може привести до зависання комп'ютера). 

Зображене в ChemSketch можна вставити в DOC-документ і як 
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звичайний малюнок: 

Копіювати  Спеціальна вставка, Малюнок 

Такий спосіб забезпечує повну автономію DOC-документу, але 

унеможливлює ефективне редагування хімічної структури. 

Скопіюйте завдання попереднього пункту у звіт. 

IV. Зображення хімічних об’єктів. 

Зобразіть міцелу: 

 

Схема роботи: 
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V. Зображення будови молекули 

Зобразити будову молекули гідразину: 

 

 

Схема роботи: 

1. Structure – набрати формулу; 

2. Draw – домалювати орбіталі (використати шаблон). 

 

VI. Зображення хімічного обладнання. 

1. Зобразіть прилад для перегонки рідин (рис. 1).  

2. Підпишіть складові частини. 

 

Рис. 1. Прилад для перегонки рідин. 

Сформулюйте висновки та збережіть звіт. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема:  Складові інформаційних технологій. Технології створення текстового 

документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних 

реакцій. Редактор ACD/3D Viewer. 

Місце проведення: Комп’ютерна лабораторія кафедри неорганічної та 

фізичної хімії. 

Мета: Оволодіти навичками набору і редагування хімічних формул в 

редакторі ACD/ChemSketch. Навчити студентів використовувати сучасні 

інформаційні системи. 

Базовий рівень знань та вмінь. 

1. Навички роботи з ОС Windows. Вміння працювати з програмою Провідник. 

2. Поняття про мультимедійні технології. Особливості обладнання 

мультимедійного комп’ютера. 

3. Вміння працювати з дисководом компакт-дисків. 

Вихідний рівень знань та вмінь. 

Студенти повинні знати: 

1. Структура робочого вікна, головного меню і панелі інструментів редактора 

ACD/ChemSketch. 

2. Створення нових файлів документів і їх збереження в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

3. Налаштування параметрів програми: панелі інструментів, вікна документів, 

загальні настройки.  

4. Налаштування параметрів тексту для написів та міток атомів.  

5. Створення ліній зв'язку та редагування їх параметрів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

6. Виділення фрагментів структури.  

7. Створення текстових позначень атомів та написів в редакторі 

ACD/ChemSketch.  

8. Створення та редагування кільцевих зв'язків.  

9. Використання шаблонів документів в редакторі ACD/ChemSketch.  
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10. Застосування проекцій Фішера та Ньюмана. Особливості їх зображення в 

редакторі ACD/ChemSketch.  

11. Застосування команд аналізу для перевірки хімічного синтаксису 

намальованих формул.  

12. Особливості створення малюнків тримірних структур.  

13. Експорт даних з редактора ACD/ChemSketch у інші текстові редактори 

Студенти повинні вміти: 

1. Створювати нові файли документів, змінювати їх режим відображення, 

зберігати їх. Налаштовувати програму.  

2. Малювати лінії хімічних зв'язків та редагувати їх.  

3. Виділяти окремі фрагменти чи об'єкти в структурі.  

4. Добавляти до структури мітки атомів та текстові написи.  

5. Створювати структури, що містять кільцеві зв'язки.  

6. Малювати проекції Фішера та Ньюмана у редакторі ACD/ChemSketch.  

7. Малювати тривимірні хімічні формули та редагувати їх.  

8. Здійснювати перевірку хімічного синтаксису формул, створених у 

ACD/ChemSketch.  

9. Працювати з мультимедійними компакт дисками. 

10. Працювати з електронними підручниками та енциклопедіями. 

 

Теоретичні відомості 

Професійна орієнтація студентів.  

Пакет ACD/Labs Freeware складається з двох автономних, але 

взаємозв'язаних програм: 

 ACD/ChemSketch – молекулярний редактор двовимірних 

хімічних структур і графічний редактор; 

 ACD/3D Viewer – програма моделювання і візуалізації 

тривимірних структур. 

ACD/3D Viewer – програма швидкого і точного моделювання і 

візуалізації структур. Вона повністю пов'язана з програмою ACD/ChemSketch, 
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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);  

 експортувати 3D моделі в інші програми геометричних оптимізацій і 

використовувати їх як хороші стартові конфігурації. 

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 
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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 
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водневі зв'язки. У структурі молекули, що піддається оптимізації не може 

бути більше 250 атомів, включаючи і число невидимих атомів гідрогену. 

 

Зміст роботи 

І. Запуск ACD/3D Viewer. 

1. 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. 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. 

 

Управління зображенням молекул. 

ІІ. Вставка молекули і її 3D оптимізація. 

1. Запустити ACD/3D Viewer. 
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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.  

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 (1): 

                           (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. 2). 

