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1. Magneettiresonanssikoe suoritetaan protoneille. Havaitaan, että magneettinen re-
sonanssi tapahtuu vakiomagneettikentän B0 arvolla 2 T, kun oskillaattorin taajuus
on ν = 85.14 MHz. Mikä on tätä vastaava energiaero spin-ylös- ja spin-alas-tilojen
välillä ja mikä on protonin g-tekijä?

2. (a) Luettele mahdolliset kvanttilukuyhdistelmät (n, l, ml, ms) 2p-elektroneille.

(b) Tarkastellaan atomia, jolla on kaksi 2p-elektronia (hiili). Jos Paulin kieltosään-
töä ei olisi, kuinka monta kvanttikombinaatiota näille kahdelle olisi mahdollista
antaa? Entä montako häipyy, kun Paulin periaate on voimassa?

(c) Mikä on maksimikokonais-ml ja -ms?

(d) Kohdat b-c neljälle 2p-elektronille (happi).

3. 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. (Gaussin lain mukaan pallosymmetrisen varausjakauman aiheut-
tama E-kenttä on sama kuin, jos varauksen keskuksesta mitatun k.o. paikan
etäisyyden säteisen pallon sisässä oleva varaus olisi pisteenä keskuksessa.)

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

4. Arvioidaan varjostusta natriumissa eri tavoin verraten vedynkaltaiseen atomiin (t.s.
tarvittaessa käyttäen sen aaltofunktioita ja muita tuloksia). Uloin (valenssi)elektroni
on 3s-tilassa (tiloja ja transitioita valaisee luentojen sivu 267). Ionisaatioenergia on
5.14 eV.

(a) Jos elektroni olisi puhtaan 11e suuruisen pistevarauksen sitoma, mikä pitäisi
ionisoitumisenergian olla? Jos ajateltaisiin sen olevan nettovarauksen 1e sito-
ma (sisäelektronit varjostaisivat maksimaalisesti), niin mikä olisi sidosenergia
silloin? Mikä on tässä tilassa efektiivinen varaus Zeff?

(b) Varjostus hajottaa vedynkaltaisen ”satunnaisen” degeneraation siten, että 3s-
tila on alempana kuin 3p ja 3d. Siirtymissä 3p → 3s fotonien keskiaallonpi-
tuus on 589.194 nm. Miten 3p-tilan sidosenergia vastaa odotustasi (varjostuk-
sen tuottamasta) yhden yksikön varauksesta? Entä 3d? Mikä olisi Zeff näissä
tiloissa?

(c) Spin-rata-vuorovaikutuksen aiheuttama 3p1/2- ja 3p3/2-tilojen välinen ener-
giasilpoutuminen on 2.1 meV. Verraten vedynkaltaisen atomin silpoumaan
mikä olisi Zeff näin laskettuna?

Tämä tehtävä vastaa kahta normaalia tehtävää.



Pohdittavaa:
Hyvä elektronien pyydystäjä tarvitsee syvän kuopan saaliin vangitsemiseen ja pitämiseen.
Huono elektronipaimen puolestaan sallii joidenkin eksyillä löysästi laumastaan. Tarkastele
alkuainetaulukon toista ja viidettä riviä ja ionisaatioenergiataulukkoa tai -kuvaa. Miksi
pitäisi fluorin (2. rivi) olla aktiivisempi kuin jodin (5. rivi), kun taas litium on vähemmän
aktiivinen kuin rubidium? Ja miksihän siellä pitemmällä ionisaatioenergiat yleisesti piene-
nevät (samalla sarakkeella)?
Luennolla laskettiin heliumin elektronien välisen repulsion vaikutus sidosenergiaan en-
simmäisen kertaluvun häiriöteorialla (elektronien välisen potentiaalin odotus- eli keskiar-
vona aaltofunktiolla, joka oli saatu jättämällä repulsio pois). Tämä kontribuutio oli noin
kolmannes koko ”häiritsemättömästä”energiasta. Vaikka et kokeellista ionissatioenergiaa
tuntisikaan, päätä perustellen, pitäisikö tämän korjauksen olla yli- vai aliarvio.
Litium esiintyy kahtena isotooppina 6Li ja 7Li, missä indeksi ilmaisee ytimen nukleonien
(protonien ja neutronien) yheislukumäärän. Yksittäisinä atomeina ovatko nämä fermione-
ja vai bosoneja? Ottaen huomioon, että ytimen vahva vuorovaikutus on hyvin lyhytkan-
tamainen (eikä ulotu merkittävästi ytimen ulkopuolelle) ja ytimen magnetismi heikko
(ydinmagnetonin pienuus), voiko ytimen spinillä olla missään yhteydessä merkittävää
roolia eri isotooppien ulkoiseen käyttäytymiseen?


