
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
III. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εικόνα του ατόμου που είναι τόσο γνωστή, δηλαδή ο πυρήνας και γύρω του σε τροχιές τα 
ηλεκτρόνια σαν πλανήτες (το πρότυπο του Rutherford και του Bohr) δεν έχει καμιά σχέση 
με την πραγματική κατάσταση του ατόμου, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Erwin 
Schrödinger (Έρβιν Σρέντινγκερ) το 1926, και την εξίσωση των τροχιακών που περιγράφει 
την δομή του ατόμου.

Η κβαντομηχανική επέφερε σαρωτικές αλλαγές των ιδεών για την συμπεριφορά της ύλης 
σε ατομικό επίπεδο και αναγέννησε τη θεωρητική χημεία σχετικά με την μορφή του 
ατόμου, τον τρόπο ανάπτυξης δεσμών, τα σχήματα των μορίων, τους μηχανισμούς των 
αντιδράσεων κτλ.
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Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Η γέννηση της κβαντομηχανικής βασίστηκε στις ιδέες λαμπρών ερευνητών που η 
σημαντικότερες είναι:

• Η κβάντωση της ενέργειας. (Max Planck 1900)

• Η κυματοσωματιδιακή θεωρία. (Louis De Broglie 1924)

• Η αρχή της αβεβαιότητας. (Werner Heisenberg 1925)

• Η εξίσωση του Schrodinger. (Årwin Schrodinger 1926)

Η κβάντωση της ενέργειας. (Max Planck 1900)
Ο Planck διατύπωσε την υπόθεση ότι η φωτεινή ενέργεια που 
ακτινοβολείται από ένα θερμαινόμενο σώμα (ακτινοβολία μέλανος 
σώματος) δεν εκπέμπεται κατά συνεχή ροή αλλά σε μορφή 
αυτοτελών ποσοτήτων που είναι ανάλογες προς τη συχνότητα του 
εκπεμπόμενου φωτός. Η θεωρία όμως αυτή δεν απέκτησε κάποια 
επεξηγηματική σημασία παρά μόνο πέντε χρόνια μετά όταν το 1905 ο 
Αϊνστάιν  πρότεινε την ύπαρξη "κβάντων φωτός", δηλαδή φωτονίων. 

Εφωτονίου = h·f

Η κυματοσωματιδιακή θεωρία (Louis De Broglie 1924)
Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό 
της κβαντικής θεωρίας, και μία ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με 
την κλασική θεώρηση της φύσης. Συνίσταται στο γεγονός ότι οι 
θεμελιώδεις οντότητες της φύσης παρουσιάζουν και κυματική και 
σωματιδιακή συμπεριφορά.

Όπως το ηλεκτρομαγνητικό κύμα έχει και σωματιδιακή φύση 
(φωτόνιο) , έτσι και κάθε κινούμενο σωματίδιο μπορεί να έχει και 
κυματική υπόσταση.

Το μήκος κύματος του κινούμενου σωματιδίου είναι:

λ=
h
p
=
h
m⋅υ

λ=μήκος κύματος, 

p=ορμή, 

m=μάζα, 

υ=ταχύτητα

Η πειραματική απόδειξη της κυματοσωματιδιακής θεωρίας ήρθε αργότερα το 1927 όταν 
διαπιστώθηκε από τους Davisson και Germer και πειραματικά ότι τα κινούμενα ηλεκτρόνια
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συμπεριφέρονται  και ως κύματα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κινούμενη δέσμη 
ηλεκτρονίων έχει την ιδιότητα να περιθλάται (χαρακτηριστική ιδιότητα των κυμάτων) όταν
περνά από κρυσταλλικά πλέγματα, ιδιότητα που βρήκε  εφαρμογή στην λειτουργία των 
ηλεκτρονικών μικροσκοπίων.

Υπολογισμός του μήκους κύματος de Broglie. (παράδειγμα από το μικρόκοσμο)
Ένα ηλεκτρόνιο που έχει επιταχυνθεί από τάση V=100volts αποκτά ταχύτητα:

1
2
mυ2=qV ⇒ υ=√

2qV
m

⇒ υ=√ 2⋅1,6⋅10
−19C⋅100Volts

9,1⋅10−31Kg
⇒ υ=6⋅10−6m /s

Tο αντίστοιχο μήκος κύματος De Broglie είναι:

λ=
h
m⋅υ

=
6,626⋅10−34 J⋅s

9,1⋅10−31Kg⋅6⋅106m /s
=1,2⋅10−10m

Υπολογισμός του μήκους κύματος de Broglie. (παράδειγμα από τον μακρόκοσμο)
Μια κινούμενη μπάλα με μάζα m=0,15kg και ταχύτητα υ=40m/sec  έχει μήκος κύματος De 
Broglie:

λ=
h
m⋅υ

=
6,626⋅10−34 J⋅s
0,15 Kg⋅40m /s

=1,1⋅10−34m

Το μήκος κύματος αυτό υπολείπεται πολύ ακόμα και από τη  διάμετρο του πυρήνα που είναι της
τάξης 10-14m . 
Γενικότερα, στον μακρόκοσμο δεν έχει νόημα η κυματική φύση των κινουμένων σωμάτων 
γιατί είναι αδύνατον να  ανιχνευθεί ο κυματικός τους χαρακτήρας. 

