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Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Κβαντική περιγραφή του χημικού δεσμού
• Όταν δύο άτομα πλησιάζουν, τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια παύουν να είναι
εντοπισμένα στη γειτονιά του ατόμου τους και προτιμούν να κινούνται γύρω και
από τα δύο άτομα ώστε να δέχονται την ταυτόχρονη έλξη των πυρήνων τους.
• Το μοριακό τροχιακό στο οποίο συγκατοικούν τα ηλεκτρόνια σθένους είναι σε μια
πρώτη προσέγγιση η απλή συνένωση των ατομικών τροχιακών των ηλεκτρονίων
που συμμετέχουν στο δεσμό.
• Συνεπώς, αν ψ1 και ψ2 οι επιμέρους ατομικές κυματοσυναρτήσεις, η μοριακή
κυματοσυνάρτηση ψ θα δίνεται από τη σχέση
ψ = c1ψ1 + c2ψ2
όπου c1 και c2 κατάλληλοι αριθμητικοί συντελεστές που περιγράφουν το βαθμό
συμμετοχής του εκάστοτε ατομικού τροχιακού στο σχηματισμό του μοριακού
τροχιακού ψ.
• Η παραπάνω μέθοδος κατασκευής μοριακών τροχιακών ονομάζεται LCAO
(Linear Combination of Atomic Orbitals, δηλ. Γραμμικός Συνδυασμός Ατομικών
Τροχιακών).
• Κατά τα γνωστά (βλέπε υπέρθεση κβαντικών καταστάσεων), τα τετράγωνα αυτών
των συντελεστών c1 και c2 θα εκφράζουν την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο
στην περιοχή του ενός ή του άλλου ατόμου.
• Η συνθήκη κανονικοποίησης της μοριακής κυματοσυνάρτησης επιβάλλει
προφανώς ότι c1 2 + c2 2 = 1.

Το μοντέλο του διπλού πηγαδιού – η θεμελιώδης κατάσταση
Το συμμετρικό διπλό πηγάδι

•

Το γεγονός ότι το ηλεκτρόνιο υφίσταται την
ταυτόχρονη επίδραση δύο ελκτικών κέντρων
(πυρήνες) μπορεί να μοντελοποιηθεί κάνοντας
χρήση δύο τετραγωνικών πηγαδιών δυναμικού.

•

Στη θεμελιώδη κατάσταση, η μέγιστη πιθανότητα
εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ένα τετραγωνικό
πηγάδι είναι ακριβώς στο κέντρο του.

•

Σύμφωνα με τη μέθοδο LCAO, η μοριακή
κυματοσυνάρτηση στη θεμελιώδη κατάσταση για
ομοατομικά μόρια θα δίνεται από το γραμμικό
συνδυασμό των ψ1 και ψ2 με c1 = c2 =1/√2 αφού η
πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο στην περιοχή 1
και 2 είναι ακριβώς η ίδια.

•

Αντίστοιχα, για ετεροατομικά μόρια, η θεμελιώδης
μοριακή κυματοσυνάρτηση περιγράφεται μέσω του
ασύμμετρου διπλού πηγαδιού, εφόσον θα κυριαρχεί
η κυματοσυνάρτηση του βαθύτερου πηγαδιού
(πώς σχετίζεται αυτό με την ηλεκτραρνητικότητα
ενός ατόμου;).

Το ασύμμετρο διπλό πηγάδι

Ε2<Ε1

Το μοντέλο του διπλού πηγαδιού – η πρώτη διεγερμένη κατάσταση
• Προηγουμένως υπολογίσαμε τη θεμελιώδη μοριακή κυματοσυνάρτηση για ομοατομικά
μόρια μέσω του άρτιου συνδυασμού των επιμέρους κυματοσυναρτήσεων για τα μονά
1
πηγάδια ως 𝜓+ = 2 𝜓1 + 𝜓2 .
• Μια εύλογη προσεγγιστική μορφή της αντίστοιχης μοριακής κυματοσυνάρτησης για
την πρώτη διεγερμένη κατάσταση θα είναι ο περιττός συνδυασμός των επιμέρους
1
κυματοσυναρτήσεων ψ1 και ψ2 , που εκφράζεται ως 𝜓− =
𝜓1 − 𝜓2 .
2

• Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι στην περιοχή του κάθε πηγαδιού η μοριακή
κυματοσυνάρτηση συμπίπτει προσεγγιστικά με την αντίστοιχη τοπική λύση ψ1 και ψ2,
ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και ο αναμενόμενος κόμβος.

