آرایش الکترونی نوین
)(The New Electron Configuration
نگارنده :حمید
تا داَغتٍ آسایؼ انکتشَٔی دس اتى ْش ػُقش ؽیًیائی يی تٕاٌ ٔیژگی ْای فیضیکی ٔ ؽیًیائی آٌ سا
پیؼ تیُی ًَٕد .تّ ػثاست دیگشٔ ،یژگی ْای یک ػُقش تّ طٕس ػًذِ تٕعظ تؼذاد انکتشٌٔ ْا ٔ َسٕۀ
چیذياٌ یا آسایؼ آَٓا ٔ َیض چگَٕگی دعتّ تُذی آَٓا دس عاختاس اتًی آٌ ػُقش تؼییٍ يی ؽٕد .تُاتشایٍ،
دس تذٔ ايش الصو اعت دس يٕسد عاياَۀ ُيذل اتًی يٕخٕد کّ تّ گَّٕ ای فشاگیش تٕعظ تًايی يدايغ ػهًی،
تسمیماتی ٔ داَؾگاْی پزیشفتّ ؽذِ ٔ آيٕصػ دادِ يی ؽٕد تذلیك ًَائیى تا گؾایؾی تاؽذ تشای
تأ ّيهی تاصِ.
ُيذل کٕاَتٕيی اتى (یا ُيذل اتش انکتشَٔی) تا ًْکاسی تغیاسی اص داَؾًُذاٌ پی سیضی ؽذِ اعت .اص خًهّ
داَؾًُذاَی کّ دس ایٍ يذل اتًی عًٓی چؾًگیش داؽتّ اَذ يی تٕاٌ ْایضَثشگ  ،پالَک ٔ ؽشٔدیُگش سا
َاو تشد ،انثتّ ایُؾتیٍ َیض تٕاَغت تّ ؽکم گیشی ایٍ يذل اتًی کًک کُذ .تش اعاط ایٍ يذل ،اتى ْا اص
ْغتّ ٔ انکتشٌٔ تؾکیم ؽذِ اَذْ .غتّ دس يشکض اتى لشاس داسد ٔ انکتشٌٔ ْا دس اطشاف ْغتّ دس عطٕذ یا
تشاصْای اَشژی يؾخقی زشکت يی کُُذ ،ا ّيا تش اعاط ".افم ػذو لطؼی ّت ْایضَثشگ" تؼییٍ يکاٌ ٔ
عشػت انکتشٌٔ ْا تّ طٕس ْى صياٌ ٔ دس یک نسظّ ايکاٌ پزیش َیغت! انکتشٌٔ ْا دس اطشاف ْغتۀ اتى دس
ی يؾخقی زشکت يی کُُذ کّ تّ آٌ اتش انکتشَٔی َیض گفتّ يی ؽٕد .تّ طٕس کهی ،ایٍ اتش انکتشَٔی
فضا ِ
دس َضدیک ْغتّ ٔ خیهی دٔس اص ْغتّ تشاکًی کى ٔ تیٍ ایٍ دٔ کشاَّ تشاکًی تیؾتش داسد .تّ ایٍ فضای
ل ٔخٕد انکتشٌٔ اعت أستیتال) (orbitalیا الیّ ) (shellيی
ٔالغ دساطشاف ْغتۀ اتى کّ داسای تیؾتشیٍ ازتًا ِ
ی ) (energy levelانکتشٌٔ ْا سا يؾخـ يی کُُذ .ػذد کٕاَتٕيی افهی،
گٕیُذ .أستیتال ْا دس ٔالغ
تشاص اَشژ ِ
ِ
کّ تا زشف ”َ “nؾاٌ دادِ يی ؽٕد ،ػذدی اعت کّ َیهض ت ُٕس تشای يؾخـ کشدٌ تشاصْای اَشژی یا ًْاٌ
الیّ ْای انکتشَٔی تّ کاس تشد .ایٍ تشاصْا سا تا اػذاد فسیر  1تا  ٔ 7گاِ تا زشٔف َ Q , P ,O ,N ,M ,L ,Kؾاٌ
يی دُْذ .ػذد کٕاَتٕيی افهی تشای پایذاستشیٍ الیۀ اَشژی یک اعتْ .ش چمذس ” “nتاالتش سٔد تشاص اَشژی
الیّ ْای انکتشَٔی افضایؼ يی یاتذ ٔ فافهۀ آٌ الیّ اص ْغتۀ اتى تیؾتش يی ؽٕدْ .ش یک اص ایٍ أستیتال
ْا تّ چُذ صیش الیّ ) (sub-shellتمغیى يی ؽَٕذ کّ داسای انکتشٌٔ ْائی ْغتُذ کّ اَشژی آَٓا یکغاٌ
تدغى اتى تغیاس يؾکم اعت ،دس َتیدّ گٕیا تالػ ؽذِ اعت تا آٌ سا
يی يٕخٕد،
ّ
اعت! دس يذل کٕاَتٕ ِ
تش اعاط يؼادنۀ ؽشٔدیُگش ) (Schrödinger equationتا ؽکم ْای پیچیذۀ عّ ُتؼذی کّ یافتٍ يُطك آَٓا
َاؽذَی اعت َؾاٌ دُْذ! تّ ًْیٍ دنیم تشای يطانؼۀ دگشگَٕی ْای اتى دس یک ٔاکُؼ يؼًٕال ً اص يذل
اتًی تُٕس ) (Bohr Modelاعتفادِ يی ؽٕد!
آَچّ کّ دس تاال تّ ػُٕاٌ يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد ؽشذ دادِ ؽذ تش افٕل یا لٕاػذ صیش تُا ؽذِ اعت:
 )1افم تشپایی ( تّ آنًاَی)Aufbauprinzip :

