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Основне карактеристике атомског језгра 
Атоми су најмање честице неког елемента, који утичу на његова хемијска својства. Сваки атом се 

сатоји од позитивно наелектрисаног језгра (које је сачињено од протона и неутрона) и негативно 

наелектрисаних електрона у омотачу језгра. На основу распореда електрона у атому, елементи се 

могу класификовати у таблицу  која се назива периодни систем елемената. 

Електрони су негативно наелектрисане честице. Имају врло малу масу- 1/2000 део масе најлакшег 

атома водоника. Сваки атом садржи одређен број електрона – од 1 до преко 100. На пример, сви 

атоми водоника садрже 1 електрон, сви атоми олова садрже 82 електрона. Електрони образују 

облак негативног наелектрисања, око позитивно наелектрисаног језгра. 

Језгро атома се налази у седишту атома, позитивно је наелектрисано и има веома мале димензије 

(пречник језгра је 10.000 пута мањи од пречника атома). Састоји се од протона и неутрона. Протон 

има масу која је приближно једнака маси атома водоника. Протон је позитивно наелектрисан. 

Његово наелектрисање је по величини једнако наелектрисању електрона, само је супротног 

предзнака. Неутрон је неутрална честица, а његова маса је мало већа од масе протона, али је 2000 

пута већа од масе електрона. 

Протони и неутрони имају много већу масу од масе електрона. Зато се највећи део масе атома 

налази у језгру атома (99.9% масе). При томе, запремина масе језгра је много пута мања од 

запремине атома. Може се сматрати да је највећи део атома – празан простор, тј. простор испуњен 

облаком негативног наелектрисања. 

Атомски број 

Сви атоми одређеног елемента имају исти број протона у језгру. Тај број се зове атомски број или 

редни број и означава се са Z. Број протона у атому је једнак броју електрона. 

Масени број је добија сабирањем броја протона и броја неутрона у језгру и означава се са А. 

Сви атоми одређеног елемента имају исти атомски број, тј. број протона у језгру. Међутим број 

неутрона код одређених елемената може да варира.  

На пример, водоник се јавља у три различита облика: 

1. „лаки водоник“, који се уобичајно зове „водоник“, који не садржи неутроне и има масени 

број А = 1. 

2. Деутеријум, садржи један неутрон у језгру , А = 2, 

3. Трицијум садржи два неутрона у језгру, А= 3. 

Атоми који садрже исти број протона, а различит број неутрона називају се изотопи. Значи, 

водоник, деутеријум и трицијум се изотопи елемента водоника. 

Састав атомског језгра се изражава нуклеарним симболом елемента. Ако елемент означимо са X, 

нуклеарни симбол тог елемента би био: 

𝑋𝑍
𝐴  

На пример, изотопи водоника и олова се означавају: 

𝐻1
1 , 𝐻1

2 , 𝐻1
3  

 

𝑃𝑏82
206 , 𝑃𝑏82

208 . 

 

Некада се користи и следећи начин означавања: Pb-206. 

 

Боров модел атома 
Боровов модел атома претходи данашњој представи атома. Дански научник Нилс Бор 

(1913. године) је дао ново објашњење за електронску структуру атома, помоћу којег је 

успео да објасни атомски спектар водоника. (Атомски спектар је зрачење које се добије 

загревањем неког гаса до високих температура. Зрачење загрејаног гаса има само неке 

таласне дужине, које се назива атомски спектар). Атом водоника се састоји од једног 
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протона и једног електрона. Центрифугална сила, настала услед кружног кретања 

електрона, компензована је привлачном електростатичком силом између позитиво 

наелектрисаног језгра и негативно наелектрисаног електрона. Садржај енергије оваквог 

атома зависи од пречника путање електрона – што је електрон удаљенији од језгра, 

енергија атома је већа. Бор је претпоставио да се електрон може кретати само по 

путањама неких одређених пречника и због тога атом водоника има само неке одређене 

садржаје енергије. По дотадашњим законима физике, електрон је могао да се креће по 

путањама било ког пречника.  

Те одређене путање се називају дозвољене путање. У нормалним околностима, електрон 

се креће по путањи која је најближа језгру и тада атом водоника има најнижи садржај 

енергије и каже се да је атом водоника у основном стању. Ако атом апсорбује енергију из 

околине, електрон прелази на неку од удаљенијих дозвољених путања. Тада атом има 

виши садржај енергије и налази се у побуђеном стању. Ако се електрон врати на најближу 

путању језгру, тада атом емитује (отпушта) енергију. 

Количина енергије коју атом апсорбује при преласку електрона са ближе на удаљенију 

путању или количина енергије коју атом емитује, при обрнутом процесу, назива се квант 

енергије. Величина тог кванта енергије зависи од тога са које на коју путању прелазе 

електрони. Боров модел атома је превазиђен таласно- механичким моделом атома. 

 

Таласно-механички модел атома 
По овој теорији електрон има двојаку природу: понаша се и као честица (корпускула) и 

као талас (електромагнетно зрачење) (француски научник Де Брољи, 1924.). Идеја је 

допринела да се створи нова област физике – таласна механика или квантна механика. 

Таласно-механичка теорија модела атома тврди да није могуће тачно одредити положај 

било ког електрона у атому, нити је могуће тачно одредити путању кретања електрона. 

Постоји само вероватноћа да се електрон нађе у одређеном делу простора. 

Полазећи од овог принципа аустријски физичар Ервин Шредингер је 1926. године 

пронашао сложену математичку једначину (Шредингерова једначина), која својим 

решењима нуди вероватноћу налажења електрона у простору и описује структуру атома. 