Η προσεγγιστική λύση του συμμετρικού διπλού πηγαδιού
1η διεγερμένη
κατάσταση

Θεμελιώδης
κατάσταση

• Όταν δύο ίδια πηγάδια δυναμικού πλησιάζουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα
διπλό, προκύπτει μια δυάδα ενεργειακών σταθμών (Ε- και Ε+) συμμετρικά
τοποθετημένων ως προς την ενεργειακή στάθμη Ε0 των μονών πηγαδιών (Α θετική
ποσότητα με διαστάσεις ενέργειας).
• Οι ενέργειες των δύο σταθμών προκύπτουν από τον τύπο για τη μέση τιμή Ε =
1

όπου Ε ο τελεστής της ενέργειας και 𝜓± = 2 𝜓1 ± 𝜓2 .
(𝜓 Ε𝜓)𝑑𝑥
• Οι μοριακές κυματοσυναρτήσεις για τη θεμελιώδη και πρώτη διεγερμένη κατάσταση
προκύπτουν αντίστοιχα από την άρτια και περιττή συνένωση των ψ1 και ψ2 των δύο
μονών πηγαδιών.
• Η θεμελιώδης στάθμη του διπλού πηγαδιού Ε- είναι χαμηλότερη από εκείνη του
μονού Ε0 διότι το ηλεκτρόνιο αξιοποιεί την έλξη και των δύο πηγαδιών ταυτόχρονα.

Η προσεγγιστική λύση του ασύμμετρου διπλού πηγαδιού
1η διεγερμένη
κατάσταση

Ημιδιαφορά
ιδιοτιμών

Ημιάθροισμα
ιδιοτιμών

Θεμελιώδης
κατάσταση

•
•

•

Με το να κινείται και στα δύο πηγάδια ταυτόχρονα, το σωματίδιο χαμηλώνει ακόμα
περισσότερο την ενέργειά του έναντι εκείνης που θα είχε αν παρέμενε εντοπισμένο ακόμα
και στο βαθύτερο από τα δύο πηγάδια (Ε- < Ε2) – (τι συμβαίνει για Ε1 = Ε2 ;)
Παρατήρηση #1: Δέσμια κατάσταση και άρα σχηματισμός μορίου επιτυγχάνεται μόνο με το
μοριακό τροχιακό 𝜓+ το οποίο ονομάζεται δεσμικό τροχιακό. Αντίθετα, το 𝜓− τροχιακό δεν
οδηγεί σε σταθερό δεσμό και μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μια διεγερμένη κατάσταση του
μορίου. Για το λόγο αυτό ονομάζεται αντιδεσμικό τροχιακό.
Παρατήρηση #2: Εφόσον η ατομική στάθμη του ηλεκτρονίου είναι κάτω από το χείλος του
εκάστοτε πηγαδιού, ο μόνος τρόπος μετακίνησης από το ένα πηγάδι στο άλλο είναι μέσω
του φαινομένου σήραγγας (κλασσικά είναι αδύνατον), το οποίο για να συμβεί απαιτεί
μερική αλληλεπικάλυψη των επιμέρους κυματοσυναρτήσεων ψ1 και ψ2.

Το μόριο του H2
Το Η2 είναι το κλασσικό παράδειγμα
ομοιοπολικού δεσμού (c1 = c2 =1/√2).

Το εποικισμένο ενεργειακό διάγραμμα
του μορίου Η2

Σύμφωνα με την προσέγγιση LCAO, το
μοριακό H2 προβλέπεται να:
•

έχει μήκος δεσμού λίγο κάτω από 1
Angstrom (10−10 m) εφόσον έχουμε
υπολογίσει πως η ακτίνα του ατόμου του
υδρογόνου είναι της τάξης των 0.5
Angstrom. Η πειραματική τιμή είναι 0.74
Angstrom.

•

είναι μη πολικό μόριο αφού το ζεύγος
των ηλεκτρονίων σθένους θα κινείται
συμμετρικά μεταξύ των δύο ατόμων
(συμμετρικό διπλό πηγάδι). Με άλλα
λόγια η διπολική ροπή του μορίου θα
είναι μηδενική.

Η συνέπεια…
Λόγω του ότι το Η2 είναι μικρό και μη πολικό
μόριο, οι αλληλεπιδράσεις van der Waals
μεταξύ των μορίων είναι εξαιρετικά ασθενείς.
Έτσι, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το Η2
είναι αέριο και υγροποιείται όταν η θερμική
κίνηση των μορίων γίνει μικρότερη από την
έλξη της δύναμης van der Waals (-253 oC)!

