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Molekyylin rakenne1.

Additio karbonyyliin2.

3. Substituutio karbonyyliin

Kurssikello

4. Enolaatti nukleofiilinä



Yksikkö 1.2:
Molekyyli kvanttimekaanisena kappaleena

Clayden kappale 2
Harjoitustehtäväpaketti 2



Miksi H–H on molekyyli, mutta He–He ei?

Lukioselitys: He on jalokaasu, joten se ei reagoi … öh?

Miksi H–F on poolinen molekyyli?

Lukioselitys: Fluori on elektronegatiivisempi … öh?

Mikä on orbitaali?

Lukioselitys: Alue missä elektroni sijaitsee … öh?



Näytös 1:

Orbitaalit😬
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Klassisen mekaniikan mallit: Isot kappaleet

Kvanttimekaniikka on kemian paras malli

Kvanttimekaniikan mallit: Pienet kappaleet



1. Määritetään järjestelmä

Vetyatomi

p+ e–

ääretön tyhjä avaruus

2. Asetetaan pelisäännöt

p+ e–

p+ e–
m >>  m

e–Ekin,

3. Ratkaistaan järjestelmän Schrödingerin aaltoyhtälö

Hamiltonin operaattori

Järjestelmän

energia

Aaltofunktio

4. Ratkaisuna joukko matemaattisia

kappaleita, aaltofunktioita, joilla on 

seuraava muoto.

Pääkvanttiluku (n) Sivukvanttiluku (l) Magneettinen kvanttiluku (m)



Aaltofunktion tulkinta: Observaabelit

A
a
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o
fu

n
k
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Sisältää kaiken tiedon järjestelmästä, mutta se on piilossa

Liikemääräoperaattori

Bornin tulkinta: Todennäköisyys löytää hiukkanen tietystä pisteestä

Aaltofunktio n=1, m=0, l=0

1s-orbitaali



Leap of Faith: “Muutkin atomit ovat kuin vety”

Ongelma:

Schrödingeriä ei voida

ratkaista analyyttisesti

monielektronisille järjestelmille

=

Kemialle ei tunneta

analyyttistä ratkaisua.

Oletus:

Muiden monielektronisten

atomien orbitaalirakenne

vastannee vedyn

orbitaalirakennetta

Ratkaisu:

Vedyn kaltaisia orbitaaleja

voidaan käyttää kaikille

alkuaineille, niiden miehitys

vain muuttuu!

=

Kemialle tunnetaan

approksimatiivinen ratkaisu.



Orgaanisen kemian atomiorbitaalit: 1s, 2s ja 2p

2s (1 kpl)

n = 2, l = 0, m = 0

2p (3 kpl)

n = 2, l = 1, m = –1,0,1 

1s (1 kpl)

n = 1, l = 0, m = 0
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Atomiorbitaalien suhteelliset energiat: Riippuu atomista!

H1s

Li2s

Be2s

B2s

C2s

N2s

F2s

O2s

B2p

C2p

N2p

O2p

F2p

Miksi F:n 2s on matalammalla kuin C:n 2s?

Fluorilla on suurempi efektiivinen ydinvaraus,

ytimen positiivinen kenttä on voimakkaampi.

→

Elektronit pääsevät lähemmäs ydintä ja orbitaali

on matalampi.

[Yleinen ajatusvirhe: Tämä ei ole seurausta

elektronegatiivisuudesta, elektronegatiivisuus

on seurausta tästä!]



Orbitaalilla kaksi

elektronia, berylliumilla

on “suljettu kuori”

Orbitaali täynnä, 

siirryttävä seuraavalle!

Orbitaalille mahtuu 0, 1 tai 2 elektronia

Vety: 

1 elektroni

Beryllium:

4 elektronia

Orbitaalilla yksi

elektroni, vetyatomi on 

radikaali!

Virtuaalisia orbitaaleja, 

olemassa mutta tyhjiä!



Hiilen elektronirakenne

▪ Tehtävä 1: Piirrä hiilen atomiorbitaalirakenne tikapuukaaviona

▪ Tämä ei nyt oikein selitä sitä, miksi hiili tekee neljä sidosta… tähän palataan myöhemmin!



