
 

Ηλεκτρονιακή δόμηση στα πολυηλεκτρονικά άτομα 

Ηλεκτρονιακή δόμηση 

Αφορά τη συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, στα πολυηλεκτρονικά άτομα.  Γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη μας  τρεις αρχές (aufbeau) 

 Απαγορευτική αρχή Pauli 

 Αρχή ελάχιστης ενέργειας 

 Κανόνας Hund 

 

Απαγορευτική αρχή Pauli  

Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δυο ηλεκτρόνια με την ίδια τετράδα 

κβαντικών αριθμών (n, l , ml, ms). 

Επομένως στο τροχιακό  (n, l , ml) θα μπορεί να υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο με ms=+1/2 και ένα 

δεύτερο με ms=-1/2.  Άλλη περίπτωση δεν υφίσταται. 

Συμβολίζοντας τα τροχιακά με κουτάκια έχουμε:    Δείτε τα (Σ)ωστό  και (Λ)άθος 

                  

(Σ)  (Σ)  (Λ)  (Λ)           (Σ) 

Εφόσον σε κάθε τροχιακό έχουμε έως δύο ηλεκτρόνια, προφανώς η απαγορευτική αρχή 

Pauli  καθορίζει το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που μπορεί να εμφανιστεί σε μια 

υποστιβάδα και κατ΄ επέκταση σε μια στιβάδα! 

 Υποστιβάδα s    ένα τροχιακό s    έως δύο ηλεκτρόνια 

 Υποστιβάδα P   τρία τροχιακά p             έως έξι ηλεκτρόνια 

 Υποστιβάδα d   πέντε τροχιακά d   έως δέκα ηλεκτρόνια 

 Υπoστιβάδα f   ……………………….     ……………………………….. 

 

Ακόμη… 

1. Η δομή 1s2  2s2  2p6  3s3 παραβιάζει την αρχή Pauli διότι στην υποστιβάδα 3S –που 

αποτελείται από ένα τροχιακό, εμφανίζονται τρία ηλεκτρόνια. 

2. Η παρακάτω δομή δεν παραβιάζει την αρχή Pauli. (Παραβιάζει –όπως θα δούμε, τον κανόνα 

Hund) 
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Αρχή της ελάχιστης ενέργειας  

Για το υδρογόνο (και τα υδρογονοειδή) οι ενεργειακές στάθμες όλων των υποστιβάδων 

μιας στιβάδας, ταυτίζονται. Για παράδειγμα στη στιβάδα Μ, έχουμε τις υποστιβάδες 3s,3p 

και 3d. Οι υποστιβάδες αυτές ευρίσκονται στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο, το οποίο καθορίζει 

ΜΟΝΟ ο κύριος κβαντικός αριθμός  (Βλέπε ασκ. VI) 

Στα πολυηλεκτρονικά άτομα όμως οι υποστιβάδες δεν ταυτίζονται ενεργειακά (Στη 

διαμόρφωση της ενεργειακής ταξινόμησης παίζει ρόλο και ο l , οποίος εκφράζει τις απώσεις μεταξύ των 

ηλεκτρονίων). Ώστε στα πολυηλεκτρονικά άτομα υπάρχει ενεργειακή ταξινόμηση στις 

υποστιβάδες.  

Ας δούμε πως θα γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων στις ενεργειακά διαφοροποιημένες 

υποστιβάδες 

Η αρχή της ελάχιστης ενέργειας λέει, ότι «κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση ενός 

πολυηλεκτρονικού ατόμου, τα ηλεκτρόνια οφείλουν να καταλάβουν τροχιακά με τη 

μικρότερη ενέργεια, ώστε τα άτομα να αποκτήσουν τη μέγιστη σταθερότητα στη 

θεμελιώδη κατάσταση». 

Ειδικότερα: 

 Ανάμεσα σε δυο υποστιβάδες, τη χαμηλότερη ενέργεια έχει εκείνη που έχει το 

μικρότερο των δύο πρώτων κβαντικών αριθμών n+l. 

 Εφόσον το άθροισμα n+l  είναι το ίδιο για δυο υποστιβάδες, τότε μικρότερη 

ενέργεια έχει η υποστιβάδα με το μικρότερο η. 