انکتشٌٔ ْا اتتذا ٔ تّ تشتیة أستیتال ْای يٕخٕدی کّ کًتشیٍ تشاص اَشژی سا داؽتّ تاؽُذ ُپش يی کُُذ.
 )2افم طشد پائٕنی )(Pauli exclusion principle
ْش صیش الیّ زذاکثش دٔ انکتشٌٔ تا اِعپیٍ يخانف يی تٕاَذ دسیافت کُذ.
چٓاس َٕع صیش الیّ ٔزٕد داسد . f ,d ,p ,s :تؼذاد آَٓا تّ ؽشذ صیش اعت:
 یک صیش الیۀ  ، sتُاتشایٍ  sدٔ انکتشٌٔ دسیافت يی کُذ.
 عّ صیش الیۀ  ، pتُاتشایٍ  pؽؼ انکتشٌٔ دسیافت يی کُذ.
 پُح صیش الیۀ  ، dتُاتشایٍ  dدِ انکتشٌٔ دسیافت يی کُذ.
ْ فت صیش الیۀ  ، fتُاتشایٍ  fچٓاسدِ انکتشٌٔ دسیافت يی کُذ.
 )3لاػذۀ َْٕذ )(Hund's rule
تا دس ْش یک اص صیش الیّ ْا یک انکتشٌٔ خای َگیشد ْیچ کذاو اص آَٓا داسای دٔ انکتشٌٔ ًَی ؽٕد .

