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Ατομική Δομή 
Ι. Η Ανακάλυψη του Ηλεκτρονίου και του Πυρήνα                                                                                   
ΙΙ. Η Αναγκαιότητα της Κβαντομηχανικής                        

Η Διττή φύση Κύμα-Σωματίδιο της Ύλης και του Φωτός 
Ι.Η Κυματική φύση του Φωτός, οι Ιδιότητες των Κυμάτων                                                                        
ΙΙ.Η Σωματιδιακή φύση του Φωτός, το Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο                                                                  
ΙΙΙ.Η Κυματική Φύση της Ύλης                                                                                                   

Η Εξίσωση του  Schrödinger

Οι Κυματοσυναρτήσεις του Ατόμου του Υδρογόνου (Τροχιακά)
Ι. Κυματοσυναρτήσεις (Τροχιακά) του Ατόμου του Υδρογόνου                                                                                          
ΙΙ. Σχήμα και Μέγεθος των  s και p Τροχιακών                                                                                                                    
ΙΙΙ. Το  Spin του Ηλεκτρονίου και η Απαγορευτική Αρχή του  Pauli
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Τα άτομα αποτελούνται από ηλεκτρόνια, πρωτόνια και
νετρόνια τα οποία κατά συνέπεια αποτελούν τα θεμελιώδη
συστατικά της ύλης

Σωματίδιο Σύμβολο
Σχετικό
φορτίο

Θέση

πρωτόνιο
νετρόνιο
ηλεκτρόνιο

p
n
e

+1
0
-1

πυρήνας
πυρήνας
έξω από τον πυρήνα



Πυρήνας αποτελείται απο:
Πρωτόνια ( Θετικά φορτισμένα)
Νετρόνια (Ουδέτερα Σωματίδια)

Ηλεκτρόνια Περιστρέφονται γύρω από
τον πυρήνα

Z: Ατομικός Αριθμός (αριθμός Πρωτονίων)
Α: Μαζικός αριθμός (αριθμός πρωτονίων και 

Νετρονίων)
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1897: Ατομικό Πρότυπο Thomson – Πρότυπο του
Σταφιδόψωμου

Σύμφωνα με το μοντέλο του Thomson (1897), τα αρνητικά
φορτισμένα ηλεκτρόνια είναι εμβαπτισμένα σε μια σφαίρα
θετικού φορτίου.
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1911: Ατομικό Πρότυπο Rutherford - Πλανητικό Πρότυπο

Το ατομικό πρότυπο του Rutherford αποτελεί μικρογραφία
του πλανητικού μας συστήματος. Τη θέση του ηλίου
καταλαμβάνει ο πυρήνας στον οποίο είναι συγκεντρωμένη
όλη σχεδόν η μάζα και το θετικό φορτίο του ατόμου. Τη θέση
των πλανητών κατέχουν τα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται σε
κυκλικές τροχιές οποιασδήποτε ακτίνας και τα οποία
φέρουν τόσο αρνητικό φορτίο, όσο απαιτείται για την
ηλεκτρική ουδετερότητα του ατόμου.



To πρότυπο του Bohr

Το ατομικό πρότυπο του Bohr (1913) αποτελεί συνέχεια
του ατομικού πλανητικού προτύπου του Rutherford,
στο οποίο ο Bohr ενσωμάτωσε τις πρωτοποριακές για
εκείνη την εποχή ιδέες της κβαντικής θεωρίας.

Το ατομικό πρότυπο του Bohr μπορεί να περιγραφεί
συνοπτικά με τις περίφημες δύο συνθήκες του:
1η συνθήκη (μηχανική συνθήκη)
2η συνθήκη (οπτική συνθήκη)
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To πρότυπο του Bohr

1η συνθήκη (μηχανική συνθήκη): Τα ηλεκτρόνια
περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες
κυκλικές τροχιές. Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά έχει
καθορισμένη ενέργεια, είναι δηλαδή κβαντισμένη.
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To πρότυπο του Bohr

Στην περίπτωση του ατόμου του υδρογόνου η συνολική
ενέργεια του ηλεκτρονίου υπολογίστηκε ότι είναι:

En = - (2,18 x 10-18) / n2 Joule
όπου n = 1, 2, 3, ... ο κύριος κβαντικός αριθμός, ο οποίος
καθορίζει την ενεργειακή στάθμη του ηλεκτρονίου.

