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Tutorial elemental de Jmol 
 
Jmol és un programa gratuït, de codi obert, que permet visualitzar estructures moleculars de diferents 
maneres, moure-les i desar-les al disc. 

 
També permet obrir-ne una enorme varietat, incloent proteïnes de la base de dades pública PDB. 
 
Jmol és un programa que suporta múltiples llengües, incloent anglès, català i castellà. 
 
 
Instal·lació del programa 
Podeu baixar-vos el programa des de la seva web: 
http://jmol.sourceforge.net/index.es.html 
 
 
Creació d'una nova molècula 
A la barra d'eines, sota el menú: 

 
 
 
Obriu l'equip d'eines model 
 
Immediatament us apareixerà dibuixada una molècula de metà (CH4) en model de boles i bastons. 
Aquesta és la molècula orgànica més simple, a partir de la qual podrem afegir més àtoms. 
 
Podeu ampliar o reduir la molècula girant la rodeta del ratolí. 
 
Recordeu el codi de colors que permet identificar els diferents àtoms: 

• Carboni: gris. 
• Hidrogen: blanc. 
• Oxigen: vermell. 
• Nitrogen: blau. 
• Fòsfor: taronja. 
• Sofre: groc. 

 
Girar la molècula 
Activeu l'eina "Rota la molècula" . 
 
Mantingueu clicat amb el ratolí qualsevol punt de la superfície i mogueu-lo. 
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Canviar el tipus de model molecular 
El programa mostra inicialment el model de boles i bastons. Però podem veure la molècula utilitzant 
altres tipus de models moleculars. 
 
Assegureu-vos que estigui activada l'eina "Rota la molècula". 
 
Cliqueu amb el botó dret del ratolí damunt la molècula o la superfície que l'envolta. En el menú 
contextual que apareixerà, activeu "Estil" i "Esquema": 
 

 
 
Experimenteu amb les quatre opcions disponibles ("Dibuix" i "Traç" estan ara desactivats perquè 
només són útils per a macromolècules). 
 
Quan tingueu oberta una proteïna (s'ha de baixar del banc de dades PDB), podreu també 
experimentar amb els esquemes "Dibuix" i "Traç", així com amb altres possibilitats que apareixeran a 
"Estil", "Estructures". 
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Afegir nous àtoms a la molècula 
Obriu l'equip d'eines model 
 
 
Trieu el tipus d'àtom que voleu afegir (a la imatge 
està activat el carboni). 
 
En la molècula, poseu el cursor damunt l'àtom 
d'hidrogen que voleu substituir pel nou àtom. 
 

 
 
El programa afegirà un nou àtom (en aquest cas 
de carboni) amb tots els hidrògens necessaris per 
a que tingui la valència adequada (en el carboni, 
quatre). 
 
Amb altres submenús d'eines model, podeu 
canviar el tipus d'enllaç, afegir hidrògens o fer que 
el programa afegeixi o elimini els hidrògens que 
calgui a la molècula fins que totes les valències 
siguin les adequades. 
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Desar una molècula 
Podem desar una molècula amb l'opció "Exporta 
una imatge" del menú "Exporta". Aquesta opció 
també permet desar imatges en format jpg o png 
i utilitzar-les lliurement en presentacions, llibres, 
etc. 
 
Posteriorment podem recuperar la molècula 
desada amb l'opció "Obre" del menú "Fitxer". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carregar una proteïna 
El programa permet carregar proteïnes de la base de dades PDB (Proteïn 
Data Bank). En aquesta web: 
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
 
Hi ha desada l'estructura tridimensional de milers de proteïnes, cadascuna de 
les quals té assignat un codi PDB de quatre dígits. Podeu buscar a la web de 
PDB el codi de la proteïna que vulgueu. No obstant, aquí teniu el codi 
d'algunes proteïnes importants: 
 

Proteïna  Codi PDB  
Insulina humana 3E7Y 
IgG (un tipus d'anticòs) 1IGY 
Rodopsina 2I37 
Rubisco 4MKV 
Col·lagen 3DMW 
Seda d'aranya 3LR2 
 
Carregueu aquestes molècules, gireu-les i observeu-les usant diferents estils 
d'esquema o d'estructures, tal com hem vist anteriorment (pàgina 2). 
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