
Κάθε διαφορετική στοιβάδα υποδιαιρείται σε ένα ή περισσότερα 

διακριτά τροχιακά, που επίσης αντιστοιχούν σε διακριτά ενεργειακά 

επίπεδα, αν και οι ενεργειακές διαφορές μεταξύ των τροχιακών είναι 

μικρότερες από τις ενεργειακές διαφορές μεταξύ των στοιβάδων. 

Ακτινοβολίες με μεγαλύτερα μήκη κύματος έχουν μικρότερη ενέργεια. 

Το τροχιακό s έχει το μεγαλύτερο μήκος υλοκύματος και επιτρέπει σε 

ένα ηλεκτρόνιο που περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα σε αυτό το 

τροχιακό να κατέχει το χαμηλότερο και πιο σταθερό ενεργειακό 

επίπεδο. 

Κάθε τροχιακό έχει ένα χαρακτηριστικό σχήμα που δείχνει πού 

βρίσκεται το ηλεκτρόνιο πιο συχνά. Τα τροχιακά ονομάζονται με τη 

χρήση πεζών γραμμάτων της αγγλικής αλφαβήτου. Κατά αύξουσα 

ενέργεια τα τροχιακά που χρησιμοποιούνται στα άτομα των γνωστών 

χημικών στοιχείων είναι: s, p, d και f. 

Οι ηλεκτρονικές στοιβάδες αντιπροσωπεύονται από τον κύριο κβαντικό 

αριθμό n. Καθώς αυξάνεται ο n της στοιβάδας αυξάνεται και ο αριθμός 

των διαθέσιμων τροχιακών ανά στοιβάδα. Π.χ. το 3s τροχιακό 

αναφέρεται στο s τροχιακό της στοιβάδας M (n=3). 

 
Τροχιακό s 

Τα s τροχιακά είναι τα τροχιακά που αντιστοιχούν στι μικρότερο 

επίπεδο ενέργειας ανά στοιβάδα και έχουν σφαιρικό σχήμα. Τα 

ηλεκτρόνια σε αυτά τα τροχιακά βρίσκονται στη στοιχειώδη τους 

συχνότητα. Αυτά τα τροχιακά μπορούν να κατέχουν το πολύ μέχρι και 
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δύο ηλεκτρόνια, που διαφέρουν μόνο ως προς το πρόσημο του αριθμού 

spin. 

 
Τροχιακά p 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά τροχιακά p ανά στοιβάδα, που έχουν το 

ίδιο ενεργειακό επίπεδο και διαφέρουν ως προς τη διάταξη στο χώρο 

και τη συμπεριφορά μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Τα τρία p 

τροχιακά αναφέρονται ως px, py και pz. Τα s και p τροχιακά είναι τα 

σημαντικότερα για την Οργανική Χημεία, γιατί είναι αυτά που 

καταλαμβάνονται στα άτομα των χημικών στοιχείων που είναι τα πιο 

συνηθισμένα στις οργανικές ενώσεις. 

 
Τροχιακά d 

Υπάρχουν πέντε διαφορετικά τροχιακά d ανά στοιβάδα, που έχουν το 

ίδιο ενεργειακό επίπεδο και διαφέρουν ως προς τη διάταξη στο χώρο 

και τη συμπεριφορά μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Τα d τροχιακά 

χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων από τα στοιχεία πυρίτιο, θείο, 
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φωσφόρο, σελήνιο και αρσενικό, που μετέχουν αρκετά συχνά σε 

οργανικές ενώσεις. 

 
Τροχιακά f 

Υπάρχουν επτά διαφορετικά τροχιακά f ανά στοιβάδα, που έχουν το 

ίδιο ενεργειακό επίπεδο και διαφέρουν ως προς τη διάταξη στο χώρο 

και τη συμπεριφορά μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Τα f τροχιακά 

χρησιμοποιούνται από τα στοιχεία που σπάνια μετέχουν σε οργανικές 

ενώσεις  
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