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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στερεοχημεία είναι η ενότητα της χημείας που εξετάζει τη δομή των μορίων στο 

χώρο, από την οποία εξαρτάται η αναγνώριση και η εκλεκτική αλληλεπίδρασή του με 
άλλα κατάλληλα υποστρώματα, ώστε τελικά να εκφράζεται η ίδια η ζωή. 

  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικές αρχές των δύο ειδών της 
στερεοϊσομέρειας δηλαδή της εναντιομέρειας και της διαστερεομέρειας, όπως 
απαντώνται στην Οργανική Χημεία. Με την κατανόηση αυτών των βασικών αρχών 
γίνονται κατανοητές βασικές  λειτουργίες της ζωής όπως η γεύση, η όσφρηση, η όραση 
κ.λ.π. Γίνεται επίσης κατανοητή η δομή των βιομορίων και των διαφόρων φαρμάκων 
και ερμηνεύεται η τόσο σημαντική σχέση δομής-βιολογικής δράσης. Η στερεοϊσομέρεια 
αποκτά έτσι διαθεματικό χαρακτήρα,  αφού συνδυάζει ενδιαφέρον  από χημικής, 
βιολογικής και βιοχημικής πλευράς συγχρόνως. Η αντίληψη όμως του σχήματος των 
μορίων στο χώρο και η ταυτόχρονη αναγκαιότητα αναπαράστασής τους σε δύο 
διαστάσεις (χαρτί, πίνακας) παρουσιάζει δυσκολίες. Η χρήση επομένως του παρόντος 
λογισμικού βοηθά πολύ στην υπέρβαση αυτής της δυσκολίας και απευθύνεται σε μαθητές 
Λυκείου, σε φοιτητές καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί ν’ ασχοληθεί με το τόσο 
σημαντικό θέμα της Στερεοχημείας των Οργανικών μορίων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στοιχεία στερεοϊσομέρειας, εκπαιδευτικό λογισμικό, 
τρισδιάστατα, animation, ασκήσεις 

 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να γίνει η 

διδασκαλία της στερεοϊσομέρειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και 
εποικοδομητική. Οι επιμέρους στόχοι αναφέρονται σε συγκεκριμένες πτυχές της 
εργασίας και μερικοί από αυτούς είναι: 

 Να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή στο να μελετήσει τη δύσκολη αυτή 
ενότητα. 

 Να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το διδάσκοντα. 
 Να συνδέσει το κεφάλαιο αυτό με θέματα από την καθημερινή ζωή. 
 Να μπορεί ο μαθητής: 

• Να διατυπώνει τους ορισμούς των εννοιών που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της 
στερεοϊσομέρειας. 
Να αναγνωρίζει αν • υπάρχει ασύμμετρο άτομο C ή γενικά στερεογονικό κέντρο 
σε μία ένωση. 

mailto:gk1966@yahoo.com
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• Να εξηγεί την ύπαρξη της οπτικής ενεργότητας. 
Να περιγράφει • τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των στερεοϊσομερών.  

. 

 μιας ένωσης και να τα 

ι τα γεωμετρικά ισομερή ως cis, trans ή E,Z. 

• 

ν έκανε. 
 
Ο Α ΙΣΜΙΚΟΥ 

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην 
σομέρειας, με επιμέρους 

διδα

τητες εναντιομερών 
ητα 

 D ή L 

 προβολών Fischer 
ολές Fischer 

Στην δεύ ται μια προσπάθεια ελέγχου των γνώσεων που αποκόμισε ο 
χρήστης  κεφάλαιο της στερεοϊσομέρειας, με τη χρήση ασκήσεων. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
 η πλοήγηση είναι και 

ι: 

σικές ιδιότητες εναντιομερών. 
ς εναντιομερών. Ονομασία άνθρακα ως 
Ο

• Να γράφει τα μόρια με τύπους προβολών Fischer
• Να χαρακτηρίζει στερεογονικά κέντρα ως D, L ή R, S. 
• Να βρίσκει τον αριθμό των στερεοϊσομερών

χαρακτηρίζει. 
• Να εξηγεί την ύπαρξη γεωμετρικής ισομέρειας ως  είδος διαστερεομέρειας και 

να χαρακτηρίζε
• Να απαντάει στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος του λογισμικού. 

Να ελέγχει την απάντησή του 
• Να ανατρέχει σε οποιαδήποτε ενότητα εύκολα  
• Να κατανοεί το λάθος που τυχό

ΡΓ ΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓ

πρώτη ενότητα γίνεται διδασκαλία των στοιχείων στερεοϊ
κτικές υποενότητες τις ακόλουθες: 

• Εισαγωγή  
• Εναντιομέρεια 
• Φυσικές ιδιό
• Οπτική ενεργότ
• Χημικές ιδιότητες εναντιομερών 
• Ονομασία άνθρακα ως
• Ονομασία άνθρακα ως R ή S 
• Ονομασία άνθρακα ως R ή S μέσω
• Επιτρεπτές αλλαγές στις προβ
• Διαστερεομέρεια 
• Συμπεράσματα 