Το αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω έκφραση έχει τη
φυσική έννοια ότι όσο μεγαλώνει η τιμή του n, τόσο
μεγαλώνει η ενέργεια του ηλεκτρονίου.
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To πρότυπο του Bohr

 Όσο το ηλεκτρόνιο απομακρύνεται από τον πυρήνα, τόσο μεγαλώνει η
ενέργειά του.

 Αναμένεται μάλιστα να πάρει τη μεγίστη τιμή (Ε = 0), όταν το
ηλεκτρόνιο απομακρυνθεί αρκετά και η έλξη του πυρήνα μηδενιστεί. Σ’
αυτή την περίπτωση, το ηλεκτρόνιο παύει πλέον να ανήκει στο άτομο
και έχει επέλθει ιοντισμός.

 Ένα άτομο λέμε ότι είναι σε θεμελιώδη κατάσταση, όταν τα
ηλεκτρόνια του είναι κατά το δυνατό πλησιέστερα στον πυρήνα.
Αντίθετα, λέμε πως το άτομο είναι σε διέγερση, όταν π.χ. με
θέρμανση τα ηλεκτρόνια μεταπηδήσουν σε υψηλότερες ενεργειακές
στάθμες
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To πρότυπο του Bohr
 2η συνθήκη (οπτική συνθήκη): Το ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια ή

εκπέμπει ενέργεια υπό μορφή ακτινοβολίας μόνο όταν μεταπηδά από
μια τροχιά σε μια άλλη, όταν δηλαδή αλλάζει ενεργειακή στάθμη.

 Ειδικότερα, όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από υψηλότερη σε
χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη τότε εκπέμπει ακτινοβολία, ενώ
όταν μεταπίπτει από χαμηλότερη σε υψηλότερη ενεργειακή
στάθμη τότε απορροφά ενέργεια.

 Υιοθετώντας τις ιδέες του Planck, ο Bohr οδηγήθηκε στην παρακάτω
εξίσωση:

ΔΕ = |Εf - Εi| = Eφωτονίου = h v 
 η οποία συσχετίζει τη διαφορά ενέργειας, ΔΕ, κατά την

μετάπτωση ηλεκτρονίου από μια ενεργειακή στάθμη (Εi), σε μια άλλη
μικρότερης (Ef), με τη συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, ν.
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Μικρόκοσμος vs Μακρόκοσμος

Τα ηλεκτρόνια είναι ιδιαίτερα μικροσκοπικά

Η συμπεριφορά των ηλεκτρονίων καθορίζει κατά μεγάλο μέρος
την συμπεριφορά των ατόμων

Η απευθείας παρατήρηση των ηλεκτρονίων στο άτομο είναι
αδύνατη, το ηλεκτρόνιο είναι τόσο μικρό που η παρατήρηση
μεταβάλλει την συμπεριφορά του
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Η Φύση του Φωτός

Το φως είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

Αποτελείται από κάθετα κύματα ταλάντωσης, το ένα 
ηλεκτρικού πεδίου και το άλλο μαγνητικού πεδίου

Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα κινούνται στο χώρο με 
την ίδια σταθερή ταχύτα 3.00 x 108 m/s στο κενό = η 
ταχύτητα του φωτός c
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Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και
μαγνητικού πεδίου. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται με την
ταχύτητα του φωτός (c), ανεξάρτητα από το μήκος κύματος. Τα
διανύσματα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι κάθετα μεταξύ
τους και κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
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Τα Χαρακτηριστικά των Κυμάτων

