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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ

Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο ατομικό πρότυπο του Bohr ο κύριος κβαντικός αριθμός (n) εισάγεται αυθαίρετα, για 
τον καθορισμό της ενεργειακής στάθμης του ηλεκτρονίου. 

Στην κβαντομηχανική εισάγονται τρεις κβαντικοί αριθμοί για τον καθορισμό της 
κατανομής του ηλεκτρονιακού νέφους (ατομικού τροχιακού). Οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί 
προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου και 
είναι:

• ο κύριος κβαντικός αριθμός (n)

• ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή αζιμουθιακός (l)  

• ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός m( l)

Κάθε δυνατή τριάδα κβαντικών αριθμών (n, l, m l) οδηγεί σε μια λύση της εξίσωσης 
Schrödinger, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο τροχιακό του ατόμου.
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ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
• Σε κάθε Ατομικό Τροχιακό (ΑΟ) αντιστοιχεί μια τριάδα κβαντικών αριθμών  n, l, ml 

και αντίστροφα

• Οι κβαντικοί αριθμοί δεν εισάγονται αυθαίρετα (όπως έγινε στο πρότυπο του Bohr),
αλλά προκύπτουν σαν απαίτηση κάθε παραδεκτής λύσης (τροχιακoύ), της εξίσωσης
του Schrodinger για το άτομο του υδρογόνου

• Οι κβαντικοί αριθμοί σχετίζονται με σημαντικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονίου

• Οι κβαντικοί αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα πολυηλεκτρονικά 
άτομα ή ιόντα

1ος ή κύριος κβαντικός αριθμός (n)
Παίρνει ακέραιες τιμές 1, 2, 3, . . . , n

Όσο μεγαλώνει ο κύριος κβαντικός αριθμός τόσο:

• μεγαλώνει η ενέργεια  του τροχιακού

• μεγαλώνει το μέγεθος του  τροχιακού

• μικραίνει η έλξη ηλεκτρονικού νέφους και πυρήνα

2ος  ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός ( l )
Παίρνει ακέραιες τιμές  0, 1, 2, . . . , n-1

• Ο 2ος κβαντικός αριθμός (l) σχετίζεται  με τις δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρονικών 
νεφών και γι’  αυτό καθορίζει την μορφή των ηλεκτρονικών νεφών 

• Σχετίζεται με την ενέργεια  του τροχιακού μόνο στα πολυηλεκτρονικά άτομα ή 
ιόντα 

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο κβαντικός αριθμός (l) τόσο μεγαλώνει η ενέργεια του 
τροχιακού 

Για τις διάφορες τιμές του κβαντικού αριθμού (l) συμβολίζουμε τα τροχιακά με  γράμματα 
ως εξής: 

τιμή 2ου κβαντικού  (l) 0 1 2 3 4

συμβολισμός τροχιακού s p d f g
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Αν μπροστά από τα  γράμματα s, p, d, … υπάρχει αριθμός, τότε αυτός υποδηλώνει τον 1ο 
κβαντικό αριθμό (n) του τροχιακού . 

π. χ. με τον συμβολισμό 2s εννοούμε τροχιακό με n=2 και l=0, 

        με τον συμβολισμό 3d εννοούμε τροχιακό με n=3 και l=2  κ.λ.π.

3ος  ή μαγνητικός κβαντικός αριθμός ( ml )
Παίρνει ακέραιες τιμές –l … 0 … +l 

• Σχετίζεται  με το μαγνητικό πεδίο λόγω της περιφοράς του ηλεκτρονίου

• Καθορίζει τον προσανατολισμό του τροχιακού

Όταν το l είναι ίσο με 0 η μόνη δυνατή τιμή του ml είναι το 0, και δεν υπάρχει κάποιος 
προσανατολισμός του τροχιακού. Τότε το τροχιακό έχει σφαιρικό σχήμα.

Αν το l είναι ίσο με 1, τότε έχουμε τρεις διαφορετικές δυνατές τιμές για το ml  και τρεις 
διαφορετικούς προσανατολισμούς στον χώρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

4ος  ή μαγνητικός κβαντικός αριθμός ( ms )
Παίρνει τιμές  +½  ή  -½

• Δεν χαρακτηρίζει το τροχιακό αλλά το ηλεκτρόνιο.

• Σχετίζεται με το  μαγνητικό πεδίο του ηλεκτρονίου λόγω της ιδιοπεριστροφής του.

- 3 -



IV. ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ

Στιβάδες και υποστιβάδες
Στιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών που έχουν τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό (n) 

Υποστιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών που έχουν τους ίδιους κύριους κβαντικούς 
αριθμούς (n) και (l)

Παράδειγμα: Η στοιβάδα Μ (n=3) έχει τρεις υποστοιβάδες, την 3s, 3p, 3d. 

Τα s τροχιακά
Τα s τροχιακά έχουν όλα σφαιρική συμμετρία

Όσο μεγαλώνει η στοιβάδα (δηλαδή ο κύριος κβαντικός αριθμός) τόσο μεγαλώνει το 
μέγεθος του τροχιακού.
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Κομβικές επιφάνειες στα 2s, 3s, … τροχιακά
Οι κομβικές επιφάνειες είναι οι επιφάνειες όπου η ηλεκτρονική πυκνότητα είναι μηδενική.

Οι κομβικές επιφάνειες εξηγούν τα σχήματα των υβριδικών τροχιακών.

Τα p τροχιακά
Τα p τροχιακά  έχουν όλα σχήμα δύο λοβών . Ο ένας λοβός αντιστοιχεί στις θετικές τιμές 
της κυματοσυνάρτησης Ψ ενώ ό άλλος στις αρνητικές.

Τα p ηλεκτρονικά νέφη  έχουν το ίδιο σχήμα με τα τροχιακά αλλά είναι περισσότερο 
εκτεταμένα κατά την διεύθυνση του άξονά τους
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Στα  p τροχιακά υπάρχει, μεταξύ των λοβών, ένα επίπεδο με μηδενική ηλεκτρονική  
πυκνότητα που ονομάζεται κομβικό επίπεδο.

To κομβικό επίπεδο παίζει μεγάλο ρόλο στη χημική δραστικότητα και ιδιαίτερα στο 
σχηματισμό και την ισχύ των ομοιοπολικών δεσμών

Τα d τροχιακά
Τα d τροχιακά δεν έχουν όλα την ίδια μορφή. 

Τα d τροχιακά έχουν πολλές κομβικές επιφάνειες

Τα f τροχιακά
Τα f τροχιακά - όπως τα d τροχιακά  δεν έχουν όλα την ίδια μορφή

Τα f τροχιακά έχουν και αυτά
πολλές κομβικές επιφάνειες. 
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