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מתורגם לפי אישור מתוך כתב העת:

The Uncertainty Principle and Covalent Bonding. The Chemical Educator 2006, 11, 67-76 67

תקציר: המאמר מציג מודל מקורב אבל נכון באופן עקרוני עבור הקשר הקוולנטי, המתאים לשימוש בהוראת כימיה כללית 

לתואר ראשון. מוצגת כאן האפשרות לגזור את הבסיס הקוונטי ליציבות של קשר קוולנטי מתוך דיון איכותי בעיקרון אי-

הוודאות, המקשר בין ההגבלה המרחבית של האלקטרון לאנרגיה הקינטית שלו. הדיון האיכותי מגובה בנתונים כמותיים 

H2. בנוסף היציבות של מולקולות משמשת 
+ המתקבלים מפתרון אנליטי המבוסס על מכניקת הקוונטים של מולקולת 

כרקע קונקרטי שכנגדו ניתן לבדוק את המסקנות העולות מתוך הדיון הפילוסופי בין דטרמיניזם קלסי ובין פרשנות קופנהגן.

קשר קוולנטי הוא מושג מרכזי בחשיבה כימית, שאותו אמורים התלמידים לרכוש כבר בשלב מוקדם בלימודי הכימיה. 

במרבית ספרי הלימוד הוא נזכר לראשונה באופן מעורפל ככוח ש"מחזיק" שני אטומים יחד. בהמשך נערך באותם ספרים 

H2 אב טיפוס לדיון כזה, 
+ דיון מפורט יותר לגבי האופי של הכוחות המעורבים ב"החזקה" זו. בדרך כלל משמשת מולקולת 

כאשר יחסי הגומלין בין שני הפרוטונים והאלקטרון מנותחים אלקטרוסטטית. במשך השנים טענו כמה כותבי מאמרים 

בהוראת הכימיה נגד המודל הפשטני הזה של קשר קוולנטי כפי שהוצג בספרי לימוד בכימיה כללית ]6-1[. עם זאת העיון 

במבחר ספרי לימוד עדכניים [11-7] מגלה שלא הרבה השתנה בתחום זה. כל ספרי הלימוד הללו עדיין משתמשים בהסבר 

אלקטרוסטטי קלסי טהור ליציבותו של הקשר הקוולנטי, למרות העובדה שאת המצב של אלקטרונים במערכות כימיות 

זו בשימוש  אפשר לתאר רק בהקשר של תורת הקוונטים ושל עקרונות היסוד שלה. סביר להניח כי הסיבה להתמדה 

בהסברים הקלסיים היא שכל הדגמים החדשים שהוצעו דורשים מיומנות מתמטית בפתרון משוואות של תורת הקוונטים. 

אפילו הדגמים הפשוטים ביותר ]2 ,1[ עדיין דורשים פתרון פורמלי של מודל החלקיק בקופסה. כישורים כאלה הם מחוץ 

לתחום של רוב ספרי הלימוד בכימיה כללית, המציגים רק את הרעיונות הבסיסיים של מכניקת הקוונטים, ללא כניסה 

לפרטים המתמטיים.

יש צורך, אם כן, במודל של קשר קוולנטי המבוסס על מושגים קוונטיים, מצד אחד, אבל שייָמנע, מצד שני, מטיפול קוונטי 

פורמלי. על מנת שיוכל להיכלל בספרי לימוד בכימיה כללית, מודל כזה צריך למלא את הדרישות הבאות ]12[:

עליו להיות מדויק מבחינה קונספטואלית, כלומר, עקבי ביחס לעקרונות היסוד של מכניקת הקוונטים.  .1

דיפרנציאלי  חשבון  של  פשוטות  ופעולות  אלגבריות  מיומנויות  על  ולהתבסס  מתמטית  מבחינה  פשוט  להיות  עליו   .2
ואינטגרלי.

H2 יציבה?"
+ עליו לספק תשובה ברורה ותמציתית לשאלה "מדוע המולקולה   .3

העשרה

עיקרון אי-הוודאות והקשר הקוולנטי
גיא אשכנזי ,  המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

רוני קוזלוב ,  מרכז פריץ האבר לחקר דינמיקה מולקולרית, האוניברסיטה העברית בירושלים
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אחד ממושגי המפתח של מכניקת הקוונטים, המדגיש את הקונפליקט המהותי בינה לבין המכניקה הקלסית, הוא עיקרון 

אי-הוודאות. מושג זה מוצג בכל ספרי הלימוד המודרניים בכימיה כללית כאבן הפינה של תורת הקוונטים. לפיכך, עקרון זה 

יכול לשמש כמכנה משותף שעליו ניתן לבנות תיאור קוונטי של הקשר הקוולנטי שיהיה נגיש לציבור רחב. במאמר זה נציג 

את הטענה לפיה בנוסף לאלקטרוסטטיקה הקלסית, היכרות עם עיקרון אי-הוודאות והשלכותיו מהווה תנאי הכרחי ומספיק 

להבנה מושגית של הקשר הקוולנטי.

בחלקו הראשון של מאמר זה אנו מציגים את עיקרון אי-הוודאות בפרספקטיבה היסטורית ודנים במשמעות חשובה של 

העיקרון - הקשר בין אנרגיה קינטית לבין הגבלה מרחבית. הדיון ההיסטורי עלול להיראות כפילוסופי מדי, ואולי אפילו לא 

רלוונטי בהתחלה, אבל הנקודה העיקרית של מאמר זה היא שהבנה מעמיקה של עיקרון אי-הוודאות היא חיונית לתיאור 

קוהרנטי של הקשר הקוולנטי. דבר זה יובהר בחלק השני של המאמר, שבו אנו משתמשים בקשר בין האנרגיה הקינטית 

H2 וכדי לגזור מודל מינימלי של קשר 
+ לבין ההגבלה המרחבית כדי להסביר את כוח הדחייה המצוי במערכת של מולקולת 

עבור מולקולה זו, שמבחינה מושגית נמצא בהלימה עם הפתרון הקוונטי המדויק.

עקרון אי-הוודאות

יכולתם של הצופים  הייזנברג כחוסר  אי-הוודאות של  עיקרון  ]11-7[( מציגים את  )לדוגמה,  לימוד בכימיה כללית  ספרי 

למדוד בו-זמנית את המיקום והתנע של חלקיק ברמת דיוק שרירותית. קל לקבל רעיון זה, בהתחשב בהשפעה הניכרת 

של התבוננות בקנה המידה האטומי. ואולם הסבר פשטני כזה מתייחס למקום ולתנע כאל תכונות מוגדרות היטב של 

האובייקט, כאשר עיקרון אי-הוודאות רק מגביל את יכולתנו כמשקיפים למדוד אותן בו-זמנית. לכאורה עיקרון זה אינו מונע 

את האפשרות שלחלקיק יהיו ערכים מוגדרים של המקום והתנע שלו, הקובעים באופן חד-משמעי את תנועתו כאשר הוא 

אינו נתון למדידה בניסוי. אבל מסתבר שהטבע מורכב יותר מכך, ועדויות רבות עומדות בניגוד להשקפה פשטנית וקלסית 

זו של עיקרון אי-הוודאות.

חלקו השני של המאמר דן בהסבר הקוונטי המקובל כיום ליציבותו של הקשר הקוולנטי. הסבר זה מניח כי באופן אינהרנטי 

לאלקטרון המשותף לשני גרעינים אין ערכים המוגדרים באופן חד של מיקום ותנע, ללא כל קשר לתצפית. הנחה זו סותרת 

את הדטרמיניזם הקלסי וקוראת לפרשנות מורכבת יותר של תכונות אטומיות. פרשנות זו, המכונה "פרשנות קופנהגן", 

מזוהה בעיקר עם וורנר הייזנברג ונילס בוהר. קריאה מדוקדקת של המסמכים המקוריים שלהם מספקת תובנות חשובות 

בנוגע להבדל המהותי בין המכניקה הקלסית ומכניקת הקוונטים.

ההשקפה של הייזנברג

עיקרון אי-הוודאות הוצג על ידי הייזנברג בשנת 1927 במאמר שכותרתו "התוכן הפיזי של הקינמטיקה והמכניקה הקוונטית" 

]13[. במאמרו הייזנברג דוגל בהגדרה אופרציונלית של גדלים פיזיקליים בקנה מידה אטומי כגון "מקום" ו"תנע":

כשמישהו רוצה לומר בבירור מה מובן המילים "המקום של אובייקט כלשהו", למשל, האלקטרון ... כי אז עליו לציין 

ניסויים מוגדרים שבעזרתם הוא מתכנן למדוד את "מקומו של האלקטרון", אחרת למילים אלו אין משמעות.

במלים אחרות, למושג יש משמעות פיזיקלית רק אם הוא ניתן למדידה בניסוי. אין הכרח שניסויים אלה יהיו בני ביצוע, אבל 

עקרונית הם חייבים להיות אפשריים מבחינה פיזיקלית. לדוגמה, על מנת למדוד את המקום של אלקטרון, אפשר להאיר 

על האלקטרון ולהסתכל בו תחת מיקרוסקופ. במיקרוסקופ אפשר להבחין רק במאפיינים שהם גדולים יותר מאורך הגל 

המשמש לתאורה - העקיפה הקשורה בתכונות הגליות של האור, תטשטש פרטים קטנים יותר; אי לכך ככל שאורך הגל 

יותר, כך גדל כושר ההפרדה של המיקרוסקופ. הייזנברג חשב על מיקרוסקופ היפותטי העושה שימוש  של האור קצר 

בקרינת γ, אשר אורך הגל הקצר שלה מאפשר רזולוציה מקסימלית ולכן את הקביעה המדויקת ביותר של מקום האלקטרון. 
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ואולם תכונה חשובה של אור בעל אורך גל קצר מתבטאת באפקט קומפטון, שבו האור המפוזר מאלקטרון משנה את 

התנע שלו ]13[:

בו ברגע שנקבע המקום - הרגע שבו הפוטון מפוזר על ידי האלקטרון, האלקטרון עובר שינוי לא רציף בתנע שלו. שינוי 

זה הוא גדול יותר ככל שאורך הגל של האור שבו משתמשים קטן יותר, כלומר, ככל שקביעת המקום מדויקת יותר. 