• Το πλάτος είναι το ύψος του κύματος , η απόσταση από 
τον κόμβο στην κορυφή

• Το πλάτος είναι το μέτρο του κατά πόσο έντονο είναι το 
φώς –όσο μεγαλύτερο το πλάτος τόσο φωτεινότερο  το 
φώς

• Το μήκος λ είναι μέτρο της απόστασης  που καλύπτεται 
από το κύμα. Η απόσταση από μια κορυφή στην άλλη
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Τα Χαρακτηριστικά του Κύματος

• Η συχνότητα, (n) ο αριθμός των κυμάτων που περνούν 
σε κάποιο σημείο  σε κάποιο χρόνο

αριθμός των κυμάτων = αριθμός των κύκλων
Μονάδες είναι hertz, (Hz) ή cycles/s = s-1
1 Hz = 1 s-1
• Η ολική ενέργεια είναι ανάλογη με το πλάτος και την 

συχνότητα των κυμάτων
Όσο μεγαλύτερο το πλάτος του κύματος, τόσο μεγαλύτερη 
δύναμη έχει
Όσο πιο συχνά τα κύματα προσκρούουν τόσο μεγαλύτερη 
είναι η δύναμη

( ) ( )
( )m

c
s s

m
1-

λ
ν =
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Υπολογίστε το μήκος κύματος  του ερυθρού 
φωτός με συχνότητα 4.62 x 1014 s-1

Η μονάδα είναι σωστή, το μήκος κύματος είναι 
ανάλογο του ερυθρού φωτός

Ελεγχος:

Επίλυση:
λ∙ν = c, 1 nm = 10-9 m

Σχεδιασμός:

Τύποι:

ν = 4.62 x 1014 s-1

λ, (nm)
Δίδεται:

Να βρεθεί:

ν (s-1) λ (m) λ (nm)

ν
λ c

=
m 10

nm 1
9−

m 1049.6
 1062.4

 1000.3c 7
1-s14

-1sm8
−×=

×
×

==
•

ν
λ

nm 1049.6
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nm 1m 1049.6 2
9
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Το φάσμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
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Το Χρώμα

• Το χρώμα του φωτός καθορίζεται από το μήκος 
κύματός του
Ή την συχνότητα

• Το λευκό φώς  είναι ένα μίγμα όλων των 
χρωμάτων του ορατού φωτός
 ένα φάσμα
ΚόκκινοΠορτοκαλίΚίτρινοΠράσινοΚυανόΒιολετί

• Όταν ένα αντικείμενο απορροφά κάποια μήκη 
κύματος  του λευκού φωτός ενώ αντανακλά άλλα, 
φαίνεται έγχρωμο
 το παρατηρούμενο χρώμα είναι το χρώμα που 

αντανακλάται
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Το φάσμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

 Tα ηλεκτρομαγνητικά κύματα καλύπτουν ένα ευρύτατο
φάσμα μηκών κύματος και συχνοτήτων.

 Η απομόνωση μιας επιθυμητής στενής περιοχής μηκών
κύματος (μονοχρωματική ακτινοβολία) επιτυγχάνεται με
φίλτρα ή ακριβέστερα με μονοχρωμάτορες πρίσματος ή
φράγματος.

 Παρακάτω δίνονται χαρακτηριστικές περιοχές του
φάσματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής διαχωρισμός
του κάθε τμήματος του φάσματος από τα υπόλοιπα.
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Το φάσμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

 Ραδιοκύματα: έχουν πολύ μεγάλο μήκος κύματος (από
105 m έως μερικά εκατοστά), δημιουργούνται από
ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Μικροκύματα: έχουν μήκος κύματος περίπου από 30 cm
έως μερικά χιλιοστά, δημιουργούνται από ηλεκτρονικά
κυκλώματα.

 Υπέρυθρα κύματα: έχουν μήκος κύματος περίπου από 1
mm έως 7×10-7 m και εκπέμπονται από θερμά σώματα.