دس يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد کّ دس تاال چکیذۀ آٌ ؽشذ دادِ ؽذ ٔ دس ایُدا تیاٌ خضئیات تیؾتش دس يٕسد آٌ
ضشٔستی َذاسد ،آَچّ کّ تیؼ اص ًّْ تّ چؾى يی خٕسد يمٕنۀ چگَٕگی ْاعت ،اص چشائی ْا ْیچ زشفی
تّ يیاٌ ًَی آیذ! افضٌٔ تش آٌ ،دس ایٍ يذل اگشچّ گٓگاِ اص ازتًاالت کّ صیش تُای يکاَیک کٕاَتٕيی اعت
فسثت يی ؽٕد ،ا ّيا ًّْ چیض زتّی تؼذاد الیّ ْا ٔ صیش الیّ ْا ٔ َیض تؼذاد انکتشٌٔ دس آَٓا تذٌٔ اعتذالل
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ػهًی تا یمیٍ يطشذ يی ؽٕد! دس َتیدّ ،تایذ پزیشفت کّ ایٍ يذل عاختاسی يطهماً تدشتی ) (empiricalداسد
ذت ٔ تا آصيٌٕ ٔ خطا ٔ َیض اضافّ کشدٌ ؽًاسی اص افٕل ٔ لٕاػذ گاو تّ گاو تٓثٕد
کّ دس فشآیُذی طٕالَی ي ّ
یافتّ اعت .ا ّيا اص آَدا کّ ًْیٍ يذل تا کٌُٕ تٕاَغتّ اعت تّ َسٕ لاتم لثٕنی ؽُاخت يا سا َغثت تّ
عاختاس اتًی ػُافش گَٕاگٌٕ کايم تش کُذ ٔ پیشٔ آٌ پیؾشفت سٔص افضٌٔ دس تکُٕنٕژی سا يٕخة ؽٕد ،پظ
تایذ دعت کى ٔخّ کهی ٔ تؼییٍ کُُذۀ آٌ َضدیک تّ يٕاصیٍ ػهًی تاؽذ .انثتّّ اگش تّ آٌ يٕاصیٍ ػهًی
يُطمی تش آيذِ اص آٌ لاتم فٓى تش ٔ دلیك تش ٔ آيٕصػ آٌ َیض تّ يشاتة
دعت پیذا کُیى تی گًاٌ َتایح
ِ
عادِ تش خٕاْذ تٕد .تا اطًیُاٌ يی تٕاٌ گفت کّ آٌ يٕاصیٍ ػهًی خٕد يٕخة کايم تش ؽذٌ ؽُاخت يا
دس يٕسد عاختاس اتى َیض يی ؽٕد .دس ایٍ يشزهّ تایذ تشای یافتٍ آٌ ٔخّ يؾتشک تالػ کُیى .دس فشآیُذ ایٍ
خغتدٕ خٕد تّ خٕد تّ پیچیذگی ْا ٔ َاسعائی ْای يذل اتًی يٕخٕد پی خٕاْیى تشد.
یش اعاط اطالػات يٕخٕد ،دس زال زاضش تؼذاد  111ػُقش دس خذٔل تُأتی يُذنیف ٔخٕد داسد کّ اص
ْیذسٔژٌ )] (Hydrogen, [Hؽشٔع ؽذِ ٔ تّ آٌ اٌ اکتیٕو )] (Ununoctium, [Uuoختى يی ؽٕد .اص ْیذسٔژٌ
تا ػُقش ْؾتاد ٔ ؽؾى یؼُی سادٌٔ )] (Radon, [Rnتؼذاد أستیتال ْا یا الیّ ْا کًتش اص ْفت اعت .اص
ػُقش ْؾتاد ٔ ْفتى یؼُی فشاَغیُى )] (Francium, [Frتّ تؼذ تؼذاد ْفت أستیتال دس عاختاس اتًی ػُافش
ٔخٕد داسد کّ تقٕیشی کهی تش ٔ گٕیا تش اص چگَٕگی آسایؼ انکتشَٔی طثك يالک ْای يٕخٕد اسائّ يی دُْذ.
ػُقش ٔالغ دس اَتٓای خذٔل تُأتی ػُافش يٕضٕع تشسعی يا خٕاُْذ تٕد .دس شکل  1طشذ کهی
تُاتشایٍ 32
ِ
عاختاس الیّ ْا کّ تشگشفتّ ؽذِ اص يذل اتًی تُٕس يی تاؽذ تشای فشاَغیُى ٔ آٌ اٌ اکتیٕو َؾاٌ دادِ
ؽذِ اعت.

