
Ülesannete juurde selgituseks: 

SC = simple cubic, primitiivne (lihtne) kuubiline struktuur 

BCC = body-centered cubic, ruumtsentreeritud kuubiline struktuur 

FCC = face-centered, tahktsentreeritud kuubiline struktuur 
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Joonisel on näidatud kaltsiumtitanaadi kristallvõre ühikrakk. Kaltsiumi, titaani ja hapniku 

ioonraadiused on vastavalt 0,106, 0,064 ja 0,132 nm. Arvuta kaltsiumtitanaadi tihedus. 

 
Vastus: ρ(CaTiO3) = 3,75 g/cm3 
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Röntgenkiirguse mõjul lahkuvad aatomist fotoelektronid vastavalt võrrandile: hν = I + Ek, 

kus hν on kiirguse energia (võimsus?), I on ionisatsioonienergia ja Ek on fotoelektroni 

kineetiline energia. 

Röntgendifraktsiooni mõõtmisel leiti, et kroom kristalliseerub, moodustades ruumtsent-

reeritud kuubilist struktuuri, milles kroomi aatomi raadius on 128 pm. 

a) Millise VIB rühma metalli 1s fotoelektronil on madalaim kineetiline energia sama 

energiaga kiirguse korral? 

b) Mitu paardumata elektroni on kroomi aatomis, millest röntgenkiirguse mõjul lahkus üks 

1s elektron? (enne relakseerumist) 

c) Arvuta kroomi tihedus. 

 



Vastused: 

a) VIB rühma metallide fotoelektronide kineetilised energiad: Cr > Mo > W 

b) 7 paardumata elektroni  c) ρ(Cr) = 6,69  g/cm3 
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Kuld ja plii kristalliseeruvad moodustades FCC struktuuri. Ühikraku, mis sisaldab ainult kulla 

aatomeid, võreparameeter on 408 pm ja ühikraku, mis sisaldab ainult plii aatomeid 

võreparameeter on 495 pm. Kaupmees lisas kullale pliid nii, et plii asendas osa kulla 

aatomitest ja kulla aatomid jäid ainult ühikraku tahkude keskele. 

a) Arvuta plii sisaldus (mooliprotsendina) sulamis. 

b) Arvuta sulami tihedus eeldades, et kulla ja plii aatomid puudutavad üksteist ning nende 

aatomite raadiused on samad kui vastava metalli kristallvõres. 

c) Mitu pliist naaberaatomit on igal kulla aatomil sulami ühikrakus? 

 

Vastused: 

a) 25%  b) ρ(sulam) = 14,45 g/cm3  c) 4 naaberaatomit 
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Arvuta SC, BCC ja FCC ühikraku ruumala (V1). Arvesta, et aatomid on sfäärilised 

(raadiusega r) ja lähemad aatomid puudutavad üksteist. 

Arvuta ühikrakule kuuluvate aatomite koguruumala (V2). Arvuta SC, BCC ja FCC jaoks 

suhe V2/V1. 

 

Vastused: 

Olgu aatomi raadius r ja ühikraku serva pikkus a. 

 SC BCC FCC 

aatomite arv ühikrakus 1 2 4 

a ja r vaheline suhe a = 2r √3𝑎 = 4𝑟 √2𝑎 = 4𝑟 

ühikraku ruumala (V1) a3 = (2r)3 
a3 = [(

4

√3
) 𝑟]  3 a3 = [(

4

√2
) 𝑟]  3  

aatomite ruumala (V2) 
1×

4

3
𝜋𝑟3 2×

4

3
𝜋𝑟3 4×

4

3
𝜋𝑟3 

suhe V2/V1 0,52 0,68 0,74 

pakkefaktor 52% 68% 74% 
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Hõbe moodustab kristalliseerudes FCC struktuuri. Hõbeda aatomiraadius on 1,60 Å. Arvuta 

hõbeda tihedus (g/m3). 

Vastus: ρ(Ag) = 7,74∙106 g/m3 
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Kuld moodustab kristalliseerudes FCC struktuuri. Hinnake kulla ühikraku ruumala 

kuupongströmides, kui kulla aatomiraadius on 166 pm. 

Vastus: V(Au) = 103,5 Å3 


