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   Funció d’ona, significat de probabilitat... 
 
   Primera presa de contacte: 

   Apantallament: 

1. Els orbitals 2s i 2p tenen valors substancials a distàncies 

del nucli en què la funció radial de l’orbital 1s és 

considerable  els orbitals 2s i 2p penetren en l’orbital 1s. 

2. l’e- 2p està més apantallat que el 2s perquè es troba que 

penetra menys que l’orbital 1s. 
3. Quan un àtom de Li (2s o 2p) està més allunyat que 

aquests electrons interns “sent”, degut a la repulsió e- -e-, 

una càrrega nuclear efectiva (Z*) que és menor a la seva 
càrrega formal (Z = 3); existeix, com s’intueïx, un mur de 

contenció, aleshores el nucli no pot atraure els e- com 

voldria. Z*= Z- on  és la constant d’apantallament. 

 

   Coordenades: cal fer renom de la diferencia entre coordenades 

cartesianes (x, y, z) i polars (r, , ). 

 

   Trajectòria: mai se podrà saber la trajectòria i la posició d’un e- 

(o d’una partícula) amb exactitud, per això hi ha el principi 
d’incertesa de Heisenberg que indica una diferencia similar a h  

(x. p h). Aleshores, quan definim un diferencial de radi dx en 

les operacions, estem precisant amb una aproximació d’un 90%. 
 

   Més endavant, quan analitzem 2, sabrem que es pot assimilar 

a la probabilitat perquè 

                    

     2.dx =   .*.dx = 1 

    -             - 

   trobar un e- o partícula en la regió de l’espai definit per + fins 

a - és 1, per tant se pot concloure que és com una probabilitat. 

 
   Anàlisi més extensiu: 

   Per extensió, la 2 depèn de x, ja que si no, la probabilitat 

sempre valdria el mateix. 
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   De tal gràfica (mostrada en la fig.26) sen’extreu que 2 és  1/r 

(on x r). Com que a cada quantització trobem al menys una 

dependencia de r, llavors en desprenem que totes les  tenen part 

radial. 
    

   Fig. 26: 

 
 

 

   2(r) 

 

                                             1-D 

                                             2 1/ 
                                             1r 2r= 543 rrr ===

 

                                             r1< r2< r3< r4< r5 

                                             2
1> 2

2> 2
3> 2

4> 2
5 

 

 
  

                                         r    

 
 

 

 

   On x r. 

   La funció d’ona en coordenades polars és:  = R(r). (.) és 

difícil d’obtenir però tenim unes quantes pistes; 
 

 

 (r) (, ) 

1s f(A.e-kx) Ctnt. 

2s f(A’.e-kx) Ctnt. 

2p “ f(Sin i Cos ) 

 “ f(Sin’I Cos’.) 

 “ f(Sin’’ i Cos’’ ) 
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   Quantització: 

   Així com sabem que per a (r) en 1-D (una dimensió) en 

l’espectre veiem que la línea corresponent al radi (primera 

quantització)desde la 1-D cap a la 3-D(tercera quantització) 

  no ha canviat (no s’ha desdoblat), doncs la forma que adopta  

en1-D serà circular i en capes de diferents valors probabilístics,, 

mentre que la 3-D serà esférica. (ens referim a la fig.27).  
 

   Fig. 27: 
                     3-D esfèric                     

                                                                      1-D circular 
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Matemàticament la  és: 

 

   = A.e+ikx +A.e-ikx = 2.A.Cos(kx). 

    = A’.e+ikx = A’.Cos(kx) + A’i.Sin(kx). 

    = A’’.e-ikx = A’’.Cos(kx)- A’’.i.Sin(kx). 

 

   O sigui que són equivalents a una f(Sin i Cos ) degut a la 

característica d’ona de les partícules (ones d’una corda, ones 
d’aigua, moviment harmònic simple d’una molla... tot adopta una 

forma sinusoïdal). 

 
   Tenim també la equació d’Schrödinger, que concorda amb 

l’equació diferencial que té per sol·lució  = A.e-/+kx . 

 
   Se pot pensar que gràcies a fotografíes s’obtenen punts que en 

última instancia serveixen per trobar la forma de l’orbital 

(tridimensional) 

   Degut a la relació entre  i E veiem E com a E incident (la 

que genera les “fotos”). 
 

   Arribat a aquest punt definiré sense més preàmbul què vol dir i 

en què se diferencien òrbita i orbital: 

   Primer, sabem que tal E ha de tenir magnitud similar a la del 

marge que delimita una E d’una línea respecte a una altra. 

   També existeixen estats degenerats (línees que tenen  la 

mateixa E entre elles). 

   Òrbita és la línea del’espectre que pot ésser circular o no, 

mentre que orbital és la representació que sorgeix de fer un seguit 
de fotos per a trobar la posició de l’e-. L’orbital normalment és, en 

la seva forma més exacte i expandida, tridimensional. 
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   També podem entendre, a partir de l’espectre, que el radi o la 
primera quantització només mostra la representació en 1-D. 

En canvi en el cas dels orbitals definits pels nº’s quàntics 

secundari o azimutal, dxdy o r, entrem de ple en el món de la 

forma. Per exemple, en la funció d’ona 2p s’obté una corva de 

doble llàgrima:  

 
 

    
 

    

   En el cas del nº quàntic magnètic ja entrem en l’orientació i per 

tant inclou dxdydz o (r, , ), i la probabilitat és 2 (r, , ). 

 

 
   Recordem que se pot calcular el radi més probable o promig i 

el radi màxim (fig.28). 

  
   Fig. 28: 

 

   24r2dr 

 

 

                                    <x>= r  
 

   P(r)dr 

                                                               3-D 
 

 

 
 

 

 
                              a0 <x> 

                                                          r 
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                                          en 1-D 

   <x>= r =   x.2.dx 

                   0 
                                         en 3-D 

 

                                           en 1-D 

   dP(r)/dr = 0  xmàxim  

 

                                        en 3-D, que en l’àtom d’hidrògen  
                                        correspòn al radi de Bohr per n=1.(a0). 


