


המודל הקוונטי

אורביטלים אטומיים

אכלוס אלקטרונים באטומים

אופני רישום שונים של היערכות אלקטרונים

אכלוס אלקטרונים ומבנה הטבלה המחזורית





מודל האטום של בוהר חזה באופן מדויק את אורכי הגל 

אך לא , המתקבלים בספקטרום הקווי של אטום המימן

שלהם יותר  , הצליח לעשות זאת עבור אטומים אחרים

.  מאלקטרון אחד

ספקטרום קווי הנפלט ממנורת מימן בתחום הנראה



על פי המודל הקוונטי רמות האנרגיה שבהן נמצאים  

כמו במודל האטום  )האלקטרונים אינן מסלולים סביב הגרעין 

.  אורביטליםאלא ( של בוהר

שבו יש  ( מימדי-איזור תלת)הוא נפח במרחב אורביטל

.  הסתברות גבוהה למצוא את האלקטרון

ההסתברות למצוא את האלקטרון מחוץ לאורביטל היא  

.קטנה מאוד



צורות של כמה אורביטלים

לכל אורביטל אנרגיה מסוימת וצורה נפחית כלשהי המחושבים  
.בעזרת כלים מתמטיים

אלקטרון נמצא באורביטל כלשהו לא אפשרי לדעת מה כאשר 
על פי עיקרון אי הוודאות של  )קורה לו בתוך האורביטל 

.אך אפשר לדעת מהי האנרגיה שלו, (ַהְייֶזְנֶבְרג



.הוא מספר הרמהnכאשר , אורביטליםn2בכל רמה באטום 

.1sאורביטל , (112=)ברמה הראשונה אורביטל אחד בלבד 

. מציין את צורת האורביטלs-ו, מציין את מספר הרמה1

.צורה כדורית סימטרית סביב הגרעיןsלאורביטל 

1sלאורביטל . באטום מימן תהיה אנרגיה מסוימת1sלאורביטל 

.באטום אחר תהיה אנרגיה שונה



(:  422=)ברמה השנייה ארבעה אורביטלים

.2pושלושה אורביטלי 2sאורביטל 

רמה.אורביטלים מנווניםאורביטלים בעלי אנרגיה זהה נקראים . אנרגיה זהה2pלשלושת אורביטלי . אך כל אחד מהם מכוון על ציר אחר, זהים זה לזה2pשלושת אורביטלי . צורה של שני בלונים המחוברים זה לזהpלאורביטלי 

2s                     2px                         2pz 2py



.בכל הרמות צורה כדוריתsלאורביטלי 

.  בכל אזור ההסתברות למציאת אלקטרון היא שונה: נראים שני אזורים שונים2sבחתך של אורביטל 

.שבו ההסתברות למצוא אלקטרון היא קטנה מאודצומתבמפגש בין שני האזורים נמצא 

.נראה זאת מיד בסימולציה הבאה

1s

2s



Scatter Plot of Electron Probability

https://www.av8n.com/physics/wavefunctions.htm#sec-animation

נצפה בסימולציה

, אילו יכולנו להמציא מכשיר שמצלם אלקטרונים והיינו מכוונים אותו לצלם כל כמה שניות

עם הזמן היו . בכל צילום היינו מקבלים נקודה במקום שבו האלקטרון נמצא באותה שנייה

פעמים " צולם"צפיפות הנקודות גבוהה באזורים שבהם האלקטרון . נאספות נקודות רבות
(.אורביטל)במקום בו יש הסתברות גבוהה למצוא אלקטרון , כלומר–רבות 

וצפו בנקודות  Go 2sאחר כך לחצו על . וצפו בנקודות הנאספותGo 1sלחצו על

.2sשימו לב לצומת באורביטל . הנאספות

https://www.av8n.com/physics/wavefunctions.htm#sec-animation


?3כמה אורביטלים קיימים ברמה 



.932=: ברמה השלישית ישנם תשעה אורביטלים

ואליהם נוספים חמישה  3pשלושה אורביטלי , 3sאורביטל 
.3dאורביטלי 

רמה

3s                3p                                    3d

.3קיימים החל מרמה dאורביטלי : שימו לב



?קיימיםfכמה אורביטלי . fנמצאים גם אורביטלי 4ברמה 



.1642=: ברמה הרביעית ישנם שישה עשר אורביטלים

4dחמישה אורביטלי , 4pשלושה אורביטלי , 4sאורביטל 

.4fשבעה אורביטלי –כ "אורביטלים סה16-להשלמה ל, ובנוסף

.4קיימים החל מרמה fאורביטלי : שימו לב

רמה

4s                4p                                    4d

4f



.באטום המימן בלבד כל האורביטלים ששייכים לאותה רמה מנוונים

אנרגיה שונה מאשר  , לדוגמה, 2sבאטומים אחרים לאורביטל 

.2pלאורביטלי 

אנרגיה

1

2

3

אטום מימן אטום רב אלקטרונים

1

2

3



: שימו לב
4sלאורביטלי 

אנרגיה נמוכה מזו  

,  3dשל אורביטלי 

5sולאורביטלי 

אנרגיה נמוכה מזו  

.4dשל אורביטלי 

אנרגיה

1

2

3



מאורביטל נמוך  :  בסדר אנרגטי עולהמאכלסים את האורביטלים 

.לאורביטל בעל אנרגיה גבוהה יותרבאנרגיה

בכל אורביטל אפשר לאכלס עד שני אלקטרונים  : עיקרון פאולי

(.הפוכים*בספינים)