Τα ατομικά ηλεκτρόνια και η κυματική τους συμπεριφορά
Επειδή στα ατομικά πρότυπα τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα θα περίμενε 
κανείς να υπάρχει ένα κύμα de Brogle λόγω της κίνησης τους.

Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί η κίνηση του ηλεκτρόνιου στο άτομο είναι περιορισμένη 
γύρω από τον  πυρήνα του ατόμου, έτσι ώστε ως κύμα να «συναντά» τον εαυτό του και να 
δημιουργείται στάσιμο κύμα. 

Η δημιουργία στάσιμου κύματος, δεν αποδεικνύεται θεωρητικά αλλά είναι μια εμπειρική 
παραδοχή που χρησιμοποιεί η κβαντομηχανική γιατί συμφωνεί με πειραματικές μετρήσεις
στα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονίου.

• Εξασφαλίζει την μη μετάδοση ενέργειας κατά την κίνηση του ηλεκτρονίου.

- 3 -



III. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

• Προσδίδει στα ηλεκτρόνια των ατόμων διακριτές στάθμες ενέργειας.

Η αρχή της αβεβαιότητας (Werner Heisenberg 1925)
Η αρχή της απροσδιοριστίας ή διαφορετικά αρχή της αβεβαιότητας 
είναι βασικό αξίωμα της Κβαντικής Μηχανικής που διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά το 1927 από τον Werner Heisenberg (Βέρνερ 
Χάιζενμπεργκ, 1901 - 1976). 

Σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας είναι αδύνατο να 
μετρηθεί ταυτόχρονα και με ακρίβεια, ούτε πρακτικά, ούτε και 
θεωρητικά η θέση και η ταχύτητα, ή ορμή, ενός σωματιδίου.

Εν αντιθέσει με την αρχή της αιτιοκρατίας, σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας 
υπάρχουν γεγονότα των οποίων η εκδήλωση δεν υπαγορεύεται από κάποια αιτία.

Η απροσδιοριστία αυτή δεν αναφέρεται στην ανικανότητα του ανθρώπου να παρατηρήσει 
ορισμένα φαινόμενα στον μικρόκοσμο αλλά σε μία πραγματική ιδιότητα του Φυσικού 
Κόσμου, η οποία εμφανίζεται και πειραματικά. Ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτή την 
αβεβαιότητα στην καθημερινότητα είναι ότι εμφανίζεται σε πολύ μικρή κλίμακα και 
γίνεται κυρίως εμφανής στον μικρόκοσμο.

Έτσι για το ηλεκτρόνιο ισχύει ότι:

Είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος καθορισμός της θέσης και της ορμής του ηλεκτρονίου.

Δx⋅Δpx≥
h
2π

Δx=σφάλμα καθορισμού θέσης.
Δpx =σφάλμα καθορισμού ορμής.

Καταργούνται όλα τα πλανητικά πρότυπα του ατόμου που βασίζονται στον καθορισμό των 
τροχιών των ηλεκτρονίων γύρο από τον πυρήνα, αφού ο καθορισμός της τροχιάς 
συνεπάγει και  τον ταυτόχρονο καθορισμό της θέσης, της ορμής.

Η εξίσωση του Schrodinger (Årwin Schrödinger 1926)
H εξίσωση Schrodinger  ( Σρέντινγκερ) είναι μία διαφορική εξίσωση 
η οποία προτάθηκε από τον Αυστριακό φυσικό Årwin Schrödinger το 
1925 και δημοσίευσε το 1926, για να περιγράψει τη χρονική και 
χωρική εξάρτηση κβαντομηχανικών συστημάτων. 

Παίζει κεντρικό ρόλο στην κβαντομηχανική θεωρία, με σημασία 
ανάλογη του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στην κλασσική μηχανική.

Η κυματική εξίσωση του Schrodinger είναι ο θεμελιώδης νόμος που 
εμπεριέχει τόσο την κυματοσωματιδιακή θεωρία όσο και την αρχή 
απροσδιοριστίας και προσαρμόζεται στα διάφορα συστήματα του 
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μικρόκοσμου.

Η κυματική εξίσωση στην κβαντομηχανική είναι ένας εμπειρικός βασικός νόμος που 
επαληθεύεται πειραματικά.

