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1. Kullan röntgenemissioviivat sisältävät seuraavat aallonpituudet: K-absorptioreuna

KLII KLIII KMIII LIMIII

0.018507 0.018019 0.015898 0.10678 nm

on aallonpituudella 0.015358 nm. Piirrä relevantti energiatasokaavio ja päättele
näistä tiedoista kunkin L-absorptioreunan vaatima aallonpituus.

2. Tarkastellaan fosforin elektronikonfiguraatiota: Mikä se olisi edellisen jalokaasun
päälle ladattuna (s.o. kuorimiehityksinä nlk, missä k on miehitysluku)? Jos nyt
pääsit kolmeen elektroniin 3p-kuorella, niin päättele tässä Hundin sääntöjen mukainen
perustilan termi ja taso. Mikä pitäisi olla tärkein (tärkeimmät) valenssi(t)? Mennään-
pä jaksollisen järjestelmän seuraavalle riville: Päättele samat vanadiinille (ja ole
tarkkana sen järjestelmän kanssa).

3. Happimolekyyliä O2 voisi puhtaassa kiertoliikkeessä kuvata kirjan (BM) kuvan 6-
6 nostopainomallilla, missä ”varren” pituus on happiytimien välinen keskietäisyys.
Tällöin oletuksena on tämän etäisyyden likimääräinen vakioisuus. Hahmottele sta-
tionaaristen tilojen energiatasokaavio ja määritä sallitut transitioenergiat, jos siir-
tymät noudattavat valintasääntöä ∆ℓ = ±2 (miksi?). Jos ytimien välinen etäisyys
on 0.121 nm, niin laske siirtymän ℓ = 2 → ℓ = 0 energia elektronivolteissa
ja emittoidun fotonin aallonpituus. Oleta molempien ytimien olevan isotooppia
16O, jonka spin on 0, ja niiden massaksi vaikkapa 16 kertainen protonin massa.
(Suhteellisessa koordinaatissa tämä on helppo; pidä etäisyys vakiona surematta
epätarkkuusperiaatetta.) (∼BM 6-10)

4. Molekyylin H+
2 sidos syntyy siten, että osa elektronisesta varauksesta siirtyy ytimien

välittömästä läheisyydestä ytimien väliselle alueelle. Kuvassa on esitetty tästä yksin-
kertainen malli. Systeemin kokonaisvaraus on +e. Mikä on systeemin sähköinen
dipolimomentti? Onko siis kyseessä kovalentti vai ionisidos? Kuinka suuri osuus
elektronisesta varauksesta δe täytyy sijoittaa atomiydinten väliin, jotta systeemi
olisi sidottu? Onko energialla optimaalista minimiarvoa tässä pistevarausmallissa
jollakin δe:n tai R:n arvolla. (Sidotussa tilassa systeemin kokonaisenergia on nega-
tiivinen.) (BM 10-6).
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5. 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 LiH
R0 (nm) 0.193 0.0917 0.113 0.193 0.160
p (C·m) 2.72× 10−29 6.07× 10−30 3.66× 10−31 2.67× 10−29 1.96× 10−29



Pohdittavaa:
Luennoilla esitettiin alkuaineiden ionisaatioenergioita järjestysluvun Z funktiona ja nähtiin
nousevat trendit alkaleista jalokaasuihin ja sitten putous taas seuraavaan alkaliin (ks. es-
im kuva 8.16 (Harris) tai 9.7 (BM) ja/tai taulukko 9.1 (BM)). Kuitenkin jalokaasun
jälkeisen toisen alkuaineen jälkeen on uusi pieni pudotus. Miksi?
Keveillä alkuaineilla alkuaineilla parin aineen jälkeen on sitten taas pudotus (raskail-
la samanlainen, mutta kauempana; etsi tästäkin erosta systematiikka). Mistähän tämä
notkahdus voisi johtua?
Kahden spinin muodostamassa singlettitilassa on (välttämättä) toinen spin ylös ja toinen
alas. Tällaiset ”vastakkaiset” kvanttitilat esiintyvät myös tripletissä. Mikä kuitenkin on
ero? Huomaa, että molemmat tilat ylös-alas ja alas-ylös voidaan esittää myös näiden
singletti- ja triplettitilojen avulla, joten mitään tilainfoa ei ole hävitetty.
Huomaa tiettyjä eroja sidosenergioissa (ionisaatioenergia, dissosiaatioenergia, koheesio-
energia) eri systeemeissä (atomi, molekyyli, kiinteä aine).


