
Κβαντικοί αριθμοί 

 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 (ml). 

Να παρατηρήσουμε ότι οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί μπορούν άνετα να εφαρμοστούν και 

σε άλλα άτομα εκτός του υδρογόνου και των υδρογονοειδών ιόντων (π.χ. He+1, Li+2). 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός ΓΕΛ Καρέα, 2017 

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. 



Ο κύριος κβαντικός αριθμός (n). 

 Ο κύριος κβαντικός αριθμός (η) παίρνει ακέραιες θετικές τιμές: 

η = 1, 2, 3, 4, … (θεωρητικά μέχρι άπειρο) 

Ο κύριος κβαντικός αριθμός καθορίζει το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους 

(ή τροχιακού). 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του n τόσο πιο απομακρυσμένο από τον πυρήνα είναι, 

κατά μέσο όρο, το ηλεκτρονιακό νέφος. Επίσης ο κύριος κβαντικός αριθμός έχει 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου. 

Ο κύριος κβαντικός αριθμός είναι ενδεικτικός της έλξης πυρήνα – 

ηλεκτρονίου. 



Ο κύριος κβαντικός αριθμός (n). 

Τροχιακά με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό (η) συγκροτούν τη στιβάδα ή φλοιό. 

Ο συμβολισμός των στιβάδων ή φλοιών γίνεται με γράμματα, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Κύριος κβαντικός 

αριθμός, η 
1 2 3 4 5 6 7 

Στιβάδα ή φλοιός Κ L M N O P Q 



Ο δευτερεύων (ή αζιμουθιακός) κβαντικός αριθμός l. 

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή αζιμουθιακός (l) παίρνει τιμές ανάλογα με την τιμή 

που έχει ο η, δηλαδή 0, 1, 2, …, (η - 1). 

Ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους 

(τροχιακού). Ατομικά τροχιακά που έχουν το ίδιο η και l αποτελούν υποστιβάδα ή 

υποφλοιό. 

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός είναι ενδεικτικός της άπωσης μεταξύ των 

ηλεκτρονίων. 

Επίσης συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του 

ηλεκτρονίου στα πολυηλεκτρονιακά άτομα, σε μικρότερο βαθμό από τον 

κύριο κβαντικό αριθμό η. 



Ο δευτερεύων (ή αζιμουθιακός) κβαντικός αριθμός l. 

Οι υποστιβάδες ή υποφλοιοί συμβολίζονται με γράμματα. Με τον ίδιο τρόπο 

συμβολίζονται και τα αντίστοιχα ατομικά τροχιακά. 

Αζιμουθιακός κβαντικός 

αριθμός, l 
0 1 2 3 4 5 … 

Υποστιβάδα s p d f g h … 

Ατομικό τροχιακό s p d f g h … 



Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml. 

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml ) παίρνει τιμές ανάλογα με την τιμή του l και 

συγκεκριμένα παίρνει τιμές -I, ( -l+1 ), …, 0, …, + ( l - 1), l. 

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml καθορίζει τον προσανατολισμό του 

ηλεκτρονιακού νέφους σε σχέση με τους άξονες x, y, z. 

Το όνομα μαγνητικός προέρχεται από το γεγονός ότι το ηλεκτρόνιο, ως κινούμενο 

φορτίο που είναι, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο καθορισμένης φοράς. 

Σε κάθε τιμή του μαγνητικού κβαντικού αριθμού αντιστοιχεί και ένα τροχιακό. Δηλαδή 

κάθε τροχιακό καθορίζεται από μία τριάδα κβαντικών αριθμών ( n, l, ml ). 



Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml. 

Σε κάθε υποστιβάδα με τιμή δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού l αντιστοιχούν (2∙l + 1) 

τροχιακά. 