 Ορατό φως: έχει μήκος κύματος περίπου από 400 nm
έως 750 nm.
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Το φάσμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

 Υπεριώδης ακτινοβολία: έχει μήκος κύματος περίπου
από 3.8×10-7 m έως 6×10-8 m. Ο Ήλιος αποτελεί ισχυρή
πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας, μέρος της οποίας
απορροφάται από το όζον της στρατόσφαιρας.

 Ακτίνες Χ (ή ακτίνες Röntgen): είναι μήκους κύματος,
περίπου από 10-8 m έως 10-13 m. Η παραγωγή των
ακτίνων Χ γίνεται με πρόσκρουση δέσμης ηλεκτρονίων σε
μεταλλική επιφάνεια, με αντιστροφή κατά κάποιο τρόπο
του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

 Ακτίνες γ: έχουν μήκος κύματος περίπου από 10-10 m
έως 10-14 m και προκύπτουν από ραδιενεργή διάσπαση.
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Συμβολή
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Περίθλαση
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Η σωματιδιακή φύση του φωτός
• Πολλά μέταλλα εκπέμπουν ηλεκτρόνια όταν το φως 

προσκρούει στην επιφάνειά τους
 Αυτό ονομάζεται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

• Η κλασική κυματική θεωρία απέδωσε αυτό το φαινόμενο  
στην ενέργεια του φωτός που μεταφέρθηκε στο ηλεκτρόνιο

Presenter
Presentation Notes
remember: the energy of a wave is directly proportional to its  amplitude and its frequencyif a dim light was used there would be a lag time before electrons were emitted to give the electrons time to absorb enough energy
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Η επεξήγηση από τον Einstein

• Ο Einstein εισηγήθηκε ότι η ενέργεια του φωτός  
μεταφέρθηκε στα άτομα υπό την μορφή δέσμης- πακέτων, 
που ονομάσθηκαν κβάντα ή φωτόνια

• Η ενέργεια ενός φωτονίου φωτός ήταν ευθέως ανάλογη  
με την συχνότητά του 
Αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος κύματος 
Η σταθερά αναλογίας ονομάζεται σταθερά του Ρlanck

(h) με τιμή 6.626 x 10-34 J∙s

λ
ν chhE •

==
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Συμπληρωματικές Ιδιότητες

Όταν προσπαθούμε να παρατηρήσουμε την κυματική 
φύση του ηλεκτρονίου, δεν μπορούμε  να παρατηρήσουμε  
την σωματιδιακή του φύση –και αντιστρόφως
Κυματική φύση = μοτίβο συμβολής
Σωματιδιακή φύση = θέση, από ποια σχισμή διαπερνά

Η κυματική και σωματιδιακή φύση του ηλεκτρονίου 
αποτελούν συμπληρωματικές ιδιότητες

Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για την μία τόσο λιγότερα 
γνωρίζουμε για την άλλη
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Η Κυματική θεωρία της Ύλης

 Η έννοια του δυϊσμού, δηλαδή της διττής φύσης κύματος -
σωματιδίου, είχε γίνει από νωρίς αποδεκτή για το φως και γενικότερα για
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 Το φως είναι κύμα (σύμφωνα με την κλασική αντίληψη), ωστόσο, είναι
και «βροχή» φωτονίων (σύμφωνα με την κβαντική αντίληψη).
 O de Broglie, επέκτεινε την αντίληψη αυτή για οποιαδήποτε κινούμενο
σωματίδιο. Έτσι, αναπτύχθηκε το 1924 η κυματική θεωρία της ύλης,
σύμφωνα με την οποία:

Κάθε κινούμενο σωματίδιο, π.χ. ηλεκτρόνιο, παρουσιάζει διττή φύση,
σωματιδίου και κύματος.
Το μήκος κύματος λ, ενός σωματιδίου μάζας m, ταχύτητας u και ορμής
p δίνεται από την εξίσωση de Broglie:

Presenter
Presentation Notes
Deriving the De Broglie WavelengthDe Broglie derived his equation using well established theories through the following series of substitutions:1. De Broglie first used Einstein's famous equation relating matter and energy:E=mc2withE = energy,m = mass,c = speed of light2. Using Planck's theory which states every quantum of a wave has a discrete amount of energy given by Planck's equation:E=hν(1)withE = energy,h = Plank's constant (6.62607 x 10-34 J s),ν= frequency3. Since de Broglie believed particles and wave have the same traits, he hypothesized that the two energies would be equal:mc2=hν   (2)4. Because real particles do not travel at the speed of light, De Broglie submitted velocity (v) for the speed of light (c).mυ2=hν    (3)5. Through the equation λ, de Broglie substituted v/λ for ν and arrived at the final expression that relates wavelength and particle with speed.mυ2=hυ/λ(4)      mu=h/λ  p=h/λ     λ=h/p  λ=h/mυ  5Hence:A majority of Wave-Particle Duality problems are simple plug and chug via Equation 5 with some variation of canceling out unitsAlthough De Broglie was credited for his hypothesis, he had no actual experimental evidence for his conjecture. In 1927, Clinton J. Davisson and Lester H. Germer shot electron particles onto onto a nickel crystal. What they saw was the diffraction of the electron similar to waves diffraction against crystals (x-rays). In the same year, an English physicist, George P. Thomson fired electrons towards thin metal foil providing him with the same results as Davisson and Germer.
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Η Κυματική θεωρία της Ύλης

 Η ερμηνεία που έδωσε η σχολή Bohr στο θέμα του δυϊσμού κύματος-
σωματιδίου στηρίχθηκε στην αρχή της συμπληρωματικότητας:

 Η κυματική και σωματιδιακή φύση αλληλοσυμπληρώνονται. Κάθε
πείραμα που μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε το σωματιδιακό
χαρακτήρα κατ’ ανάγκη αποκλείει την ταυτόχρονη πειραματική
ανίχνευση των κυμα- τικών χαρακτηριστικών.

 Το επαναστατικό αξίωμα του de Broglie επαληθεύτηκε πειραματικά το
1927 από τους Αμερικανούς φυσικούς C.J. Davisson και L.H. Germer, οι
οποίοι επιβεβαίωσαν τον κυματικό χαρακτήρα των ηλεκτρονίων,
μελετώντας το φαινόμενο της περίθλασης δέσμης ηλεκτρονίων από
κρυσταλλικές ουσίες
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Η Αρχή της Αβεβαιότητας

1927: H Αρχή της Αβεβαιότητας ή Απροσδιοριστίας του Heisenberg

Θεμελιώδη συμβολή στην ανάπτυξη της σύγχρονης αντίληψης για το
άτομο έδωσε η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του
Heisenberg (1927):

Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια συγχρόνως τη θέση και
την ορμή ενός σωματιδίου, π.χ. ηλεκτρο- νίου.

Η αρχής της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας του Heisenberg
μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά ως
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Κβαντομηχανική

 Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας οδηγεί αυτομάτως στην
κατάρριψη των πλανητικών ατομικών προτύπων. Η παραδοχή της
κίνησης του ηλεκτρονίου σε καθορισμένη κυκλική τροχιά προϋποθέτει, με
βάση τους νόμους της κυκλικής κίνησης, επακριβή γνώση της θέσης και
της ταχύτητας.

 Η αποδοχή του κυματικού χαρακτήρα των ηλεκτρονίων, με βάση την
αρχή του δυϊσμού της ύλης του de Broglie και την αρχή της
αβεβαιότητας του Heisenberg, οδήγησε στην ανάπτυξη της
σημαντικότατης θεωρίας της κυματομηχανικής, που είναι περισσότερο
γνωστή ως κβαντομηχανική.