Sama etumerkki koko

määrittelyjoukossa
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Orbitaalien vaihe on aaltofunktion etumerkki

Aaltofunktion vaihe

merkitään orbitaalipiirroksiin joko värillä tai 

varjostuksella. Saman väriset alueet ovat

keskenään samanmerkkisiä.

Etäisyys

ytimestä

… mutta joillain aaltofunktioilla merkki voi muuttua orbitaalin sisällä!

Etäisyys

ytimestä

(radiaaliosa)

Korkeuskulma

(angulaariosa)



Näytös 2:

Molekyyli
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Molekyyliorbitaalien muodostaminen: Atomiorbitaalien Lineaarikombinaatiot

Monielektronijärjestelmän (kuten molekyylin) aaltofunktiota ei kuitenkaan voida suoraan ratkaista.

Mitä jos ajatellaan, että uudet uudet molekyyliorbitaalit rakennettaisiin matemaattisesti molekyylin atomiorbitaaleista?

p+ e–

ääretön tyhjä avaruus

p+ e–
ratkaistaan ja saadaan tietoon :n aaltofunktio, eli kaikki tieto molekyylistä!
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Aaltofunktion vaihe ennustaa vuorovaikutuksen

Sitova vuorovaikutus

(sama vaihe)

Hajottava vuorovaikutus

(vastakkainen vaihe)

Ψ1

Ψ2

Ψtot = Ψ1+Ψ2

Ψ1

Ψ2

Ψtot = Ψ1+Ψ2

Muistathan: Aaltofunktion vaihe

merkitään orbitaalipiirroksiin joko värillä tai 

varjostuksella. Saman väriset alueet ovat

keskenään samanmerkkisiä.
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Sama vaihe = Sitova vuorovaikutus

Mitä vaihe tarkoitti?

Vaihe on aaltofunktion etumerkki. 

Saman merkkiset funktiot

summautuvat konstruktiivisesti.

▪ Tehtävä 1: Mitkä seuraavista ovat sitovia orbitaalivuorovaikutuksia?

HOX!

Jos molemmat vuorovaikuttavat

orbitaalit ovat täysiä (2e– ja 2e–), 

ei sidosta voi muodostua.

BA C D E F
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Orbitaalit muovautuvat: H2

d = 4.0 Å

Kuin kaksi

vetyatomia

H H

S
id

o
s

p
it

u
u

s
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HH

HH

HH

H H

d = 3.0 Å

Orbitaalit alkavat

eriytyä

d = 0.737 Å

Sidospituus, selkeä sitova

ja hajottava orbitaali
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Molekyyliorbitaalidiagrammi: H2

Vetyatomin

atomiorbitaali

Vetymolekyylin

molekyyliorbitaalit

Vetyatomin

atomiorbitaali

Hajoittava orbitaali

Sitova orbitaali



… ovat nyt

matalamman energian

sidosorbitaalilla!
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Miksi vetymolekyyli H2 on pysyvä?

Elektronit jotka olivat

aiemmin

atomiorbitaalilla

E
n
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rg
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ΔE
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Orbitaalit käyttöön: Heliummolekyyli He2?

▪ Tehtävä 1: Mikä on heliumin elektronirakenne?

▪ Tehtävä 2: Millä orbitaalilla heliumin elektronit ovat, mikä sen muoto on?

▪ Tehtävä 3: Piirrä kahden heliumatomin välinen orbitaalivuorovaikutusdiagrammi [yhdistä

orbitaalit sekä samassa vaiheessa että vastakkaisessa vaiheessa, täytä elektronit]

▪ Tehtävä 4: Esitä syy sille, miksi He2-molekyyli ei ole stabiili?



… ovat nyt

matalamman energian

sidosorbitaalilla!
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Miksi H2 muodostuu mutta He2 ei?

Elektronit jotka olivat

aiemmin

atomiorbitaalilla

E
n
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Mutta myös

korkeamman energian

hajottavalla orbitaalilla

= “sidos” ei ole 

energiassa

matalammalla kuin

lähtötilanne.

Sääntö:

Hajoittava orbitaali on aina

hajoittavampi kuin sitova on sitova.