شکل  -1عاختاس طشذ کهی الیّ ْای انکتشَٔی دس ػُافش فشاَغیُى ٔ آٌ اٌ اکتیٕو
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َگاسػ آسایؼ انکتشَٔی دس يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد َیض پیچیذگی ْای يخقٕؿ تّ خٕد سا داسد ٔ دس
ؽیٕۀ
ِ
َتیدّ فشاگیشی آٌ تشای داَؾدٕیاٌ تغیاس يؾکم ٔ خغتّ کُُذِ اعت .دس ادايۀ يطهة ،تا دسج آسایؼ
َٕیغی ایٍ يذل َیض آؽُا يی ؽٕیى:
انکتشَٔی تشای دٔ ػُقش َؾاٌ دادِ ؽذِ دس تاال تا سٔػ کٕتاِ
ِ
Ununoctium, [Uuo]: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Francium, [Fr]: [Rn] 7s1
Radon, [Rn]: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Xenon, [Xe]: [Kr] 4d10 5s2 5p6
Krypton, [Kr]: [Ar] 3d10 4s2 4p6
Argon, [Ar]: [Ne] 3s2 3p6
Neon, [Ne]: [He] 2s2 2p6
Helium, [He]: 1s2

تّ ػثاست دیگش ،تشای َگاسػ کايم آسایؼ انکتشَٔی آٌ اٌ اکتیٕو تایذ تؼذاد ًَ 33اد (کاساکتش) ٔ تشای فشاَغیُى
ًَ 22اد دس کُاس ْى لشاس تگیشَذ!
2

ل يشتٕط تّ آسایؼ انکتشَٔی دٔ ػُقش یاد ؽذِ دس تاال دس جدًل 1
تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس ْفت الیّ یا أستیتا ِ
دادِ ؽذِ اعت.

ی فشاَغیُى ٔ آٌ اٌ اکتیٕو
جدًل  -1تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس أستیتال ْا ِ
ػذد اتًی )(Z
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ػُقش

]Francium, [Fr
]Ununoctium, [Uuo

تشاکى تؼذاد انکتشٌٔ ْا سا دس عاختاس
اگشچّ آسایؼ ْای انکتشَٔی َؾاٌ دادِ ؽذِ دس خذٔل تاال يیضاٌ
ِ
اتًی ایٍ دٔ ػُقش َؾاٌ يی دُْذ ،ا ّيا َثایذ فمظ ایٍ دٔ آسایؼ سا يالک اسصیاتی لشاس داد .تشای دعت
یافتٍ تّ تقٕیشی خايغ تش اص يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد ،تٓتش اعت جدًل  1سا تشای  32ػُقش ٔالغ دس اَتٓای
خذٔل تُأتی يُذنیف ُپش کشدِ ٔ عپظ يیاَگیٍ تؼذاد انکتشٌٔ ْا سا تشای یکایک أستیتال ْا اعتخشاج کُیى.
َتیدّ یک ػُقش فشضی خٕاْذ تٕد تا ػذد اتًی  Z=102.5کّ يی تٕاٌ اص آٌ تّ ػُٕاٌ ػُقش " يیاَگیٍ" یاد
کشد .تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس أستیتال ْای ایٍ ػُقش فشضی ٔ َیض دٔ ػُقشی کّ تیؾتشیٍ ؽثاْت سا تا آٌ
داسَذ ،یؼُی َٕتهی ُى ٔ السَغی ُى ،دس جدًل َ 2ؾاٌ دادِ ؽذِ اعت.

ی ػُقش يیاَگیٍ
جدًل  - 2تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس أستیتال ْا ِ
ػذد اتًی )(Z

الیّ (أستیتال)
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ػُقش

Miangin

ی ػُقش يیاَگیٍ دس شکل َ 2ؾاٌ دادِ ؽذِ اعت.
چگانی تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس أستیتال ْا یا الیّ ْا ِ