ברגע שבו ידוע מקומו של האלקטרון, אפשר לדעת מהו התנע שלו רק במידה התואמת שינוי בלתי רציף זה. 

ולכן ככל שמקום האלקטרון נקבע באופן מדויק יותר, כך אפשר לדעת את התנע שלו במידה מדויקת פחות 

ולהפך.

מעשה המדידה של תכונה אחת של האלקטרון מביא עמו באופן מידי שינוי לא רציף בתכונה אחרת שלו. משמעות הדבר 

היא שלא ניתן למדוד בו-זמנית הן את המקום והן את התנע של האלקטרון ברמת דיוק שרירותית. אם נביא בחשבון כי 

המקום של האלקטרון יכול להיקבע עם חוסר ודאות Dx, שהוא מסדר הגודל של אורך הגל של האור המאיר )λ(, וכי השינוי 

בתנע של האלקטרון באפקט קומפטון )DP( הוא מסדר גודל של h/λ )כאשר h הוא קבוע פלאנק(, הייזנברג העריך כי 

המגבלה של חוסר ודאות בשתי המדידות היא:

Dx ∙ Dp ~ h  )1(

ניתן להכליל תוצאה זו לגבי כל מדידה בו-זמנית של מקום ותנע, משום שבכל ניסוי מעשה המדידה כולל אינטראקציה בין 

המערכת הנחקרת לבין אמצעי המדידה. הקשר בין אורך הגל של אמצעי המדידה ובין התנע שלו הוא תמיד p = h/λ, בין 

אם אמצעי זה הוא קרינה אלקטרומגנטית )אפקט קומפטון ]14[( או חלקיק חומרי )כפי שהוצע על ידי דה ברולי ואושש 

באופן ניסיוני על ידי דייוויסון וגרמר ]15[(. קשר דומה התקבל לגבי חוסר הוודאות במדידה בו-זמנית של זמן ואנרגיה: 

Dt ∙ ∆E ~ h  )2(

חשוב לציין כי בניסוי מחשבתי אידאלי, חוסר הוודאות המשוער הוא לא מדד לאי-דיוק ניסויי אקראי, אלא מגבלה בסיסית 

הטבועה במדידה מסוג זה. עם זאת, הניסוי המחשבתי של הייזנברג אינו שולל את האפשרות שלאלקטרון יש מקום ותנע 

נאיבית  פרשנות  לפי  שרירותית.  דיוק  ברמת  שניהם  את  לדעת  היכולת  את  אפשרות  מכלל  מוציא  רק  הוא  מוגדרים; 

המבוססת על סיבתיות קלסית, פעולת ההתבוננות במקומו של האלקטרון גורמת לו לשנות את התנע שלו מערך מוגדר 

אחד למשנהו. כתוצאה מכך יש הגבלה בפועל על המידע שאנו יכולים לאסוף מניסוי זה, למרות שהמערכת מתקדמת 

באופן עקרוני לאורך נתיב דטרמיניסטי. פרשנות כזו מרמזת כי מטרתו של הייזנברג הייתה אפיסטמולוגית ושהטיעון שלו 

נועד לשים מגבלה על מה שאנחנו יכולים לדעת על חלקיקים בקנה מידה אטומי. זוהי הפרשנות הסטנדרטית המצויה 

בספרי לימוד, כפי שפורט קודם לכן. אבל הייזנברג לקח את מסקנות הניתוח שלו צעד אחד קדימה. בחירתו במילים "תוכן 

פיזיקלי" בכותרת של מאמרו מרמזת על דיון אונטולוגי בטבע ומתייחסת למה שניתן לומר באופן משמעותי על התכונות 

]16[. בעקבות ההגדרה האופרציונלית של הייזנברג, כל המושגים המשמשים במכניקה  המהותיות של חלקיקים כאלה 

הקלסית מוגדרים היטב גם בתחום של תהליכים אטומיים, משום שכל אחד מהם קשור לניסוי מובהק שבו ניתן למדוד 

את הכמות שלו. ואולם כל ניסוי המשמש כדי לספק הגדרה כגון זו לגודל אחד, כפוף לאי-ודאות מסוימת המצייתת לנוסחה 

)1(, המונעת ממנה לספק בו-זמנית הגדרה של הגודל הצמוד לו. עבור הייזנברג, דבר זה מרמז על כך שאי-הוודאות היא 

לא רק תוצאה של מעשה מסוים של תצפית. אם להגדרה של "מקום" ושל "תנע" יש משמעות רק כאשר היא קשורה 

לניסוי, ואין להעלות על הדעת ניסוי שיכול לספק הגדרה סימולטנית של שניהם, כי אז אי אפשר ליחס לאלקטרון פשוט 

ערך מוגדר של מקום ותנע באותו הזמן ]13[:
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אולם מה שאינו כשורה בניסוח החד של חוק הסיבתיות שלפיו "כאשר אנו יודעים את ההווה במדויק, אנחנו יכולים 

לחזות את העתיד", אינו המסקנה אלא ההנחה. איננו יכולים לדעת את ההווה על כל פרטיו אפילו באופן עקרוני.... 

האופי הסטטיסטי של תורת הקוונטים, הקשור באופן כה הדוק לאי-הדיוק של כל התפיסות החושיות, יכול להוביל 

לנו  נראה  אבל  סיבתיות.  מתקיימת  שבו  "האמתי"  העולם  עדיין  חבוי  הזה  הסטטיסטי  העולם  מאחורי  כי  להנחה 

שספקולציות כאלה, אם נאמר זאת באופן מפורש, הן עקרות וחסרות תכלית. הפיזיקה צריכה לתאר רק את המתאם 

בין תצפיות.

על פי התאוריה הקלסית, מצבו של חלקיק מוגדר באופן מלא על ידי המקום והתנע שלו. בהתבסס על הידע של מצבו 

מכונה  זו  דטרמיניסטית  השקפה  הקלסית.  במכניקה  שימוש  ידי  על  בעתיד  מצביו  כל  את  לחשב  אפשר  נתון,  ברגע 

צריך  נקודת מבט חדשה על מה  הניתוח שלו מגדיר  דוחה את הרעיון הקלסי הזה באופן עקרוני.  הייזנברג  "סיבתיות". 

המונחים  באמצעות  מלא  באופן  להגדירו  אפשר  שאי  מצב  קוונטי,  במצב  קיים  אלקטרון  "הסבר".  או  "מצב"  להיחשב 

הקלסיים של מקום ותנע. מכיוון שהמצב של האלקטרון היחיד מוגדר באופן חלקי בלבד, ומכיוון שבאופן עקרוני אין הוא 

יכול להיות ידוע על כל פרטיו, הרי ממילא אין הוא יכול להציע הסבר לתופעות פיזיקליות המבוססות על מנגנון של סיבה 

ותוצאה. עם זאת מצב כזה יכול לספק הסבר על ידי הצגת קשרים בין תצפיות )"מתאם"(. במקרה שלנו נשתמש בעיקרון 

אי-הוודאות כדי לקשר בין האנרגיה הקינטית ובין ההגבלה המרחבית, קשר שבאמצעותו ניתן להסביר את היציבות של 

הקשר הקוולנטי.

ההשקפה של בוהר

בזמן שבו עבד הייזנברג על עיקרון אי-הוודאות שלו, היה בוהר עסוק בבעיה הקשורה לעיקרון זה באופן הדוק - הבעיה של 

"דואליות גל חלקיק". כאשר מנסים לפרש את ההתנהגות של אור וחומר בקנה מידה אטומי, נראה כי דרושים שני אופנים 

שונים של תקשורת כדי להסביר את מלוא המגוון של התופעות המוכרות. ניסויים מסוימים - כגון תבניות ההתאבכות 

הנוצרות על ידי קרניים של אור או של אלקטרונים המוחזרות מפניו של גביש )דיפרקציה של קרני X וניסוי דייוויסון-גרמר( 

- תוארו באמצעות שפה של גלים. ניסויים אחרים - כגון חילופי אנרגיה ותנע בין פוטון ובין אלקטרון )האפקט הפוטואלקטרי 

ואפקט קומפטון( - נדונו במונחים של חלקיקים. כל התופעות הידועות בקנה המידה האטומי התאימו יפה למודל הגלי או 

מוגדר, עצם  יש תמיד מקום  בעוד שלחלקיק  לזה:  זה  מנוגדים  אופני תקשורת אלה  שני  זאת,  ובכל  למודל החלקיקי1. 

יהיו   - זו מגבלה של שפה  ובזמן. בוהר ראה בסתירה  ותדירות דורשת פרישה במרחב  גל  ההגדרה של המושגים אורך 

המושגים של הפיזיקה המודרנית מופשטים ומעודנים ככל שיהיו, במהותם הם תולדה ישירה של השפה הרגילה, ולכן הם 

מוגבלים על ידי התפיסה הקלסית שלנו את המציאות הפיזיקלית ]17[.

שתי ההשקפות... עדיף להחשיבן כניסיונות שונים לפרש את הראיות הניסוייות שבהן המגבלה של המושגים הקלסיים 

מתבטאת בדרכים משלימות.

הווה אומר שהפרשנות של התצפיות הקשורות לתופעה בקנה מידה אטומי דורשת שימוש במושגים חדשים, אבל השפה 

שלנו )ולכן המחשבה שלנו ]18[( מוגבלת למושגים העולים מההתנסות היומיומית שלנו במציאות הפיזיקלית בקנה מידה 

מאקרוסקופי. השימוש במושגים הקלסיים של גלים וחלקיקים כדי להסביר תופעות בקנה מידה אטומי הוא רק ניסיון לתת 

פרשנות לראיות ניסוייות, ואין לראות בו התאמה מילולית אחד לאחד למציאות הפיזיקלית ברמה האטומית.