Захваљујући решењима Шредингерове једначине, можемо представити вероватноћу 

положаја неког електрона као електронски облак или орбитале, која представља 90% 

вероватноће да се у том делу простора око језгра налази електрон. Орбитале су сферног 

облика и то значи да је вероватноћа налажења електрона независна од правца удаљавања 

од језгра атома. 

До данас је откривено више од двеста елементарних честица. Сматра се да су 

најелементарније честице кваркови и електрони. Њиховим спајањем настају остале 

честице. Све елементарне честице помоћу реакција прелазе у друге честице или из њих 

настају. Непроменљивих честица нема. 

Кваркови су елементарне честице, које не могу да постоје у елементарном стању, већ се 

налазе у саставу других честица.Оне носе наелектрисање и њихове димензије су 10
-15 

cm. 

Међутим, ипак се стабилним честицама сматрају електрон, протон, неутрон и фотон. 
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Енергетски нивои, поднивои и орбитале 
Решавањем Шредингерове једначине добијају се подаци о стању сваког електрона у 

атому. Стање сваког електрона се описује помоћу четири квантна броја. Четврти квантни 

број је накнадно уведен у таласно-механичку теорију. 

Први квантни број се означава са n. Што је n веће, електрон се налази даље од језгра и 

његова енергија је већа. Квантни број n може да има целобројне вредности: n = 1,2,3,.. 

За електрон за који је n = 1 кажемо да се налази у првом главном нивоу, за n = 2, електрон 

се налази у другом главном нивоу, итд. 

Други или орбитални квантни број l означава поднивое. Сваки главни ниво садржи 

поднивое. Облик дела простора у коме се налази електрон зависи од вредности  l – што је l 

веће, компликованији је геометријски облик електронског облака. Вредност l може имати 

било коју целобројну вредност до (n – 1): l = 0,1,2,.., (n – 1). Значи: 

Ако је n = 3, онда је l= 0,1,2 (три поднивоа), 

за n = 4, l = 0,1,2,3 (четири поднивоа). 

Обично се користи један алтернативни начин означавања поднивоа: 

 за l =0, подниво се назива s – подниво, 

за l =1, подниво се назива p – подниво, 

за l =2, подниво се назива d – подниво, (m1 =2,1,0,-1,-2) 

за l =3, подниво се назива f – подниво. 

За означавање одређеног поднивоа, обично се пише и број главног нивоа: 1s – подниво (n 

= 1, l= 0), 2p– подниво (n = 2, l = 1). 

Енергија електрона зависи и од вредности n и од вредности l: 

Е (3 s)< Е(3 p)< Е(3 d)<Е(3 f),  

Где је Е (3 f ) означава енергију електрона, који се налази у поднивоу f. 

Трећи или магнетни квантни број m1. Овај квантни број одређује орјентацију 

електронског облака, који окружује језгро атома. Сваки подниво саджи једну или више 

орбитала, при чему се орбитале међусобно разликују по вредносту трећег квантног броја. 

Вредност m1 може имати вредности: 

m1 = l,( l – 1),..+1,0. -1,..,-( l – 1),- l. 

За подниво s, l=0. То значи да подниво s има само једну вредност m1=0, тј. садржи само 

једну орбиталу. 

За подниво p,  важи l =1,  тако да m1 =1,0, -1.То значи да подниво p садржи три различите 

орбитале, које се означавају  px, py, pz. Електрони који се налазе у те три орбитале имају 

међусобно исти садржај енергије и за њих се кажу да су дегенерисане орбитале. 

Четврти или спински квантни број ms се односи на спин – ротацију око сопствене осе. 

Таква ротација се одиграва у два смера и због тога четврти или спински број има две 

вредности: 
 

ms = +1/2 или ms = - 1/2. 

Електрони који ротирају у истом смеру се каже да имају исте спинове и оба имају исте 

спинске бројеве исте, у супротном имају супротне спинове. 

 

Паулијев принцип искључења 
У једном атому не постоје два електрона, чија би сва четири квантна броја била иста. 

Такође важи да у једну орбиталу могу да се сместе само два електрона, јер постоје само 

две вредности ms.  

Ако се у истој орбитали нађу два електрона, они морају да имају супротне спинове. 
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Сви s поднивои имају сферни облик, међусобно се разликују само по величини. Што је 

квантни број n већи, већи је пречник орбитале. Тако на пример, електрон који се налази у 

2s- орбитали је у просеку удаљенији од језгра од 1s- електрона. 

 

Електронска конфигурација атома 

Електрони попуњавају поднивое у атому према извесним правилима. Поред неких 

изузетака, попуњавање се врши према растућем квантном броју. Електрони се прво 

смештају у подниво n =1, затим у подниво n =2, итд.За одређени подниво најпре се 

попуњава s – подниво, а затим p,d и f , ако ти поднивои постоје. Начини како су попуњени 

поднивои у атому се зове електронска конфигурација. На пример, електронска 

конфигурација која има 9 електрона флуора, приказује се: 

 

1s
2
2s

2
2p
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То значи да тај атом има два електрона у поднивоу 1s, два електрона у поднивоу 2s и пет 

електрона у поднивоу 2p. Електрони који се налазе у поднивоима највишег квантног броја 

називају се валентни електрони.У примеру флуора, видимо да он има 7 валентних 

електрона. Орбитале, поднивои у којима се налазе валентни електрони се називају 

валентна љуска (2s и 2p, за флуор). 

 
 


