
                 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 

 

                                                                          Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Η  Φυσική και η Χημεία, προσπάθησαν να θεωρήσουν την δομή των ατόμων, αλλά 
πολλαπλώς απέτυχαν. Το λάθος του να αποδώσουν δομή στο ηλεκτρόνιο, η θεωρία του Bohr 
που πολύ και εμάς μας καταπόνησε, απομάκρυναν τους ούτως ή άλλως απομακρυσμένους 
φυσικούς από την Ελληνική φιλοσοφία. Ήταν και η δυστυχής θεωρία του Schroedinger. 

 

                         ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 

 

    Ο καθηγητής στις ΗΠΑ Κομηνός, θα διατυπώσει την θεωρία του δεσμευμένου φωτονίου. 
Κατ’ αυτόν , ένα φωτόνιο φέρνει κύκλους και αποτελεί το ηλεκτρόνιο. Όταν το ηρεμούν 
κινηθεί κατά μέτωπο, εκτυλίσσεται όπως η σπείρα του ελατηρίου και αυξάνεται η μάζα. Ο 
κύκλος στο ηρεμούν, ή η σπείρα στο εκτυλισσόμενο φωτόνιο, είναι η κίνηση που συντελεί 
στην μάζα, είναι η κίνηση που αποτελεί την μάζα. 

     Θεωρείστε τώρα, ότι τον κύκλο ή την σπείρα, την κάνουν δύο ίδια φορτία, απέναντι το 
καθένα και +0.5e το καθένα. Στο κέντρο υπάρχει φορτίο -2e. Τα δύο φορτία περιστρέφονται 
γύρω από το ακίνητο κεντρικό και ο κύκλος ή σπειροειδής εκτύλιξη συνιστούν την μάζα του 
ηλεκτρονίου, ενώ το κεντρικό συντελεί στο είδος του φορτίου. Πρόκειται τώρα για ηλεκτρικό 
δακτύλιο, με μαγνητική ροπή, φορτίο και μάζα. Και η σύγχρονη φυσική αποδέχεται και τα 
τρία.  

     Με μικρότερη μαγνητική ροπή, με περιστρεφόμενα φορτία με ταχύτητα πάλι c, αλλά με 
διαφορετική επί μέρους σύσταση φορτίων, αλλά συνολικό φορτίο e, είναι και το πρωτόνιο. 

 

                                              ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 

     Δεν θα υπεισέλθουμε εδώ στην δομή του πυρήνα. Θα θεωρήσουμε τον πυρήνα σαν μία 
δομή , όπου τα πρωτόνια διατάσσονται όπως η δομή των ατόμων και συνεπώς την 
παραλείπουμε. Και τα νετρόνια όπως δεν μπορούν να υπάρξουν στην φύση μακρόχρονα 
(πάνω από 10 sec περίπου), έτσι και στον πυρήνα είναι φευγαλέες μορφές. Και ένα ζεύγος 
πρωτονίων, ανταλλάσσει ένα μιόνιο και έτσι πότε το ένα γίνεται νετρόνιο, πότε το άλλο. Η 
ανταλλαγή αυτή μπορεί να είναι πολυπλοκότερη. 

     Έτσι για την δομή των ατόμων, πρέπει να καταφύγουμε στην σύζευξη των ηλεκτρονίων 
και τα επίπεδα σχήματα του Ευκλείδη ή κανονικά στερεά του Πλάτωνος.  

 



                             Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 

 

     Θεωρούμε δύο ηλεκτρικούς δακτυλίους ηλεκτρονίων, αντιμέτωπους και ομοπαράλληλους. 

 

      

 

 

                              Αντιμέτωπα ηλεκτρόνια 

     Τα ηλεκτρόνια απωθούνται λόγω ομώνυμου ηλεκτρικού φορτίου και έλκονται λόγω 
ομοπαράλληλων ρευμάτων. Η δύναμη είναι απολύτως ίση με την αντίθετη, επειδή η 
ταχύτητα των φορτίων είναι c (δες ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ohanian). Τα ηλεκτρόνια σε 
κατάλληλη απόσταση, που θα αναπτύξουμε στην δομή του πυρήνα και την απώλεια μάζας, 
είναι συζευγμένα, κάτι σαν να λέμε στερεό (μάζες δεμένες με ελατήριο). 

 

                                      ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΩΝ 

 

     Έτσι ένα άτομο υδρογόνου, είναι ομομέτωποι δακτύλιοι πυρήνα και ηλεκτρονίου, αλλά η 
σύξευξη είναι σχετικά ασθενής και το άτομο ρέπει σε χημική ένωση (όπως το νερό). 

     Στο Ήλιο όμως υπάρχει αντιμέτωπο ζεύγος ηλεκτρονίων και αντιμέτωπα πρωτόνια και 
σύζευξη είναι ισχυρή (ευγενές αέριο). Η χημική συγγένεια ασθενέστατη.  

