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Εναντιοµέρεια 

Πρόγραµµα Enantiomerix3D – Οδηγίες χρήσης  

 

Γενικά 

Η εκκίνηση του προγράµµατος  γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο «Enantiomerix3D.exe».   

Στo πρόγραµµα Enantiomerix3D έχετε στη διάθεσή σας µια λίστα στο αριστερό µέρος του 
παραθύρου από όπου επιλέγετε ένα µόριο.  

 
 

Επιλογή ενός µορίου και εµφάνισή των κατοπτρικών µοντέλων του 

Επιλέξτε στη λίστα στο αριστερό µέρος του παραθύρου ένα µόριο.  

Στο δεξί µέρος του παραθύρου και στο χώρο Α εµφανίζεται το µοντέλο του µορίου που 
επιλέξατε. Στο χώρο Β εµφανίζεται το κατοπτρικό του είδωλο σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται 
στο µέσον των δύο χώρων και είναι κάθετος σε αυτούς.  

Εµφάνιση πληροφοριών για το µόριο  

Κάτω από τα µοντέλα εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:  

• Η ονοµασία του µορίου  

• Ο συντακτικός τύπος του µορίου  

Χειρισµός µοριακών µοντέλων ως κατοπτρικών ειδώλων 

Το µοντέλο του µορίου (Α) καθώς ή το κατοπτρικό του είδωλο (Β) µπορείτε να το περιστρέψετε 
ελεύθερα για να το εξετάσετε καλύτερα µε ενεργοποιηµένη την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα». 
Προς τούτο πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα µοντέλα και σύρετε 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag). Παρατηρείστε ότι όταν περιστρέφετε ένα από τα µοντέλα 
το άλλο περιστρέφεται ανάλογα πάντα ως κατοπτρικό είδωλο σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται 
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στο µέσον των δύο χώρων και είναι κάθετος σε αυτούς. 

Ανεξάρτητος χειρισµός µοριακών µοντέλων  

Αποεπιλέγοντας την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» µπορείτε να περιστρέψετε ελεύθερα το 
µοντέλο του µορίου (Α) ή (Β) ανεξάρτητα για να τα εξετάσετε καλύτερα και να τα 
προσανατολίσετε στο χώρο χωρίς την ύπαρξη του καθρέπτη. Προς τούτο πιέστε το αριστερό 
κουµπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα µοντέλα και σύρετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση 
(drag). Παρατηρείστε ότι όταν περιστρέφετε ένα από τα µοντέλα το άλλο δεν περιστρέφεται. 

Ενεργοποίηση των κατοπτρικών ειδώλων 

Μετά από την ανεξάρτητη περιστροφή ενός µοντέλου (π.χ. Α) µπορείτε να ενεργοποιήσετε την 
επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» για να διευθέτήσετε το άλλο µοντέλο (π.χ. Β) ως κατοπτρικό 
είδωλο του πρώτου σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται στο µέσον των δύο χώρων και είναι 
κάθετος σε αυτούς.  

Μεταφορά, µεγέθυνση και σµίκρυνση των µοντέλων 

Για να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε ένα µοντέλο πιέστε το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω σε ένα 
από τα µοντέλα και σύρετε (drag) κάτω ή πάνω αντιστοίχως. 

Για να µεταφέρετε στο χώρο ένα µοντέλο κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο «Shift» στο 
πληκτρολόγιο πιέστε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα µοντέλα και σύρετε 
(drag) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Εµφάνιση συµβόλων των ατόµων 

Κάντε κλικ στο κουµπί «Σύµβολα ατόµων» για να εµφανιστούν τα σύµβολα των ατόµων του 
µοντέλου 

Επισήµανση οµάδων 

Κάντε κλικ στο κουµπί «Επισήµανση οµάδων» για να δείτε µια απλοποιηµένη µορφή των 
µοντέλων όπου τα άτοµα κάθε µιας από τις τέσσερις οµάδες που συνδέονται µε τον κεντρικό 
άνθρακα επισηµαίνονται µε διαφορετικά χρώµατα µε βάση τη σειρά προτεραιότητας της µεθόδου 
στερεοχηµικής απεικόνισης των Cahn, Ingold και Prelog. 
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Στο κάτω αριστερό µέρος του παραθύρου εµφανίζεται ένα υπόµνηµα όπου κάθε χρώµα 
αντιστοιχίζεται µε ένα βαθµό προτεραιότητας (1 > 2 > 3 > 4). Προσανατολίζοντας κατάλληλα 
κάθε µοντέλο µε απενεργοποιηµένη την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» µπορείτε να προσδιορίζετε 
τη R ή S απεικόνισή του µοντέλου (Α) ενός χειρόµορφου µορίου ή του κατοπτρικού του ειδώλου 
(Β) µε βάση τη µέθοδο στερεοχηµικής απεικόνισης των Cahn, Ingold και Prelog. 

Κατανοµή χώρων µοντέλου και πληροφοριών 

Σύρατε τη γκρι ράβδο που χωρίζει το χώρο των µοντέλων από αυτόν των πληροφοριών για να 
καθορίσετε το σχετικό ύψος τους. 

Έξοδος από το πρόγραµµα 

Κλείστε το παράθυρο του προγράµµατος µε κλικ στο κουµπί κλεισίµατος του παραθύρου. 

 
 