Οι παραπάνω δυο ειδικές προτάσεις, ενσωματώνονται στο γράφημα-μνημονικό κανόνα, 

που ακολουθεί: 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΑΤΟΜΑ: 

Μεταξύ των υποστιβάδων υπάρχει 

διακριτή ενεργειακή διαφοροποίηση. 

Έτσι ηλεκτρόνιο στη  3s θα έχει 

μεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση με 

ηλεκτρόνιο της 2p. 

Όμως! 

Τα τροχιακά μια υποστιβάδας έχουν ΟΛΑ 

ίδια τιμή στην ενέργεια. Για παράδειγμα 

τα πέντε (5) τροχιακά της 3d είναι ισο-

ενεργειακά. Επίσης ισο-ενεργειακά είναι 

μεταξύ τους τα επτά (7) τροχιακά της 5f, 

κ.ο.κ. 

 



 

Ηλεκτρονιακή δόμηση στα πολυηλεκτρονικά άτομα 

Κανόνας Hund 

“Ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν τροχιακά ίδιας ενέργειας (δηλ. της ίδιας υποστιβάδας!) 

έχουν κατά προτίμηση παράλληλα Spin” 

 

 

Παραδείγματα: 

Για το 7Ν :              Η δομή   1s       2s       2px    2pψ     2pz 

                                                                               είναι Σωστή. 

 

 

Δείτε και άλλες  Σωστές δομές… 

 

Στον πίνακα βλέπετε την ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων της 3ης περιόδου του Π.Π.  

Εξωτερική στιβάδα είναι η Μ (η=3).  Οι εσωτερικές στιβάδες είναι –για όλα τα στοιχεία- ίδια 

με αυτή του ευγενούς αερίου της προηγούμενης περιόδου δηλ. στην εν λόγω περίπτωση 

του Ne.  Δείτε στην τελευταία στήλη ένα συνοπτικό τρόπο παρουσίασης της ηλεκτρονιακής 

δομής, που χρησιμοποιεί τη δομή του ευγενούς αερίου της προηγούμενης περιόδου. 

 

 

…Να και μία λανθασμένη  τοποθέτηση ηλεκτρονίων σε κάποια υποστιβάδα P. 
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Άσκηση (Ι)     Βρείτε τον max αριθμό ηλεκτρονίων που μπορούν να κατανεμηθούν στη 

στιβάδα Μ (η=3) 

Ξεκινάμε από το η=3, δίνουμε τις τιμές 0, 1 ,2 στο δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό  l   και στη 

συνέχεια τιμές στον ms …και τελικά max πλήθος στη Μ = 18 e-.  Δείτε το. 

 
 
 
      η=3 
 
στιβάδα Μ 

          l =0 
Υποστιβάδα S 

ml=0             3s2 

          l =1 
 
Υποστιβάδα P 

ml=+1  
           3P6        (*) ml=-1 

ml=0 

 
 
 
           l =2 

 
Υποστιβάδα d 

ml=-2  
 
          3d10 

ml=-1 

ml=0 

ml=+1 

ml=+2 

 

(*) Oι τιμές ml=+1, -1, 0 μας οδηγούν σε τροχιακά px, pψ, Pz ΜΟΝΟ στη περίπτωση που 

αναφερόμαστε σε υποστιβάδα Ρ. 

 

Άσκηση (ΙΙ)     Να γίνει κατανομή των ηλεκτρονίων στο άτομο το βρωμίου  35Br 

 

35Br:    1S2  2S2 2p6  3S2 3p6 4S2 3d10 4p5  ή  [Ar] 3d10 4S2 4p5     (*) 

 Στιβάδες:   K(2),  L(8),  M(18)  και  N(7) 

 Εξωτερική στιβάδα: Αυτή με το μεγαλύτερο η. Δηλαδή η Ν με επτά (7) ηλεκτρόνια. 

 Το άτομο διαθέτει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στην 4p. 

 

Άσκηση (ΙΙΙ)    Να γίνει η δόμηση του 21Sc. 