באילו אופנים אם כן מתאימים שני המושגים הקלסיים לראיות הניסוייות, ומה הן המגבלות שלהם? נדגים זאת על ידי 

שתי צורות הייצוג הללו הולידו שני נוסחים שונים של מכניקת הקוונטים: "מכניקת המטריצות" של הייזנברג ו"מכניקת הגלים" של שרדינגר.   1
התאוריה של הייזנברג התייחסה לאלקטרונים כחלקיקים בעלי מצבי אנרגיה בדידים, העוברים שינויים בלתי רציפים בין מצבים אלו כתוצאה 
מאינטראקציה עם פוטון. התאוריה של שרדינגר התייחסה לאלקטרונים כענני מטען המתפרשים באופן רציף בזמן ובמרחב בהתאם למשוואת 

גלים. בוהר הצליח ליישב את שתי התאוריות הסותרות לכאורה באמצעות מושג ההשלמה.
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שימוש בטבע הכפול, הגלי והחלקיקי, של האור. המושג גלים מקורו בניסיון היומיומי שלנו עם הפרעות מחזוריות הנעות דרך 

תווך כלשהו )למשל, גלי מים או גלי קול(. הפרעות משני מקורות שונים שפועלות באותו תווך יכולות לחזק )התאבכות 

בונה( או להחליש )התאבכות הורסת( את ההשפעה הכוללת שלהם, הכול בהתאם לכיוון היחסי של ההפרעות. התוצאה 

היא תבנית של הפרעות חזקות וחלשות לסירוגין )למשל, גובה גלים או עוצמת קול(, והיא נקראת "תבנית התאבכות". 

דפוס דומה של אזורים בהירים וכהים לסירוגין נוצר כאשר אור יכול להגיע לנקודה במרחב בשני מסלולים שונים. ראייה 

ניסויית זו מתפרשת על ידי אנלוגיה למודל הגלים הקלסי כהתאבכות של הפרעות בתווך בלתי מוחשי שאותו אנו מכנים 

בשם "שדה אלקטרומגנטי". למרות שאת השדה האלקטרומגנטי ניתן "להלביש" בדימויים מוחשיים כגון מערך של חצים 

ג'לי מרפרף, הרי באופן מעשי אין לו תכונות נצפות, ולכן אין לו קיום שאינו תלוי באינטראקציה של אור  מתנועעים או 

ומטענים חשמליים ]19[. שלא כמו גלי קול או מים, האור אינו דורש מעבר דרך תווך, והמציאות הפיזיקלית של האור אינה 

תבניות  של  מהותן  את  במדויק  מתאר  הקלסי  הגלים  שמודל  למרות  כלשהו.  בתווך  להפרעה  מיוחסת  להיות  יכולה 

ההתאבכות הנצפות של האור, אין זה אלא מאפיין אחד של התופעות הקשורות באור, ואין בכך כדי להוביל למסקנה שהאור 

הוא גל בכל מובן קלסי.

ניתוח דומה אפשר להפעיל ביחס לאופי החלקיקי של האור. כאשר מדברים על חלקיקים, החוויה היומיומית שלנו מובילה 

אותנו לדמיין פיסות קטנות של חומר, אשר אפשר גם לספור אותן )הן בדידות, לא רציפות( וגם למקם אותן )לכל אחת יש 

והאנרגיה  התנע  לה  שבהתאם  מנייה  בת  התנהגות  מראה  וחומר  אור  של  האינטראקציה  וזמן(.  במרחב  מוגדר  מקום 

מועברים בכמויות בדידות )קוונטים(, כפי שנצפה באפקט הפוטואלקטרי ובאפקט קומפטון. עם זאת אי אפשר לייחס 

לחלקיקי האור הנספרים )פוטונים( מקום מוגדר בחלל ובזמן, בלי להתכחש לתכונות הגליות שבהן דנו בפסקה הקודמת. 

כתוצאה מכך, אי אפשר לייחס את המציאות הפיסיקלית של האור לחלקיקים נקודתיים, ורק תכונת המנייה של חלקיקים 

תקפה בעת אינטראקציה עם חלקיקים אחרים.

מסתבר כי תחולתם של המושגים הקלסיים הופכת להיות תלויה בהקשר הניסויי. מודל הגלים מציע תיאור תקף של 

ההתפשטות המתמדת של אור וחומר במרחב ובזמן; מודל החלקיקים עובד היטב עבור החילוף הבלתי רציף של קוונטים 

של תנע או אנרגיה במהלך האינטראקציה של אור וחומר. כל אחד משני הייצוגים תקף תמיד ביחס למדידה של משתנים 

מתייחס  החלקיקים  מודל  ואילו  האטומית,  המערכת  של  וזמן  מרחב  קואורדינטות  עם  מזוהה  הגל  מודל  ספציפיים: 

לקואורדינטות של תנע ואנרגיה. בעוד שכל מודל ישים בתחום התקפות שלו, הוא כפוף למגבלות מהותיות ביחס לתחום 

התקפות של המודל השני, ולכן אינו מציע תיאור מלא של הטבע בקנה המידה המיקרוסקופי. על מנת לתאר את המציאות 

באופן מלא, יש לראות את שני אופני התקשורת כמשלימים ולא כסותרים.

הקומפלימנטריות )השלמה( של שני המודלים מתוארת בצורה הטובה ביותר על ידי ניסוי התאבכות של אור קלוש ]20[. 

כאשר אור ממקור אחד יכול להגיע אל פני לוח צילום בשני נתיבים שונים, התמונה המתקבלת מראה תבנית התאבכות. 

תופעה זו, אשר מזוהה עם הפיזור המרחבי )קואורדינטות מרחב זמן( של האור, מוסברת בקלות על ידי המודל הגלי. שימוש 

באותו מערך ניסוי והקטנת עוצמת האור עד שתבנית ההתאבכות נעלמת, יציגו על גבי לוח הצילום נקודות בודדות של 

אור על רקע כהה. האינטראקציה של האור עם החומר המצפה את לוח הצילום, אשר מזוהה עם חילופי אנרגיה )קואורדינטות 

תנע אנרגיה( בין האור ובין החומר, מפגינה התנהגות בת מנייה דמוית חלקיקים. עם זאת כאשר מגדילים את זמן החשיפה 

נצפתה  דומה  התנהגות  ההתאבכות.  תבנית  את  שוב  ויוצרות  הצילום מצטברות  לוח  על  הנקודות  העוצמה(,  את  )ולא 

באלומות אלקטרונים בעצמות נמוכות ]21[. דבר זה מראה שההתנהגות החלקיקית אינה מחליפה את ההתנהגות הגלית 

ההתנהגות  של  קואורדינטות(  )או  שונים  היבטים  על  אחראית  מהן  אחת  וכל  עמה,  מתקיימת  אלא  נמוכות,  בעצמות 

הכוללת. האופי הגלי והאופי החלקיקי של אור וחומר אינם שני מצבים שונים של קיום, אלא שתי פנים של אותה המציאות 

הפיזיקלית הבסיסית, שכל אחת מהן נחשפת תחת סוגים שונים של תצפיות.
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למרות ששני המודלים אחראים לקואורדינטות שונות של התבוננות, הם אינם בלתי תלויים. אפקט קומפטון והאפקט 

הפוטואלקטרי מראים כי יש מתאם בין הפרמטרים הבסיסיים של שני המודלים. מתאם זה מסוכם ב"פוסטולט הקוונטי"2, 

המקשר בין הכמות הבדידה של התנע )p( או האנרגיה )E( שמוחלפת במהלך אינטראקציה בין שני חלקיקים, לבין אורך 

הגל )λ( והתדירות )ν( של הגל הקשור אליהם:

pλ = E/ν = h  )3(

מהעיקרון הקוונטי נובע שחלקיקים המפגינים תנע ואנרגיה גבוהים יותר בעת אינטראקציה עם חלקיקים אחרים, יפגינו גם 

אורך גל קצר יותר )λ = h/p( ותדירות גבוהה יותר )ν = E/h( בעת התפשטות והתאבכות במרחב ובזמן. לדוגמה, אם אנחנו 

משנים את אורך הגל של מקור האור בניסוי ההתאבכות באור קלוש, ישפיע השינוי לא רק על המראה המרחבי של תבנית 

ההתאבכות, אלא גם על ההיתכנות של תהליך הצילום עצמו. אורך גל ארוך יותר )שלו תדירות נמוכה יותר( ייצור הפרדה 

גדולה יותר בין האזורים הכהים בתבנית ההתאבכות, אבל תהיה לו גם אנרגיה נמוכה יותר של אינטראקציה. שימוש באור 

בעל אורכי גל הולכים וגדלים מן האור הכחול ועד לירוק ייצור תבנית עם מרווחים גדולים יותר ויותר על גבי סרט צילום 

שחור-לבן סטנדרטי, אך אור אדום לא יפיק תבנית התאבכות כלל, משום שהחומר המשמש לצילום שחור-לבן אינו רגיש 

לפוטונים האדומים בעלי האנרגיה הנמוכה ]22[.

