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Редактор хімічних формул ISISDRAW. 

 

Запуск програми та вигляд вікна ISISDRAW  

Для запуску прорами ISISDRAW використовується піктограма , 

котра може знаходитись на робочому столі комп’ютера, якщо така піктограма 

відсутня, то тоді слід шукати файл «IDraw32.exe» в групі папок «Program Files». 

Після запуска редактора хімічних формул ISISDRAW відкривається вікно, яке 

представлено на рис. 5.1. 

 

 
Рис. 5.1. Вікно редактора хімічних формул ISISDRAW після запуску. 

 

Оскільки структура вікна є типовою для програм, котрі працюють в 

середовищі Windows, то далі буде приведено розгляд вертикального та 

горизонтального піктографічних меню. Деякі з піктограм команд, котрі в 

правому нижньому кутку мають трикутничок містять скриті додаткові 
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піктограми, тому розгляд здійснюватиметься по групах піктограм: 

 піктограми Lasso, Select, Molecule Select. Ця група пікторам 

служить для виділення об’єктів. Відмінність між ними полягає в самому 

способі виділення. Дія піктограми Lasso показана на рис. 5.2. Як результат, 

виділяться ті об’єкти, котрі будуть охоплені лінією, котра формується шляхом 

переміщення курсору миші навколо об’єктів котрі мусять бути виділені. 

 

 
Рис. 5.2. Дія піктограми Lasso 

 

Дія піктограми Select показана на рис. 5.3. На відміну від дії піктограми 

Lasso цього разу виділятимуться об’єкти, котрі попадають в прямокутник, який 

утворюється по діагоналі руху курсору миші. Виділяться ці об’єкти, котрі 

будуть охоплені лінією, котра формується шляхом переміщення курсору миші 

навколо об’єктів котрі мусять бути виділені. 

 

 
Рис. 5.3. Дія піктограми Select 
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Дія піктограми Molecule Select показана на рис. 5.4. Цього разу 

виділятиметься відразу ціла молекули на які буде наводитись курсор миші.  

 

 
Рис. 5.4. Дія піктограми Molecule Select 

 

В кожному з трьох випадків виділений об’єкт чи об’єкти після виділення 

будуть поміщатись в стандартну рамку з вісьмома квадратиками (рис. 5.5.) 

після чого можна буде здійснювати операції переміщення, масштабування, 

копіювання чи видалення (як з будь-яким графічним об’єктом). 

 

 
Рис. 5.5. Виділені об’єкти. 

 

 пікторгами 2D Rotate, 3D Rotate. Результатом дії пікторгами 2D 

Rotate є обертання в площині рисунку виділених об’єктів навколо центру 

обертання (хрестик на рисунку внизу), котрий можна виставити курсором миші 

в будь-якому необхідному місці як в області виділених об’єктів, так і поза їх 

межами (рис. 5.6.). Результатом дії піктограми 3D Rotate є обертання виділених 

об’єктів в просторі навколо їхнього центру (рис. 5.7.). 
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Рис. 5.6. Дія піктограми 2D Rotate 

 

 
Рис. 5.7. Дія піктограми 3D Rotate 

 

 піктограма Eraser. Результатом дії цієї піктограми буде видалення тих 

атомів чи хімічних зв’язків в молекулі котрі виділятимуться рамкою в області 

наближення курсору миші (рис. 5.8.). 

 

 
Рис. 5.8. Дія піктограми Eraser 

 

 піктограма Atom. Результатом дії цієї піктограми є можливість 

введення інформації про атом в спеціальне поле (рис. 5.9.), який прпередньо 

буде виділений рамкою в області наближення курсору миші. 

 піктограми Single Bond, Double Bond, Triple Bond. Кожна з цих 

піктограм дає можливість додавти до існуючої молекули, або малювати нові 

одинарні, подвійні або потрійні хімічні зв’язки, як це показано на рис. 5.10. 
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Рис. 5.9. Дія піктограми Atom 

 

 
Рис. 5.10. Дія піктограми Atom 

 

Слід бути свідомим того, що прорама ISISDRAW контролює правила 

валентності усіх атомів і тому наявність п’ятивалентного атома карбону на рис. 

5.10. буде відразу нею помічене і на екран виведеться повідомлення про 

порушення цих правил у вигляді наступного діалового вікна (рис. 5.11.) В 

ньому можна або відмінити операцію (команда Undo), виправити помилку 

знизивши значення валентності (команда Reduce Bond Order), або залишити 

свій помилковий варіант (команда ОК). 

 

 
Рис. 5.11. Діалогове вікно Valence Warning 

 

 піктограми Up Wedge, Down Wedge, Either Bond, Up 

Bond, Down Bond. Дія цих піктограми призводить до рисування одинарних 

зв’язків, які однак мають дизайн відмінний від того, що дозволяє рисувати 
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піктограма Single Вond. Використання цих піктограм дозволяє ідентифікувати 

зв’язки, які напрямлені над чи під площину рисунку, зв’язки, тощо (рис. 5.12.). 

