
Σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από το άτομο. 

Κβαντική θεωρία. 

Η κβαντική θεωρία αναπτύχθηκε με τις ιδέες των ακόλουθων επιστημόνων: 

 Κβάντωση της ενέργειας (Max Planck, 1900). 

 Κυματική θεωρία της ύλης (De Broglie, 1924). 

Αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) (Heisenberg, 1927). 

 Κυματική εξίσωση του Schrodinger (Schrodinger, 1926). 
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Η κυματική θεωρία της ύλης του De Broglie (1924). 

Το φως, του οποίου το κβάντο ονομάζεται φωτόνιο, όπως και κάθε κινούμενο 

μικρό σωματίδιο, π.χ. ηλεκτρόνιο, παρουσιάζει διττή φύση, σωματιδίου 

(κβάντα) και κύματος (ηλεκτρομαγνητικό κύμα). 

Διευκρίνιση: Η φύση του φωτός (ή ηλεκτρονίου) είναι μία, δηλαδή δεν αλλάζει 

συνεχώς, απλώς άλλοτε εκδηλώνεται ο σωματιδιακός και άλλοτε ο κυματικός 

χαρακτήρας του, ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες που εφαρμόζουμε. Για 

παράδειγμα η κυματική φύση των ηλεκτρονίων εκδηλώνεται με την περίθλαση 

των ηλεκτρονίων σε κρυσταλλικό πλέγμα, η οποία βρίσκει εφαρμογή στη 

λειτουργία των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων.  

Όπως στην αριστερή φωτογραφία συνυπάρχει 

ένας λαγός με ένα πουλί και στη δεξιά 

φωτογραφία συνυπάρχει μια όμορφη με μια 

άσχημη γυναίκα, έτσι και στο ηλεκτρόνιο 

συνυπάρχει το σωματίδιο και το κύμα. 



Η κυματική θεωρία της ύλης του De Broglie (1924). 

Το μήκος κύματος, λ, ενός σωματιδίου μάζας, m, και ταχύτητας, υ , δίνεται από τη 

σχέση: 

 

 

όπου: λ: μήκος κύματος (m), 

h: σταθερά του Planck (6,63∙10-34 J∙s), 

m: μάζα (Kg), 

υ: ταχύτητα (m / s) και 

p: ορμή (Kg∙m/s). 
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Υπολογισμός του μήκους κύματος (λ) του De Broglie. 
(παράδειγμα από το μικρόκοσμο) 

Άσκηση 27 σχολικού βιβλίου, σελίδα 241: Ποιο είναι το μήκος κύματος 

ηλεκτρονίου, που έχει ταχύτητα 6∙106 m/s; Δίνεται η μάζα του ηλεκτρονίου 9∙10-28 g 

και η σταθερά Planck, h=6,63∙10-34 J∙s.  

Λύση: 
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Το συγκεκριμένο μήκος κύματος μπορεί να ανιχνευθεί με τα μηχανήματα που 

διαθέτει ο άνθρωπος. 



Υπολογισμός του μήκους κύματος (λ) του De Broglie. 
(παράδειγμα από το μακρόκοσμο) 

Παράδειγμα: Να υπολογίσετε το μήκος κύματος De Broglie που αντιστοιχεί σε μία 

κινούμενη μπάλα με μάζα 0,20 Kg και ταχύτητα υ = 60 km / h. Δίνεται η σταθερά του 

Planck , h=6,63∙10-34 J∙s. 

Λύση: 
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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. 

Για να εκδηλωθεί – ανιχνευθεί ο κυματικός χαρακτήρας ενός σωματιδίου θα πρέπει 

αυτό να έχει μικρή μάζα και μεγάλη ταχύτητα. 



Η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του 

Heisenberg (1927). 

Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια συγχρόνως τη θέση και την 

ορμή (p=m∙υ) ενός μικρού σωματιδίου, π.χ. ηλεκτρονίου. 

Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg εκφράζεται μαθηματικά με τη σχέση: 

 

 

όπου: Δx: είναι η αβεβαιότητα (το σφάλμα) ως προς τη θέση του σωματιδίου στον 

άξονα x, 

Δpx: είναι η αβεβαιότητα ως προς την ορμή του σωματιδίου στον άξονα x, 

h: είναι η σταθερά του Planck. 

Ανάλογες σχέσεις ισχύουν και για τους άξονες y και z. 
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Η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του 

Heisenberg (1927). 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θέσης του σωματιδίου 

(π.χ. ηλεκτρονίου), τόσο μεγαλύτερο είναι το σφάλμα, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα υπάρχει κατά τον προσδιορισμό της ορμής του, και αντιστρόφως. 