לאותה  בוהר  הובילה את  ובין אלו של המודל החלקיקי,  הגלי  בין המאפיינים הבסיסיים של המודל  היכולת להפריד  אי 

המסקנה שאליה הגיע הייזנברג, בהתבסס על היקש שונה לחלוטין. טענותיו דורשות ידע בסיסי בניתוח של גלים, כך שזהו 

ופירוק ספקטרלי. הפוסטולט הקוונטי מקשר בין תנע  ולהיזכר במושגים של חבילות גלים  זמן טוב לקרוא את הנספח 

ואנרגיה של חלקיק לבין אורך הגל והתדירות של גל אידאלי. לגל אידאלי אין גבולות - הוא נמתח לאינסוף במרחב ובזמן, 

ולכן מאבד את המובן הקלסי של "היכן" ו"מתי" )מיקום במרחב-זמן(. רעיון זה אינו עולה בקנה אחד עם פעולת מדידה 

פיזיקלית, מאחר שבכל תצפית החלקיק מוגבל במרחב ובזמן על ידי מכשיר המדידה. מאחר שהפרישה המרחבית נקבעת 

על ידי המודל הגלי, ההגבלה המרחבית של פעולת המדידה צריכה להיות מיוצגת על ידי גל עם מידת פרישה סופית. דבר 

זה מוציא מכלל אפשרות את השיוך של אורך גל ותדירות ייחודיים לחלקיק. ובכל זאת ניתן לתאר גל מוגבל כסופרפוזיציה 

של רכיבי גלים רבים, "חבילת גלים", אשר יוצרים התאבכות בונה בתוך אזור ההגבלה המרחבית והתאבכות הורסת מחוצה 

לו )איור 1(. אלא שאז המצב של החלקיק קשור ליותר מאורך גל אחד או ליותר מתדירות אחת ולכן גם ליותר מערך יחיד 

של תנע או של אנרגיה. לפיכך פעולת ההתבוננות אינה מאפשרת להגדיר באופן יחיד את התנע והאנרגיה של חלקיק 

ומונעת בכך תיאור דטרמיניסטי של יחסי הגומלין במערכת )סיבתיות(. במילותיו של בוהר ]17[:

אשר  לסיבתיות,  הטענה  ואל  ובזמן  במרחב  המיקום  אל  להתייחס  אותנו  מאלץ  הקוונטים  תורת  של  טבעה  עצם 

האיחוד ביניהם הוא שמאפיין את התאוריות הקלסיות, כתכונות משלימות אבל מנוגדות של התיאור, המסמלות את 

האידאליזציה של תצפית והגדרה בהתאמה.

הניתוח של בוהר שומט את הבסיס תחת טיעוניו של הייזנברג, הרואה את תהליך המדידה כמערב פוטון עם תנע מוגדר, 

ובכך מתעלם מהתכונות הגליות של האור3. ואולם בוהר יכול היה לכונן מחדש את יחסי אי-הוודאות בשעה שהוא מביא 

בחשבון את הדואליות של גל-חלקיק. הוא ראה בשתי התמונות האידאליות, זו של חלקיק לוקלי לגמרי )אידאליזציה של 

(, כמקרים  , EP 0 0" "T T הגדרה:  )אידאליזציה של  גבולות  אינסופי חסר  גל  וזו של   , ,x t0 0" "T T תצפית: 

קיצוניים של רצף שבו יש לשתי אי-הוודאויות ערכים סופיים ]17[:

 )E = hν( הפוסטולט הקוונטי" הוא השם שבו השתמש בוהר במאמר המצוטט ]17[. כיום נהוג להציגו כשני יחסים שונים: נוסחת איינשטיין"  2

.)λ = h/p( ויחס דה-ברוגלי
לאחר שדן בנושא עם בוהר, הודה הייזנברג בתוספת מאוחרת למאמרו במגבלה של הטיעון שלו. הוא ציין כי יחסי האי-ודאות קשורים ישירות   3

לתיאור הדואלי של גל-חלקיק, ולא רק לתכונות החלקיקיות של האור. 
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) נתונים בטבלה 1. / )g 1 m , כאשר ערכי  ( ) ( / ) ( )cosx g x1
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בטבלה 1

7.576.565.55 45
/1 m

גלים

א0001000
ב000.250.50.2500

ג0.0340.1250.2160.250.2160.1250.034

פרטים  של  הרעיון  ידי  על  וזמן  מרחב  בנקודת  היטב  מוגדרים  אירועים  התלכדות  של  הרעיון  החלפת   ...

שהוגדרו באופן לא חד בתוך אזורי מרחב וזמן סופיים.

מבחינה מעשית מצבו של חלקיק צריך להיות מיוצג על ידי חבילת גלים לא אידאלית עם אי-ודאות סופית של תצפית 

t∆. ההרכב של חבילת הגלים   - ו   ∆x ובזמן קובעת את אי-הוודאויות  והגדרה. ההתפשטות של חבילת הגלים במרחב 

במונחים של אורכי גל ותדירויות קובע את אי-הוודאויות )λ/1(∆ ו -ν∆. היחס בין אורך הגל והרכב התדירויות של חבילת 

הגלים ובין התפשטותה במרחב ובזמן נתון על ידי )ראו נספח(:

∆x · ∆)1/λ( ~ 1  )4(

∆t · ∆ν ~ 1  )5(

מתוך השילוב של משוואות 4 ו-5 עם משוואה 3 אפשר לקבל בחזרה את משוואות 1 ו-2. בהנחה שהפוסטולט הקוונטי 

תקף לכל אחד מרכיבי חבילת הגלים ולא רק לגל אידאלי, יחסי אי-הוודאות מתקבלים ישירות מהתכונות המתמטיות של 

פירוק ספקטרלי של חבילת גלים. וכך, בעוד שהתוצאות של הייזנברג נשארות תקפות גם על פי תאוריית ההשלמה של 

בוהר, ניסוי המחשבה שלו מוצג כפגום: אין אפשרות למדוד גם מקום וגם תנע )או זמן ואנרגיה( בו-זמנית עם דיוק שרירותי, 

לא בגלל שתהליך המדידה מפריע למצב של החלקיק, אלא משום שבאופן עקרוני מצבו של החלקיק אינו יכול לקבל ערך 

חד של שני המאפיינים. זוגות כאלה של מאפיינים שלא ניתן למדוד אותם בו-זמנית, נקראים "מאפיינים משלימים."

המשמעות הפילוסופית של יחסי אי-הוודאות היא שלעולם המציאות הפיזיקלית של חלקיק צריכה להיות מקושרת עם 

חבילת גלים ממוקמת באופן חלקי ואף פעם לא עם נקודה מוגדרת במרחב ובזמן. המשמעות המעשית היא כי ללמידה 

שבה חבילת הגלים ממוקמת יש השפעה ישירה על התנע ועל האנרגיה של החלקיק. שתי השלכות אלה ישמשו כבסיס 

למודל הקוונטי הפשוט שלנו של קשר קוולנטי.

האנרגיה הקינטית של הגבלה מרחבית

מסקנה חשובה מיחסי אי-הוודאות היא שהגבלה מרחבית של חלקיק קוונטי קשורה לעלייה באנרגיה הקינטית שלו. לפני 

ו"הגבלה מרחבית" מן המובן הקוונטי  "אנרגיה קינטית"  כך, עלינו להגדיר תחילה את המונחים  שנרחיב את הדיבור על 

שלהם.

במכניקה הקלסית ניתן להפריד את תכולת האנרגיה של חלקיק לשתי תרומות:

אנרגיה פוטנציאלית: אנרגיה אשר מזוהה עם האינטראקציה של החלקיק עם חלקיקים אחרים.  .1

אנרגיה קינטית: אנרגיה אשר מזוהה עם יחס מרחב-זמן של החלקיק, ללא קשר לאף חלקיק אחר.  .2

במכניקת הקוונטים האנרגיה הפוטנציאלית שומרת בעצם על אותה המשמעות כמו במכניקה הקלסית. האנרגיה הקינטית, 

לעומת זאת, מקבלת משמעות נוספת. בעוד שבמכניקה קלסית "יחס מרחב-זמן" מתייחס למסלול ולמהירות התנועה של 
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חלקיק נקודתי, הרי שבמכניקת הקוונטים הוא גם מביא בחשבון את הפיזור בתנע הקשור לאופי הגלי של החלקיק. כדי 

להמחיש את ההבדל, הבה נבחן אלקטרון הנפלט מהקתודה בשפופרת CRT בזמן מסוים ופוגע במסך במועד מאוחר יותר. 

ניתן למדוד את הזמן בין הפעלת המתח על האנודה המאיצה את האלקטרון לבין הופעת הנצנוץ על המסך הזרחני. ככל 

שהמתח על האנודה גבוה יותר, כך הזמן שנדרש עד שאלקטרון מגיע למסך הוא קצר יותר. אפשר להסביר תופעה זו 

במהירות  המסך  לכיוון  מהאנודה  הנע  נקודתי  כחלקיק  האלקטרון  תיאור  ידי  על  הקלסית,  המכניקה  באמצעות  בקלות 

קבועה v. המהירות נקבעת על ידי מתח ההאצה של האנודה - מתח גבוה יותר יגרום לאלקטרון לנוע מהר יותר. התנע של 

Ek = mv2/2 = p2/2 m. במכניקת הקוונטים האופי הגלי של  והאנרגיה הקינטית שלו היא   ,p = mv-כ האלקטרון מוגדר 

האלקטרון קובע את יחס הזמן-מרחב שלו, ולכן לא ניתן לתאר את תנועת האלקטרון על ידי מסלול של חלקיק נקודתי 

הממוקם באופן מלא. אבל, האלקטרון במקרה זה גם אינו יכול להיות מתואר על ידי גל אידאלי עם אורך גל מוגדר, משום 

שגל אידאלי משתרע בו-זמנית על פני כל המרחב, וכבר ידוע שהאלקטרון נמצא בסביבת הקתודה בזמן מסוים ובסביבת 

המסך במועד מאוחר יותר. הפתרון הוא לתאר את האלקטרון כחבילת גלים: שילוב ממוקם באופן חלקי של רכיבי גל רבים 

. חבילת גלים כזו מתקדמת דרך השפופרת  /p hi im= , שכל אחד מהם קשור לערך תנע שונה  im עם אורכי גל שונים 

במהירות כוללת של <pi>/m, כאשר הסוגריים הזוויתיים מייצגים ממוצע. הקשר הקלסי בין התנע לאנרגיה תקף לכל רכיב 

. ערך זה נראה כמעט  /E p m p m2 2k i
2 2
i1 2 1 2= = של הגל; אי לכך האנרגיה הכוללת של חבילת הגלים תהיה: 

מאחר ואולם   / m2E pk i
21 2=  : p pi1 2= של  תנע  עם  קלסי  חלקיק  של  הקינטית  האנרגיה  של  לביטוי   זהה 

pi )הריבוע של הערך הממוצע(4, הערך הממוצע של 
21 2 pi )הממוצע של הערך בריבוע( תמיד גדול מ- 

21 2 ש- 

בעוד שחלק  כך,  אם   . pi1 2 תנע  בעל  קלסי  חלקיק  מזה של  יותר  גדול  גלים תמיד  חבילת  הקינטית של  האנרגיה 

לו אנלוגיה  נוסף שאין  ל"אנרגית התנועה" הקלסית, הרי שקיים חלק  הוא אנלוגי  גלים  מהאנרגיה הקינטית של חבילת 

קלסית ושקשור בפיזור של ערכי התנע של רכיבי גל שונים שהם אינהרנטיים לגל ממוקם באופן חלקי.