شکل  -2چگانی تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس الیّ ْا ،تش اعاط يیاَگیٍ يالک ْای يٕخٕد
ًسی پیشرفتو"
تش اعاط تاتغ يٕج َٕیٍ ازتًال ) (Ψکّ تشای أّنیٍ تاس دس يمانۀ "تابع مٌج ،تٌزیع گا ُ
يؼشفی ؽذِ ٔ دس يمانۀ "طٌل دقیق پالنک گرانش کٌانتٌمی را آشکار می کند" تّ خضئیات تیؾتشی دس
يٕسد آٌ پشداختّ ؽذِ اعت ،دعت یاتی تّ ازتًال  100%یا یمیٍ يطهك ،کّ يتشادف تا ػذو لطؼیتی
تشاتش تا ففش يی تاؽذ ،دس فضای کٕاَتٕيی ػًال ً غیش يًکٍ اعت.
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تشای دعت یافتٍ تّ آٌ يٕاصیٍ ػهًی کّ لثال ً تّ آٌ اؽاسِ ؽذ ،الصو اعت دس ایٍ يشزهّ تّ تاتغ يٕج َٕیٍ
يیاَگیٍ يالک ْای يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد يمایغّ
ازتًال سخٕع کشدِ ٔ َتایح تّ دعت آيذِ اص آٌ سا تا
ِ
کُیى .تاتغ  Ψيثتُی تش ازتًال کهی  99.73%یا ػذو لطؼیتی تشاتش تا  6σاعت .دس ایٍ تاتغ انکتشٌٔ ْای
يٕخٕد دس ْش أستیتال َیض تش اعاط تاتغ چگانی ازتًال خاؿ خٕد تٕصیغ يی ؽَٕذ .تّ ػثاست دیگشْ ،ى دس
أستیتال ْای يشتثۀ أّل ٔ ْى دس صیش أستیتال ْا ،کّ ًْاٌ أستیتال ْای يشتثۀ تاال تش ْغتُذ ،يمٕنۀ اتش
انکتشَٔی تّ ساعتی ٔ تّ گَّٕ ای سیاضی ٔاس يسمك يی ؽٕد .دس شکل  3چگانی تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس
أستیتال ْای يشتثۀ أّل تش اعاط تاتغ يٕج َٕیٍ ازتًال َؾاٌ دادِ ؽذِ اعت.

شکل  -3چگانی تؼذاد انکتشٌٔ ْا دس أستیتال ْای يشتثۀ أّل ،تش اعاط Ψ
اگش چّ تا یک َگاِ کهی تّ ًَٕداس ْای اسائّ ؽذِ دس ؽکم ْای  3 ٔ 2يؾاتٓت ْائی تیٍ آَٓا دیذِ يی
ؽٕد ،ا ّيا ايکاٌ يمایغۀ دلیك تش آَٓا َیض ٔخٕد داسدًَٕ .داس يُذسج دس ؽکم  3يثتُی تش تٕصیغ َشيال
گأُعی اعت .دس زانی کّ تشای ًَٕداس َؾاٌ دادِ ؽذِ دس ؽکم ْ 2یچ َظى سیاضی ٔاسی ٔخٕد َذاسد،
يُسُی
چشا کّ يثُای آٌ يطهماً تدشتی اعت .تا ٔخٕد ایٍ تشای يیاَگیٍ يالک ْای يٕخٕد َیض يی تٕاٌ
ِ
فشضی تاتغ چگانی ازتًال سا اص طشیك َمطّ یاتی تشعیى ًَٕد .ایٍ يمایغّ سا يی تٕاَیذ دس شکل 4
ِ
تثیُیذ.

