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� Asymmetric centerAsymmetric centerAsymmetric centerAsymmetric center – sp3 carbon with 4 
different groups attached

� Optical activityOptical activityOptical activityOptical activity – the ability to rotate the 
plane of plane –polarized light

� ChiralChiralChiralChiral compoundcompoundcompoundcompound – a compound that is � ChiralChiralChiralChiral compoundcompoundcompoundcompound – a compound that is 
optically active (achiral compound will 
not rotate light)

� PolarimeterPolarimeterPolarimeterPolarimeter – device that measures the 
optical rotation of the chiral compound
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� સયંોજનો તલ�વુી�તૂ �કાશ(plane polarized

light) ના સમતલ�ુ ં �લોકવાઇઝ અથવા એ�ટ  
�લોકિવઝ "દશામા ં $મણ કર' તેવા સયંોજનોને 
�કાશ")યાશીલ સયંોજનો કહ'વાય છે. 
આ.ણુધમ0ને �કાશ")યાશીલતા કહ' છે.

��	к �����:��	к �����:
� અ1ઓુઅથવા 3ફટ કો ને તેમના અર સામાનંા 
�િત5બ7બ ઉપર આ:યારોિપત ન કર  શકાય , 
મા< તેવા અ1ઓુ અથવા 3ફટ કો �કાશ 
")યાશીલતા ધરાવે છે.અર સામાનંા �િત5બ7બ 
સાથે આ:યારોપણ ના થઇ શક' તે .ણુધમ0ને 
આ=વીક અસમતા કહ' છે.



��� к����: (Asymmetric carbon): 
 
•� કાબ0ન પરમા1 ુ સાથે ચાર અલગ સ@હૂો 
અથવા પરમા1ઓુ જોડાયેલ હોય તેવા 
કાબ0નને અસમ કાબ0ન કહ' છે. 
  
•અસમ કાબ0ન ની હજર  ને કારણે ક રાલીટ  •અસમ કાબ0ન ની હજર  ને કારણે ક રાલીટ  
ઉદભવે છે.

•કાબ0નીક સયંોજનોમા ં �કાશ ")યાશીલતાના 
.ણુધમ0 માટ'� ુ ં સૌથી મહDવ�ુ ં કારણ અસમ 
કાબ0નની હાજર  છે.



 
к���
	�� (Chiraality): 

•� અ1 ુ તેના અર સામાનંા �િત5બ7બ ઉપર 
આ:યારોિપત (superimpose) ના કર  શકાય તેઓ 
ક રાલીટ  નો .ણુધમ0 ધરાવે છે તેમ કહ'વાય છે. 
 
•ઇનEશીઓમસ0ના અF3તDવ માટ' ક રાલીટ  એ જGર  
 
•ઇનEશીઓમસ0ના અF3તDવ માટ' ક રાલીટ  એ જGર  
અને Hરૂતી જGર યાત છે.
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•� અ1 ુતેના અર સામા ંદ'ખાતા �િત5બ7બ ઉપર 
આ:યારોિપત ના થઇ શક' તે અ1 ુ�કાશ ")યાશીલ 
હોય છે.
•જો અ1 ુમા (૧) સિંમિત તલ: ( Plane of symmetry) σ

(૨) સિંમિત ક'�M: ( inversion centre) i
(૩) અયોOય પ"ર$મણ ધર  એટલે ક' rotation

reflection axis Sn  માથંી કોઇપણ એક અથવા વધાર' 
(૩) અયોOય પ"ર$મણ ધર  એટલે ક'
reflection axis Sn  માથંી કોઇપણ એક અથવા વધાર' 
સિંમિત તDવ હાજર તો અ1 ુ સિંમિતય ( symmetric)

કહ'વાય છે અને તેથી તેમા ંક રાલીટ  ગેરહાજર હોય છે. 

•જો અ1મુા ંઉપરના <ણે તDવો ગેરહાજર હોય તો અ1 ુ
ક રાલીટ  ધરાવે છે અને તેથી તે �કાશ")યાશીલ હોય 
છે.



Plane-polarized light is composed of waves 
that vibrate in only one plane.

Chapter 5 7



� Enantiomers rotate the plane of polarized 
light in opposite directions, but same 
number of degrees. 

Chapter 5 8



Chirality

• “Handedness”: Right-hand glove 
does not fit the left hand.

• An object is chiralchiralchiralchiral if its mirror image 
is different from the original object. 



� Mirror images that can be superposed are 
achiralachiralachiralachiral (not chiral).

Chapter 5 10



EnantiomersEnantiomersEnantiomersEnantiomers:  Compounds that are 
nonsuperimposable mirror images.  Any 
molecule that is chiral must have an 
enantiomer.

Chapter 5 11



� Also called asymmetric carbon atom.
� Carbon atom that is bonded to four different 

groups is chiral.
� Its mirror image will be a different 

compound (enantiomer). compound (enantiomer). 



� An asymmetric carbon atom is the most 
common example of a chiralitychiralitychiralitychirality centercentercentercenter.... 

� Chirality centers belong to an even broader 
group called stereocenters. A stereocenterstereocenterstereocenterstereocenter
(or stereogenic atom) is any atom at which (or stereogenic atom) is any atom at which 
the interchange of two groups gives a 
stereoisomer. 

