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Harjoitus 13
Käsitellään torstain ryhmissä. Kurssipalaute Weboodissa viimeisen luennon jälkeen.

1. Natriumin ionisaatioenergia on 5.14 eV ja kloorin elektroniaffiniteetti 3.62 eV.

(a) Olettaen muualta saaduksi (mistä?) ytimien välinen tasapainoetäisyys R0 = 2.36 Å
laske ruokasuolan dissosiaatioenergia käyttäen mallina yksinkertaisinta ionisidosta.
Vertaa havaittuun arvoon 4.27 eV. Mistä ero johtuu? Edelleen vertaamalla mitat-
tuun sähköiseen dipolimomenttiin p = 3.00× 10−29 C·m arvioi käytetyn sidosmallin
pätevyyttä.

(b) Parannetaan ja monimutkaistetaan mallia lisäämällä lyhyen kantaman repulsio siten,
että atomien välinen ”coulombinen” potentiaali on

V (R) =
e2

4πϵ0R
(β e−αR − 1) .

Annetuista tiedoista määritä repulsion kantamaparametri α ja voimakkuus β. (Kan-
nattaa muistaa potentiaalin pohjan ehto. Riittää tässä vaiheessa vielä olettaa, että
dissosiaatioenergia on potentiaalin syvyys.)

(c) Nyt kun potentiaali on kokonaan määrätty, voit laskea myös oskillaattorivoimak-
kuuden ja nollapiste-energian. Miten mallia voisi nyt hieman täsmentää?

2. (a) Arvioi, mikä on ksenonmolekyylin (Xe2) nollapiste-energia 1
2
h̄ω0, approksimoimal-

la Lennard-Jonesin 12-6-potentiaalia harmonisella potentiaalilla lähellä potentiaalin
minimiä. Vertaa saatua arvoa potentiaalin syvyyteen ja laske arvio ksenonmolekyylin
sidosenergialle. Onko molekyyli pysyvä huoneen lämpötilassa?

(b) Toista lasku He2-molekyylille. Kuinka mahdollista He2-molekyylin muodostuminen
on saamiesi tulosten perusteella? (∼BM 10-19)

Lennard-Jonesin 12-6 potenti-
aalin parametrit ovat (Brehm-
Mullinin taulukosta 10-1)

σ (nm) ϵ (eV)
He 0.256 8.79× 10−4

Xe 0.407 1.94× 10−2

3. Häkäkaasun CO mikroaaltospektrissä on viivat aallonpituuksilla 0.86 mm, 1.29 mm ja
2.59 mm.

(a) Laske fotonienergiat ja hahmottele vastaava energiatasokaavio. Mikä molekyylin lii-
kemoodi tuottaa nämä viivat?

(b) Laske ytimien välinen tasapainoetäisyys.

4. Kuvassa on bromivedyn HBr värähtely-rotaatio-spektri. Määritä sen avulla h̄2/2I (I hi-
tausmomentti) ja h̄ω (ja jousivakio K) sekä lopulta ytimien välinen tasapainoetäisyys
R0. Jos vielä tiedetään, että dissosiaatioenergia on 3.797 eV, niin määritä tähän sopivat
Morsen potentiaalin parametrit.

Pohdittavaa:
Miksi H2:lla on pienempi ”sidospituus”) mutta suurempi sidosenergia kuin H+

2 :lla?
Mutta O+

2 :lla on pienempi sidospituus kuin O2:lla?
Verrattaessa normaalin vedyn H2 ja raskaan vedyn DH tai D2 (D deuterium) energiatiloja onko
odotettavissa eroja?
Atomien absorptiospektreissä yleensä transitio tapahtuu perustilasta, kun taas molekyyleillä
muutkin transitioenergiat esiintyvät. Miksi?
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