گأعی
شکل  -4يمایغۀ چگانی ازتًال
يیاَگیٍ يالک ْای يٕخٕد تا چگانی ازتًال تٕصیغ ُ
ِ
يُسُی تٕصیغِ َشيال ،نمٌدار  ،2تشاتش تا  0.9973اعت
خّ تّ ایُکّ تیٍ  µ+3σ ٔ µ-3σعطر صیش
تا تٕ ّ
ِ
يیاَگیٍ يالک ْای يٕ خٕد دس ًْیٍ
يُسُی يش تٕط تّ
) ،(PN=99.73%يی تٕاٌ زذط صد کّ عطر صیش
ِ
ِ
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فافهّ  ،نمٌدار  ،1تا زذٔدی کًتش اص يمذاس يزکٕس اعت ) .(PM<99.73%يساعثۀ اَداو ؽذِ تا تمشیثی
تغیاس خٕب عطر تیؾیُۀ  0.9790سا َؾاٌ يی دْذ ) .(PM=97.90%تا ٔاژگاَی دیگش ،یمیُی کّ دس يذل
کٕاَتٕيی يٕخٕد تشای آسایؼ انکتشَٔی ٔخٕد داسد ) َّ (P=100%تُٓا اص دیذگاِ سیاضی دسعت َیغت تهکّ
ازتًال کهی دس يیاَگیٍ ایٍ يذل ػًال ً زذٔد  1.83%کًتش اص ازتًال کهی يطشذ ؽذِ دس تاتغ يٕج َٕیٍ
ؽًاس کم انکتشٌٔ ْائی کّ دس ػُقش آٌ اٌ اکتیٕو
ازتًال اعت.ایٍ تذاٌ يفٕٓو اعت کّ تّ ػُٕاٌ ًََُّٕ ،
ٔخٕد داسد دس زمیمت زذٔد ٔ 2ازذ تی ؾتش اص آٌ چیضی اعت کّ دس يذل اتًی يٕخٕد تا یمیٍ يطشذ يی
اتًی ػُقش آٌ اٌ اکتیٕو
ؽٕد .تُاتشایٍ ،تا سٔؽی سیاضی ٔاس يی تٕاٌ پیؼ تیُی ًَٕد کّ دس عاختاس
ِ
تؼذاد کم انکتشٌٔ ْا تا تمشیة خٕب زذٔد  120اعت !118 َّ ٔ ،افضٌٔ تش إًٌَٓ ،داس  1دس يمایغّ تا ًَٕداس
خّ تّ عًت ساعت داسد.
 2کّ يتماسٌ اعت اَسشافی لاتم تٕ ّ
ایٍ تدضیّ ٔ تسهیم تّ دسعتی َؾاٌ يی دْذ کّ يالک ْای يٕخٕد دس يٕسد آسایؼ انکتشَٔی اگشچّ
تدشتی اعت ا ّيا تا چؾى پٕؽی اص خضئیات گیح کُُذۀ آٌ يیاَگیُی َضدیک تّ يٕاصیٍ ػهًی داسدًْ .یٍ
کاستشد پزیش تاؽذ.
ايش يٕخة ؽذِ اعت کّ يذل اتًی يٕخٕد تا کٌُٕ
ُ
انکتشَٔی لاتم اعتُتاج اص تاتغ يٕج َٕیٍ ازتًال ) ،(Ψأستیتال ْای
خٓت آؽُا ؽذٌ خٕاَُذِ تا آسایؼ
ِ
ی يثتُی تش ایٍ تاتغ دس شکل َ 5ؾاٌ دادِ ؽذِ اعت.
يشتثۀ أّل ٔ َیض تشاص ْای اَشژ ِ

