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Тродимензионална (3D) структура молекула одређује њихове особине и начин на који ће реаговати са
другим молекулима. Органски молекули већином нису ригидни него су покретљиви и ова покретљивост се
повећава са величином молекула. Студент ће научити како промена 3D структуре молекула утиче на
енергију (стабилност) молекула, на њихове особине и реактивност.

Исход предмета
Студент ће научити најзначајније конформације ацикличних и цикличних органских молекула и како
конформација утиче на реактивност органских молекула.

Садржај предмета
Теоријска настава
Конформације неких засићених једињења, Фактори који утичу на стабилност конформације, Конформације
неких незасићених једињења, Конформације еритро- и трео-диастереоизомера, Стерна контрола
асиметричне индукције, Молекулска дисиметрија. Геометријска изомерија и енантиомерија код цикличних
једињења, Методе одређивања конфигурације цикличних стереоизомера, Угаони напон код циклоалкана
(термохемијска стабилност прстенова), Конформације трочланих, четворочланих и петочланих прстенова,
Конформације шесточланих прстенова-циклохексана, Конформације седмочланог прстена, средњих и
великих прстенова. Анализа конформационих промена биомолекула (протеини, нуклеинске киселине и
угљени хидрати).

Практична настава
Употреба молекулских модела у просторној анализи органских молекула. Компјутерска 3D анимација
органских молекула. Решавање проблема из наведених области теоријске наставе.
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