τερη ενότητα, γίνε
 αναφορικά με το

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
χαρακτηρίζεται από ευκολία στην πλοήγηση. Γι΄ αυτό το σκοπό
καθοδηγούμενη για το χρήστη. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με το κατάλληλα επιλεγμένο 
μενού και την μπάρα πλοήγησης, Συγκεκριμένα : 
 Το μενού περιέχει πέντε επιλογές (αρχείο, ενότητες, ερωτήσεις, βιβλίο, βοήθεια). 
Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές περιλαμβάνε

• Αρχείο: Εγκατάσταση, τερματισμός. 
• Ενότητες:1Εισαγωγή. Εναντϊομέρεια. Φυ

Οπτική ενεργότητα. Χημικές ιδιότητε
D ή L. Ονομασία άνθρακα ως R ή S. νομασία άνθρακα ως R ή S μέσω 
προβολών Fischer. Επιτρεπτές αλλαγές στις προβολές Fischer. 
Διαστερεομέρεια. Συμπεράσματα. 
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• 
• όλο το κείμενο) 

 ει στην καθοδηγούμενη 
εναλ γ ώστε να γίνεται ευκολότερη η μελέτη κάθε κεφαλαίου. 
πίσης υ

ν

Ερωτήσεις: Ερωτήσεις. 
Βιβλίο: Βιβλίο.(όπου αναγράφεται 

• Βοήθεια: Βοήθεια. 
Η μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης βοηθά

λα ή των σκηνών έτσι, 
Ε πάρχουν κουμπιά που οδηγούν στην προβολή των animations και 
τρισδιάστατων που είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση αυτών που 
εξετάζονται σε κάθε σκηνή όπως φαίνεται στη  επόμενη εικόνα. 
 

 

μα το εκπαιδευτικό λογισμικό περιλαμβάνει: 
 
Ακό

 Τρισδιάστατα γραφικά με ελεύθερη περιστροφή (η τελευταία 
χρήση των τρισδιάστατων γίνεται 

αθώς και πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο shift. 

λήκτρο ctrl. 

επιτυγχάνεται με τη χρήση ποντικιού). Η 
ως εξής: 
Περιστροφή: Γίνεται με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σύρσιμο. 
Μετακίνηση: Γίνεται με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σύρσιμο κ
Μεγέθυνση-σμίκρυνση: Γίνεται με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και σύρσιμο καθώς και πατώντας ταυτόχρονα το π
Ανάλυση: Γίνεται με πατημένο το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και σύρσιμο 
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 Animations και τρισδιάστατα, που διευκολύνουν στην πλήρη κατανόηση 
των δύσκολων εννοιών της στερεοϊσομέρειας. Για παράδειγμα, στο σχήμα 
που ακολουθεί εξηγείται ότι το επίπεδα πολωμένο φως μπορεί να θεωρηθεί 
ως αποτέλεσμα δύο κυκλικά πολωμένων, σε φάση ακτίνων, της ίδιας 
συχνότητας και του μισού πλάτους ταλάντωσης η κάθε μια. Τα ηλεκτρικά 
ανύσματα των ακτίνων αυτών συμβολίζονται με ΕR και EL και ακολουθούν 
ελικοειδείς δρόμους αντίθετης χειρομορφικότητας 2 όπως φαίνεται στο σχήμα 
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 Εφαρμογές της στερεοϊσομέρειας με παραδείγματα από την καθημερινή 
ζωής όπως: Στον κύκλο της όρασης η ισομερείωση της trans-ρετινάλης σε 
cis-ρετινάλη και η αλλαγή σχήματος του μορίου που αυτή συνεπάγεται, είναι 
υπεύθυνη για τη διαδικασία της όρασης 3.  

 
 

Στην περίπτωση του φαρμάκου  «θαλιδομίδη»4, όπου το R-ισομερές 
παρουσιάζει καταπραϋντική και υπνωτική δράση, ενώ το εναντιομερές του S  
προκαλεί τερατογένεση, όταν χορηγηθεί σε εγκύους.  Τα δυο εναντιομερή της 
θαλιδομίδης φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί 
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 Ε-book (σε μορφή PDF). Το τελευταίο δημιουργήθηκε με την βοήθεια 
τρισδιάστατων βίντεο και γραφικών έτσι, ώστε ο χρήστης να μπορεί να τρέξει 
μέσα στην εφαρμογή, καθώς και να τυπώσει οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί. 
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 Παράθεση ασκήσεων με δυνατότητα ελέγχου της σωστής απάντησης. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξασκείται και να επιβεβαιώνει αν έγινε η 
σωστή εμπέδωση των όσων μελέτησε παραπάνω. Με την επιλογή μιας 
λανθασμένης απάντησης εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη «Λάθος», ενώ αν η 
απάντηση που δόθηκε είναι σωστή εμφανίζεται η λέξη «Σωστά». Και στις 
δύο περιπτώσεις ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος, που αντιστοιχεί στη 
σωστή ή τη λάθος απάντηση. Ένα παράδειγμα άσκησης φαίνεται στο σχήμα  
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