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ε αυτό το άρθρο ξεκινάµε έναν κύκλο παρουσίασης
χρήσιµων προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού για τη
µελέτη της επιστήµης της Χηµείας. Για έναν χηµικό είναι

πολύ σηµαντικό να χρησιµοποιεί εργαλεία ελεύθερου λογι-
σµικού, τα οποία είναι διαθέσιµα δωρεάν, µε αποτέλεσµα την
εξοικονόµηση χρηµάτων για το σηµαντικότερο και ακριβότε-
ρο κοµµάτι αυτής της επιστήµης, το εργαστήριο.

Θα ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση ενός βασικού προ-
γράµµατος, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µαθητές
γυµνασίου έως καθηγητές πανεπιστηµίου. Είναι το πρόγραµ-
µα σχεδίασης χηµικών (µοριακών και συντακτικών) τύπων
στον υπολογιστή, ΒΚchem. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο, αν
επιθυµεί ο µελετητής να δηµιουργήσει µία σχολική ή µία επι-
στηµονική εργασία στον υπολογιστή µε σωστή αναπαράσταση
των χηµικών ενώσεων και όχι «µε το χέρι», κάτι που θα υπο-
βάθµιζε την αξία της εργασίας. Στο δεύτερο µέρος του άρ-
θρου θα εισέλθουµε σε µία παρουσίαση ενός από τα προ-
γράµµατα του χηµικού πακέτου Gnome Chemistry Utils (µπο-
ρεί να βρεθεί ως gcu σε διάφορα αποθετήρια λογισµικού).

BKchem
Το BΚchem είναι γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού

Python, κάτι που το κάνει συµβατό και εκτελέσιµο µε όλα τα
λειτουργικά συστήµατα. Επίσης, είναι µεταφρασµένο σε οκτώ
γλώσσες, Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Τσεχικά, Παραδοσιακά
Κινεζικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Πολωνικά. Ο βασικός σκοπός
του είναι η σχεδίαση των συντακτικών τύπων, καθώς οι µορια-
κοί πολλές φορές µπορούν να γραφούν σε ένα εξελιγµένο
κειµενογράφο µε διαθέσιµες τις επιλογές εκθέτη και δείκτη.
Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι αρκετό, όταν, π.χ., θέλουµε να
γράψουµε σωστά το µαζικό και τον ατοµικό αριθµό, όταν συµ-
βολίζουµε ένα χηµικό στοιχείο. Έτσι, λοιπόν, για να κάνουµε
κάτι τέτοιο, χωρίς να χρειαζόµαστε, π.χ., το πακέτο math στο
libreoffice, απλώς εισάγουµε στη γραµµή εντολών του
BKchem, αφού πατήσουµε το tab ab:
<sup>12</sup><sub> 6</sub> C

και έχουµε έτοιµο το συµβολισµό για τον άνθρακα. Με αυ-
τόν τον τρόπο, µπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο βασικές εργα-
σίες: Τη συγγραφή µίας εργασίας και την παραγωγή των χη-
µικών τύπων και των εικόνων, διατηρώντας την ψυχραιµία
που απαιτείται κατά τη δηµιουργία ενός τέτοιου άρθρου. Μια
και αναφερθήκαµε στις εικόνες, να πούµε ότι ο τρόπος µε τον
οποίο µπορούµε να εισαγάγουµε αυτά που σχεδιάσαµε σε
ένα κείµενο, είναι να κάνουµε εξαγωγή σε αρχείο .svg ή .png.
Βέβαια, έχουµε περισσότερες επιλογές για εξαγωγή όπως
.pdf, .ps και άλλα, όµως, συνήθως αυτά χρησιµοποιούνται
όταν έχουµε µεγάλες δοµές που πιάνουν ολόκληρη σελίδα.

Μπαίνοντας στο «ζουµί» της υπόθεσης του BKchem, έχω
δηµιουργήσει µία εικόνα (εικόνα 1), όπου µπορεί κάποιος να
δει τις επιλογές που µας δίνονται, πατώντας τα αντίστοιχα
tabs της εργαλειοθήκης. Έτσι, πατώντας: 

• το δεύτερο tab (µε την πλάγια γραµµή), µπορούµε να
δούµε πώς είναι διαθέσιµοι όλοι οι τύποι και προσανατολι-
σµοί των χηµικών δεσµών

• το τρίτο (µε το κυκλοεξάνιο), µας εµφανίζονται οι κυκλικοί
τύποι, όπως το βενζόλιο, το κυκλοπενταδιένιο και µερικά
ετεροκυκλικά templates, του O, του S και του N