שהאנרגיה  משום  במרחב,  מסוים  לאזור  מוגבלת  חלקיק  של  שהתנועה  משמעה   - הקלסי  במובן  מרחבית  הגבלה 

כדי להשתחרר. במכניקת  אינה מספיקה  והאנרגיה הקינטית שלו  פוטנציאל(,  )בור  זה  נמוכה באזור  הפוטנציאלית שלו 

זו  היא  החלקיק  של  הגלים  חבילת  של  הפריסה  כלל.  לנוע  בלי  גם  פוטנציאל  בבור  "להימרח"  יכול  החלקיק  הקוונטים 

שמוגבלת, ולא תנועתו - לחבילת הגלים יש ערכים ניכרים באזור באורך x∆ והיא דועכת במהירות מחוץ לאזור זה.

חבילת גלים מוגבלת יכולה להיות נייחת, כלומר, התפלגותה במרחב-זמן נשארת קבועה לאורך זמן; ואף על פי כן גם במצב 

נייח כזה, כפי שנובע מפרשנותו של בוהר, התנע הקשור לחבילת גלים מוגבלת מציית לעקרון אי-הוודאות: p = h/∆x∆. אי 

ודאות זו אינה תלויה בתהליך מדידה כלשהו במובן זה שהיא משקפת פריסה אינהרנטית בערכי התנע של החלקיק ולא 

את חוסר יכולתו של צופה למדוד אותו. לכן גם אם אין תנועה נטו של חבילת הגלים, כלומר, גם כשערכי התנע של כל 

 .+Dp/2 לבין -Dp/2 רכיבי הגל מתמצעים לאפס - לרכיבי גל בודדים יש תנע שונה מאפס הקשור בהם בטווח ערכים שבין

האנרגיה הקינטית הקשורה לחלקיק צריכה לשקף פריסה זו, משום שהאנרגיה הקינטית היא חיובית והממוצע שלה גדול 

מאפס5. בקירוב גס, האנרגיה הקינטית הקשורה לחלקיק מוגבל מרחבית בעל מסה m תהיה אפוא:

Ek = <pi2> / 2 m ~ )∆p/2(2 / 2 m ~ h2 / 8 m∆x2  )6(

בודדים בשלב הראשון,  גל  רכיבי  לבין התנע של  בין האנרגיה הקינטית הכוללת  כאן בקשר הקוונטי  כאשר השתמשנו 

p2i1 במונחים של אי-הוודאות Dp בשלב השני, ובמשוואה 1 כדי להפוך את Dp ל- Dx בשלב האחרון.  בהערכה גסה של 2

האנרגיה הקינטית עומדת אפוא ביחס הפוך לריבוע אורך ההגבלה המרחבית: ככל שהפיזור במקום קטן יותר, כך גדולה 

לדוגמה, הממוצע של 8, 9, 10, 11, 12 הוא 10, אבל הממוצע של 82, 92, 102, 112, 122 הוא 102, שהוא גדול מ-102.  4
5  לדוגמה, הממוצע של 2-, 1-, 0, 1, 2 הוא 0, אבל הממוצע של 22-, 12-, 02, 12, 22 הוא 2, שהוא גדול מאפס.
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הקוונטים  במכניקת  הקינטית  האנרגיה  של  זה  לביטוי  נתייחס  אנחנו  יותר.  גדולה  הכוללת  והאנרגיה  בתנע,  אי-הודאות 

כ"אנרגיה קינטית של הגבלה מרחבית".

לאנרגיה הקינטית של ההגבלה המרחבית אין אנלוגיה קלסית, משום שאין היא קשורה לתנועה. הערך השונה המאפס 

שלה נובע מהפריסה של ערכים הקשורים לתנע של רכיבי גל היוצרים חבילת גלים מוגבלת. לכן האנרגיה הקינטית גלומה 

ניתן  ואין היא צריכה להתפרש כאינדיקציה לתנועת החלקיק במובן הקלסי.  במצב המוגדר באופן לא חד של החלקיק 

שמנסה  ב]23[,  באטום  הכלואים  אלקטרונים  של  הקינטית  האנרגיה  של  כזו  מוטעית  קלסית  לפרשנות  דוגמה  למצוא 

להסביר את המונח "ענן אלקטרונים" בעזרת אנלוגיה למאוורר: "כאשר המאוורר במנוחה, אפשר לזהות את מספר הלהבים, 

אבל כאשר הוא מופעל במלוא העצמה - האם ניתן לזהות כל להב? לא, הוא מטושטש. דבר דומה קורה עם אלקטרונים, 

ומכאן השם ענן אלקטרונים. אינכם יכולים לזהות כל אלקטרון בנפרד, שכן הם נעים במהירות גבוהה." פרשנויות כאלו אינן 

עולות בקנה אחד עם פרשנות קופנהגן של מכניקת הקוונטים, כי הן מתייחסות לאלקטרון כאל חלקיק נקודתי בכל רגע 

של תנועתו במרחב ובזמן. דבר זה סותר את הרעיון שלפיו יחס מרחב-זמן מזוהה תמיד עם מודל של גלים. את "ענן" 

האלקטרונים יש לפרש כחבילת גלים נייחת שבה המקום והתנע של האלקטרון אינם מוגדרים בצורה חדה.

H2
+ מודל לקשר קוולנטי ב- 

מודל מדעי הוא ייצוג רעיוני של מבנה במערכת פיזיקלית ]24[. למערכת הפיזיקלית יש תכונות הניתנות למדידה, אשר 

מייצגות סדירויות מסוימות. המודל המדעי מייצג תת-קבוצה של תכונות וסדירויות אלה. ככזה אין מודל מדעי נשפט על 

היותו "אמתי", אלא על היותו "תקף", כלומר, השאלות הנבדקות הן עד כמה הוא מתאים לתופעות הרלוונטיות וכיצד הוא 

קשור לתאוריות ולמודלים אחרים בתחום העניין. פעמים רבות מומלץ להשתמש במודל פשוט, גם אם אנחנו יודעים שהוא 

אינו שלם או מדויק, על מנת להדגיש את התכונות הספציפיות של המערכת הפיזיקלית. דבר זה מקדם תובנה איכותית 

והערכה כמותית על חשבון הדיוק המספרי.

למערכות מולקולריות יש שתי תכונות שראויות להדגשה ברמת הכימיה הכללית: גודלן וכוח האחיזה שלהן. אנחנו חושבים 

על מולקולות כאוסף של אטומים המוחזק על ידי "קשרים קוולנטיים". לקשרים אלה יש אורך אופייני, המגדיר את הגודל 

המולקולרי בקנה מידה של אנגסטרמים. יש להם גם חוזק קשר אופייני המגדיר את שינויי האנרגיה בתגובות כימיות - 

בקנה מידה של מאות kJ/mol. מודל תקף לקשר קוולנטי אמור לשקף קני מידה אלה ולקשר אותם לתאוריה של מכניקת 

הקוונטים.

בחלק זה של המאמר אנו מתייחסים אל היון של מולקולת מימן כאל אב טיפוס של קשר קוולנטי. אנו מציגים שלושה 

מודלים אפשריים לתיאור קשר קוולנטי במולקולה זו: פתרון אנליטי לפי מכניקת הקוונטים, קירוב גס המבוסס על עיקרון 

אי-הוודאות ומודל קלסי. אנו נראה כי רק שני הראשונים הם דגמים תקפים, ואילו המודל הקלסי נכשל בשתי הדרישות - אין 

הוא יכול לייצר הערכה כמותית של קני מידה מולקולריים, ואין הוא עולה בקנה אחד עם התיאור של מכניקת הקוונטים של 

מערכות בקנה מידה אטומי.