 Ισχύει σύμφωνα με τις αρχές δόμησης:  21Sc:    1S2  2S2 2p6  3S2 3p6 4S2 3d1 

(*) Η στιβάδα 4s αποκτά –μετά τη τοποθέτηση ηλεκτρονίων, μεγαλύτερη ενέργεια από 

την 3d.  Έτσι πρέπει να αλλάξουμε τις θέσεις των υποστιβάδων που προαναφέραμε. Η 

σωστή δόμηση είναι  

21Sc:    1S2  2S2 2p6  3S2 3p6 3d1  4S2  ή  [Ar] 3d1  4S2    

Η νέα ταξινόμηση εξηγεί γιατί στο ιόν Sc2+,  αποβάλλονται τα δύο ηλεκτρόνια της 4S, ως 

έχοντα την μικρότερη ενεργειακή απαίτηση για να διαφύγουν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η παραπάνω περιγραφή αφορά και το ζευγάρι  4d  και 5S … 
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Άσκηση (ΙV)    Να γίνει η δομή του 20Ca2+ 

Κάνουμε τη δομή του ατόμου και στη συνέχεια αποβάλλουμε δυο ηλεκτρόνια, από την 

υποστιβάδα με τη μεγαλύτερη ενέργεια. 

20Ca :     1S2  2S2 2p6  3S2 3p6 4S2               20Ca2+ :  1S2  2S2 2p6  3S2 3p6 

 

Άσκηση (V)        Να μελετηθεί η κατανομή :              5Β     1S2  2S1  2p2   

 Δεν είναι ιόν διότι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που υπάρχουν στην κατανομή είναι 

πέντε (5), όσο δηλαδή ο ατομικός αριθμός   Z. 

 Δεν είναι δομή θεμελιώδους κατάστασης, αλλά διεγερμένης στην οποία το 

ηλεκτρόνιο πήγε στη 2P με άλμα από την 2S. 

 

Άσκηση (VI)   Στην εικόνα βλέπεται δυο ενεργειακά διαγράμματα, που αντιστοιχούν στο  Η 

και στο  Ηg. Ποιο νομίζεται  είναι το Η;  Δικαιολογείστε. 

 

                   (α)       (β) 

 

Άσκηση (VII)   Ποιος ο μικρότερος ατομικός αριθμός στοιχείου που περιέχει: 

Τρία ηλεκτρόνια S Τέσσερα ηλεκτρόνια P   

Απάντ.  Ζ=3,  Ζ=8   

 

Άσκηση (VIII)    Η δομή 20Ca :  1S2  2S2  2p6  3S2  3p6  3d2   τι εκφράζει ; 

Απάντ.  Διεγερμένο άτομο 

 

Άσκηση (IX)   Πόσα ηλεκτρόνια μπορούμε να βρούμε σε πολυηλεκτρονιακό άτομο, αν: 

η=2   η=2, ms=-1/2  n=4, l=4, ml=3  l=0, ms=+1/2  n=3, l=2 

Απάντ. 8,   4,  κανένα,   δεν μπορεί να προσδιοριστεί,  10 



 

Ηλεκτρονιακή δόμηση στα πολυηλεκτρονικά άτομα 

Άσκηση (Χ ):     Η τριάδα  (n,l, ml) = (2,0,1) γιατί  δεν εκφράζει κάποιο τροχιακό; 

Απάντ.  Πάντα  πρέπει να  ισχύει  n> l ≥|ml| .  Εδώ η ανισότητα δεν ισχύει! 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη λεπτομέρεια!  

 Για τον προσδιορισμό ενός υποφλοιού χρειάζονται οπωσδήποτε οι τρείς πρώτοι 

κβαντικοί αριθμοί (Λ). 

 Για τον προσδιορισμό ενός τροχιακού  χρειάζονται οπωσδήποτε οι τρείς πρώτοι 

κβαντικοί αριθμοί (Σ). 

 Ένα τροχιακό είναι ο χώρος όπου υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο (Λ) (1) 

 Το μοναδικό ηλεκτρόνιο του υδρογόνου βρίσκεται πάντα σε τροχιακό 1S  (Λ) (2) 

 Η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του Η σε μεγάλη απόσταση (πχ 1m) από τον 

πυρήνα, εφόσον βρίσκεται σε θεμελιώδη κατάσταση είναι μηδέν. (Λ) (3) 

 

Απαντ. 

(1) Το τροχιακό είναι χώρος όπου υπάρχει πιθανότητα 95% να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο, αλλά 
μπορεί να είναι και ένας κενός χώρος 
(2) Εφόσον δεν είναι διεγερμένο 
(3) Η πιθανότητα τείνει στο μηδέν, χωρίς να είναι μηδέν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


