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Rydberg-atomit ovat atomeja, joilla on yksi tai useampi uloimmista elek-
troneista korkealla viritystilalla eli suurella pääkvanttiluvulla. Myös ionilla
tai molekyylillä voi olla elektroneja korkeilla viritystiloilla, jolloin kyseisiä
järjestelmiä voidaan kutsua Rydberg-ioneiksi tai Rydberg-molekyyleiksi.

Korkean viritystilan ansiosta Rydberg-atomeilla on useita mielenkiintoisia
ominaisuuksia. Tällaisessa tilassa atomia voidaan mallintaa semiklassisesti ja
esimerkiksi viritystilassa olevan elektronin ratasäde voidaan johtaa käyttäen
Newtonin lakia rataliikkeelle ja tietoa ratamomentin kvantittumisesta. Sama
tulos saadaan myös käyttäen kvanttimekaniikka. Ratasäteelle saadaan riip-
puvuus

rn ∼ n2a0/Z (1)

missä n on viritystilan pääkvanttiluku, a0 Bohrin säde ja Z kyseisen atom-
in järjestysluku. Tästä näemme myös, että Rydberg-tilan pinta-ala skaalau-
tuu kuin n4. Näin ollen suurilla n-arvoilla (n > 100) Rydberg-atomin koko
alkaa lähestyä makroskooppista skaalaa (r > 1µm).

Suuren ratasäteen takia Rydberg-atomit ovat vetyatomin kaltaisia jär-
jestelmiä. Elektronikuori verhoaa ytimen varauksen, jolloin uloin elektroni
näkee atomin lähes vetyatomina. Potentiaali ei kuitenkaan ole täysin vety-
atomin potentiaali, sillä ulkoelektronin aaltofunktio lomittuu elektroniverhon
elektronien kanssa, jolloin effektiivinen potentiaali ja sitä kautta ionisaatioen-
ergia saa muodon

En = −Z2R∞/(n− δl)
2 (2)
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missä δl on kvanttivaje (quantum defect), joka on atomikohtainen ja riip-
puu kvanttiluvuista n ja l. Vaikka lomittumista tapahtuu elektronien aalto-
funktioiden välillä, on se paljon vähäisempää kuin alemmilla viritystiloil-
la. Rydberg-tilat ovat näin ollen pitkäikäisiä tiloja ja elinaika skaalautuu
kuin n3. Suuri ratasäde saa aikaan myös suuren dipolimomentin Rydberg-
atomeille. Tällä on kaksi merkittävää seurausta: ne vuorovaikuttavat vah-
vasti keskenään ja ovat hyvin herkkiä sähkömagneettisille kentille.

Rydberg-atomien tuottamiseen on kolme päätapaa. Ensimmäinen tapa
on elektronitörmäys, jossa kollimoitu elektronisuihku törmää viritettäviin
atomeihin virittäen näiden ulkoelektroneja. Toinen tapa on varauksen vaih-
to. Tämä tapahtuu törmäyttämällä kaksi atomisuihkua, toinen neutraaleista
atomeista koostuva ja toinen ionisuihku. Törmätessään atomit vaihtavat elek-
tronin, joka jää korkealle viritystilalle vaihdon jälkeen. Nämä kaksi tapaa ovat
enimmäkseen historiallisia eivätkä kovin tarkkoja, sillä emme pysty hallitse-
maan vaihdetun liikemäärän määrää. Näillä tavoilla viritettyjä tiloja syntyy
laajalla välillä. Modernimpi ja tarkempi tapa tuottaa Rydberg-tiloja on opti-
nen viritys, joka tehdään lasereilla. Koska fotonien energia laser-valossa tun-
netaan, pystytään atomit virittämään tarkasti halutulle tilalle.

Rydberg-atomeilla on useita käyttö- ja esiintymiskohteita, joista esitän
muutamia esimerkkejä. Perinteinen käyttökohde on atomispektroskopia. Ryd-
berg-atomeilla voidaan tutkia diamagneettisia ominaisuuksia, sillä magneet-
tinen suskeptiivisuus skaalautuu atomin alan mukaan (eli kuin n4). Diagmag-
neettiset ilmiöt, joita ei pystytä havaitsemaan perustilassa, tulevat ilmeisik-
si korkeilla viritystiloilla. Kolmas tärkeä ala missä Rydberg-atomien tun-
teminen on hyödyksi on plasmafysiikka ja tästä johdannaisena astrofysiik-
ka. Matalaenergiaplasmassa rekombinoituu Rydberg-tiloja ja tällaiset ovat
yleisiä tähtien välissä kaasussa ja kylmissä tähdissä kuten valkoisissa kääpiöissä.
Rydberg-atomit ovat myös lupaavia kandidaatteja kvanttiporteiksi kvantti-
tietokoneissa. Näiden toiminta vastaa klassisia logiikkaportteja (AND, OR,
jne.).
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