?מהו ספין* 

האלקטרון יכול להסתובב בשני כיווני סיבוב שונים הנקראים 

".  ספין"

הספין נמדד באמצעות  . סיבוב האלקטרון יוצר שדה מגנטי

.מדידות של השדה המגנטי

י חצאי חצים  "אלקטרונים בעלי ספינים הפוכים מסומנים ע
.בכיוונים הפוכים

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg


כאשר מאכלסים  : כלל הונד

מאכלסים  , אורביטלים מנוונים

, אלקטרון אחד בכל אורביטל

ורק אחר כך אלקטרון נוסף 

כלל זה מכונה  . בספין הפוך

כשאנו עולים  -כלל האוטובוס 

על אוטובוס אנו מחפשים  

ורק לאחר שבכל , ספסל ריק

ספסל כבר יושב מישהו אנו 

.מתיישבים לידו



.ישנם מספר אופנים חלופיים לרישום אכלוס אלקטרונים באטום

שני אלקטרונים מאוכלסים באורביטל  -שמונה אלקטרונים , O, לאטום חמצן:דוגמה
1s , 2שני אלקטרונים מאוכלסים באורביטלs 2וארבעה נוספים באורביטליp.

אנרגיה

1

2
1s22s22px

22py
12pz

1
מספר

האלקטרונים
באורביטל

(2או 1)

הגז האציל הקרוב ביותר
.  ואחריו האלקטרונים הנוספים
שיטה זו נוחה עבור אטומים  

עם מספר אלקטרונים גדול

[He]2s22px
22py

12pz
1

2s1s 2px 2py 2pz

בלתי אלקטרונים2באטום החמצן 
ִגים (נמצאים לבד באורביטל)ְמֻזוָּ

דיאגרמת רמות אנרגיה

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/U%2B21BF.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/U%2B21BF.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg


בכל , Na, רשמו את אכלוס האלקטרונים של אטום נתרן

.האופנים



1s22s22px
22py

22pz
23s1

[Ne]3s1

2s1s 2px 2py 2pz 3s

10שלו , Ne, הגז האציל הקרוב ביותר הוא נאון

.3sואז מוסיפים עוד אלקטרון אחד באורביטל , אלקטרונים

אנרגיה

1s

2s

2p

3s

דיאגרמת רמות אנרגיה .אלקטרונים11לאטום נתרן 

Na+ :1s22s22px, אכלוס אלקטרונים ביון נתרן: ♥שימו 
22py

22pz
2

. ישנן הרבה אפשרויות: אכלוס אלקטרונים באטום נתרן מעורר

1s22s22px:     שהיה ריק3px-ל3s-עירור אלקטרון מ, למשל
22py

22pz
23px

1

1s22s22p63s1: או בקיצור

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/U%2B21BF.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/U%2B21BF.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/U%2B21CC.svg


בעזרת הטבלה המחזורית אפשר לרשום את אכלוס האלקטרונים באורביטלים של כל 
.אטום על פי הסדר האנרגטי העולה של האורביטלים

sגוש 

dגוש 

pגוש 

f גושf

1

2

3

4

5

6

7

3d

4d

5d

6d

4f

5f



,  S, עקבו אחר השלבים לכתיבת האכלוס האלקטרוני של אטום גופרית

.על פי סדר המספרים של ההסברים, שורה אחר שורה בטבלה

1s22s22px: האכלוס
22py

22pz
23s23px

23py
13pz

1

ועוד  .2

אלקטרון  

1s-אחד ב

אלקטרון  .1
1s-אחד ב

ששה  .4

אלקטרונים  

2p-ב
שני  .3

2s-אלקטרונים ב

שני  .5

אלקטרונים  

3s-ב

ארבעה  .6

3p-אלקטרונים ב

1s22s22px
63s23px

4
: או



.Ti, רשמו את אכלוס האלקטרונים באטום טיטניום

אנרגיה 3dלאורביטלי . 3קיימים החל מרמה dאורביטלי : שימו לב

.בטבלה4ולכן הם מאוכלסים בשורה , 4sגבוהה יותר מאשר לאורביטלי 



:Ti, אכלוס האלקטרונים באטום טיטניום

1s22s22px
22py

22pz
23s23px

23py
13pz

14s23d2

1s22s22p0:               או בקיצור
63s23px

64s23d2



סרטון המסכם את אכלוס האלקטרונים באטומים בעזרת  

המחזוריתהטבלה 

https://bit.ly/3syZZVm

https://bit.ly/3syZZVm


אורביטל הוא נפח במרחב סביב הגרעין שההסתברות   

למצוא בו אלקטרון היא גבוהה

אלקטרונים באטום מאכלסים אורביטלים אטומיים שהם   

בעלי צורות נפחיות שונות ואנרגיות שונות

אכלוס האלקטרונים באטרביטלים האטומיים הוא

מהאורביטל הנמוך באנרגיה לאורביטלים בעלי אנרגיה      

ועל פי עיקרון פאולי וכלל הונד, גבוהה יותר


