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  211221יסודות הכימיה 

 אטומים רב אלקטרונים והמערכה המחזורית: עזרף ד 

לאורביטלים השונים צורה מרחבית שונה ואנרגיה  .טרוןהאלקרבי למצוא את יכוי מיש סבו   מרחבה – אורביטל

 . שונה

ו נובעים מפיתרון המספרים הללמ 3, מספרים קוונטים 4 י"עבאורביטל מסוים מאופיין הנמצא האלקטרון 

 :(מספר ספין לא נובע מפונקציית הגל) פונקציית הגל

 n - יכול לקבל ערכים שלמים . מתאר את הרמה האנרגטית שבה נמצא האלקטרון, מספר קוונטי ראשי

זהו המספר היחידי שקובע את האנרגיה לכן , עבור אטום מימן או דמוי מימן. ) ......,n=1,2,3וחיוביים

 (.אנרגיה שווה והם נקראים אורביטלים מנוונים  nלי אותו לאורביטלים בע

 l - 1 :יכול לקבל ערכים .ויתי של האלקטרוןהתנע הזוקובע את , מספר קוונטי משני)-l= 0 , 1 , 2 , 3 ,.......(n .

  . (ראה טבלה) מגדיר את סוג האורביטלו מתאר את צורת האורביטל במרחב

, במרחב שונה נםכיוואך  (אורביטלים מנוונים)בעלי אנרגיה שווה הם , היםז l -ו nכל האורביטלים בעלי ערכי  

  px , py , pz:  לדוגמא

 lm - מתאר את הכיווניות המרחבית של האורביטל , מיצג את ההיטל של התנע הזוויתי -מספר קוונטי מגנטי

 .םערכים אפשריי 2l+1כ "בסה l, ...,0, ...+l  ml- =:יכול לקבל ערכים של. האטומי

 sm - יכול לקבל שני ערכים בלבד. מאפיין את סיבוב האלקטרון סביב עצמו, מספר קוונטי של הספין             : 

+1/2, -1/2 =ms . 

 (:קונפיגורציה אלקטרונית)היערכות האלקטרונים באטום 

2nכל רמה עשויה להכיל  
2
 (.הרמה מספר – nכאשר )אלקטרונים   

 כללים לאכלוס אלקטרונים

לפני רמה  תמלאתרמה אלקטרונית נמוכה  לכן טרון ייכנס לרמה הפנויה הנמוכה ביותר באנרגיהאלק 

 .באותה רמה dבאותה רמה וזה לפני אורביטל  pלפני אורביטל  תמלאי sאורביטל ו גבוהה יותראלקטרונית 

 .אלקטרונים 2כל אורביטל יכול להכיל עד  

 .בעלי ספינים הפוכים הם, ביטל אחדכאשר שני אלקטרונים מאכלסים אור 

עקרון ) של מספרים קוונטים זהה סט לא יהיהשני אלקטרונים באותו אטום ל 

 (.ולישל פא איסורה

אלקטרונים המאכלסים אורביטלים מנוונים  (:כלל האוטובוס)כלל הונד  

 .ורק אחר כך ייצמדו בזוגות, ייכנסו תחילה כבודדים לאורביטלים ריקים

האלקטרונים ימולאו בסדר עולה של הסכום : n+l  לכל: סדר מילוי האורביטלים

n+l .ממלאים ראשית את , אם הסכום הזה שווה עבור שני אורביטלים שונים

 !!!(מלבד מקרים חריגים . )נמוך יותר nהאורביטל בעל 

 

מלבד המקרה של מתכות , תהיה מהשכבה החיצונית -הוצאת אלקטרון ליצירת יון

  .מעבר
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 =L אורביטל רמות מנוונותמספר  איור מרחבי

 

1 (mL=0) s 0 

 

3 (mL=1,0,-1) p 1 

 

5 

(mL=-2,-1,0,1,2) 

d 2 

 

7 

(mL=-3,-2,-

1,0,1,2,3) 

f 3 

 9 

(mL=-4,-3,-2,-

1,0,1,2,3,4) 

g 4 
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 :תכונות מגנטיות של חומר

 .נמשך מעט למגנט. חומר בעל אלקטרונים בלתי מזווגים: פאראמגנטי

 .לא נמשך למגנט. חומר שבו כל האלקטרונים מזווגים: דיאמגנטי

. מסודרים בספינים מקבילים וניםמאטומים ש חומר פאראמגנטי אשר בו האלקטרונים הבלתי מזווגים :פרומגנטי

 .נמשך חזק למגנט

 נתונים פיזיקלים והמערכה המחזורית

של האלקטרונים במיסוך בהתחשב  ,שמרגיש האלקטרון בקליפה כלשהי הגרעין  מטען -מטען גרעיני אפקטיבי

  .ברמות אנרגטיות נמוכות יותר הנמצאים 

 :תכונות מחזוריות

 .יין את שיא ההסתברות להימצאות אלקטרוניםהמרחק מהגרעין המצ -רדיוס אטומי

 (:י חוק קולון"עפ) -הגורמים הקובעים את הרדיוס האטומי 

 .יותר הרדיוס האטומי קטן, ככל שהמטען גבוה יותר – מטען הגרעין. 1

הרדיוס , רחוק יותר מהגרעין( ברמה החיצונית)ככל שהאלקטרון הוולנטי  – האלקטרון מהגרעין" מרחק". 2

 .גדול יותרהאטומי 

 רדיוס היון החיובי< רדיוס האטום < רדיוס היון השלילי 

 

 

 :במצב הגזי האנרגיה שיש להשקיע כדי להוציא אלקטרון מאטום בודד-נרגיית יינון א


  eMM gg )()(. 

)()(אלקטרון לאטום  כתוצאה מהוספתאנרגיה השינוי ב :אפיניות אלקטרונית gg XeX 


 

 .אלקטרונים בקשר קוולנטי יכולתו היחסית של אטום למשוך אליו מידת -רושליליות אלקט

 

 :והאפיניות האלקטרונית אנרגיית היינון משפיעים עלהגורמים ה

 . יש יותר פרוטונים כוח המשיכה של הגרעין גדול יותרכל שכ – מטען הגרעין. 1

 . הכוח האלקטרוסטטי נמוך יותר מהגרעין רחוק יותר ככל שהאלקטרון – האלקטרון מהגרעין" מרחק". 2

 . או קבלת מצב יציב( כגון חצי רמה מלאה) פגיעה במצב יציב . 3

 : באופן עקרוני המגמה היא

 .  

 
 

 

 

 

 . הסרת אלקטרון/אך תמיד יש לשים לב לשינוי בקונפיגורציה האלקטרונית כתוצאה מהוספת

 רדיוס גדל  יוס קטן רד

Ea עולה 

Ea יורדת 

EI  גדלה 

EI  קטנה 