Presenter
Presentation Notes
Deriving the De Broglie WavelengthDe Broglie derived his equation using well established theories through the following series of substitutions:1. De Broglie first used Einstein's famous equation relating matter and energy:E=mc2withE = energy,m = mass,c = speed of light2. Using Planck's theory which states every quantum of a wave has a discrete amount of energy given by Planck's equation:E=hν(1)withE = energy,h = Plank's constant (6.62607 x 10-34 J s),ν= frequency3. Since de Broglie believed particles and wave have the same traits, he hypothesized that the two energies would be equal:mc2=hν   (2)4. Because real particles do not travel at the speed of light, De Broglie submitted velocity (v) for the speed of light (c).mυ2=hν    (3)5. Through the equation λ, de Broglie substituted v/λ for ν and arrived at the final expression that relates wavelength and particle with speed.mυ2=hυ/λ(4)      mu=h/λ  p=h/λ     λ=h/p  λ=h/mυ  5Hence:A majority of Wave-Particle Duality problems are simple plug and chug via Equation 5 with some variation of canceling out unitsAlthough De Broglie was credited for his hypothesis, he had no actual experimental evidence for his conjecture. In 1927, Clinton J. Davisson and Lester H. Germer shot electron particles onto onto a nickel crystal. What they saw was the diffraction of the electron similar to waves diffraction against crystals (x-rays). In the same year, an English physicist, George P. Thomson fired electrons towards thin metal foil providing him with the same results as Davisson and Germer.
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H εξίσωση του Schrödinger

1926: H εξίσωση του Schrödinger
O Schrödinger, ανέπτυξε το 1926, μια εξίσωση που εκφράζει την κυματική 
συμπεριφορά των ηλεκτρονίων στα άτομα και τα μόρια. Αυτή, είναι η 
περίφημη κυματική εξίσωση ή εξίσωση Schrödinger η οποία αποτελεί το 
θεμέλιο λίθο της κυματομηχανικής και έχει τη μορφή:

όπου,
Ψ: ονομάζεται κυματοσυνάρτηση και είναι μια μαθηματική έκφραση που 
περιγράφει την κατάσταση του ηλεκτρονίου σε συνάρτηση με τις κυματικές 
του ιδιότητες.
Η: ο τελεστής Hamilton ο οποίος μας δίνει οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση 
μιας σειράς μαθηματικών πράξεων επί της κυματοσυνάρτησης Ψ.
Ε: η ολική ενέργεια των ηλεκτρονίων, η οποία αποτελεί την μετρήσιμη 
ιδιότητα του συστήματος.
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Η Κυματική συμπεριφορά των Ηλεκτρονίων
 Η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger γίνεται για ορισμένες μόνο

(κβαντισμένες) τιμές ενέργειας Ε, που ονομάζονται ιδιοτιμές. Μια
κυματοσυνάρτηση θεωρείται επιτρεπτή και ονομάζεται
ιδιοσυνάρτηση, μόνο εφόσον οι μαθηματικές πράξεις του τελεστή Η
επί της Ψ οδηγούν στο γινόμενο Ε·Ψ.

 Ένα από τα πρώτα συστήματα στα οποία εφαρμόστηκε η εξίσωση
Schrödinger ήταν το άτομο του υδρογόνου. Χρειάστηκε λιγότερο από
ένα χρόνο για να δειχθεί πως, με κάποιες προσεγγίσεις, η εξίσωση
Schrödinger, παρέχει σωστά αποτελέσματα και για πιο βαρύτερα
άτομα. Σήμερα, η εξίσωση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, με σχετικά
μεγάλη ακρίβεια και με τη βοήθεια των υπολογιστικών μηχανών, σε
πολύπλοκα μόρια.
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Η Κυματική συμπεριφορά των Ηλεκτρονίων
 Η εξίσωση Schrödinger, παρά τη φαινομενική της απλότητα, είναι μια

πολύπλοκη εξίσωση. Παρέχει απόλυτα ακριβείς λύσεις μόνο για το
άτομο του υδρογόνου και τα υδρογονοειδή ιόντα (ιόντα με ένα
ηλεκτρόνιο, π.χ. He+, Li2+ κ.ο.κ.), ενώ για τη μελέτη των άλλων
ατόμων ή μορίων δίνονται προσεγγιστικές λύσεις.