פתרון אנליטי

H2, אינה ניתנת לפתרון אנליטי מדויק; אך אם מביאים בחשבון את 
+ מערכת המורכבת מיותר משני גופים, כגון המולקולה 

ההבדל הגדול בין מסות הגרעינים לבין המסה של האלקטרון, אנחנו יכולים להפריד את הבעיה המורכבת הכוללת שלושה 

גופים לבעיה הכוללת גוף יחיד )מצב האלקטרון תחת ההשפעה של שני גרעינים נייחים( ולבעיה דו-גופית )הגרעינים הנעים 

תחת השפעת פיזור מטען אלקטרוני ממוצע(. הפרדה זו של סדרי גודל בזמן נקרא קירוב בורן-אופנהיימר.
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זאת  נייחים.  בורן אופנהיימר, אפשר לחשב את האנרגיה של מערכת מולקולרית בהנחה שהגרעינים הם  קירוב  פי  על 

הדחייה  את   ,)Ven( והגרעינים  האלקטרונים  בין  האלקטרוסטטית  המשיכה  את  בחשבון  מביאים  שאנחנו  אומרת 

האלקטרוסטטית בין הגרעינים )Vnn( ואת האנרגיה הקינטית של האלקטרון )Te(, אבל מתעלמים מהאנרגיה הקינטית של 

הגרעינים. לכל מרחק בין-גרעיני קיים פיזור אלקטרוני ספציפי אשר נותן את האנרגיה המולקולרית הנמוכה ביותר )מצב 

היסוד(. לפיכך אפשר לבצע תהליך חישוב שבו אנו מקטינים את המרחק הבין-גרעיני בשלבים, ובכל צעד מחשבים את 

לחישוב מצבים  הוא תהליך מתמטי  הזה  לב: התהליך  לשים  ביותר של התפלגות האלקטרון. חשוב  הנמוכה  האנרגיה 

הפיזיקלי  בתהליך  לזה.  זה  אטומים המתקרבים  שני  דינמי של  פיזיקלי  ואינו מתאר תהליך  )סטציונריים(  בזמן  קבועים 

האנרגיה הכוללת נשמרת, ולכן קשר אינו יכול להיווצר ללא נוכחות של גוף שלישי שייקח את עודף האנרגיה הקינטית של 

הגרעינים. בתהליך המתמטי האנרגיה המולקולרית משתנה עבור כל מרחק בין-גרעיני משום שהאלקטרון נתון בשדה 

אלקטרוסטטי שונה. העקומה המציגה את השינוי של האנרגיה המולקולרית כפונקציה של המרחק הבין-גרעיני המתקבלת 

בתהליך המתמטי יכולה לשמש כעקומת פוטנציאל אפקטיבי שעל פיו תחושב הדינמיקה של הגרעינים. נקודת המינימום 

בעקומה זו מייצגת את התצורה היציבה ביותר של הגרעינים במולקולה, והמרחק שהיא מייצגת הוא אורך הקשר.

תהליך מתמטי זה בוצע על ידי בייטס ושות’ ]25[, שחישבו את האנרגיה המולקולרית ואת פונקציית הגל האלקטרונית של 

H2 עבור מספר גדול של מרחקים בין-גרעיניים. התוצאות שקיבלו עבור האנרגיה המולקולרית מוצגות כגרף 
+ המולקולה 

יחידות  ו-4.4   1.0, 2.0 של  בין-גרעיני  עבור מרחק  האלקטרון  פיזור  איורים של  עם  יחד   ,2 באיור  הכוללת  האנרגיה  של 

אטומיות6. אפשר לפרק את ערך האנרגיה המולקולרית למרכיביה - רכיב האנרגיה הפוטנציאלית ורכיב האנרגיה הקינטית 

- באמצעות המשפט הויריאלי ]26[7. רכיבי האנרגיה מוצגים אף הם באיור 2.

במרחק בין-גרעיני גדול )au 9.0( האנרגיה של המערכת דומה לזו של אטום מימן. משמעות הדבר הוא שפיזור האלקטרון 

מסביב לכל גרעין מושפע בעיקר מהמשיכה לגרעין אחד. כששני הגרעינים ממוקמים קרוב יותר, הפיזור האלקטרוני המוביל 

 a2 למינימום באנרגיה הכוללת הוא כזה שצפיפות האלקטרון בו גדלה באזור בין שני הגרעינים. אפשר לראות זאת באיור

כאסימטריה קלה של הענן האלקטרוני סביב כל אחד מהגרעינים הנמצאים במרחק au 4.4, כאשר הענן מוטה מעט לכיוון 

ההגבלה  גורמים:  משני  נובעת  באנרגיה  הירידה   ,4.4 au-ל  9.0 au-מ יורד  הבין-גרעיני  המרחק  כאשר  המולקולה.  מרכז 

המרחבית על מיקום האלקטרון, אשר נמצא בחלקו גם במרחב הבין-גרעיני, הדוקה פחות, ולכן היא מקטינה את האנרגיה 

הקינטית של האלקטרון ביחס לזו הקיימת באטום מימן מבודד )Te = —0.064 au(; המשיכה הבו-זמנית של האלקטרון לשני 

הגרעינים מורידה את האנרגיה הפוטנציאלית. העלייה באנרגיה הפוטנציאלית הנראית בגרף נובעת מהדחייה הבין-גרעינית 

.)Ven = -0.200 au( הגוברת על המשיכה בין האלקטרון לגרעינים )Vnn = 1/R = 0.227 au(

H2 ציר האנרגיה הוא יחסי לפרוטון ולאטום מימן נפרדים )au 0.5- ביחס 
+ איור 2. פתרון אנליטי למערכת המולקולרית 

להפרדה מלאה של כל שלושת החלקיקים, הכולל תרומה של au 1.0- של אנרגיה פוטנציאלית ו- au 0.5+ של אנרגיה 

קינטית(. הפיזור המרחבי של האלקטרון מיוצג ע"י פיזור אקראי של 10,000 נקודות היוצרות "ענן אלקטרון". ככל שהנקודות 

צפופות יותר, כך ריבוע פונקציית הגל האלקטרונית גדול יותר.

.au = 2625 kJ/mol 1 באנרגיה , au = 0.5292Å 1 עבור מרחקים ואנרגיה: במרחק )au( 6  בחלק זה של המאמר נשתמש ביחידות אטומיות
7  תזכורת: המשפט הויריאלי מקשר על ידי נוסחה בין הערכים הממוצעים )בזמן( של האנרגיה הקינטית ובין האנרגיה הפוטנציאלית במערכת 

מסוימת. 
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המגמה של ירידה באנרגיה הפוטנציאלית של משיכת האלקטרון לגרעינים עם הירידה במרחק הבין-גרעיני ממשיכה גם 

במרחקים קטנים יותר. ב-au 2.0 המשיכה הבו-זמנית של האלקטרון לשני הגרעינים מפחיתה את האנרגיה הפוטנציאלית 

)Ven = - 0.705 au( יותר משהדחייה הבין-גרעינית מגדילה אותה )Vnn = 0.500 au(. זאת מכיוון שחלק גדול יותר מצפיפות 

האלקטרון נמצא בין הגרעינים, כפי שניתן לראות באיור 2b. עם זאת אותה הסיבה עצמה גורמת למגמה הפוכה באנרגיה 

יותר של  ירידה במרחק הבין-גרעיני מובילה להגבלה מרחבית הדוקה   ,4.4 au יותר מאשר  הקינטית. במרחקים קטנים 

האלקטרון, מכיוון שהאלקטרון מרוכז בין הגרעינים. הפיזור המצומצם של האלקטרון מתאים לאנרגיה קינטית גבוהה יותר 

)Te = 0.103 au במרחק של au 2.0(. אותן מגמות ממשיכות כאשר המרחק הבין-גרעיני מצטמצם ל-au 1.0. כפי שניתן 

לראות באיור 2c, צפיפות האלקטרון במרחק זה מרוכזת בעיקר בין הגרעינים. הירידה במרחק הבין-גרעיני גורמת לירידה 

זו עדיין  ירידה  )Ven = -1.437 au(. מצד אחד,  בין האלקטרון לגרעינים  גדולה באנרגיה הפוטנציאלית הנובעת מהמשיכה 

ההגבלה  שני,  מצד   .)Vnn = 1.000 au( הגרעינים  בין  הדחייה  בשל  הפוטנציאלית  באנרגיה  מהעלייה  יותר  משמעותית 

.)Te = 0.485 au( המרחבית ההדוקה יותר מגדילה את האנרגיה הקינטית
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במרחקים קטנים מ- au 0.8 האנרגיה הפוטנציאלית הנובעת ממשיכת האלקטרון לגרעינים ממשיכה לרדת עם הירידה 

ולכן  זו אינה מפצה עוד על העלייה באנרגיה הפוטנציאלית עקב הדחייה הבין-גרעינית,  ירידה  במרחק הבין-גרעיני, אבל 

האנרגיה הפוטנציאלית עולה עם הירידה במרחק.

לפיכך, בטווח שבין au 0.8 לבין au 4.4, האנרגיה הפוטנציאלית עולה עם העלייה במרחק, בעוד שהאנרגיה הקינטית עולה 

 עם הירידה במרחק. האיזון בין שתי המגמות המנוגדות יוצר מינימום באנרגיה המולקולרית הסטטית הכוללת במרחק של

של  תנועתם  את  המנחה  אפקטיבי  כפוטנציאל  משמשת  הסטטית  המולקולרית  האנרגיה  שעקומת  בגלל   .au 1.997
הגרעינים, אפשר לפרש את שיפוע העקום ככוח הפועל על הגרעינים. שיפועו החיובי של עקום האנרגיה הפוטנציאלית יכול 

להתפרש ככוח אלקטרוסטטי מושך, שבו המשיכה של האלקטרון לשני הגרעינים גוברת על הדחייה האלקטרוסטטית בין 

הגרעינים. השיפוע השלילי של עקומת האנרגיה הקינטית האלקטרונית יכול להתפרש ככוח דוחה, שאין לו אנלוגיה קלסית. 

מקורו של הכוח באנרגיה הקינטית של ההגבלה המרחבית, שהיא מאפיין ייחודי של חלקיקים מיקרוסקופיים. מאפיין זה 

גובר  המושך  הכוח  אי-הוודאות.  עיקרון  ידי  על  לכימות  וניתן  והחלקיק,  הגל  תיאור  של  המשלים  האופי  ידי  על  מוסבר 

במרחקים בין-מולקולאריים גדולים, והכוח הדוחה שולט במרחקים קצרים. אורך הקשר של המולקולה הוא המרחק שבו 

 ,H2
+ שני הכוחות הללו מאוזנים. הערך של Å =) 1.997 au 1.057( נמצא בהתאמה מצוינת עם אורך הקשר הניסיוני של 

KJ/ - 269.4[. אנו רואים שהפתרון האנליטי  mol שהוא Å 1.053, ואנרגיית הקשר שווה בדיוק לערך הניסיוני שהוא 27[ 

.H2
+ מספק תוצאות מדויקות ביחס לגאומטריה ולאנרגיה של מולקולת 

מודל אלקטרוסטטי + אי-ודאות פשוט

או  יכול לשמש ללימוד הרעיון של קשר קוולנטי בתיכון  אין הוא  אמנם הפתרון האנליטי מספק תוצאות מדויקות, אך 

בקורסים בסיסיים באוניברסיטה. המתמטיקה של הפתרון האנליטי נמצאת אפילו מעבר לחומר הנלמד בקורס מתקדם 

במכניקת קוונטים. מודלים קוונטיים פשוטים הוצעו בעבר ]1-6[, אבל כולם דורשים רמת הבנה של מכניקת קוונטים שהיא 

מעבר למה שנלמד בקורס בכימיה כללית. אנחנו מציעים מודל מתמטי פשוט של קשר קוולנטי, שאמנם אינו מניב דיוק 

מספרי, אך עדיין מאפשר הערכה כמותית של הגדלים המולקולריים הרלוונטיים. הדגשה של מספר מצומצם של עקרונות 

מקדמת תובנה איכותית אל טבעו של הקשר הקוולנטי.

