
ذره ای نور -خاصیت موجی  
 و

 اوربیتال های اتم
 1 دکتر ستاره



 خواص اتم ها
 (شعاع اتمی و خواص شیمیایی دیگر)خصلت تناوبی اتم ها •
 ساماندهی جدول تناوبی توسط مندلیف  •
 

 کدام خاصیت ذاتی اتم ها باعث تغییرات تناوبی می شود؟
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 نور و طیف الکترومغناطیس
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 فرکانس
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 تابش الکترومغناطیس

 .نور سفید شامل توزیع پیوسته ای از همه طول موجهاست•
 می شوند،نور ساطع ( یا برانگیخته)اتمها وقتی گرم •

 می کنند
 طیف خطی گسسته  
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 تابش الکترومغناطیس
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 طیف رنگی اتمها

 در شعله، نور زرد   Naاتمهای برانگیخته •
 

 نور مایل به آبی       Hاتمهای •
 

 

 رنگهای درخشان وسایل آتش بازی،

 در نتیجه افزودن نمکهای فلزی مختلف به 

 پودر ماده منفجره تولید می شود 
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 طیف خطی
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 طیف خطی

 نتیجه مهم

 .هر عنصر دارای نشانه طیفی ویژه خود است
 

به این ترتیب عناصر موجود در کانی ها و سایر مواد 
 شناسایی شدند
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 مطالعات بالمر
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 مطالعات بالمر

رابطه ای که بالمر ارائه داد، یک رابطه کامال تجربی بود و  •
 هیچ توجیه علمی نداشت

 
تا اینکه بور توانست به درستی این رابطه را محاسبه و  •

 توجیه کند
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 سری بالمر

در طیف مرئی و هیدروژن، خطوط این سری در مورد •
 می گیردفرابنفش قرار 

  می اصلیوعدد کوانتبا تابشی است که الکترونی شامل •
3=n  ۲بهبیشتر از آن یا n= بیاید 

 .اختالف انرژی به صورت نور آزاد می شوداین •
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 نیلز بور
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 نظریه بور

   : تنها می تواند در مدارهای متحدالمرکز قرار گیرد Hالکترون اتم 1.

O, N, M, L, K 
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 نظریه بور

:  الکترونها دارای انرژی معین هستند2.
نزدیکترین پوسته یه هسته دارای  
کمترین شعاع و بیشترین انرژی  

 .هستند و برعکس

 
الکترونها در حالت پایه در 3.

 .نزدیکترین فاصله از هسته هستند

 
الکترون برانگیخته در برگشت به  4.

 .حالت پایه انرژی ساطع می کنند
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 محاسبات بور
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 محاسبات بور

 بور توانست با محاسبه انرژی هر تراز از رابطه مربوط به•
 

 . وجاگذاری مقدار ثابت پالنک، رابطه بالمر را باز تولید کند
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 پالنک و تابش جسم سیاه

نمونه ای از تابش  •
 جسم سیاه  
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 گسسته بودن طیف خطی
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 کوانتیده بودن انرژی
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 اثر فتوالکتریک

یک طیف تابشی، وقتی به سطح فلز تابانده می شود، در اثر برخورد  
از سطح !( به صورت ذره ، نه موج)باریکه نور با فلز، یک الکترون  

 .به این پدیده اثر فتوالکتریک گفته می شود. فلز کنده می شود
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 اثر فتو الکتریک

 نور به صورت جریانی از ذرات ریز به نام فوتون است•
 انرژی فوتون فقط به بسامد بستگی دارد نه به شدت نور•
شدت باریکه نور فقط به تعداد فوتونها بستگی دارد نه به  •

 انرژی فوتونها
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 نتیجه مهم

انرژی نور عالوه بر رفتار موج گونه، می تواند مانند ذرات •
 .کوچک نیز رفتار می کنند
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 رابطه دوبروی
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 عدم قطعیت هایزنبرگ
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 تابع موج
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 تابع موج 
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 توابع موج اوربیتالها
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 توابع موج اوربیتالها
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در واقع از حل عددی و تحلیلی معادالت توابع موج، شکل اوربیتالها  
 .به دست آمد



 اعداد کوانتومی

تابع موج شامل چهار متغیر به نام اعداد کوانتومی است که سطح 
انرژی اوربیتالها و شکل سه بعدی منطقه مربوطه را در فضا توصیف 

 .می کنند که توسط الکترون اشغال شده است

 nعدد کوانتومی اصلی 1.

 l( تکانه زاویه ای)عدد کوانتومی فرعی 2.

 mlعدد کوانتومی مغناطیسی 3.

 msاسپینی   عدد کوانتومی4.
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 msاسپینی عدد کوانتومی 
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 اعداد کوانتومی
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 اعداد کوانتومی عناصر جدول تناوبی
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 اصل طرد پائولی

هیچ دو الکترونی در یک اتم نمی توانند چهار عدد کوانتومی  •
 .یکسان داشته باشند
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 قاعده هوند

اگر دو یا چند اوربیتال هم انرژی در دسترس باشند، یک  •
الکترون به هر کدام وارد می شوند تا همگی نیمه پر  

 .شوند
 .یکسان هستند  msالکترونها در اوربیتالهای نیمه پر دارای •

 

 اصل آفبا
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 ترتیب پر شدن اوربیتالها
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 ترتیب پر شدن ترازها بر اساس سطح انرژی
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 واالنس

 پوسته بیرونی عناصر: پوسته واالنس•
 الکترونهای موجود در پوسته بیرونی: الکترونهای واالنس•

 
 استشماره گروه تعدادالکترونهای واالنس برابر با. 
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 الکترونهای واالنس

39 



 گشتاور مغناطیسی

  تعداد الکترونهای جفت نشده در یک اتم، یون یا مولکول را
 :میتوان توسط اندازه گیری مغناطیسی تعیین کرد

 

  گشتاور مغناطیسی یک ماده به تعداد 

 :الکترونهای جفت نشده بستگی دارد
 پارامغناطیس•
 فرو مغناطیس•
 دیامغناطیس•
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 مثالی از یک ماده پارامغناطیس

این ماده به دلیل داشتن دو الکترون جفت نشده در الیه  
واالنس، نسبت به میدان مغناطیسی واکنش نشان می دهد و 

 .پارا مغناطیس است
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 دیامغناطیسمثالی از یک ماده 
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در این ترکیب، چون تمام الکترونها به صورت جفتی هستند  •
پس خاصیت مغناطیسی مشاهده  !( الکترون جفت نشده نداریم)

 .نمی شود و ترکیب دیامغناطیس است
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