 

 

Рис. 2. Стержнева структура цинхонідину. 
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5. Щоб створити 3D модель з 2D хімічної структури, потрібно клацнути 

3D Optimization (3D Оптимізація) . При цьому додаються атоми гідрогену 

(рис. 3.): 

 

Рис. 3. 3D Оптимізація цинхонідину. 

 

ІІІ. Налаштування зображення молекули 

1. Обертання, переміщення і зміна масштабу зображення. 

1. Клацнути 3D Rotate (3D обертання)  і переміститися у робочому 

просторі, для того щоб обертати структуру в тривимірному просторі. 

2. Після цього перемкнутися на режим Z- обертання, клацаючи Rotate 

(Обертання)  переміститися по робочому просторі, структура буде 

обертатися тільки в двовимірному просторі. 

3. Клацнути Move (Переміщення) , щоб включити режим Drag 

(Перетягування), де можна переміщати структуру в просторі вниз, вліво або 

вправо. 

4. Для того, щоб змінювати розмір структури, потрібно клацнути Resize 

(Зміна розміру) . Переміщення від центру структури до меж екрану – 

збільшує розмір структури, переміщення до центру структури робить її 

меншою. 

5. Клацнути 3D Rotate , щоб включити режим 3D обертань. 

2. Зміна зображення структури. 
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1. Для того щоб представити наявну структуру у вигляді 

кулестержневої, потрібно клацнути Balls and Sticks (Кулі і Стержні) . 

2. Щоб додати ореол точок до робочого представлення молекули, 

потрібно клацнути With Dots (З точками) . 

Приблизний вигляд структури показано на рис. 4. 

3. Для того щоб зобразити багатократні зв'язки, слід включити режим 

Wireframe (Дротяний), натискаючи на інструментальній панелі Top (Топ) і 

потім з меню View (Вид) вибрати Show Multiple Bonds (Зображення 

багатократних зв'язків) (рис. 5). 

Для того щоб молекула подібної структури оберталася автоматично без 

зміни її стилю, потрібно натиснути Auto Rotate (Автоматичне обертання) . 

(Щоб обертати молекулу автоматично, змінюючи її стиль, слід натиснути 

Auto Rotate and Change Style ). 

 

 

Рис. 4. Кулестержнева структура. 
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Рис. 5. Зображення багатократних зв'язків. 

 

Примітка: щоб представити структуру у вигляді дисків, дротів, точок, 

сфер: натискають відповідні кнопки на інструментальній панелі (  

або ). Також можна натиснути правою кнопкою миші в робочому просторі 

вікна, щоб перемкнути тип кнопки режиму представлення. (Якщо 

активований будь-який інструментальний засіб (  або ), клацання 

правою кнопкою миші перемикає тільки ці зображені кнопки. 

3. Зміна кольору 

У меню Options (Опції) потрібно вибрати Colors (Кольори) або 

натиснути Set Colors (Набір кольорів) , для того щоб відобразити діалогове 

вікно Colors (рис. 6). 

 

Рис. 6. Діалогове вікно Colors. 
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2. Для того щоб змінити колір фону дисплея, потрібно вибрати бажаний 

колір у вікні Background (Фон). Якщо друкувати часто і багато, то найкращим 

буде встановлення білого кольору фону, щоб заощадити чорнило. 

3. Після встановлення розмірів, наборів атомів, відстані і кути між 

якими мають певні значення, встановлюється спеціальний колір 

підсвічування. Цей колір за замовчуванням є яскраво зеленим. Щоб 

змінювати колір вибраних атомів, в списку Selection (Вибір) потрібно вибрати 

бажаний колір і клацнути OK. 

Примітка: вибір працює окремо з інструментальними засобами 

Distance (Відстань) , Angle(Кут)  і Torsion Angle (Торсійний кут). 

4. Щоб змінити колір хімічного елементу, слід натиснути на назві 

елементу в списку і потім вибрати бажаний колір у вікні справа. Встановивши 

прапорець Alphabetical Order (Алфавітний порядок), назви елементів в списку 

встановлюються в алфавітному порядку. У іншому випадку вони 

розташовуються відповідно до свого місця в Періодичній таблиці елементів. 

4. Отримання дзеркального зображення. 

1. Для одержання дзеркального зображення відтвореної структури 

потрібно  натиснути Mirror (Дзеркало) . У цьому випадку увесь порядок 

стереоцентрів в початковій структурі буде інвертований. 

2. Щоб повернутися назад до початкового виду, потрібно натиснути цю 

кнопку знову. 

5. Інверсія центру структури. 

1. Invert Center (Інверсія центру) – цей інструмент інвертує 

конфігурацію хірального центру, змінюючи просторову позицію одного або 

декількох заміщених вибраних атомів. (Натиснути Invert Center (Інверсія 

центру) , і потім натиснути на атомі, щоб інвертувати його.  