 

CH3

CH3

 
Рис. 5.12. Дія піктограм Up Wedge та Down Wedge. 

 

 піктограми Chain, Multi-bond. Обидві ці піктограми дають 

можливість нарисувати вуглеводневий ланцюх з одинарних зв’язків з тією 

відмінністю що в результаті використання піктограми Chain ланцюг буде чітко 

направленим за напрямом пересування курсору миші (рис. 5.13.а), а у випадку 

використання піктограми Multi-bond ланцюг буде повторювати рух курсору 

миші (рис. 5.13.б). В обох випадку програма контролює довжину ланцюга 

показуючи в активному режимі кількість атомів Карбону котрі вже включені в 

ланцюг. 

 

 а) 

 б) 

Рис. 5.13. Дія піктограм Chain (а) та Multi-bond (б). 

 

 піктограма Plus. Це дуже важлива піктограма, оскільки символ «+», 

котрий генерується цією піктограмою принципово відрізняється від символу 

«+», який можна набрати з клавіатури, тим що він сприйматиметься програмою 

як елемент хімічної рекції між двома хімічними речовинами. 
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 піктограми Arrow. За допомогою цих піктограм 

можна вводити різного виду стрілки в область рисунку. 

 піктограма Bracket. Використання цієї піктограми дозволяє вводити в 

формули пари дужок для представлення полімерів як представлено на рис. 5.14. 

Додаткові параметри представлення дужок можна вводити в діалоговому вікні, 

яке відкривається дією цієї ж піктограми (рис. 5.15.) 

 

 
Рис. 5.14. Дія піктограм Chain (а) та Multi-bond (б). 

 

 
Рис. 5.15. Діалогове вікно Create Brackets. 

 

 піктограма Text. Ця пікторгама дозволяє вводити текстовий коментар 

до формул не залежно від формул речовин. 

 піктограми Straight Line, Continuous Line, Circular Arc, 

Elliptical Arc. Ці пікторгами дають можливість рисувати різноманітного типу 

лінії для кращого представлення формул. 
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 піктограми Rectangle, Rounded Rectangle, Polygon, Ellipse. Ці 

пікторгами дають можливість рисувати різноманітного типу замкнуті фігури. 

Особливу увагу слід звернути на піктограму Polygon – форма многогранника 

формується почерговим малюванням відрізків поки не замкнеться контур після 

підведення кінця контура до його початку або подвійного клацання лівої 

клавіші миші в будь-якому місці поля редактора. 

 піктограма Run Chem Inspector. Це перша піктограма горизонтального 

меню і вона має надзвичайно важливе значення, оскільки завдяки їй редактор 

хімічних формул здійснює перевірку рівнянь хімічних реакції (слід пам’ятати 

що в рівняння реакції необхідно вводити символ «+» виключно піктограмою 

«Plus»). Після натискання цієї піктограми редактор структурує рівняння реакції 

(рис. 5.16.) і видає на екран діалогове вікно в якому можна здійснити перевірку 

за додатковими параметрами (рис. 5.17.). 

 

 
Рис. 5.16. Дія піктограми Run Chem Inspector. 

 

 
Рис. 5.17. Діалогове вікно Chem Inspector. 
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Чітко видно, що у вищенаведеному рівнянні сприйнялись поокремо усі 

реагуючі речовини: бензол та хлор як вихідні речовини, хлорбензол та 

хлороводень як прдукти реакції. 

 піктограма Open Last Template Page. Результатм дії цієї піктограми є 

відкриття сторінки з шаблонами готових формул, котрі використовувались 

останніми. Можливі шаблони формул та пр инципи роботи з ними будуть 

обговорюватись пізніше 

 піктограма Draw Previous Template. Ця піктограма на відміну від 

попередньої не відкриває цілого вікна з останньокористованими шаблонами 

формул а дозволяє відразу вставляти в площину рисунку шаблон формули, 

котра використовувалась останньою. 

 піктограми вводу найпростіших циклів. 

Кожна з піктограм вищенаведеного ряду дозволяє вставляти в площину 

рисунку відповідні циклічні формули органічних речовин (рис. 5.18.) 

 

 

Рис. 5.18. Дія піктограм вводу найпростіших циклів. 

 

Далі до будь-якого з наведених циклів можна допасовувати замісники і 

отримати таким чином таку молекулу яку необхідно. 

 

Редагування молекули. 

Для редагування молекул потрібно двічі клацнути лівою клавішею миші 

при підведеному курсорі на молекулу, котру необхідно змінити. Як результат 

на екрані викликається діалогове вікно (рис. 5.19.) в котрому можна вносити 

ряд змін. Подібне вікно можна відкрити і використовуючи піктограму Atom, 

вибравши у списку, котрий відкривається в полі вводу варіант More..., але це 

діалогове вікно матиме назву Edit Atom і відрізнятимуться від закладок 



 5.10

діалогового вікна Edit Molecule лише тим, що в ньому відсутня закладка Bond. 