Παραδείγματα: 

για l = 0 (υποστιβάδα s), έχουμε ( 2 · 0 + 1 ) = 1 τροχιακό s, 

για l = 1 (υποστιβάδα p), έχουμε ( 2 · 1 + 1 ) = 3 τροχιακά p, 

για l = 2 (υποστιβάδα d), έχουμε ( 2 ∙ 2 + 1 ) = 5 τροχιακά d, 

για l = 3 (υποστιβάδα f), έχουμε ( 2 ∙ 3 + 1 ) = 7 τροχιακά f. 

Μαγνητικός κβαντικός αριθμός, ml  +1 0 -1 

Ατομικό τροχιακό px  pz  py  

Τα τροχιακά μιας δεδομένης υποστιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια. Για παράδειγμα 

τα τροχιακά 2 px, 2 py και 2 pz της υποστιβάδας 2 p έχουν την ίδια ενέργεια. 

Για τα τροχιακά p χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα: 



Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms ). 

Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms) παίρνει τιμές +1/2 ή -1/2 και είναι ανεξάρτητος 

από τις τιμές των άλλων κβαντικών αριθμών. 

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός του spin ( ms ) καθορίζει την 

ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου. 

Δηλαδή, για τιμή ms = +1/2, λέμε ότι έχουμε παράλληλο spin ή spin προς τα πάνω (↑), 

ενώ για τιμή ms = - 1/2, λέμε ότι έχουμε αντιπαράλληλο spin ή spin προς τα κάτω (↓). 

Σε κάθε τροχιακό δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια. 

O κβαντικός αριθμός του spin δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας 

του ηλεκτρονίου. 



Κβαντικοί αριθμοί ηλεκτρονίου ( n, l, ml, ms ). 

Οι τέσσερις κβαντικοί αριθμοί περιγράφουν πλήρως την κατάσταση του ηλεκτρονίου 

στο άτομο και ο καθένας προσδιορίζει αντίστοιχα: 

 Ο (η) τη στιβάδα (φλοιό). 

 Ο (l) την υποστιβάδα (υποφλοιό). 

 Ο (ml) το τροχιακό.  

 Ο (ms) το spin του ηλεκτρονίου. 



Γραφική απεικόνιση ατομικών τροχιακών. 

Η απεικόνιση των ατομικών τροχιακών ή ακριβέστερα της πυκνότητας του 

ηλεκτρονιακού νέφους (ψ2) γίνεται συνήθως με οριακές καμπύλες. Το περίγραμμα της 

καμπύλης περικλείει το 90 - 99% της πυκνότητας του ηλεκτρονιακού νέφους. 

Τα s τροχιακά (l = 0) έχουν σφαιρική συμμετρία. Η πιθανότητα να βρεθεί το 

ηλεκτρόνιο σε μια ορισμένη απόσταση από τον πυρήνα είναι ανεξάρτητη από την 

κατεύθυνση. Τα s τροχιακά συμβολίζονται με σφαίρες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

κύριος κβαντικός αριθμός n, στον οποίο ανήκει το τροχιακό s, τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η ακτίνα της σφαίρας. 

1s 2 s 3 s 



Γραφική απεικόνιση ατομικών τροχιακών. 

Τα p τροχιακά έχουν το σχήμα διπλού λοβού. Το ηλεκτρόνιο στο p τροχιακό, 

αντίθετα από ότι συμβαίνει στο s τροχιακό, έχει ελάχιστη πιθανότητα να βρεθεί κοντά 

στον πυρήνα. 

Σε κάθε τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού με n ≥ 2, αντιστοιχούν τρία p τροχιακά, 

που έχουν ίδιο μέγεθος και σχήμα αλλά διαφορετικό προσανατολισμό. Το καθένα 

από αυτά τα τροχιακά, px, py και pz, προσανατολίζεται στον αντίστοιχο άξονα, x, y, z. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός (n) στον οποίο ανήκει το p 

τροχιακό, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του τροχιακού. 

Τα d τροχιακά ( l = 2 ) είναι πέντε με σχετικά πολύπλοκη απεικόνιση.  