Στην περίπτωση μεγάλων σωμάτων, π.χ. κινούμενη μπάλα ποδοσφαίρου, τα 

σφάλματα αυτά είναι αμελητέα. Έτσι, μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια 

ταυτόχρονα η θέση και η ταχύτητα της μπάλας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας οδηγεί αυτομάτως στην κατάρριψη όλων 

των πλανητικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένου και του ατομικού πρότυπου 

Bohr. Η παραδοχή της κίνησης του ηλεκτρονίου σε καθορισμένη κυκλική τροχιά 

(κατά Bohr) προϋποθέτει, με βάση τους νόμους της κυκλικής κίνησης, επακριβή 

γνώση της θέσης και της ταχύτητας. 



Η κυματική εξίσωση του Schrodinger (1926). 

Η κυματική εξίσωση του Schrodinger  συσχετίζει με μαθηματική σχέση τη 

σωματιδιακή και κυματική συμπεριφορά του ηλεκτρονίου. 

Έτσι, αρχίζει η ανάπτυξη της κβαντομηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο 

μικρόκοσμο του ατόμου. 

Από την επίλυση της εξίσωσης του Schrodinger προσδιορίζονται: 

 Η ενέργεια του ηλεκτρονίου (En) η οποία είναι ίδια με αυτή που υπολογίζεται 

με βάση το ατομικό πρότυπο του Bohr. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου παίρνει μόνο 

ορισμένες τιμές, δηλαδή είναι κβαντισμένη. 

 Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισμένο σημείο του χώρου 

γύρω από τον πυρήνα. Η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου βρίσκεται σε 

πλήρη αντίθεση με το ατομικό πρότυπο του Bohr (καθορισμένες τροχιές). 



Η κυματική εξίσωση του Schrodinger (1926). 

 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. 

Τα ατομικά τροχιακά αποτελούν συναρτήσεις θέσης του ηλεκτρονίου στο άτομο, 

δηλαδή είναι της μορφής (x, y, z), όπου x, y και z είναι οι συντεταγμένες που 

καθορίζουν τη θέση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα. 

Η κυματοσυνάρτηση ψ δεν έχει φυσική σημασία αλλά αποτελεί μια ένδειξη της 

παρουσίας ή μη, του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα. 

 ψ=0 υποδηλώνει την απουσία του ηλεκτρονίου. 

 ψ ≠ 0 υποδηλώνει την παρουσία του ηλεκτρονίου. 



Η κυματική εξίσωση του Schrodinger (1926). 

Το ψ2 έχει σημαντική φυσική σημασία καθώς εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το 

ηλεκτρόνιο σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα. 

Παράδειγμα: 

Στη θέση Α: ψ = 0,1 => ψ2 = 0,01. 

Στη θέση Β: ψ = - 0,3 => ψ2 = 0,09. 

Η πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στη θέση Β είναι εννιά φορές μεγαλύτερη 

από όσο στη θέση Α. 

Το ψ2 (ή ακριβέστερα το -e∙ψ2, όπου - e το φορτίο του ηλεκτρονίου) εκφράζει την 

κατανομή ή την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο γύρω από τον 

πυρήνα. 



Η κυματική εξίσωση του Schrodinger (1926). 

Η εξίσωση του Schrodinger εφαρμόζεται με επιτυχία και δίνει ακριβείς λύσεις μόνο 

για το άτομο του υδρογόνου και τα υδρογονοειδή ιόντα (ιόντα που έχουν ένα 

ηλεκτρόνιο π.χ. 2He+1, 3Li+2). 

Στα πολυηλεκτρονικά άτομα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με κατάλληλες 

προσεγγίσεις και η επίλυσή της είναι πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα. 

Ωστόσο, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το υδρογόνο, μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για να μελετήσουμε την ηλεκτρονιακή δομή βαρύτερων 

ατόμων. 



Τρόποι απεικόνισης του ηλεκτρονιακού νέφους 

(της συνάρτησης ψ2). 

Η απεικόνιση του ηλεκτρονιακού νέφους μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1.  Με στιγμές (σχήμα α). Η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους, που είναι και 

ανάλογη της πιθανότητας παρουσίας του ηλεκτρονίου, καθορίζεται από τον 

αριθμό των κουκκίδων ανά μονάδα όγκου. 

2.  Με πυκνότητα χρώματος (σχήμα β). Η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους 

είναι ανάλογη της πυκνότητας του χρώματος. 

3.  Με οριακές καμπύλες (σχήμα γ). Οι οριακές καμπύλες περικλείουν το 90 – 

99% της πυκνότητας του ηλεκτρονιακού νέφους. 



Ασκήσεις πάνω στις σύγχρονες θεωρίες για το άτομο. 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού – λάθους, επιλογής της σωστής 

απάντησης). 

 Εύρεση της πιθανότητας το ηλεκτρόνιο να βρίσκεται σε μία ορισμένη θέση 

γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. 

Για την εύρεση της πιθανότητας υπολογίζουμε το ψ2. 

 Εύρεση του μήκους κύματος που αντιστοιχεί σε ένα κινούμενο σωματίδιο ή 

της μάζας και της ορμής που αντιστοιχεί σε ένα φωτόνιο. 

Για τον υπολογισμό γίνεται χρήση του τύπου:  
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