
 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ 

1. Ποιόσ είναι ο μικρότεροσ ατομικόσ αρικμόσ ςτοιχείου που περιζχει:  
α) τζςςερα s θλεκτρόνια β) πζντε p θλεκτρόνια      γ) δυο 3p θλεκτρόνια     δ) ζνα 5s θλεκτρόνιο. 
Απάντηση 
α) 1s22s2 (Z=4)  β) 1s22s22p5 (Z=9)  γ) 2s22s22p63s23p2 (Z=14) 
δ) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1 (Z=37) 
 

2. Ποιζσ απο τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ είναι διεγερμζνεσ; 
α) 1s22s22p43s1  β) 1s22s22p63s23p6    γ) 1s22s22p63s23p24s13d1 δ) 1s22s22p63s23p64s23d3 
Για τισ διεγερμζνεσ καταςτάςεισ, να γραφεί θ αντίςτοιχθ κεμελιώδθσ. 
Απάντηση  Στθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, πρώτα ςυμπλθρώνονται οι υποςτιβάδεσ με τθ 
μικρότερθ ενζργεια και με τον μζγιςτο αρικμό θλεκτρονίων που μποροφν να περιζχουν. Άρα, 
διεγερμζνεσ είναι οι καταςτάςεισ (α) και (γ). Η αντίςτοιχθ κεμελιώδθσ κατάςταςθ κα είναι:     
α) 1s22s22p5  και  γ) 1s22s22p63s23p4 
 

3. Πόςα τροχιακά αντιςτοιχοφν ςτισ επόμενεσ τζςςερισ υποςτιβάδεσ ;   α) 3s,      β)5p,      γ) 3d,     δ)5f. 
Απάντηση 
α) Για τθν 3s υποςτιβάδα ιςχφει n=3 και l=0, άρα και ml=0.  
    Οπότε ςτθν υποςτιβάδα (3,0,0) αντιςτοιχεί ζνα και μοναδικό τροχιακό.                                                            
β) Για τθν 5p υποςτιβάδα ιςχφει n=5, l=1, άρα ml = -1,0,+1.                                     
     Οπότε τα τροχιακά που ςχθματίηονται είναι τα εξισ : (5,1,-1), (5,1,0), και (5,1,+1) 
γ) Για τθν 3d υποςτιβάδα ιςχφει n=3, l=2, άρα ml = -2,-1,0,1,2. 
   Οπότε προκφπτουν 5 τροχιακά ( 3,2,-2), (3,2,-1), (3,2,0), (3,2,1), (3,2,2). 
δ) Τζλοσ για τθν υποςτιβάδα 5f ιςχφει n=5, l=3, ml=-3,-2,-1,0,1,2,3.  
    Προκφπτουν ζτςι 7 τροχιακά :  (5,3,-3), (5,3,-2), ( 5,3,-1), (5,3,0), (5,3,1), (5,3,2), (5,3,3). 
 

4. Να τοποκετθκοφν τα παρακάτω τροχιακά κατά ςειρά αυξανόμενθσ ενζργειασ    4d, 3d, 5d, 4s, 5d. 
ΑπάντησηΞζρουμε ότι χαμθλότερθ ενζργεια ζχει θ υποςτιβάδα για τθν οποία τα άκροιςμα   n + l είναι 
μικρότερο. 

 
 
 
 
Στισ υποςτιβάδεσ με ίδιο άκροιςμα μικρότερθ ενζργεια ζχει αυτι με το μικρότερο κφριο κβαντικό 
αρικμό (n). Ζτςι μεταξφ τθσ 4d και 5p μικρότερθ ενζργεια ζχει θ 4d επειδι n=4. 
Άρα θ ενζργεια αυξάνεται κατά τθ ςειρά  4s < 3d < 4d < 5p < 5d 
 

5. Ποια από τισ παρακάτω τζςςερισ δομζσ δεν υπακοφει ςτθν απαγορευτικι αρχι   του Pauli ; 
       α)   1s2 2s2 2p5 3s1 ,             β)  1s2 2s2 2p7, γ)   1s2 2s2 2p2 ,                 δ)   1s2 2s2 2p6 3s2 
Απάντηση Η β είναι λανκαςμζνθ κακότι τα 3p τροχιακά τθσ δεφτερθσ ςτιβάδασ px, py, pz, 
ςυμπλθρώνονται με 6 θλεκτρόνια ( 2 ςτο κακζνα ).          Ζτςι είναι αδφνατο να  υπάρχουν 7. 
 

6. Ποιόσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ θλεκτρονίων που μποροφμε να βροφμε ςε ζνα πολυθλεκτρονιακό 
άτομο που να ζχουν:α) n=4,    β) n=4, ms=+1/2,   γ) n=3, ℓ=3,   δ) n=5, ℓ=1, mℓ=1,    ε) n=3, ℓ=2, ms=-1/2 
Απάντηση 
α) Για n=4 ζχουμε τθν 4θ ςτιβάδα (Ν), που μπορεί να περιζχει μζχρι 32e. 
β) Ο μζγιςτοσ αρικμόσ θλεκτρονίων τθσ 4θσ ςτιβάδασ είναι 32. Επείδι όμωσ ο ms ζχει δφο τιμζσ (±1/2), 
κα ζχουμε τα μιςά με ms=+1/2, δθλαδι 16e. 
γ) Κανζνα (Δεν είναι δυνατό n =ℓ) 
δ) Για n=5, ℓ=1, mℓ=1, κα αντιςτοιχοφν δφο τιμζσ του ms(±1/2), άρα 2e. 
ε) Για n=3 , ℓ=1 ζχουμε υποςτιβάδα 3d, τθσ οποίασ ο μζγιςτοσ αρικμόσ θλεκτρονίων είναι 10. 
Επειδι όμωσ ο ms ζχει δφο τιμζσ (±1/2), κα ζχουμε τα μιςά με ms=-1/2, δθλαδι 5e. 

4d  →  n=4, l=2 →  n+l=6 

3d  →  n=3, l=2 →  n+l=5 

5d  →  n=5, l=1 →  n+l=6 

4s  →  n=4, l=0 →  n+l=4 