• το τέταρτο tab, µπορούµε εµείς να δηµιουργήσουµε κά-
ποιο template

• το έκτο tab (µε το θετικό πρόσηµο) µάς δίνεται η δυνατό-
τητα της τοποθέτησης ηλεκτρονίων σε ρίζες ή δοµές Lewis,
καθώς και θετικών ή αρνητικών φορτίων

• το έβδοµο tab, µας δίνονται τα απαραίτητα βέλη για την
αναπαράσταση των χηµικών αντιδράσεων 

• τα τέσσερα τελευταία, εµφανίζονται οι διάφοροι τρόποι
περιστροφής και παραµόρφωσης, µερικά βοηθητικά σχή-
µατα και η αρίθµηση των δεσµών καθώς και ο συµβολισµός
της διάσπασής τους αντιστοίχως
Επίσης, το BKchem δέχεται αρχεία του τύπου .cml, και

.mol, .sd, .sdf, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρύτατα µεταξύ
των χηµικών προγραµµάτων. Μερικά ακόµη χρήσιµα εργα-
λεία που απευθύνονται κυρίως στους µαθητές και στους φοι-
τητές είναι η επιλογή Check Chemistry στο µενού Chemistry,
η οποία επιβεβαιώνει αν η ένωση που φτιάξαµε, µπορεί θεω-
ρητικά να υπάρχει ή έχουµε κάνει κάποιο λάθος όσον αφορά
στο πλήθος των δεσµών ή στον αριθµό των ατόµων. Κάτι
ακόµη που µπορεί να βοηθήσει όποιον δυσκολεύεται στα
πρώτα βήµατά του στη Χηµεία, είναι η επιλογή Compute
oxidation number, η οποία µας πληροφορεί για τον αριθµό
οξείδωσης κάθε στοιχείου µέσα στην ένωση.

Για πιο geek καταστάσεις, έχουµε τη δυνατότητα να εισα-
γάγουµε ή να παραγάγουµε για µία ένωση την έκφραση
SMILES (simplified molecular input line entry specification), η
οποία είναι µία γραµµή µε στοιχεία και αριθµούς µε σκοπό
την αναπαράσταση µορίων µε στοιχεία ASCII. Για παράδειγ-
µα, η νικοτίνη της οποίας η δοµή αναπαρίσταται στη δεύτερη
εικόνα, έχει έκφραση SMILES (εικόνα 2):
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
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Αυτές είναι οι διαθέσιµες επιλογές στο BKchem και είναι
αρκετές για την επιτυχή ολοκλήρωση των τύπων και των

αντιδράσεων µίας επιστηµονικής εργασίας. 
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Ένας άλλος τρόπος να εισάγουµε απευθείας µία ένωση
στο BKchem ώστε να µη µπαίνουµε στον κόπο να τη σχεδιά-
ζουµε, είναι να γνωρίζουµε τη διεθνή έκφρασή της, InChI
IUPAC International Chemical Identifier. Η έκφραση αυτή σχε-
διάστηκε από την IUPAC και το NIST µεταξύ 2000 και 2005,
ενώ το format και οι αλγόριθµοί της είναι ελεύθερο λογισµικό
υπό την άδεια LGPL. Έτσι, λοιπόν, για να παραστήσουµε την
αιθανόλη, επιλέγουµε από το µενού Chemistry, Read InChI,
και εισάγουµε την έκφραση:
1S/C2H6O/c1–2–3/h3H,2H2,1H3

Καλά όλα αυτά τα τελευταία, αλλά πού θα βρούµε τις εκ-
φράσεις InChI; Την απάντηση µας δίνει το Εθνικό Ινστιτούτο
Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ, το οποίο τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ και διατηρεί τη
διαδικτυακή βίβλο της Χηµείας, το NIST Webbook, στη διεύ-
θυνση http://webbook.nist.gov/chemistry/, όπου δίνονται πλη-
ροφορίες για εκατοντάδες χιλιάδες χηµικές ενώσεις. Όσον
αφορά στις εκφράσεις SMILES, γι’ αυτές υπάρχει µία αρκετά
εύκολη µεθοδολογία εύρεσής τους, ενώ έχουν και το δικό
τους τύπο αρχείου .smi.

GChemTable
Το πρώτο πρόγραµµα που θα εξετάσουµε από το πακέτο

Gnome Chemistry Utils, είναι, φυσικά, το πιο βασικό εργαλείο
ενός χηµικού, ο πίνακας της περιοδικότητας των στοιχείων ή
αλλιώς περιοδικός πίνακας, GChemTable. Προτού αναλύσω
τη λειτουργία του, πρέπει να πω ότι είµαι σε θέση να το κάνω,
επειδή ακριβώς το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι κάτι παρα-
πάνω από έναν περιοδικό πίνακα µε προβολή των στοιχείων
και µερικών πληροφοριών γι’ αυτά. Αυτή τη δουλειά την κάνει
το εξαιρετικά ελαφρύ GPeriodic, το οποίο είναι µεµονωµένο
πρόγραµµα και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο gcu.