Η απόπειρα για το «μόριο» του He2

• Τα άτομα He έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους στιβάδα, επομένως
αναμένεται να είναι χημικά αδρανή και να μη μπορούν να σχηματίσουν μόριο He2.
• Ο μη σχηματισμός μορίου οφείλεται στο γεγονός ότι το ενεργειακό όφελος που
προκύπτει από την τοποθέτηση δύο ηλεκτρονίων στη δεσμική στάθμη Ε0-Α
αντισταθμίζεται από την αναγκαστική τοποθέτηση των δύο άλλων στην αντιδεσμική
στάθμη Ε0+Α.
• Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το He υπάρχει στη φύση μόνο σε ατομική
μορφή και είναι αέριο ακόμα και σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν λόγω
των εξαιρετικά ασθενών δυνάμεων van der Waals.
• Ακόμα και στο απόλυτο μηδέν το He δε μπορεί να στερεοποιηθεί λόγω της κβαντικής
κίνησης των ατόμων του που προκύπτει από την αρχή της απροσδιοριστίας.

Το μόριο του Li2

Z = 3 → [Li] = 1s2 2s1
• Το ενεργειακό όφελος κατά το σχηματισμό του Li2 προκύπτει μόνο από την εξωτερική
ημικατειλημμένη στάθμη 2s.
• Γενικότερα, οι εσωτερικές συμπληρωμένες στάθμες δεν προσφέρουν στην ενέργεια
του χημικού δεσμού, και μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι τα αντίστοιχα ηλεκτρόνια
παραμένουν εντοπισμένα στο οικείο άτομο μένοντας ανεπηρέαστα από την παρουσία
γειτονικών ατόμων.

Το μόριο του O2
Z = 8 → [O] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2

•
•
•

Μη πολικό μόριο
Ασθενείς δυνάμεις van der Waals
Υγροποίηση στους -183 oC

Τα τροχιακά σθένους του οξυγόνου θα
είναι τα px και py και άρα θα πρέπει να
σχηματιστεί διπλός δεσμός για να
προκύψει μόριο O2 .
Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι για να
συμβεί αυτό;
1ος τρόπος

2ος τρόπος

Τα τροχιακά ενός ζεύγους ενώνονται αξονικά με ισχυρή
επικάλυψη σχηματίζοντας έναν πολύ ισχυρό δεσμό
(δεσμός σ), ενώ τα τροχιακά του άλλου ζεύγους ενώνονται
πλευρικά με πολύ ασθενή επικάλυψη σχηματίζοντας ένα
δεύτερο πολύ πιο ασθενή δεσμό (δεσμός π).

Συμμετρικός τρόπος συνένωσης όπου και οι δύο δεσμοί
έχουν ενδιάμεση ισχύ. Ο τρόπος αυτός ωστόσο είναι
ενεργειακά ασύμφορος γιατί τα μοριακά τροχιακά που
προκύπτουν σχηματίζουν γωνία, η οποία οδηγεί σε
απότομη μεταβολή κυματοσυνάρτησης στο χώρο (μεγάλη
κλίση) και άρα υψηλή κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων.

https://www.grandinetti.org/orbital-hybridization

Το μόριο του Ν2
Z = 7 → [Ν] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1

Τριπλός δεσμός

Σύγκριση βασικών ιδιοτήτων τριών μη
πολικών διατομικών μορίων

Σημείο τήξης (oC)

Σημείο ζέσης (oC)

Ισχύς δεσμού (eV)

Η2

-259

-253

4.5

Ο2

-218

-183

5.2

Ν2

-210

-196

9.8

Που οφείλονται
οι διαφορές;

Το μόριο του Η2Ο
Z = 8 → [O] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2
Z = 1 → [Η] = 1s1

Η χημική ένωση αυτών των δύο στοιχείων θα
πρέπει να είναι του τύπου ΟΗ2 (ένα οξυγόνο, δύο
υδρογόνα) και θα λαμβάνει χώρα σε μια πρώτη
προσέγγιση κατά δύο ορθογώνιες κατευθύνσεις.

py
Η τελική διαμόρφωση του μορίου ωστόσο
είναι διαφορετική εφόσον το Ο είναι
ηλεκτραρνητικότερο άτομο από το Η:
τα εξωτερικά ηλεκτρόνια κινούνται
περισσότερο προς το μέρος του οξυγόνου
δημιουργώντας πλεόνασμα και έλλειμμα
αρνητικού φορτίου στο Ο και Η αντίστοιχα.
Πολικός
δεσμός

Η γωνία τελικά «ανοίγει» στις 104.5 μοίρες
λόγω της άπωσης των ομόσημα φορτισμένων
Η. Στη γωνία αυτή το μόριο επιτυγχάνει την
ελάχιστη δυνατή ενέργεια.

px

Σχετικά με την ηλεκτραρνητικότητα...