Ασκήσεις πάνω στους κβαντικούς αριθμούς. 

1.Εύρεση από τετράδες κβαντικών αριθμών ποιες είναι δυνατές και ποιες όχι. 

2. Εύρεση των συμβόλων των τροχιακών ή των υποστιβάδων που 

αντιστοιχούν σε ορισμένα σύνολα κβαντικών αριθμών και το αντίστροφο. 

3. Εύρεση του αριθμού των τροχιακών που υπάρχουν σε μία στιβάδα ή μία 

υποστιβάδα. 

4. Γραφή των κβαντικών αριθμών ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων. 

5. Εύρεση των τιμών που μπορούν να πάρουν ορισμένοι κβαντικοί αριθμοί. 



Άσκηση 35 σχολικού βιβλίου, σελίδα 243: Ποιες από τις επόμενες τετράδες 

κβαντικών αριθμών είναι δυνατές και ποιες όχι; 

α. ( 1, 0, 0, +1/2 ) 

β. ( 1, 1, 1, -1/2 ) 

γ. ( 2, 0, 0, +1/2 ) 

δ. ( 2, 1, -1, +1/2 ) 

ε. ( 2, 0, 1, +1/2 ) 

στ. ( 3, 2, -2, -1/2 ) 

Σωστή 

Λάθος 

Σωστή 

Σωστή 

Λάθος 

Σωστή 



Άσκηση 36 σχολικού βιβλίου, σελίδα 243: Να δώσετε τα σύμβολα των τροχιακών 

που καθορίζονται από τα παρακάτω σύνολα κβαντικών αριθμών: 

α. η = 2,  l = 1,  ml = -1 

 

 

 

β. η = 3,  l = 0,  ml = 0 

 

 

 

γ. η = 4,  l = 1,  ml= 1 

2 py  

3 s  

4 px  



Άσκηση 37 σχολικού βιβλίου, σελίδα 243: Πόσα τροχιακά υπάρχουν σε καθεμιά 

από τις παρακάτω υποστιβάδες; 

α.   4 s 

 

 

β.  4 p 

 

 

γ.  6 d 

 

 

δ.  5 f 

1 τροχιακό 

3 τροχιακά 

5 τροχιακά 

7 τροχιακά 



Ερώτημα Α2. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 14 Ιουνίου 2017. 

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών είναι επιτρεπτή; 

α. ( 1, 1, 0, -1/2 ) 

β. ( 1, 0, 1, +1/2 ) 

γ. ( 1, 0, 0, -1/2 ) 

δ. ( 1, 0, -1, +1/2 ) 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το γ. 



Ερώτημα Α2. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 7 Σεπτεμβρίου 2017, για τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού. 

Για το ηλεκτρονικό νέφος ενός ατόμου, ο κύριος κβαντικός αριθμός η καθορίζει: 

α. το μέγεθος 

β. το σχήμα 

γ. την ιδιοστροφορμή 

δ. τον προσανατολισμό. 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το α. 



Ερώτημα Α4. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 8 Ιουνίου 2016, επαναληπτικές εξετάσεις. 

Το τροχιακό 3px έχει την παρακάτω τριάδα κβαντικών αριθμών ( η, l, ml ): 

α. ( 3, 0, 0 ) 

β. ( 3, 1, 1 ) 

γ. ( 3, 1, -1 ) 

δ. ( 3, 1, 0 ) 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το β. 



Ερώτημα Α4. πανελληνίων εξετάσεων Χημείας Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 

Λυκείου, 9 Σεπτεμβρίου 2016, για τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού. 

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών ( η, l, ml, ms ) δεν είναι 

δυνατή; 

α. ( 1, 0, 0, -1/2 ) 

β. ( 2, 2, 0, +1/2 ) 

γ. ( 3, 2, 1, -1/2 ) 

δ. ( 3, 2, -2, +1/2) 

Απάντηση: 

Σωστή απάντηση είναι το β. 