Στο GChemTable τώρα, αυτό που µπορούµε να δούµε µε
την πρώτη µατιά, είναι τα χηµικά στοιχεία µε διάφορα χρώµα-
τα και αποχρώσεις ανάλογα µε τις ιδιότητές τους. Για παρά-
δειγµα, µπορούµε να δούµε τα αλκαλιµέταλλα µε µοβ χρώ-
µα, το οποίο σκουραίνει µε την αύξηση της σχετικής ατοµικής
µάζας (ατοµικού βάρους). Αντίστοιχα, το µοναδικό στο είδος
του υδρογόνο θα το δούµε µε λευκό χρώµα, όπως και παρό-
µοια στοιχεία τα οποία δύσκολα θα σχετιστούν µε τα γειτονικά
τους, καθώς αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις.

Πατώντας πάνω σε ένα στοιχείο, ανοίγει ένα παράθυρο,
όπου µας παρουσιάζονται αναλυτικώς όλες οι ιδιότητες, αλλά
και σχετικοί πίνακες των ιδιοτήτων του στοιχείου, σε τέσσερις
καρτέλες (εικόνα 3):
• Main: ∆ίνεται η ονοµασία του στοιχείου σε οκτώ γλώσσες,

η σχετική ατοµική µάζα και η ηλεκτρονική διαµόρφωση του
στοιχείου

• Electronic properties: Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες του στοι-
χείου, όπως η ηλεκτραρνητικότητα και η ενέργεια ιονισµού
µαζί µε τη σχετικές συγκριτικές καµπύλες

• Radii: Οι διάφορες ακτίνες του ατόµου
• Thermodynamics: Σηµεία τήξεως και βρασµού, καθώς και

οι σχετικές συγκριτικές καµπύλες
Επανερχόµενοι στον πίνακα, µέσω του µενού View –>Color

Scheme µπορούµε να αλλάξουµε την ιδιότητα µε βάση την
οποία θα χρωµατίζεται ο περιοδικός πίνακας. Βλέπουµε, λοι-
πόν, ότι όσο πιο πολύ έχουν κάποια στοιχεία µία συγκεκριµέ-
νη ιδιότητα, τόσο πλησιάζουν προς το µαύρο χρώµα. 

Οι διαθέσιµες επιλογές είναι No Colors, Default, Physical
States, η οποία µας δείχνει, ανάλογα µε τη θερµοκρασία,
ποια είναι η κατάσταση (στερεή, υγρή, αέρια) των διαφόρων
στοιχείων, Family, η οποία µας παρουσιάζει τα στοιχεία σε οι-
κογένειες (αλκαλιµέταλλα, µέταλλα, ευγενή αέρια κ.λπ.),
Electrone ga tivity, δηλαδή, η ηλεκτραρνητικότητα, Atomic
Radius, δηλαδή, η ακτίνα, καθώς και η πολύ χρήσιµη επιλογή
Block, που ταξινοµεί τα στοιχεία ανάλογα µε την ηλεκτρονική
διαµόρφωσή τους! 

Τέλος, στο µενού View–>Element Charts µπορούµε να
δούµε όλα τα είδη των συγκριτικών καµπύλων που συναντού-
µε στις ιδιότητες των στοιχείων µαζεµένα και ίσως µερικά πα-
ραπάνω. Το χρήσιµο εργαλείο σε αυτή την περίπτωση είναι το
–όχι πάντα αυτονόητο– resizing, στο οποίο µπορεί να υποβλη-
θεί το παράθυρο της καµπύλης.

Επίλογος
Στο επόµενο τεύχος του «Linux Inside» θα συνεχίσουµε στα

επόµενα εργαλεία του πακέτου gcu, chemical calculator,
spectrum viewer και gnome crystal, για τον υπολογισµό µο-
ριακών βαρών και την προβολή φασµάτων και κρυσταλλικών
δοµών αντίστοιχα. Μέχρι τότε, εύχοµαι καλό ακαδηµαϊκό έτος
σε όλους τους συναδέλφους χηµικούς και καλό φθινόπωρο!

•
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Ο συντακτικός τύπος της νικοτίνης, όπως µπορεί να
απεικονιστεί στο BKchem.2

Η καρτέλα ιδιοτήτων στο πρόγραµµα GchemTable.
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Για πιο geek καταστάσεις, έχουµε τη δυνατότητα
να εισαγάγουµε ή παραγάγουµε για µία ένωση
την έκφραση SMILES, που χρησιµοποιεί
σύµβολα ASCII.