� Asymmetric carbons and the double-bonded 
carbon atoms in cis-trans isomers are the 
most common types of stereocenters.



Asymmetric carbon atoms are examples of chirality centers, which 
are examples of stereocenters.



Take this mirror image and try to Take this mirror image and try to Take this mirror image and try to Take this mirror image and try to 
superimpose it on the one to the superimpose it on the one to the superimpose it on the one to the superimpose it on the one to the 

left matching all the atoms.  left matching all the atoms.  left matching all the atoms.  left matching all the atoms.  
Everything will match.Everything will match.Everything will match.Everything will match.

When the images can be superposed, the 
compound is achiralachiralachiralachiral.
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• ડાઇ "ફનાઇલ મા ંબે�ઝીનના બે વલયો એકજ સહ સયંોજક 

બધંથી જોડાયેલા હોય છે. 

• Pુફલર નામ ના ંવૈRાિનક' તે� ુબધંારણ SચૂTU ુહV ુ.ં 

• ડાઇફ નાઇલ ના સહઅWીય બધંારણમા ંબે ફ નાઇલ વલયો 

તેમને જોડતા  િસ7ગલ બધંની આસપાસ @�ુત પ"ર$મણ કર  તેમને જોડતા  િસ7ગલ બધંની આસપાસ @�ુત પ"ર$મણ કર  

શક' છે. પ"રણામે તેમની સમતલીય રચના ઉપરાતં ઘણીબધી 

રચનાઓ શY બને છે.  

• એકજ અ1નુી અવકાશમા ંZુદ  Zુદ  ગોઠવણ ક' � બધંના 

પ"ર$મણથી અથવા બધંના વળ ઉ]વે છે અને તેઓ 

એકબી^મા ંપ"રવત0નશીલ હોય છે તેને ક�ફોમ0ર કહ' છે.



• એક �કાના0 કો�ફોમ0ર �ુ ં એકબી^મા ં Gપાતંર થવા માટ' જGર  શF�ત 
અવરોધ �ુ ં@_ૂય � સ")યકરણશF�ત તર ક' ઓળખાય છે તે `બૂજ નabુ ં
હોયા છે. આથી આવા કો�ફોમ0ર�ુ ંએકબી^મા ંસહ'લાઇ થી પ"રવત0ન થાય 
છે.  
• તેથી જો તેમ�ુ ંઅલગીકરણ કરવામા ંઆવે તો તેમના cતરપ"રવત0ન 
માટ'નો શF�ત અવરોધ વધારવો પડ'. આ માટ' C-C બધંની આસ પાસ 
@�ુત પ"ર$મણ િનયિં<ત કરbુ ંપડ'. આ માટ' નીચેના પર બળો ઉપયોગી 
થાય છે.. થાય છે.. 
(૧)  અવકાશીય અવરોધ: ડાઇફ નાઇલના 3થાનમા ંમોટા કદવાળા સ@હૂો 
�વાક' Vિૃતયક fUટુાઇલ, -SO3H, -NO2, -Br, -COOH, -COOR 
વગેર' હાજર હોય તો સમતલીય રચનામા ં વધાર' અવકાશીય અવરોધ 
ઉ]વે છે. પ"રણામે બે ફ નાઇલ વલયો એકબી^ને કાટ`ણૂે ગોઠવાય છે. 
તેને લીધે એક બીa રચનામા ં પ"રવત0ન પામવા વધાર' સ")યકરણ 
શF�તની જGર પડ' છે અને તેને લીધે 3થાયીDવ વધે છે. � આગળની 
3લાઇડમા ંદશા0TU ુછે.  

















એ5લન સયંોજનો

એ5લન સયંોજનો બે )િમક () ghબધં ધરાવતા ડાઇન છે. 

એ5લનમા ંઆવેલા બે iિતમ િમિથલીન સ@હૂોના કાબ0ન �ુ ંસકંરણ �કાર�ુ ં

jયાર' વkચે આવેલા કાબ0ન�ુ ંસકંરણ �કાર�ુ ંહોય છે.   

એ5લનમા ંઆવેલા બનંે gh બધં ના Π વાદળો એકબી^ ને કાટ`ણૂે હોય છે. 

�થી બનંે િમિથલીન સ@હૂોના તલ પણ એક બી^ ને કાટ`ણૂે આવેલા હોય �થી બનંે િમિથલીન સ@હૂોના તલ પણ એક બી^ ને કાટ`ણૂે આવેલા હોય 

છે. 

એ5લનમા ં બનંે િમથીલીન સ@હૂોને સમાવતા પર3પર લબં એવા સમતલો 

આરસી તલ બને છે. તેથી એ5લન સમ છે. અને તેથી �કાશ અ")યાશીલ છે. 

જો એ5લનના ચાર હાઇlોજન અ�ય સ@હૂો વડ' એવી ર તે િવ3થાિપત થયા 

હોયા ક' �થી અ1ુ ંમા ંસિંમિત તDવો હાજર ના હોય તો તે અસમ બને છે અને 

�કાશ ")યાશીલ પણ બને છે. � આગળની 3લાઇડમા ંદશા0વેલ છે. 
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