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انرژی نخستین یونش :
به انرژی الزم برای خارج کردن یک مول الکترون از یک مول اتم گازی را وتولید یک مول یون مثبت گازی فانرژی
نخستین یونش گفته شده وبا نماد IE1نشان داده می شود
8تغییر انرژی نخستین یونش دز یک گروه :
در هر گروه از باال به پایین با افزایش عدد اتمی تعداد الیه های الکترونی اصلی زیاد شده فاصله الکترون بیرونی ترین
الیه با هسته افزایش یافته وانرژی یونش کا هش می یابد به عبارت دیگر در هر گروه با افزایش عدد اتمی وشعاع اتمی
انرژی نخسین یونش کم می شود

تغییر انرژی نخستین در یک تناوب :
در یک دوره از جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی از چپ به راست ،انرزی نخستین یونش افزایش می یابد زیرا در یک
تناوب با افزایش عدداتمی جاذبه هسته اتم بر الکترونهای افزایش یافته واندازه اتم بع تدریج کوچک می شود در یان
شرایط جدا شدن الکترون از اتم به صرف انرژی بیشتری نیاز دارد
نخستین انرژی یونش هر اتم با شعاع اتمی رابطه عکس دارد
با توجه به نمودار تغییرات انرژی یونش می توان نتایج زیر ا گرفت:
-1در هر دوره کمترین انرژی نخستین یونش برای فلزهای قلیایی وبیشترین انرژی برای گازها ی نجیب است
-2تناوب های باالتر دارای انرژی یونش کمتری هستند زیرا یک الیه به الیه های الکترونی اصلی انها اضافه می شود
وجدا الکترون با صرف انرژی کم تری همراه خواهد بود
 -3در جدول تناوبی هلیم دارای بیشترین انرژی نخستین یونش است
*در مقایسه انرژی نخستین یونش عناصر سه عامل زیر را باید در نظر گرفت :
 -2آرایش اوربیتالی الیه ظرفیت اتم
-1تعداد الیه های الکترونی اصلی
 -3بار موثر هسته

ا لکترو نگاتیوی :
الکترو نگاتیوی :میزان تمایل نسبی یک اتم برای کشیدن الکترونهای یک پیوند کوواالنسی به سمت هسته خود می باشد
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*الکترونگاتیوی با یک مقیاس نسبی سنجیده می شود در یان مقیاس برای اجتناب از درج اعدادمنفی به اتم فلوئور به
عنوان الکترونگاتیوی ترین عنصر  4نسبت داده می شود:
*در هر گروه از باال به پایین با افزایش عدد اتمی وافزایش شعاع اتمی ،الکترونگاتیوی کاهش می یابد
*در هر تناوب از چپ به زاست با افزایش عدد اتمی (افزایش تعداد پروتونها در هسته )بار موثر هسته بر الکترونهای
پیوندی زیاد می شودوالکترونگاتیوی زیاد می شود
*الکترونگاتیوی با شعاع اتمی رابطه معکوس دارد
*در هر تناوب بیشترین الکترونگاتیوی مربوط به گروه هفدهم (هالوزنها )وکم ترین مربوط به فلزهای گروه  1می باشد
مثال :کم ترین الکترونگاتیوی وبیشترین آن به دام عناصر تعلق دارد ؟
کمترین سزیم وبیشترین به فلوئور تعلق دارد

