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1. Magneettiresonanssikoe suoritetaan protoneille. Havaitaan, että magneettinen re-
sonanssi tapahtuu vakiomagneettikentän B0 arvolla 2 T, kun oskillaattorin taajuus
on ν = 83.152 MHz. Mikä on tätä vastaava energiaero spin-ylös- ja spin-alas-tilojen
välillä ja mikä on protonin g-tekijä?

2. Avaruus on täynnään vetyatomien ytimien (protonien) ”spin-flipissä” emittoituvia
radioaaltoja, joiden aallonpituus on 21 cm. (Ytimen magneettinen momentti kokee
elektronin spiniin liittyvän magneettisen momentin aiheuttaman magneettikentän,
joka jakaa spinien suhteellisen suunnan mukaisesti atomin perustilan energian kah-
tia. Näistä korkeammasta alempaan siirryttäessä vapautuu yo. säteilyä.) Mikä on
näiden fotonien energia? Miten suuri pitää magneettivuon tiheys B olla, jotta sii-
nä olevien protonien magneettisten tilojen ero olisi tämä energia? Entä vastaavasti
elektronien tapauksessa? Protonin g-tekijä on 5.59.

3. Kuinka suuri on spin-rata-vuorovaikutuksen aiheuttama 3p-tiloista lähtevien 2s-
tiloihin tapahtuvien siirtymien (”Lα-siirtymien”) energiaero vedyllä ja mikä on fo-
tonien aallonpituuksien ero? Miten tässä vaikuttaisi 0.02 Teslan suuruinen magneet-
tikenttä? Voit verrata laskuasi myös natriumin keltaisen valon dublettiin kuvassa
BM 9-20.

4. Riippumattomien hiukkasten mallissa elektronin oletetaan tuntevan ytimen Coulom-
bin kentän lisäksi vain muiden elektronien aiheuttaman keskimääräisen kentän U(r).
Jos näiden Z−1 elektronin varausjakauma tunnettaisiin, niin potentiaalikenttä olisi
helppo laskea. Eksaktisti sen tunteminen on likipitäen mahdotonta, mutta järkevä
likiarvoarvaus on olettaa sen olevan pallosymmetrinen ja vaikkapa radiaalisesti muo-
toa

ρ(r) = ρ0 e−r/R,

missä R on jonkinlainen keskimääräinen atomin säde.

(a) Laske vakio ρ0 Z:n, e:n ja R:n avulla.

(b) Käyttäen Gaussin lakia johda elektronin tuntema sähkökenttä E etäisyydellä
r ytimestä.

(c) Osoita, että rajoilla r → 0 ja r →∞ tulos on odotetunlainen.

5. Sisäelektronien varjostus uloimman (valenssi-) elektronin näkökulmasta voidaan ot-
taa huomioon esimerkiksi natriumissa olettamalla energiaspektri E = −Z2

effE0/n
2

ja vertaamalla paljaan ytimen antamaan (yksielektronisen ionin) energiaan E =
−Z2E0/n

2 tai pistemäisen yksikkövarauksen antamaan energiaan E = −E0/n
2

(vetyatomi), missä E0 on Rydbergin energia 13.6 eV.

(a) Laske eri nl-kuorten energiat Brehmin-Mullinin taulukosta 9-1 ja kuvasta 9-19
(n = 3 ja 4).

(b) Laske efektiivinen varaus Zeff näille tiloille.

(c) Fysikaaliset päätelmäsi? (∼BM 9-5)


