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Ενταντιοµέρεια – Φύλλο εργασίας αξιολόγησης 
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Στόχοι 

Με την ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων θα … 

• αναγνωρίζεις τις πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός οργανικού µορίου (συντακτικός τύπος, 
µοριακό µοντέλο) 

• αναγνωρίζεις την ύπαρξη ασύµµετρου κέντρου σε ένα µόριο 

• συσχετίζεις την ύπαρξη ασύµµετρου κέντρου σε ένα µόριο µε τη χειροµορφία του µορίου  

• µπορείς να προσδιορίζεις τη στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόµορφου µορίου. 

 

Αναλυτική περιγραφή 

Η εκκίνηση του προγράµµατος "Enantiomerix3D" γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο 
«Enantiomerix3D.exe» στο φάκελο “Enantiomerix3D”. 

Στο πρόγραµµα Enantiomerix3D έχετε στη διάθεσή ένα µενού στο αριστερό µέρος του παραθύρου, 
µε τη βοήθεια του οποίου µπορείτε να εµφανίσετε το µοντέλο ενός οργανικού µορίου και του 
κατοπτικού του ειδώλου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ανοίγοντας το αρχείο “Εναντιοµέρεια_Οδηγίες.pdf». 

 

∆ραστηριότητες 

Α. Εισαγωγική δραστηριότητα 

Γνωριµία µε το πρόγραµµα Enantiomerix3D 

1. Εκκινήστε το πρόγραµµα "Enantiomerix3D" κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο 
«Enantiomerix3D.exe».  

2. Σύρετε το ποντίκι πάνω στα µενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια µόρια  και τα κατπτρικά του 
είδωλα προκειµένου να εξοικειωθείτε µε τη λειτουργία τους.  

3. ∆ιαβάστε αν θέλετε παράλληλα τις οδηγίες ανοίγοντας το αρχείο «Εναντιοµέρεια _Οδηγίες.pdf» 
και εκτυπώνοντάς το.  
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Β. Τα µόρια στον καθρέπτη 

Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραµµα τα παρακάτω µόρια και τα κατοπτρικά είδωλά τους. 
Στη συνέχεια, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» προσπαθήστε να 
προσανατολίσετε κατάλληλα τα δύο µόρια για να διαπιστώστε αν κάθε ένα από αυτά ταυτίζεται ή 
όχι µε το κατοπτρικό του είδωλο και χαρακτηρίστε το µόριο ως χειρόµορφο ή όχι αντιστοίχως. 
(Κάντε κλικ στο κουµπί «Επισήµανση οµάδων» για να δείτε µια απλοποιηµένη – µορφή του 
µοντέλου και εστιάστε τη προσοχή σας στον προσανατολισµό στο χώρο των επισηµασµένων 
οµάδων). 

1. Βρωµοχλωροµεθάνιο 5. 2-µεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2. 1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο 6. 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3. 2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7. 2-µεθυλοεξάνιο 

4. 2-αµινοοξικό οξύ 8. 2-προπανόλη 

 

Τα µόρια στον καθρέπτη 

ΜΟΡΙΟ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΩΛΟ; (Ναι/Όχι) ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΟ; (Ναι/Όχι) 

Βρωµοχλωροµεθάνιο … … 
1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο … … 
2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … … 

2-αµινοοξικό οξύ … … 
2-µεθυλοπροπανοϊκό οξύ … … 
2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … … 

3-µεθυλοεξάνιο … … 
2-προπανόλη … … 

 

Γ.  Ασύµµετρο ή στερεογονικό κέντρο  
α. Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραµµα τα παρακάτω µόρια για να διαπιστώσετε αν έχουν 
ασύµµετρο ή στερεογονικό κέντρο, δηλαδή άτοµο άνθρακα που είναι συνδεδεµένο µε τέσσερις 
διαφορετικές οµάδες. (Σε όλα τα µόρια το άτοµο του άνθρακα που πιθανόν αποτελεί ασύµµετρο 
κέντρο είναι αυτό που παραµένει ακίνητο κατά την περιστροφή του µορίου).  

1. Βρωµοχλωροµεθάνιο 5. 2-µεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2. 1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο 6. 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3. 2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7. 2-µεθυλοεξάνιο 

4. 2-αµινοοξικό οξύ 8. 2-προπανόλη 

Ασύµµετρο ή στερεογονικό κέντρο 

ΜΟΡΙΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ; (Ναι/Όχι) 

Βρωµοχλωροµεθάνιο … 
1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο … 
2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … 

2-αµινοοξικό οξύ … 
2-µεθυλοπροπανοϊκό οξύ … 
2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … 
3-µεθυλοεξάνιο … 
2-προπανόλη … 

β. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε αυτά της δραστηριότητας Β τι παρατηρείτε; 
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Απάντηση 

 
 
 
 
 
 
 

 

∆. Στερεοχηµική απεικόνιση R και S   

α. Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραµµα τα παρακάτω µόρια και τα κατοπτρικά είδωλά τους. 
Στη συνέχεια, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» προσπαθήστε να 
προσανατολίσετε κατάλληλα τα µόρια και να βρείτε τη στερεοχηµική απεικόνιση R ή S του µορίου 
(µοντέλο Α) αλλά και του κατοπτρικού του ειδώλου (µοντέλο Β). (Κάντε κλικ στο κουµπί 
«Επισήµανση οµάδων» για να δείτε µια απλοποιηµένη – µορφή του µοντέλου και των οµάδων που 
συνδέονται µε το ασύµµετρο κέντρο και εστιάστε τη προσοχή σας στον προσανατολισµό στο χώρο 
των επισηµασµένων αυτών οµάδων). 

1. 2-αµινο-3-µερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 5. 3-µεθυλοβουτανοϊκό οξύ 

2. 1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο 6. 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3. 2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7. 3-µεθυλοεξάνιο 

4. 2-αµινοπροπανοϊκό οξύ 8. 3-µεθυλοπενταν-3-όνη 

Αποτελέσµατα  

Στερεοχηµική απεικόνιση R και S 

ΜΟΡΙΟ 
ΜΟΡΙΟ – ΜΟΝΤΕΛΟ Α 

(R/S) 
ΜΟΡΙΟ – ΜΟΝΤΕΛΟ B 

(R/S) 

2-αµινο-3-µερκαπτοπροπανοϊκό οξύ … … 
1-βρωµο-1-χλωροαιθάνιο … … 

2-αµινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … … 
2-αµινοπροπανοϊκό οξύ … … 
3-µεθυλοβουτανοϊκό οξύ … … 
2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … … 

3-µεθυλοεξάνιο … … 
3-µεθυλοπενταν-2-όνη … … 

 
β. Συµπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση. 

Απάντηση 

Όταν ένα χειρόµορφο µόριο έχει στερεοχηµική απεικόνιση R, το κατοπτρικό του είδωλο έχει 
στερεοχηµική απεικόνιση .......  Αντίθετα αν η µορφή του µορίου είναι η S, η µορφή του 
κατοπτρικού ειδώλου του είναι η ....... 

 


