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ini tidak ada lagi alasan sulit
belajar struktur molekul, khu-
susnya secara stereometri, se-

bab modelling molekul kimia apa saja
dapat dilakukan pada PC anda dengan
ChemSketch yang menyertakan juga
3D Viewer.
Sekali rumus molekul telah berhasil
digambar dan dapat dihitung proper-
ties-nya maka dapat diekspor sebagai
bitmap graphics untuk disisipkan pada
word processor ataupun dapat dilihat
gambaran tiga dimensinya dengan 3D
Viewer.

Semuanya begitu mudah dan software-
nya tersedia gratis di Internet. Ini alasan
kuat guru kimia perlu belajar Internet!

ANANIIMAMASSI 3D FI 3D FIILELE
CCHHEEMMSSKKEETTCCH H DDEENNGGANAN
ADADC/3D VIC/3D VIEWEEWERR
Rumus molekul yang dibuat dengan ChemSketch bukanlah suatu
gambar ‘mati,’ melainkan berisi informasi-infoemasi penting tentang
struktur molekul yang dapat ditampilkan pada browser khusus,
yaitu ADC/3D Viewer yang menggambarkan struktur molekul ini
dalam tiga dimensi. Dapat dioptimasi jarak, sudut, dan torsinya.
Serta dapat dianimasi dalam berbagai bentuk!
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Membuat animasi 3D dengan ChemSketch

Sudut Tiga Atom
Demikian juga untuk
mengetahui sudut yang dibentuk
oleh tiga atom, pilih Tools >
Measure Bond Angle lalu pilih
tiga atom yang membentuk
sudut. Sudutnya terbaca di
bagian bawah layar.

Untuk Presentasi
Radius inti atom yang ditampilkan
dapat diperbesar ataupun diper-
kecil dengan kelipatan 5%. Bila
diperbesar terus akan berbentuk
space filling penuh, Ini memu-
dahkan untuk melihat hubungan
antara Balls & Sticks dengan
Space Filling. 

Main-mainkan Penampilannya
Main-mainkan penampilan mole-
kul ini untuk mendapatkan gam-
baran yang lebih jelas mengenai
bentuk molekulnya serta bagai-
mana sifat kimia dapat ditentukan
dari bentuk stereometrinya. Dengan
model plastik hal ini sama sekali
tidak mungkin!

Jalankan 3D Viewer
Pilih ACD/Labs lalu 3D Viewer
untuk mengaktifkan 3D Viewer.
Layar 3D Viewer akan terbuka
denganrumus molekul maltosa
dalam bentuk wireframe. Bentuk
ini dapat diubah ke Sticks, Balsl &
Sticks, Dots Only, Disks, dan
Spacefill.

Pilih Balls & Sticks
Misalkan kita pilih model Balls &
Sticks. Kelihatan lebih baik tapi
masih kurang sempurna bukan? Ini
karena posisi relatif atom-atom
belum teroptimasi dalam ruang tiga
dimensi. Untuk itu pilih Tools > 3D
Optimization.

Stereomerinya yang Baik
Molekul maltosa itu akan teropti-
misasi posisi atom-atomnya satu
sama lain. perhatikan bahwa cin-
cin segi enam bukanlah pada
bidang datar, melainkan berben-
tuk konfigurasi kursi akibat inter-
aksi antaratom dalam molekul.
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Rotasi
Untuk lebih jelas lagi gambaran
tiga dimensinya rotasikan mole-
kul ini baik dengan mengguna-
kan mouse maupun dengan fa-
silitas AutoRotate. Ada lagi
Autorotate and Change Style.

Kembali ke Bitmap File
Kembali ke file bitmap yang di-
buat dengan fasilitas Export tadi.
Buka Microsoft Word dan pilih
Insert > Picture > From File
dan pilih gambar yang dibentuk
tadi misalnya maltosa.bmp dan
klik Open.

Gambar Di-Insert pada Word
Gambar maltosa.bmp sudah masuk
kedalam skripsi anda yang diketik
dengan Word. Anda kini tidak per-
lu bersusah payah menuliskan ru-
mus-rumus molekul tiga dimensi
dengan tangan lagi.

‘Ukuran’ Molekulnya?
Untuk melihat’ukuran’ molekul
maltosa ini atau tepatnya ‘space
filling’-nya pilih View > With Dots
dan diameter-diameter setiap
atom secara relatif akan digam-
barkan. Cara ini nyaris mustahil
digambarkan secara manual.

Jarak Antaratom?
Untuk mengetahui jarak antaratom
(dari inti atom ke inti atom lainnya),
pilih Tools > Measure Distance.
Perhatikan masih banayak fasilitas
lain seperti mengukur sudut ikatan
serta sudut torsi atom-atom dalam
molekul.

Jarak Dua C pada Cincin
Klik dua atom yang hendak diukur
jaraknya. Dalam hal ini adalah dua
atom C pada cincin α-D-Pyranose.
Kedua atom yang dipilih akan di-
warnai hijau dan ukurannya dapat
dibaca di sebelah bawah layar.
Dalam hal ini 1,4283 Ångstrom.
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Kembali ke Editor
Anda kembali ke Editor dan pro-
perties yang dipilih sudah ter-
paste pada halaman gambar
anda. Posisinya dapat anda ubah-
ubah. Misalkan letakkan di ba-
wah rumus molekul maltosa
yang baru dibuat tadi.

Siap untuk Selanjutnya
Setelah proses selanjutnya ada
dua. Pertama membuat gambar
statis berupa bitmap image yang
dapat disisipkan pada dokumen-
dokumen lain, misalnya pada
Microsoft Word. Kedua adalah
melihat molekul ini secara 3D

Ekspor ke File
Pilih File > Export dan jandela
dialog Export akan tampil. Pilih
ingin diekspor ke foledr mana
dengan nama apa dan sebagai file
apa. Selain tipe PDF yang lain
dapat berjalan.
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