Εξαρτάται από
• Τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα
(Ζ).
• Την απόσταση των ηλεκτρονίων από τον
πυρήνα.
• Τη θωράκιση από τα ηλεκτρόνια των
εσωτερικών στιβάδων.
Η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται κατά τη
μετακίνηση από τα αριστερά προς τα δεξιά
στον περιοδικό πίνακα.

Οι ιδιότητες του Η2Ο
Το γεγονός ότι το μόριο του νερού είναι σχετικά
μικρό και έχει μεγάλη πολικότητα εξηγεί την
προνομιούχα θέση του στην ύπαρξη τη ζωής
εφόσον εμφανίζει τις εξής σημαντικές ιδιότητες:
•

•

•

•

Μεγάλη θερμοχωρητικότητα: Το νερό
μπορεί να απορροφά ή να αποβάλλει
τεράστια ποσά θερμότητας με ελάχιστη
μεταβολή στη θερμοκρασία του.

Και η εξήγηση…
Γιατί μεγάλο μέρος της προσφερόμενης θερμότητας
καταναλώνεται στο να «ξεκολλήσουν» τα ισχυρώς
ελκόμενα πολικά μόρια.

Τα θετικά ιόντα Na έλκονται από την αρνητικά
φορτισμένη περιοχή ενός μορίου Η2Ο (το Ο) και
Είναι άριστος διαλύτης: Το νερό είναι ο
τα αρνητικά ιόντα Cl από τη θετικά φορτισμένη
ιδανικός διαλύτης άλλων πολικών ουσιών
περιοχή των H, με αποτέλεσμα τη διάσταση του
όπως π.χ. το NaCl.
κρυστάλλου.
Διατήρηση υγρής μορφής: Το νερό διατηρεί Λόγω των ισχυρών δυνάμεων μεταξύ των
πολικών μορίων, το νερό έχει υγρή μορφή σε
την υγρή μορφή του σε μια μεγάλη περιοχή
θερμοκρασίες μακριά από το απόλυτο μηδέν σε
θερμοκρασιών (0 -100 oC).
αντίθεση π.χ. με το Η2.
Ανώμαλη διαστολή: Ο πάγος έχει μικρότερη Στον πάγο, τα μόρια διατάσσονται έτσι ώστε οι
ετερόσημα φορτισμένες περιοχές (τα Η του ενός
πυκνότητα σε σχέση με την υγρή μορφή του
με το Ο του άλλου) να είναι κοντά μεταξύ τους
νερού (γι’ αυτό τα παγόβουνα επιπλέουν).
με στόχο την ελαχιστοποίηση της ενέργειας. Μια
τέτοια διάταξη αφήνει πολλά κενά ανάμεσα και
άρα μειώνει την πυκνότητα.

Ο δεσμός υδρογόνου

Ο κβαντικός μηχανισμός σε έναν δεσμό υδρογόνου

Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των βάσεων στο DNA

Συμπέρασμα: Οι δεσμοί υδρογόνου είναι όσο είναι ισχυροί χρειάζεται ώστε το
βιομόριο να διατηρήσει τη μορφή του υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και όχι
τόσο ισχυροί ταυτόχρονα ώστε να μπορούν να «σπάσουν» και να επιτρέψουν
την αλλαγή της μορφής του μορίου όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Το μόριο της ΝΗ3
Z = 7 → [Ν] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1
Z = 1 → [Η] = 1s1

Η χημική ένωση αυτών των δύο στοιχείων θα
πρέπει να είναι του τύπου ΝΗ3 (ένα άζωτο, τρία
υδρογόνα) και θα λαμβάνει χώρα σε μια πρώτη
προσέγγιση κατά τρεις ορθογώνιες κατευθύνσεις.

•

Η τελική διαμόρφωση του μορίου έχει τη γεωμετρική μορφή μιας πυραμίδας με γωνία δεσμού
ΗΝΗ ίση με 107ο λόγω μεγαλύτερης ηλεκτραρνητικότητας του Ν και αμοιβαίας άπωσης των
θετικά φορτισμένων Η.