Після цієї операції може виникнути потреба оптимізувати хімічну 

структуру ще раз. Щоб це здійснити, потрібно клацнути 3D Optimization (3D 

оптимізація)  на інструментальній панелі Топ. 
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2. Щоб повернутися назад до початкового виду, слід натиснути знову 

Invert Center. 

6. Зміна радіусу атома. 

У меню Options (Опції) потрібно вибрати Radii (Радіус), щоб відкрити 

діалогове вікно Atomic Radii (Радіус атома), що містить параметри за 

замовчуванням радіусів атомів різних елементів (рис. 7). 

2. Щоб побачити радіус будь-якого елементу, потрібно натиснути на 

ньому в списку. У правому стовпці висвічується відповідне значення. 

3. Щоб змінити радіус атома елементу, слід двічі натиснути на ньому в 

списку і надрукувати нове значення, наприклад, 0.5 у блоці Change Radius 

(Зміна радіусу), що з'являється (рис. 8). 

 

Рис. 7. Діалогове вікно Atomic Radii (Радіус атома). 

 

 

Рис. 8. Блок Change Radius (Зміна радіусу). 

4. Натиснути OK щоб підтвердити зміни. Атомний радіус буде 

виражений у відносних одиницях. 
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5. Виконавши зміни в діалоговому вікні Atomic Radii (Атомний радіус), 

натиснути OK. Наступного разу, запускаючи програму ACD/3D Viewer задані 

за замовчуванням значення, будуть скинуті до їх попередніх значень.  

7. Зміна зображення радіусу атома. 

1. Натиснути Increase Atoms' Radii by 5% (Збільшення радіусу на 5%) 

. Кожне додаткове натискання цієї кнопки збільшує розмір радіусу 

зображених атомів на 5%. 

2. Натиснути Decrease Atoms' Radii by 5% (Зменшення радіусу на 5%) 

, щоб зменшити розмір усіх зображених атомів на 5%. 

Вказані інструментальні засоби не зачіпають фактичних розмірів 

радіусів атомів (визначених в діалоговому вікні Atomic Radii), а тільки 

змінюють зображення. 

IV. Збереження і завантаження параметрів налаштування зображення 

1. Збереження параметрів налаштування зображення. 

1. З меню Options (Опції), вибрати Save Settings (Збереження змін), щоб 

відобразити діалогове вікно, зображене на рис. 9. 

 

Рис. 9. Діалогове вікно Save Settings (Збереження змін). 

 

2. Встановити помітки тих ознак, які потрібно зберегти. Встановлення 

прапорця Radii (Радіус) дозволить зберегти параметри налаштування, вказані 

в діалоговому вікні Atomic Radii (Радіус атома), але не поточні опції 

зображення радіусу. 

3. У діалоговому вікні, що з'являється, потрібно вказати назву файлу і 
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місце (диск і каталог) розташування і клацнути OK. Файл має бути 

збережений з розширенням .3DS. 

4. Клацнути Save (Зберегти) для збереження файлу. 

2. Завантаження параметрів налаштування зображення. 

Якщо користувачем заздалегідь збережено параметри налаштування, то 

їх можна завантажити і для поточного сеансу. 

1. У меню Options (Опції) виберіть Load Settings (Завантаження 

параметрів), щоб відкрити діалогове вікно Load Settings. 

2.  Знайти .3DS файл, який потрібно завантажити. 

3. Клацнути Open (Відкрити). Параметри налаштування, які містяться в 

цьому файлі, будуть завантажені під час поточного робочого сеансу. 

3. Установка параметрів налаштування зображення за 

замовчуванням. Якщо користувач використовує певні параметри 

налаштування, кожного разу під час роботи з програмою ACD/3D Viewer, їх 

потрібно встановити як задані за замовчуванням. 

1. Визначити необхідні параметри налаштувань представлення. 

2. Зберегти їх у файлі, для цього в меню Options (Опції) вибрати Save 

Settings (Зберегти зміни). 

3. У меню Options вибрати Set Default Settings (Набір передбачуваних 

змін).  Знайти файл з налаштуванням, яке потрібно встановити як значення за 

замовчуванням. 

4. Клацнути Open (Відкрити). Після цього кожного разу при відкритті 

ACD/3D Viewer, вказані параметри налаштування завантажуватимуться, поки 

не будуть встановлені інші. 

Щоб повернутися до системних параметрів за замовчуванням, в меню 

Options слід вибрати Restore Default Settings (Відновлення передбачуваних 

змін). 

 

V. Обчислення і зміна структурних параметрів 

1. Обчислення і зміна відстані між двома атомами. 
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1. Перемикач Balls and Sticks (Кулі і стержні)  атомів пропонує 

режим кращого представлення. 