במודל האנליטי צפיפות האלקטרון מרוכזת בעיקר בין שני הגרעינים, אשר נמצאים במרחק R. במודל הפשוט שלנו אנו 

מניחים שהאלקטרון מוגבל כולו למרווח שבין הגרעינים. הנחה זו מקבילה למודל של לואיס לקשר קוולנטי, שבו אלקטרוני 

הקשר "משותפים" בין שני הגרעינים. בסידור כזה, המשיכה האלקטרוסטטית הסימולטנית של האלקטרון ושני הגרעינים 

תמיד גוברת על הדחייה בין הגרעינים )כפי שקורה בטווח שבין au 0.8 לבין au 4.4 בפתרון האנליטי(. הגדלת R תגרום מצד 

אחד לעלייה באנרגיה הפוטנציאלית. מצד השני, ההגבלה המרחבית של האלקטרון קשורה לאנרגיה הקינטית שלו, העולה 

ידי הפתרון האנליטי - צמצום  ככל ש-R קטן. דבר זה מסביר את הכוח הדוחה בצורה דומה לזו שבה הוא הוסבר על 

המיקום של האלקטרון קשור לעלייה באנרגיה הקינטית, כפי שניתן להסיק מיחסי אי-הוודאות.

על מנת לחשב את נקודת האיזון בין שני הכוחות, אנחנו צריכים אומדן של האנרגיה הקשורה לכל אחד מהם. אנו יכולים 

להעריך את האנרגיה הפוטנציאלית של האלקטרון והגרעינים על ידי חישוב המשיכה של שני הגרעינים לחלקיק נקודתי 

הדחייה  של  הפוטנציאלית  האנרגיה   . [ /( / )] /V k e R k e R2 2 4en e e
2 2$= - =- הגרעינים: בין  הדרך  באמצע  הממוקם 

. האנרגיה הקינטית מוערכת באמצעות משוואה )6( והצבת R עבור x∆. סך כל האנרגיה  /V k e ReNN
2= הבין-גרעינית היא 

המולקולרית כפונקציה של R היא אפוא:

E)R( = Vnn + Ven + Te = -3kee2/R + h2 / 8meR2  )7(



"תהודה", כרך 32, חוברות מס'  2-1 26

לפונקציה זו מינימום יחיד שאותו ניתן למצוא על ידי גזירה של E ביחס לR- והשוואת הנגזרת לאפס:

/ / /dE dR k e R h m R3 4 0e e
2 2 2 3= - =  )8(

ומתקבל הערך עבור אורך הקשר בשיווי משקל:

/R h m k e12eq e e
2 2=  )9(

על ידי הצבה של ערכי קבוע פלנק )h = 6.63 × 10-34 m2∙kg/s(, מסת האלקטרון )me = 9.11 × 10-31 kg(, הקבוע האלקטרוסטטי 

הערך  מתקבל   )9( במשוואה   )e = 1.60 × 10-19 C( האלקטרון  ומטען   )ke = 8.99 × 109 N∙m2/C2( 

KJ/ עבור אנרגיית הקשר.  mol Req = 1.7 × 10-10 m = 1.7 Å. על ידי הצבה של ערך זה במשוואה )7( מתקבל הערך 1200 
על אף שהערכים שהתקבלו בחישוב שונים מאוד מהערכים הניסיוניים, הם עדיין נותנים הערכה טובה לגבי סדר הגודל של 

. הראינו,  /KJ mol התכונות של קשר קוולנטי: אורך קשר בסדר גודל של אנגסטרמים ואנרגיית קשר בסדר גודל של מאות 

אם כך, כי גם מודל אלקטרוסטטי + שימוש פשוט בעקרון אי-הודאות יכול לשמש כמודל תקף לקשר קוולנטי. המודל 

מסביר את מקורם של כוחות המשיכה והדחייה הפועלים במולקולה, באופן שעולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של 

.H2
+ מכניקת קוונטים, והוא מספק דרך לחישוב הגאומטריה המשוערת והאנרגיה של מולקולת 

מודל קישור קלאסי.

בודד. אולם כאשר הם  קוונטי של המבנה של אטום  נותנים תיאור   )]7-11[ )לדוגמה:  רוב ספרי הלימוד בכימיה כללית 

עוברים לתיאור של מולקולות, הם עושים זאת באמצעות טיעונים קלאסיים לחלוטין. אנו נראה כי מודל קלאסי הוא פשטני 

מדי ואינו מצליח להסביר את מקורו של הכוח הדוחה במערכת המולקולרית. ללא תיאור נכון של כוחות דחייה, לא ניתן 

להעריך את אורכי הקשר ואת אנרגיות הקשר; ולפיכך מודל כזה אינו מאפשר הערכה כמותית של התכונות הבסיסיות של 

קשרים קוולנטיים.

המודל הקלאסי משתמש בהנחה דומה למודל שהצענו לעיל לגבי מקור כוח המשיכה במולקולה - המשיכה ההדדית של 

הגרעינים לאלקטרון. השוני בין המודלים הוא בפרשנות של הכוח הדוחה, כשהמודל הקלאסי טוען שהוא נובע מהדחייה 

בין הגרעינים  נוצר כאשר הכוח הדוחה  בין הגרעינים. כל ספרי הלימוד שהוזכרו לעיל טוענים שקשר קוולנטי  ההדדית 

מתקזז עם כוחות המשיכה בין הגרעינים לאלקטרון במרחק שיווי המשקל. טענה זו נשמעת מתקבלת על הדעת באופן 

איכותי, אבל אם אנו מנסחים אותה במונחים כמותיים - קל לראות שאין לה בסיס. בהנחה שהאלקטרון נמצא באמצע 

הדרך בין הגרעינים8,  נקבל את הביטוי לאנרגיה הכוללת של המערכת: 

( ) / / /E R V V k e R k e k e RR4 3en e e enn
2 2 2= + = - =-  )10(

של  הכוללת  האנרגיה  זה  איבר  ללא  אולם  הקינטית.  האנרגיה  את  המתאר  האיבר  ללא   ,)7( למשוואה  דומה  זה  ביטוי 

המערכת רק יורדת עם ירידת R, ומשמעות הדבר שהגרעינים ירגישו כוח מושך בלבד, ולא ניתן יהיה להשיג מצב שיווי 

משקל. לו היה זה המקרה, הייתה הארכיטקטורה היפה של כל המולקולות קורסת. מערך סטטי של מטענים חשמליים 

לעולם אינו יכול להיות מסודר במצב שיווי משקל יציב ]28[.

האם אפשר להוסיף למשוואה איבר של אנרגיה קינטית, העולה בקנה אחד עם עקרונות המכניקה הקלאסית ומקזז את 

השמש?  סביב  במסלול  שומרת  הארץ  כדור  של  המשיקית  שהתנועה  לזה  דומה  באופן  פוטנציאלית  באנרגיה  הירידה 

התשובה היא לא. אלקטרון הנע במרחב מוגבל חייב להאיץ כדי לשנות את כיוון תנועתו, אחרת הוא "יברח" מחוץ לתחום 

אם נשים את האלקטרון קרוב יותר לאחד מהגרעינים, נקבל ערך נמוך עוד יותר )יותר שלילי( לאנרגיה הכוללת.  8
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ההגבלה. אולם האצה של חלקיק טעון חייבת להיות מלווה בפליטה של קרינה אלקטרומגנטית ואובדן אנרגיה. למרבה 

הצער, ההסבר הזה אינו מתאים לרוב התלמידים בקורס של כימיה כללית, שאינם מכירים את משוואות מקסוול. בכל זאת, 

גם אילו היה הכוח האלקטרומגנטי מתנהג כמו הגרביטציה )וזו טעות נפוצה(, וגם אילו אלקטרונים מואצים לא היו מקרינים 

אנרגיה - מערכת כזו לא הייתה יציבה. על פי החוק השני של התרמודינמיקה, יש סבירות גבוהה יותר לכך שהאנרגיה 

תתפזר בין חלקיקים רבים ולא תהיה מרוכזת בחלקיק יחיד. גוף הנע במסלול בהשפעת כוח צנטריפטלי יכול לאבד אנרגיה 

וכתוצאה מכך לנוע במסלול בעל רדיוס קטן יותר. הסיבה שכדור הארץ אינו נופל לתוך השמש היא שמערכת השמש היא 

בקירוב טוב מערכת מבודדת, ואין היא יכולה להחליף אנרגיה עם הסביבה. הנחה זה אינה נכונה למערכות אטומיות - 

ההתנגשויות התכופות יגרמו לפיזור מהיר של האנרגיה הקינטית העודפת.

מכיוון שמודלים קלאסיים, סטטיים ודינמיים כאחד אינם מתאימים כדי להסביר את היציבות של קשרים קוולנטיים, חייבים 

+ אי-הוודאות  דנים בטבעו של הקשר הקוולנטי. המודל האלקטרוסטטי  להתייחס לעקרונות מכניקת הקוונטים כאשר 

הפשוט שתוארו בסעיף הקודם הם הדרך הפשוטה ביותר להצגת האופי הקוואנטי של הכוחות המייצבים את הקשר, בלי 

להיכנס לעומקו של הטיפול המורכב במערכת המתואר במודל האנליטי. ההיכרות של התלמידים עם עקרון האי-וודאות 

היא תנאי הכרחי ומספיק להבנת טבעו של הקשר הקוולנטי.

