
Aineen rakenne II Harjoitus 2 Kevät 2010
Palautus ke 7.4.2010 klo 12.15 mennessä harjoitusryhmäsi assistentin omaan
palautuslokeroon (tai suoraan hänelle spostitse). Mainitse harjoitusryhmänumero.

1. Keskeiskenttämalli. Riippumattomien hiukkasten mallissa elektronin ole-
tetaan tuntevan ytimen sähkökentän lisäksi vain muiden elektronien aiheut-
taman keskimääräisen kentän Vc(r). Jos näiden Z − 1 elektronin varaus-
jakauma tunnettaisiin, niin potentiaalikenttä olisi helppo laskea. Eksaktisti
sen tunteminen on likipitäen mahdotonta, mutta järkevä likiarvoarvaus
on olettaa sen olevan pallosymmetrinen ja vaikkapa radiaalisesti muotoa
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.

2. Keskeiskenttä-approksimaatio ja efektiivinen varaus. Sisäelektronien
varjostus uloimman (valenssi-) elektronin näkökulmasta voidaan ottaa huo-
mioon esimerkiksi litiumissa 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 käyttäen Brehm-Mullin kuvassa 9-18 an-
nettuja siirtymä-energioita (n = 2, 3 ja 4). Oleta litiumin perustilan olevan
1s22s ja sen ionisaatioenergia 5.39 eV. (b) Laske efektiivinen varaus Zeff

näille tiloille. (c) Fysikaaliset päätelmäsi?

3. Röntgenspektri kuorimallissa. Volframin emissiospektri sisältää aallon-
pituudet: 0.02138 nm (KLII), 0.02090 nm (KLIII), 0.01844 nm (KMIII)
ja 0.12627 nm (LIMIII). K-absorptioreuna on aallonpituudella 0.01784 nm
ja K-kuoren sidosenergia on 69.52 keV. Päättele kunkin L-absorptioreunan
vaatima aallonpituus ja kunkin L-kuoren (tai alikuoren) sidosenergia.

4. Kompleksisten atomien impulssimomentit ja energiatilat. Kalium,
kalsium, skandium ja titaani atomeilla on järjestysluku Z = 19, 20, 21
ja 22. Anna jokaisen aineen perustilan elektronikonfiguraatio ja järjestä
jokaisen konfiguraation energiatilat niitten kokonaiskvanttilukujen s:n, l:n
ja j:n mukaan. Määritä kokonaiskvanttiluvut jokaisen aineen atomin alim-
malle energiatilalle ja anna tämän tilan spektroskooppinen merkintä 2s+1Lj.

5. Vetymolekyyli ja ”tunnelointi” sidos. Molekyylin H+
2 sidos syntyy

siten, että osa elektronisesta varauksesta siirtyy ytimien välittömästä läheisyyde-
stä ytimien väliselle alueelle. Kuvassa on esitetty tästä yksinkertainen malli.
Systeemin kokonaisvaraus on +e. Mikä on systeemin sähköinen dipolimo-
mentti? Kuinka suuri osuus elektronisesta varauksesta δe täytyy sijoittaa
atomiydinten väliin, jotta systeemi olisi sidottu? Onko energialla opti-
maalista minimiarvoa tässä pistevarausmallissa jollakin δe:n tai R:n arvolla
(sidotussa tilassa systeemin kokonaisenergia on negatiivinen)?


