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1. Eräitten kaksiatomisten molekyylien ytimien väliset tasapainoetäisyydet R0 ja nii-
den sähköiset dipolimomentit p on annettu taulukossa. Ovatko molekyylit ionisesti
vai kovalentisti sidottuja?

Molekyyli NaF HF CO BaO
R0 (nm) 0.193 0.0917 0.113 0.193
p (C·m) 2.72× 10−29 6.07× 10−30 3.66× 10−31 2.67× 10−29

2. Olettaen ioninen sidos laske seuraavien molekyylien sidosenergiat annetuista tiedoista
(ionisaatioenergiat, elektroniaffiniteetit ja tasapainoetäisyydet) ja vertaa kokeel-
liseen arvoon.

IE (eV) EA (eV) R0 (nm) B (eV)
K: 4.34 I: 3.06 KI: 0.305 3.31
Na: 5.14 Br: 3.36 NaBr: 0.250 3.74
Li: 5.39 F: 3.40 LiF: 0.156 5.91

3. (a) Arvioi, mikä on ksenonmolekyylin (Xe2) nollapiste-energia 1
2
h̄ω0, approksi-

moimalla Lennard-Jonesin 12-6-potentiaalia harmonisella potentiaalilla lähellä
potentiaalin minimiä. Vertaa saatua arvoa potentiaalin syvyyteen ja laske arvio
ksenonmolekyylin sidosenergialle. Vilkaise kirjan taulukkoa 10-1. Onko mole-
kyyli pysyvä huoneen lämpötilassa?

(b) Toista lasku He2-molekyylille. Kuinka mahdollista He2-molekyylin muodostu-
minen on saamiesi tulosten perusteella? (∼BM 10-19)

4. Hiili- ja heliumatomien välisen Lennard-Jones-potentiaalin parametrit ovat n =
12, ε = 1.5 meV ja σ = 0.3 nm. Olkoon heliumatomi pisteessä r0 etäisyydellä h
tasaisesta hiilipinnasta (hiili täyttää koko pinnan takaisen puoliavaruuden; hiilen
atomien tiheys on n0).

(a) Perustele lyhyesti, että heliumatomiin kohdistuvaa potentiaalia voidaan järke-
västi approksimoida lausekkeella U(r0) = n0

∫
VLJ(|r0−r|)d3r, missä integraali

ulottuu yli koko jatkuvaksi oletetun hiilen.

(b) Laskemalla integraali näytä, että etäisyyden h funktiona U on muotoa

U =
a

h9
− b

h3
.

Mitä ovat parametrit a ja b?

(c) Millä heliumatomin etäisyydellä potentiaali U on minimissään? Jos hiilen ti-
heys on n0 = 113 atomia/nm3, niin mikä on minimipotentiaalin arvo?

(d) Mitä luokkaa pitäisi lämpötilan olla, jotta hiilen pinnalle alkaisi muodostua
heliumkerros. (BM 10-15)



5. Kuvassa on kloorivedyn HCl (suolahappo) värähtely-rotaatio-absorptiospektri. Mää-
ritä sen avulla h̄2/I (I hitausmomentti) ja h̄ω sekä lopulta ytimien välinen tas-
apainoetäisyys R0 ja ”jousivakio”K. Jos vielä tiedetään, että dissosiaatioenergia
on 4.48 eV, niin määritä tähän sopivat Morsen potentiaalin parametrit. Miksihän
piikit ovat kaksihaaraisia? (Ohje: vilkaise ydinfysiikan nukliditaulukkoa.)