На закладці Atom можна змінити вигляд вибраного атома, символ елемента 

якого вказується в полі вводу Symbol (варіант редагування формули в цьому 

випадку є небезпечним, оскільки якщо в ланцюгу є атоми різних сортів, то при 

виборі одного із сортів атомів в полі Symbol усі атоми молекули заміняться на 

відповідний сорт) вказавши масове число ізотопу (поле вводу Isotope), заряд на 

атомі (поле вводу Сharge), форму радикалу (поле вводу Radical), наявні атоми 

гідрогену та місце їх розташування у формулі (поле вводу Hydrogens). 

 

 
Рис. 5.19. Закладка Atom діалогового вікна Edit Molecule. 

 
На закладці Bond (ця ж закладка є в діалоговому вікні EditBond, яке 

викликається під час подвійного клацання курсором миші по одному із зв’язків 

молекули) можна приводити характеристику типів зв’язків, вибирати довжини 

зв’язків як довільні так і стандартну та інші параметри, пов’язані з вибором 

активного центру та топології (рис. 5.20) 
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Рис. 5.20. Закладка Bond діалогового вікна Edit Molecule. 

 

 На закладці Font можна форматувати шрифти символів, які 

використовуються у формулі і майже всі команди повторюють можливості 

форматування текстового редактора Word за винятком однієї можливості: вибір 

командної мітки , яка дозволяє усі індекси у формулі зображати у 

вигляді нижніх індексів. 

 

 Лінійки та координатна сітка 

 Набагато легше працювати з великою кількістю формул чи складними 

рівняннями, якщо малювати їх на папері в клітинку. Ще кращий розв’язок цієї 

проблеми пропонує редактор хімічних формул ISISDRAW, а саме 

використання координатної сітки та лінійок, праметри роботи яких можна 

налаштувати на закладці Ruler/Grid, яка поряд з іншими закладками міститься в 
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діалоговму вікні Settings, яке відкривається однойменною командою пункту 

головного меню Options (рис. 5.21.). 

 

 
Рис. 5.21. Закладка Ruler/Grid діалогового вікна Settings 

 

 Як видно з рис. 5.21., поряд з класичною декартовою координатною 

сіткою (Square) можна застосовувати й гексагональну координатну сітку 

(Hexagonal). Використання саме такого типу координатної сітки дуже зручне 

для малювання формул, які містять ароматичні цикли (крок координатної сітки 

допасований до стандартної довжини хімічних зв’язків). При активній 

командній мітці Show/Snap Grid активізується прив’язка об’єктів до 

координатної сітки що проявляється в тому що під час переміщення формули 

по пдощині рисунку формула буде ніби “прилипати” до вузлів координатної 

сітки (рис. 5.22.). Аналогічну прив’язку об’єктів можна встановлювати і до 

лінійок, а також змінювати й форму лінійок: одиниці вимірювань та кількість 

поділок на одингицю довжини (сантиметр чи дюйм), на приклад 5 поділок на 
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сантиметр. Лінійки мають ще таку корисну властивість, що під час 

переміщення курсора по площині рисунку на лінійках відслідковується його 

положення у вигляді пунктирної лінії, а під час переміщення об’єктів чи зміні 

їхніх розмірів на лінійці вказуються нові розміри об’єкта, та зміна розміру у 

відсотках до вихідного, яка вказується в полі рисунку (рис. 5.23.).  

 

 
Рис. 5.22. Прив’язка об’єктів до гексагональної координатної сітки. 

 

 
Рис. 5.23. Лінійки редактора графічних формул при зміні розмірів об’єктів. 

 
Шаблони формул. 

 В головному меню редактора формул ISISDRAW є пункт меню 

Templates, який дає доступ до цілого ряду шаблонів хімічних формул а також 

стрілок (Arrows) та орбіталей (Orbitales) (рис. 5.24.). Вибір будь якої з 

перелічених на рис. 5.24. команд приводить до відкривання нового вікна в 

якому міститимуться формули того класу сполук, який відповідає назві 

команди. На рис. 5.25. показано вікно з шаблонами формул органічних 

нітрогенвмісних основ, яке викликається командою Bases пункту головного 

меню Templates. Для того щоб вставити одну з цих основ в редактор хімічних 

формул потрібно клацнути курсором миші по необхідній формулі у вікні Bases, 

а потім по робочому полі редактора тому місці де має міститись ця основа. 
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Рис. 5.24. Перелік груп шаблонів хімічних формул 

 

 
Рис. 5.25. Вікно з шаблонами органічних нітрогенвмісних основ, викликане 

командою Bases пункту головного меню Templates. 


