
Aineen rakenne II Harjoitus 3 Kevät 2010
Palautus ke 14.4.2010 klo 12.15 mennessä harjoitusryhmäsi assistentin omaan
palautuslokeroon (tai suoraan hänelle spostitse). Mainitse harjoitusryhmänumero.

1. Molekyylin kovalentti- tai ionisidos. (a) Vedyn elektroniaffiniteetti
on 0.8 eV ja sen ionisaatioenergia 13.6 eV. Laske HF-molekyylin Q-arvo ja
vertaa tulosta LiF-molekyylin Q-arvoon, joka on laskettu kirjan kappaleessa
10-3. Päättele tulosten perusteella, onko ionisidoksen suhde kovalenttiseen
sidokseen HF-molekyylilla suurempi vain pienempi kuin LiF-molekyylilla.
(b) HF-molekyylissä atomien välinen tasapainoetäisyys R0 on 0.092 nm.
Sähköisen dipolimomentin p:n kokeellinen arvo on tälle molekyylille 0.64 ·
10−29 C·m. Laske p/eR. Vahvistaako tulos (a)-kohdassa antamasi vastaus?

2. van der Waalsin voima. (a) Arvioi argonmolekyylin (Ar2) nollapiste-
energia h̄ω0/2 approksimoimalla Lennard-Jonesin 12-6-potentiaalia harmoni-
sella potentiaalilla lähellä potentiaalin minimiä. Vertaa saatua arvoa po-
tentiaalin syvyyteen ja laske arvio argonmolekyylin sidosenergialle. Vertaa
se kirjan taulukkoon 10-1. Onko molekyyli pysyvä huoneen lämpötilassa?
(b) Toista lasku He2-molekyylille. Kuinka mahdollista He2-molekyylin muo-
dostuminen on saamiesi tulosten perusteella?

3. Kiinteiden aineiden rakenne. Cesiumkloridin kiderakenteessa Cs+- ja
Cl−-ionit ovat järjestyneet kahteen identtiseen yksinkertaiseen kuutiolliseen
(SC) hilaan. Cl−-hila on kuitenkin siirtynyt Cs+-hilan suhteen niin, että
kukin Cl−-ioni on Cs+-ionien muodostaman kuution keskellä (ja toisin päin),
joten CsCl-alkeiskoppi näyttää samalta kuin tilakeskinen kuutiollinen (BCC)
koppi paitsi, että keskellä erilainen ioni. CsCl:n tiheys on 3.97 g/cm3.
Päättele CsCl-yksikkökopin sivun pituus. Mikä on lähinaapurietäisyys?

4. Metallien lämmön- ja sähkönjohtavuus. Hopean lämmönjohtavuus
huoneen lämpötilassa on 427 W/(m·K) ja tiheys 10.5 · 103 kg/m3 (sekä
atomipaino 108). Mikä on fermienergia ja ferminopeus? Laske näistä
tiedoista hopean relaksaatioaika. Laske tämä sekä elektronien vapaa matka
myös sähkönjohtavuudesta (ominaisvastus on 1.59 · 10−8 Ω·m).

5. Molekyylien värähtely ja kiertoliike. Kuvassa on bromivedyn HBr
värähtely-kiertoliike-spektri. Määritä kuvan avulla HBr:n hitausmomentti
I, värähtelykulmatajuus ω0 sekä lopulta ytimien välinen tasapainoetäisyys
R0. Jos vielä tiedetään, että dissosiaatioenergia on 3.797 eV, niin määritä
tähän sopivat Morsen potentiaalin parametrit. h̄ = 6.582 · 10−16 eV·s.