شکل  -5أستیتال ْای انکتشَٔی يشتثۀ أّل ٔ تشاص ْای اَشژی تش اعاط تاتغ يٕج َٕیٍ ازتًال Ψ
دس يمانۀ "علیو مفيٌم دًگانگی مٌج -ذرّه" تٕضیسات تیؾتشی دس يٕسد أستیتال ْا ،صیش أستیتال ْا،
پٕعتّ ْا ) ،(shellsتشاص ْای اَشژی ٔ ًْچُیٍ ؽیٕۀ َايگزاسی آَٓا تش اعاط تاتغ  Ψاسائّ ؽذِ اعت.
پیؾتش دس يمانۀ "تابع مٌج ،تٌزیع گاًسی پیشرفتو" ؽشذ دادِ ؽذ کّ لإٌَ تٕصيغ َُشيال (تٕصيغ
گأعی) تا سٔؽی ؽگفت آٔس ٔ غیش لاتم تشديذ چگَٕگی سفتاس كٕاَتٕيی طثیؼت سا دس يك فٕسيٕل سياضی
ُ
خالفّ يي كُذ .تابع مٌج ،اص عٕی ديگشًَ ،اياَگش عاختاس يا عاختاس ْای صيش كٕاَتٕيی ايٍ سفتاس دس تًاو
يمیاط ْا اعت ،اص كٕچكتشيٍ رسّات صيش اتًی ٔ اتًی گشفتّ تا تًاو ػانَى ْغتی.
دس شکل  ،6تذٌٔ ْش گَّٕ پیؼ فشك یا افٕل ٔ لٕاػذ غیش يُطمی ،تاتغ يٕج َٕیٍ ازتًال یا ًْاٌ تٕصیغ
ٔاس عاختاس ا ُتى ٔ چگَٕگی آسایؼ انکتشٌٔ ْا تّ
گأعی پیؾشفتّ تشای َؾاٌ دادٌ يذ ِ
ُ
ل کٕاَتٕيی ٔ سیاضی ِ
کاس ُتشدِ ؽذِ اعت.
ل ٔخٕد انکتشٌٔ دس اطشاف
آسایؼ انکتشَٔی َٕیٍ تّ طٕس کهی ٔ دس اتتذای ايش ًَایؼ دُْذۀ
چگانی ازتًا ِ
ِ
ْغتۀ ا ُتى اعت .ا ّيا تش اعاط لٕاَیٍ زاکى تش آٌ ٔ دس َتیدّ لاتهیّت ْای َٓفتّ دس آٌ ،اص خًهّ تؼاسیف
ٔاس اسائّ ؽذِ تشای صیش أستیتال ْا ٔ پٕعتّ ْا ،ايکاٌ تؼییٍ اَشژی ٔ َیض يکاٌ ْش یک اص انکتشٌٔ ْا
سیاضی ِ
َغثت تّ ْغتۀ ا ُتى ٔخٕد داسد .تّ ػثاست دیگش ،دس عاختاس اتًی ْش یک اص ػُافش يی تٕاٌ ؽؼاع پٕعتۀ
کشٔی یکایک انکتشٌٔ ْا سا تؼییٍ ًَٕد .تش اعاط ایٍ آسایؼ انکتشَٔی ،یکایک انکتشٌٔ ْا دس ْش یک اص
ػُافش ؽیًیائی تا اعتفادِ اص کُذ گزاسی صَدیشِ ای )َ (chain codingاو يخقٕؿ تّ خٕد سا خٕاُْذ داؽت.
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شکل  -6چگانی ازتًال ٔخٕد انکتشٌٔ دس اطشاف ْغتّ اتى
آَغاٌ کّ پیذاعت يذل کٕاَتٕيی خذیذ ؽثاْت ْائی َیض تا مدل اتمی بٌُر ) (Bohr Modelداسد .ا ّيا دس
انکتشَٔی کشٔی ؽکم ) (spherical orbitalsدس
آسایؼ انکتشَٔی َٕیٍ چگَٕگی تؾکیم أستیتال ْا یا اتشْای
ِ
اطشاف ْغتۀ ا ُتى تش اعاط لٕاَیٍ ازتًاالت ٔ تفغیشی ٔالغ تیُاَّ اص يکاَیک کٕاَتٕيی تّ گَّٕ ای فشاگیش
تُا ؽذِ اعت ،دس زانیکّ يذل اتًی تُٕس تدشتی تٕدِ ٔ فالذ يثاَی ػهًی اعت .تّ ػثاست دیگش ،يذل
کاستشد
کٕاَتٕيی خذیذ تذٌٔ ْش گَّٕ اعتثُائی تشای تؼییٍ عاختاس اتًی یکایک ػُافش يٕخٕد دس طثیؼت
ُ
تدغى ا ُتى تّ اؽکال ٔ ازداو پیچیذِ ،يْٕٕو ٔ گًشاِ کُُذِ
پزیش اعت .دس ایٍ يذل َیاصی َیغت تشای
ّ
ى ْش ػُقش تش زغة يمذاس
يثتُی تش تخیّم غیش يُطمی سٔی تیأسیى .دس زمیمت ،یکایک انکتشٌٔ ْا ِ
ی ا ُت ِ
اَشژی خٕد ،کّ يُسقش تّ فشد اعت ،دس یکی اص أستیتال ْای يشتثۀ أّل کّ ْش کذاو تشاص اَشژی ٔ ًْچُیٍ
صیش أستیتال ْا ) ٔ (suborbitalsپٕعتّ ْای يخقٕؿ تّ خٕد سا داسَذ لشاس يی گیشَذ .أنٕیّت ٔ َسٕۀ ُپش
ؽذٌ أستیتال ْا ،صیش أستیتال ْا ٔ دس َٓایت پٕعتّ ْا ) ،(shellsکّ دس ْش کذاو اص آَٓا تُٓا یک انکتشٌٔ
ى ْش ػُقش تغتگی داسد
خای يی گیشد ،تّ چگانی ازتًال آَٓا ٔ َیض تّ تؼذاد کم انکتشٌٔ ْای يٕخٕد دس ا ُت ِ
ٔ تّ ساعتی اص لٕاَیٍ ازتًاالت پیشٔی يی کُذ.
شکل  7کّ تشگشفتّ ؽذِ اص يمانۀ "شکست نطریۀ مٌج تٌماش یانگ" اعت يی تٕاَذ تا زذٔدی
ٔالؼی آصيایؼ تفشّق تا انکتشٌٔ ْا ٔ آسایؼ انکتشَٔی ًَایؼ دادِ ؽذِ دس شکل  6سا
ؽثاْت تیٍ انگٕی
ِ
َؾاٌ دْذ.