סיכום

מולקולות, המהוות את רוב החומר המקיף אותנו, הן יציבות להפליא. הקשר הקוולנטי, "הדבק" אשר שומר את המבנה 

הקשר  של  פשוט  הסבר  למצוא  חיוני  לכן  מודרנית.  בכימיה  ביותר  החשובים  הרעיונות  אחד  הוא  המורכב,  המולקולרי 

הקוולנטי שיכול להיות מובן על ידי תלמידי כימיה מתחילים. הפשטות של ההסבר יכולה לבוא על חשבון הדיוק המספרי, 

אך אסור שתסתור את הנחות היסוד של הידע המדעי הנוכחי.

H2, המתבסס על נימוקים קלאסיים בלבד. המודל 
+ הראנו את הבעייתיות בהסבר המקובל בספרי לימוד ליציבות מולקולת 

האלקטרוסטטי מתאר כוח משיכה בלבד, בעוד שקשר יציב דורש איזון בין כוח מושך לבין כוח דוחף. השתמשנו בעקרון 

אי-הוודאות כדי לנסח ביטוי קוונטי לאנרגיה קינטית במצב סטטי, שמקורו בהגבלה המרחבית של האלקטרון למרווח הבין-

גרעיני. הראנו שביטוי זה מניב את הכוח הדוחה הדרוש לייצוב המולקולה. המודל הפשוט שהצגנו נותן הערכה של סדרי 

הגודל של אורך הקשר ואנרגיית הקשר ועולה בקנה אחד עם הפתרון הקוונטי המלא של המערכת. אנחנו טוענים שמודל 

יותר של העקרונות הבסיסיים של הקשר  יכול לשמש בהוראה כדי לתת לסטודנטים מתחילים הבנה טובה  פשוט זה 

או אחרת, אנחנו ממליצים  כך  ליכולת הבנתם.  יהיה מעבר  ייתכן שהדיון המוצע  כימיה בתיכון,  לגבי תלמידי  הקוולנטי. 

להימנע משימוש בהסבר קלאסי לחלוטין גם בהוראה תיכונית. אנו חושבים שעדיף לדבר באופן מעורפל על כוח דחייה 

קוונטי "מסתורי", מאשר לתת תחושה כוזבת של הבנה המתבססת על שיקולים קלאסיים, שכן המכניקה הקלאסית אינה 

מסוגלת לתת תיאור מספק של החומר ברמה האטומית.

הטיעון שהכוח המושך קשור לאנרגיה הפוטנציאלית ושהכוח הדוחה קשור לאנרגיה הקינטית, אינו מוגבל למקרה הבוחן 

H2. אפשר להשתמש במשפט הויריאלי ]26[ כדי להראות שבכל מערכת חלקיקים בשווי משקל )אפילו 
+ שלנו, מולקולת 

מוצקים(, הנגזרת של האנרגיה הקינטית ביחס להתפשטות החומר היא שלילית, והנגזרת של האנרגיה הפוטנציאלית היא 

חיובית. המשמעות היא שמצד אחד, מתיחת המערכת תהיה מלווה בעלייה באנרגיה הפוטנציאלית - האטומים נמשכים 

על ידי כוח אלקטרוסטטי. מצד שני, דחיסת המערכת תהיה מלווה בעלייה באנרגיה הקינטית - האטומים נדחים על ידי כוח 

H2 יכול לעזור בהעברת 
+ שמקורו באנרגיה הקינטית של ההגבלה המרחבית. השימוש במודל הפשוט להסבר מולקולת 

רעיון זה לתלמידים הרבה לפני שיש בידיהם הכלים המתמטיים הדרושים להבנת הטיעונים הכרוכים ביישום המשפט 

הויריאלי למערכות מולקולריות.
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תחולתו של המשפט הויריאלי לכל המערכות המולקולריות מאפשרת לנו להכליל את התוצאות שלנו כדי לקבל הערכה 

לגבי גודלן של מולקולות. אורך הקשר מייצג את נקודת שיווי המשקל בין שני כוחות: כוח אלקטרוסטטי  Fe ~ kee2/R2 וכוח 

קוואנטי שמקורו בעקרון אי-הוודאות: Fu ~ h2/ meR3. תוצאה ישירה של האיזון הזה היא שאורך הקשר של כל הקשרים 

החומרים  כל  גודלם של  בוהר.  כרדיוס  הידוע   ,a0 = h2/)2π(2kee2me שגודלו  מידה משותף  קנה  ידי  על  נקבע  הקוולנטיים 

 me המולקולריים נקבע על ידי קנה המידה הזה. עולם כימי מיניאטורי יכול להתקיים לו החלפנו את המסה של האלקטרון

במסה גדולה יותר. אפשר ליצור כימיה אזוטרית כזו על ידי החלפת אלקטרונים במיואונים, שהמסה שלהם גדולה פי 207 

ממסת האלקטרון, ובכך מכווצים את הקשר הקוולנטי ביחס דומה )לצערנו, כימיה כזו היא קצרת חיים, שכן אורך החיים 

של מיואונים הוא כ-2.2 מיקרו-שנייה בלבד(. יצירת אורך קשר קצר כזה מוצאת שימוש בזירוז תגובות היתוך גרעיני ]29,30[. 

להחלפת כל האלקטרונים בחפץ כלשהו במיואונים תהיה השפעה דומה לזו של השיקוי המכווץ ששתתה אליסה בארץ 

הפלאות...

בהשלכות  לדון  כדי  הפשוט  אי-הוודאות   + האלקטרוסטטי  המודל  לשמש  יכול  המולקולרי,  המידה  בקנה  הדיון  מלבד 

הפילוסופיות של עיקרון אי-הוודאות. בעזרת מודל זה ניתן לערער בקלות את הפרשנות המקובלת של הניסוי המחשבתי 

של הייזנברג, שלפיה אי-הוודאות בתנע של האלקטרון נובעת מתהליך המדידה. מכיוון שאנו יודעים שמולקולות מתקיימות 

גם אם איננו חוקרים את מיקום האלקטרונים שבהן באמצעות פוטונים, ומאחר שהראינו כי היציבות של מולקולות תלויה 

בקיומה של אנרגיה קינטית אלקטרונית, ומכיוון שהתנע הממוצע של אלקטרון קשור חייב להיות אפס - אנו חייבים לקבל 

את העובדה שאי-הוודאות בתנע של האלקטרון קיים גם ללא מדידה. ההגדרה הלא-חדה של מצב האלקטרון היא תכונה 

הנובעת מתוך המציאות הפיזיקלית שלו, כפי שטען בוהר. השאלה אם לאלקטרון יש תנע מוגדר כאשר לא מודדים אותו, 

אינה שאלה פילוסופית; לשאלה זו יש השלכות ניסיוניות הניתנות למדידה. היציבות של מערכות מולקולריות היא הראיה 

לקיומה של תכונה בלתי אינטואיטיבית זו של חלקיקים בקנה מידה אטומי.

לסיום, המושגים קשר קוולנטי ועקרון אי-הוודאות קשורים באופן הדוק. מצד אחד, עקרון אי-הוודאות מסביר את היציבות 

של הקשר הקוולנטי ומאפשר הערכה של סדרי הגודל של אנרגיית הקשר ושל אורך הקשר. מצד שני, היציבות של הקשר 

הקוולנטי עוזרת ביישוב המחלוקת הפילוסופית בדבר המציאות הפיזיקלית של עקרון אי-הוודאות. הוראת שני המושגים 

הללו בצמידות על ידי שימוש במודל אלקטרוסטטי + אי-ודאות פשוט, בוודאי תשפר את ההבנה המושגית של שניהם.
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נספח

על פי התאוריה של פירוק ספקטרלי )אנליזת פּוְרֵיה(, אפשר לבטא כל פונקציה כסכום של גלים הרמוניים. בעוד שלכל 

רכיב גל יש משרעת קבועה בכל המרחב )איור 1א(, הסופרפוזיציה של מספר מרכיבי גל ממקמת את המשרעת באזור 

סופי )איור 1ב(9. אוסף גלים כזה נקרא "חבילת גלים". המיקום מושג על ידי התאבכות בונה של רכיבי הגל בתוך האזור 

והתאבכות הורסת מחוצה לו. ככל שהפרישה של אורכי הגל גדולה יותר, כך קטן רוחבה של חבילת הגלים )איור 1ג(.

הערכים את  נקבל  המקסימלי,  גובהה  במחצית  הגלים  חבילת  של  כרוחבה   )∆x( במקום  אי-הוודאות  את  נגדיר   אם 

 ,1/λ-עבור איורים 1א, 1ב ו-1ג, בהתאמה. אם נשתמש בהגדרה דומה עבור אי-הוודאות ב ∆x ~ 0.5 -ו ∆x ~ 1 , ∆x → ∞

נקבל λ( = 1 ,)1/λ( → 0/1(∆  ו- 2 = )λ/1(∆, בהתאמה. בכל שלושת המקרים, 1 ~)x · ∆)1/λ∆. משיקולים דומים אפשר 

.∆t · ∆ν~ 1 להראות שיחס זה מתקיים גם עבור הרכיב התלוי בזמן של חבילת הגלים, ומתקבל היחס

9  האיור מראה רק חלק מהמרחב, והתבנית הממוקמת חוזרת על עצמה לאורך הציר אינספור פעמים. עם זאת, אם מחברים מספר אינסופי 
של מרכיבי גל בתחום צר של אורכי גל, בסופרפוזיציה שמתקבלת יהיה אזור יחיד בו המשרעת שונה מאפס, כפי שמשתמע מהאיור.
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