Από την επίλυση της, προκύπτουν οι κυματοσυναρτήσεις  που δίνουν τις κυματικές 
συμπεριφορές των σωματιδίων του μικρόκοσμου. 

Η εφαρμογή της  κυματικής εξίσωσης Schrodinger στα άτομα, γίνεται αφού επιλέξουμε το 
στάσιμο κύμα σαν πρότυπο της  ηλεκτρονικής κατάστασης

Η επίλυση της εξίσωσης Schrodinger είναι δυνατόν να γίνει μόνο για το άτομο του 
υδρογόνου, οι λύσεις της εξίσωσης για το άτομο του υδρογόνου ονομάζονται ατομικά 
τροχιακά (atomic orbital  AO) και συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα ψ 

Τα ΑΟ  μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη προσέγγιση και στα πολυηλεκτρονικά 
άτομα

• Τα ΑΟ είναι στην ουσία συναρτήσεις E=ψ(x, y, z) που συσχετίζουν την ενέργεια Ε 
του ηλεκτρονίου με τις συντεταγμένες x, y, z των θέσεων που μπορεί να βρεθεί το 
ηλεκτρόνιο του υδρογόνου

• Σε κάθε ΑΟ  ψ1 , ψ2 , ψ3 … αντιστοιχεί  μία μόνο ενέργεια Ε1 , Ε2 , Ε3 … δηλαδή η 
ενέργεια των τροχιακών είναι κβαντισμένη

• Όταν δύο ή περισσότερα ατομικά τροχιακά έχουν την ίδια ενέργεια τότε 
ονομάζονται εκφυλισμένα τροχιακά

• Τα ατομικά τροχιακά υπάρχουν δυνητικά

Τονίζεται ότι τα ατομικά τροχιακά (ψ) δεν έχουν φυσική σημασία, είναι μαθηματικές 
συναρτήσεις, λύσεις της εξίσωσης Schrodinger για το άτομο του υδρογόνου και έχουν  για 
τις διάφορες συντεταγμένες x, y, z των θέσεων του ηλεκτρονίου θετικές ή αρνητικές τιμές

Το τετράγωνό του τροχιακού (ψ2) έχει φυσική σημασία και δίνει την πιθανότητα που έχει 
το ηλεκτρόνιο να βρεθεί σε κάποιες θέσεις γύρο από τον πυρήνα. 

Το ηλεκτρονικό νέφος
Σύμφωνα με τη θεωρία της αρχής της αβεβαιότητας και των ατομικών τροχιακών, δεν 
μπορούμε να μιλάμε πλέον για τροχιά του ηλεκτρονίου γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
με ακρίβεια την θέση και την ταχύτητα του, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε την 
πιθανότητα να βρίσκεται σε ένα σημείο του χώρου με συντεταγμένες (x, y, z) που 
προκύπτει από την λύση της εξίσωσης  Schrodinger.
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Έτσι η αναπαράσταση του ηλεκτρονίου γίνεται με την έννοια του ηλεκτρονικού νέφους.

Το ηλεκτρονικό νέφος αποδίδεται με τον πυρήνα μέσα σε ένα νέφος στιγμάτων όπου,  τα 
στίγματα είναι πυκνά στις θέσεις που έχει μεγάλη πιθανότητα (μεγάλη τιμή ψ2) να βρεθεί 
το ηλεκτρόνιο.

Ειδικότερα το -eψ2  εκφράζει την ηλεκτρονική πυκνότητα του καλούμενου ηλεκτρονικού 
νέφους.

Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών  με πυκνότητα χρώματος

Το ηλεκτρονικό νέφος αποδίδεται και με πυκνότητα χρώματος 

που ισοδυναμεί με την ηλεκτρονική πυκνότητα

Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφών με οριακές καμπύλες

Οι οριακές καμπύλες περιέχουν το 90% - 99% της ηλεκτρονικής πυκνότητας και αποδίδουν 
το σχήμα και το σχετικό μέγεθος του ηλεκτρονικού νέφους. 

Τονίζεται ότι τα ηλεκτρονικά νέφη δεν έχουν όρια γιατί η πιθανότητα να βρεθεί το 
ηλεκτρόνιο μηδενίζεται σε άπειρη απόσταση από τον πυρήνα. Έτσι οι οριακές καμπύλες  
αποδίδουν το χώρο με τη μέγιστη ηλεκτρονική πυκνότητα 90-99% . 
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Η αναπαράσταση των ηλεκτρονικών νεφώνμε γραφικές παραστάσεις

Η γραφική παράσταση επιδεικνύει πώς 
μεταβάλλεται η πιθανότητα ψ2 με την απόσταση r
από τον πυρήνα. 

Το τροχιακό δεν είναι ηλεκτρονικό νέφος
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