شکل  -7انگٕی آصيایؼ تفشّق تا انكتشٌٔ ْا
اَداو ؽذِ دس داَؾگاِ فُّی ٔيٍ (اتشيؼ)
http://www.ati.ac.at/~summweb/ifm/main.html
تٕضیسات تیؾتش دس يٕسد اتٍ ؽکم سا يی تٕاَیذ اص اینجا تگیشیذ.
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تعریف نظریه همه چیز:
مالک یگانو ای را
نظریۀ ىمو چیس ) (TOEنظریو ایست نيایی در فیسیک نظری کو ِ
برای اندازه گیری ً شناخت تمامی پدیده ىای طبیعی معرفی می کند ً می
تٌاند تمام پدیده ىا را کامالا تٌضیح داده ً بو یکدیگر پیٌند دىد ً ،بو طٌر کلی
نتیجۀ ىر آزمایشی را کو قابل انجام باشد پیش بینی کند.
تؼشیف تاال تشای أّنیٍ تاس دس يمانۀ "بحثی پیرامٌن نظریۀ ىمو چیس" يطشذ گشدیذْ .ذف داَؾًُذاٌ اص
خًهّ فیضیکذاَاٌ َظشی ًْٕاسِ اسائۀ َظشیۀ ٔازذی تٕدِ اعت تشای آؽتی دادٌ دٔ َظشیۀ يٓى ا ّيا َاعاصگاس
لشٌ تیغتى ،یکی َظشیۀ َغثیّت ػاو کّ تّ عاختاس فضا-صياٌ تا يمیاط ْای تغیاس تضسگ يی پشداصد ٔ
دیگشی َظشیۀ يکاَیک کٕاَتٕيی کّ عاختاسْای اتًی ٔ صیش اتًی دس يمیاط ْای تغیاس کٕچک سا ؽشذ
يی دْذ .دس َٕؽتاس پیؼ سٔ َگاسَذِ تالػ ًَٕدِ اعت ػالِٔ تش اسصیاتی تؼشیف تاال ،پیَٕذ تیٍ َظشیۀ ًّْ
اتًی يثتُی تش يذل کٕاَتٕيی يٕخٕد سا پیذا کُذ.
چیض ٔ آسایؼ انکتشَٔی دس عاختاس ْای
ِ
(عیضدْى فشٔسدیٍ ياِ )1333
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