35

Η Κυματική συμπεριφορά των Ηλεκτρονίων
Η εξίσωση Schrödinger, παρά τη φαινομενική της απλότητα, είναι μια
πολύπλοκη εξίσωση. Παρέχει απόλυτα ακριβείς λύσεις μόνο για το άτομο
του υδρογόνου και τα υδρογονοειδή ιόντα (ιόντα με ένα ηλεκτρόνιο, π.χ.
He+, Li2+ κ.ο.κ.), ενώ για τη μελέτη των άλλων ατόμων ή μορίων
δίνονται προσεγγιστικές λύσεις.

Σήμερα δε θεωρούμε πλέον ότι ένα ηλεκτρόνιο κινείται σε μια
ορισμένη τροχιά γύρω από τον πυρήνα. Στην κβαντομηχανική δε
μιλάμε για τη θέση ενός ηλεκτρονίου, αλλά για την πιθανότητα να
βρίσκεται σε μια ορισμένη θέση ένα ηλεκτρόνιο.

Πιο αναλυτικά, η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger οδηγεί στις
κυματοσυναρτήσεις ψ, οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση του
ηλεκτρονίου με ορισμένη ενέργεια (Εn) και ονομάζονται ατομικά
τροχιακά.
Η ονομασία αυτή δόθηκε για να τιμηθεί η προσφορά του Bohr.
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Οι Κβαντικοί Αριθμοί
Στην κβαντομηχανική εισάγονται τρεις κβαντικοί αριθμοί για τον
καθορισμό της κατανομής των ηλεκτρονιακού νέφους (ατομικού
τροχιακού).
Οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης
Schrödinger για το άτομο του υδρογόνου και είναι:
1. Ο κύριος κβαντικός αριθμός (n)
2. Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή αζιμουθιακός (l)
3. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml).
4. Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms),
Κάθε δυνατή τριάδα κβαντικών αριθμών (n, l, ml) οδηγεί σε μια λύση
της εξίσωσης Schrödinger, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο τροχιακό
του ατόμου.
Τέλος, ορίστηκε ο τέταρτος κβαντικός αριθμός, ο κβαντικός αριθμός του spin
(ms), ο οποίος όμως δε συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας
του ηλεκτρονίου και κατά συνέπεια στον καθορισμό του ατομικού τροχιακού.
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Κυματοσυνάρτηση, y
3  Κβαντικοί αριθμοί απαιτούνται για να περιγράψουν 

μια κυματοσυνάρτηση σε 3D. 

• Υπολογισμοί δείχνουν ότι το μέγεθος, το σχήμα και ο 
προσανατολισμός στον χώρο ενός τροχιακού καθορίζεται  
από τρείς ακέραιους όρους
Που προστίθενται για την κβαντοποίηση της ενέργειας 

του ηλεκτρονίου
• Αυτοί οι ακέραιοι καλούνται κβαντικοί αριθμοί
Ο κύριος κβαντικός αριθμός, n
Ο κβαντικός αριθμός της στροφορμής ή αζιμουθιακός 

κβαντικός αριθμός, l
Ο μαγνητικό κβαντικός αριθμός, ml
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Ο Κύριος Κβαντικός Αριθμός n
 Χαρακτηρίζει την ενέργεια του ηλεκτρονίου σε κάποιο τροχιακό

Αντιστοιχεί στο ενεργειακό επίπεδο του Bohr
 Ο n μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος ³ 1
 Όσο μεγαλύτερη η τιμή του n, τόσο περισσότερη ενέργεια έχει το 

τροχιακό
 Οι ενέργειες προσδιορίζονται ως αρνητικές 

Ένα ηλεκτρόνιο θα μπορούσε να έχει E = 0 όταν έχει εγκαταλείψει το 
άτομο

 Όσο μεγαλύτερη η τιμή του n, τόσο μεγαλύτερο το τροχιακό
 Όσο το n γίνεται μεγαλύτερο, το ποσό ενέργειας μεταξύ των 

τροχιακών γίνεται μικρότερο
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Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή αζιμουθιακός (l) 

 Παίρνει τιμές ανάλογα με την τιμή που έχει ο n, δηλαδή 0,
1, 2, ... (n - 1).

 Καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους
(τροχιακού). Ατομικά τροχιακά που έχουν το ίδιο n και l
αποτελούν υποστιβάδα ή υποφλοιό.

 Οι υποστιβάδες ή υποφλοιοί συμβολίζονται με γράμματα.
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Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml)
 Παίρνει τιμές ανάλογα με την τιμή του l και συγκεκριμένα παίρνει τις

τιμές -l, (-l + 1), ..., 0,..., (l - 1), +l
 Καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους σε σχέση

με τους άξονες x, y, z.
 Σε κάθε υποστιβάδα με τιμή δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού l

αντιστοιχούν (2l + 1) τροχιακά, δηλαδή 2l + 1 τιμές του ml και
συνεπώς 2l + 1 τροχιακά για δεδομένο n:

με l = 0 (υποστιβάδα s), έχουμε (2 · 0 + 1) = 1 τροχιακό s
όταν l = 1 (υποστιβάδα p), έχουμε (2 · 1 + 1) = 3 τροχιακά p
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Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms)

 Παίρνει τιμές ή +1/2 ή -1/2, είναι δηλαδή ανεξάρτητος από τις τιμές
των άλλων κβαντικών αριθμών.

 Καθορίζει την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου (spin).
 Δηλαδή για ίδια τιμή ms λέμε ότι έχουμε παράλληλο spin (↑), ενώ για

διαφορετική τιμή ms λέμε ότι έχουμε αντιπαράλληλο spin (↓). Άρα σε
κάθε τροχιακό δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από δύο
ηλεκτρόνια.

Ο κβαντικός αριθμός του spin δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής
της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στον καθορισμό του τροχιακού.



Από την κβαντομηχανική,ένας
τέταρτος κβαντικός αριθμός 
φαίνεται να περιγράφει  το spin
ενός ηλεκτρονίου σε ένα 
τροχιακό. 

Spin μαγνητικός κβαντικός αριθμός, ms

Δεν υπάρχει κλασσικό ανάλογο του 
spin. 

• Ένα ηλεκτρόνια έχει δύο 
καταστάσεις spin :ms = +1/2 (spin 
up) ή ms = -1/2 (spin down).

• Ομοια με τον  κβαντικό αριθμό της 
στροφορμής, l,το ms περιγράφει 
το μέγεθος μιας γωνιακής ορμής 
(στροφορμής) που συμπληρώνει 
την περιγραφή ενός ηλεκτρονίου 
και ΔΕΝ εξαρτάται από το τροχιακό

Η  ιδιότητα αυτή του ηλεκτρονικού 
spin προτάθηκε από τους S. 
Goudsmit και G. Uhlenbeck το 
1925 για να εξηγήσει τις 
παρατηρούμενες αποκλίσεις 
συχνοτήτων στις γραμμές των 
φασμάτων

Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms) 

Presenter
Presentation Notes
Intrinsic property of electron, doublet



τροχιακό (n, l, ml)
ηλεκτρόνιο(n, l, ml, ms). 

• Επομένως μπορούμε να περιγράψουμε ένα δεδομένο 
τροχιακό χρησιμοποιώντας τους τρεις κβαντικούς 
αριθμούς (n, l, ml) και ένα δεδομένο ηλεκτρόνιο 
χρησιμοποιώντας τους 4 κβαντικούς αριθμούς (n, l, ml, 
ms). 

• Ψnlml περιγράφει ένα τροχιακό
• Ψnlmlms περιγράφει ένα ηλεκτρόνιο



44

Σχήμα - s τροχιακό
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Σχήμα - p τροχιακά

Presenter
Presentation Notes
Each principal level with n = 2 or greater contains three p orbitals (ml= -1,0,+1).
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Σχήμα - d τροχιακά
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Σχήμα - f τροχιακά
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