     Στο Λίθιο, πέρα από το εσωτερικό ζεύγος, ένα ηλεκτρόνιο είναι ασθενικά συζευγμένο με 
το πρωτόνιο (μονοσθενές). 

    Και μπαίνουμε στο Βηρύλιο Be. Εδώ το πρώτο πολύεδρο του Πλάτωνα. 

                                                             

Το κανονικό τετράεδρο έχει τέσσερις κορυφές, όπου υπάρχουν τα τέσσερα ηλεκτρόνια. Τα 
ηλεκτρόνια πλέον δεν είναι ικανοποιητικά αντιμέτωπα και η σύζευξη ασθενής (τετρασθενές 
στοιχείο).  Αλλά μπορεί να έχει εσωτερικό ζεύγος ηλεκτρονίων και στον εξωτερικό φλοιό 
πάλι ζεύγος και να είναι δισθενές. 

     Και μπαίνουμε στο Βόριο. Αυτό έχει δύο συζευγμένα ηλεκτρόνια και τα τρία στην 
εξωτερική στοιβάδα, σε σχήμα Ευκλείδιου ισόπλευρου τριγώνου. Είναι τρισθενές. Μπορεί 
και 2-2-1 , μονοσθενές. 



     Το επόμενο στοιχείο είναι ο άνθρακας. Έχει εσωτερικό ζεύγος ηλεκτρονίων (ισχυρή 
σύζευξη) και τετράεδρο εξωτερικό φλοιό (ασθενής σύζευξη) . Είναι τετρασθενής. Αλλά 
μπορεί να έχει τρεις στοιβάδες ζευγών ηλεκτρονίων (δισθενής CO) 

    Μετά ακολουθεί το Άζωτο. Μπορεί νε έχει δομή 2-3-2, οπότε είναι δισθενής (ΝΟ), ή δομή 
3-4, οπότε είναι τετρασθενής (ΝΟ2).  

    Και εισερχόμαστε στο οξυγόνο. Έχει δομή 2-6. Και οι 6, είναι οι 6 κορυφές του κανονικού 
οκταέδρου του Πλάτωνα. 

                                                 

                                        Κανονικό οκτάεδρο 

Όπως αντιλαμβάνεστε, τα 6 ηλεκτρόνια θα έπρεπε να είναι ανά δύο ισχυρά συζευγμένα. 
Αλλά τα τέσσερα ηλεκτρόνια είναι έτσι διαταγμένα, που αναιρούν την ισχυρή σύζευξη των 
δύο άλλων αντιμέτωπων. Αυτό συμβαίνει τότε μόνο, όταν υπάρχει φαινόμενο μαγνητικού 
συντονισμού (οπότε τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται). Πρέπει να υποθέσουμε το εσωτερικό 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού, που εξασθενίζει την ισχυρή σύζευξη των 
ηλεκτρονίων και το οξυγόνο δέχεται δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα. 

      Ακολουθεί το Φθόριο, όπου ισχύουν οι δομές 2-3-4, ή 2-4-3. 

      Όπως η ισχυρή σύζευξη γίνεται σε ζεύγος ηλεκτρονίων, έτσι και στο ευγενές Νέον, η 
δομή είναι 2-8 και οι 8 είναι οι κορυφές του κανονικού εξαέδρου του Πλάτωνα, του κύβου. 

                                                   

                                      Κανονικό εξάεδρο 

Σε κάθε απέναντι στερεά κορυφή του κύβου, βρίσκονται ζεύγη ηλεκτρονίων ισχυρά 
συζευγμένα (ευγενές αέριο Νέον).  

      Οι χημικές ενώσεις, τείνουν γενικά να εξασφαλίσουν ισχυρή σύζευξη στα εξωτερικά 
ηλεκτρόνια (2,8). Αλλά και 16 (δύο κύβοι). Αλλά και δύο 16 (τέσσερις κύβοι).  

      Με την ανωτέρω ανάλυση, δώσαμε στοιχεία δομών, που εξηγούν όλα τα σθένη των 
στοιχείων. Η ηλεκτραρνητικότητα θα εξαρτηθεί, από το κατά πόσο στην χημική ένωση, τα 
ηλεκτρόνια που θα δοθούν από το ένα στοιχείο στο άλλο, είναι συζευγμένα στο στοιχείο 
δότη. Έτσι και θα καταταχθεί ο δεσμός, σε ιοντικό ή ομοιοπολικό ή υδρογόνου (Van der 
Vaals). Στους αγωγούς, η σύζευξη του εξωτερικού ηλεκτρονίου είναι εξαιρετικά ασθενής.  

    

 



  

 