2. Клацнути Distance (Відстань) . 

3. Клацнути на будь-якому атомі, щоб вибрати його, потім перемістити 

вказівник на інший атом, і клацнути і на ньому, щоб засвітити ці два атоми 

вибраним кольором. З'являється діалогове вікно Internuclear Distance 

(Міжядерна відстань) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Діалогове вікно Internuclear Distance (Міжядерна відстань). 

 

З рис. 10 видно, що відстань між вибраними атомами:  

 (0,2518 нм) 

4. Бажаючи змінити відстань між атомами, в діалоговому вікні 

Internuclear Distance, друкують бажане значення у блоці New Value (Нове 

значення). Якщо прапорець встановлений у Instant Preview (Негайне 

застосування), зміни негайно застосовуються. Якщо прапорець не 

встановлений, після кожної зміни потрібно клацнути Preview (Застосувати). 

Початкова відстань завжди представлена в діалоговому вікні, при потребі 

можна легко повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 

вікно. 

6. Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, натиснути будь-де на 

порожньому місці робочого простору. 

2. Обчислення і зміна кута між двома зв'язками. 
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1. Клацнути Angle(Кут) . 

2. Клацнути на двох сусідніх атомах, що створюють між собою зв'язок. 

Перемістити вказівник на третій атом, який утворює зв'язок з останнім 

вибраним атомом. Відкриється діалогове вікно Bond Angle (Кут зв'язку) (рис. 

11). 

 

Рис. 11. Діалогове вікно Bond Angle (Кут зв'язку). 

 

Також, в рядку стану з'являється розраховане кутове значення, 

наприклад: 

. 

4. Щоб змінити значення кута, в діалоговому вікні Bond Angle (Кут 

зв'язку), друкують бажане значення у блоці New Value (Нове значення). Якщо 

прапорець Instant Preview (Негайне застосування) встановлений, зміни 

негайно застосовуються. Початковий кут завжди представлений в 

діалоговому вікні, якщо виникла потреба не змінювати кут, можна легко 

повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 

вікно.  Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, натиснути де-небудь на 

порожньому місці робочого простору. Щоб припинити використання цього 

інструменту, потрібно натиснути на його кнопці, щоб зняти виділення. 
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3. Обчислення і зміна торсійного кута.  

1. Клацнути Torsion Angle (Торсійний кут) . 

2. Клацнути на двох атомах, що утворюють спільний зв'язок. Вказаний 

зв'язок стає вибраним. 

Таким самим чином потрібно клацнути ще на двох атомах, суміжних з 

раніше вибраним зв'язком. У результаті будуть вибрані три суміжні зв'язки, 

що створюють торсійний кут. З'являється діалогове вікно Torsion Angle (рис. 

12). 

 

Рис. 12. Діалогове вікно Torsion Angle (Торсійний кут). 

 

3. Не вибравши третій зв'язок, можна проглянути значення усіх 

можливих кутів повороту, що межують з останнім вибраним атомом, 

переміщаючи вказівник між суміжними атомами. 

4. Якщо прапорець Instant Preview (Негайне застосування) 

встановлений, зміни негайно застосовуються. Початковий торсійний кут 

завжди представлений в діалоговому вікні. Якщо користувач не змінює кут, 

можна легко повернутися до початкових параметрів налаштування. 

5. Клацнути OK, щоб застосувати зміну (будь-яку) і закрити діалогове 

вікно.  Щоб відмінити вибір і запустити нову зміну, потрібно натиснути де-

небудь на порожньому місці робочого простору. Для припинення 

використання цього інструменту, слід натиснути на його кнопці, щоб зняти 

виділення. 
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VI. Конформації молекул. 

В ході генерування тривимірної структури програма створює і виводить 

на екран тільки одну конформацію молекули. 

За наявності декількох мінімумів на кривій потенційної енергії 

програма вибирає – в ідеальному випадку – найглибший мінімум. Якщо 

молекула має декілька близьких за енергією низькоенергетичних 

конформацій, користувач отримує одну з них, і не обов'язково ту, яку він 

чекав побачити. 

Інші конформації теж можна згенерувати, але для цього доведеться 

трохи попрацювати вручну. 

Для створення другої конформації використовують те, що: 

 результат моделювання може залежати від початкових координат 

атомів; 

 програма дозволяє переміщати в тривимірному просторі не лише 

структуру в цілому але і її фрагмент. 

Для переміщення фрагмента структури слід: 

 виділити переміщувані атоми; 

 у меню Edit вибрати параметр Manipulate Selected; 

 після чого – маніпулювати обраним фрагментом. 

Сформулюйте висновки та збережіть звіт. 
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