•

Η αμμωνία προβλέπεται να είναι και αυτή ένα ισχυρά πολικό μόριο μικρού μεγέθους με ιδιότητες
παρόμοιες με εκείνες του νερού (όπως π.χ. το να διαλύει πολικές ουσίες), αν και σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι σε αέρια μορφή (υγροποίηση στους -33 oC).

•

Κατά μία έννοια η αμμωνία θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πλησιέστερος βιολογικός αντίπαλος του
νερού σε κάποιο «εξωτικό» σενάριο δημιουργίας ζωής.

Η λανθασμένη πρόβλεψη του LCAO για το μόριο του CH4
Z = 6 → [C] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz

Ως τετρασθενές στοιχείο, ο άνθρακας έχει
τροχιακά σθένους px, py με μια κενή θέση
και το pz με δύο κενές θέσεις.

Η πραγματική δομή του
μορίου του μεθανίου
Ο C βρίσκεται στο κέντρο ενός
νοητού τετραέδρου και τα H
στις κορυφές του. Οι διπολικές
ροπές αλληλοαναιρούνται και
έτσι το μόριο είναι τελικά μη
πολικό.

•

Επειδή οι διπολικές ροπές δεν
αλληλοαναιρούνται στο επίπεδο xy,
το μόριο του CH4 θα περιμέναμε να
είναι έντονα πολικό όπως π.χ. το Η2Ο
ή η ΝΗ3 έχοντας όλες τις ανάλογες
φυσικές ιδιότητες (π.χ. υψηλό σημείο
ζέσεως, μεγάλη θερμοχωρητικότητα).

•

Ωστόσο το μεθάνιο δεν εμφανίζει
καθόλου τέτοιες ιδιότητες – αντίθετα
συμπεριφέρεται ως ένα τυπικό μη
πολικό μόριο. Για παράδειγμα, το
σημείο ζέσεως του CH4 είναι -162 oC
έναντι -33 oC για την ΝΗ3 και 100 oC
για το Η2Ο.

•

Η θεωρία LCAO έχει αστοχήσει
παταγωδώς να προβλέψει τις
ιδιότητες του μορίου αυτού!

Υβριδισμένα τροχιακά – η τροποποίηση του LCAO

Τί πήγε στραβά;
• Θεωρήσαμε ότι μόνο οι καταστάσεις 2p συμμετέχουν στο σχηματισμό των μοριακών
τροχιακών του CH4 και αγνοήσαμε τελείως την 2s.
• Όμως αν υποθέσουμε πως η 2s και η 2p βρίσκονται ενεργειακά πολύ κοντά μεταξύ τους
(όριο εκφυλισμού) τότε κάθε γραμμικός συνδυασμός των ιδιοκαταστάσεων 2s 2px 2py 2pz
θα ήταν οριακά επίσης ιδιοκατάσταση του συστήματος.

• Δηλαδή, π.χ. αν ψ1(x) είναι λύση της εξίσωσης Schrodinger με ενεργειακή ιδιοτιμή Ε1 και
ψ2(x) είναι επίσης λύση με ενεργειακή ιδιοτιμή Ε2, τότε και η ψ(x) = c1ψ1(x) + c2ψ2(x)
επαληθεύει την εξίσωση μόνο όταν Ε1 = Ε2 (λόγω γραμμικότητας εξίσωσης Schrodinger).
• Τα px py pz αποτελούν την καλύτερη εκλογή τροχιακών σε σχέση με κάθε άλλο γραμμικό
συνδυασμό τους διότι λόγω ορθογωνιότητας κατευθύνσεων είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο απομακρυσμένα, ελαχιστοποιώντας τις απώσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων
(ενεργειακό όφελος!).
• Οι γραμμικοί συνδυασμοί των τροχιακών 2p με τα 2s (υβριδικά τροχιακά) πλεονεκτούν
από άποψη χημικού δεσμού, με την έννοια ότι χαμηλώνουν επιπρόσθετα την ολική
ενέργεια.

Υβριδισμένα τροχιακά – η τροποποίηση του LCAO

Υβριδισμένα τροχιακά – η τροποποίηση του LCAO
Z = 6 → [C] = 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz

Μερικός υβριδισμός τροχιακών

Μερικός υβριδισμός τροχιακών - Παραδείγματα

Αιθένιο (C2H4) → sp2 υβριδισμός

Ακετυλένιο (C2H2) → sp1 υβριδισμός

Εφαρμογή θεωρίας υβριδισμού (sp3) για το νερό και την αμμωνία

Μόριο νερού

Μόριο αμμωνίας

