
Aineen rakenne I kevät 2013
Harjoitus 1 Palautetaan Airan ”kassalokeroon”. Muista ryhmä.

1. Tarkastellaan maan kiertosäteen (R = 150 miljoonaa kilometriä) säteistä mustaa
palloa, joka säteilee aurinkomme kokonaisteholla L = 3.86×1026 W (auringon lumi-
nositeetti). Mikä olisi sen pinnalla säteilyvirran tiheys ja lämpötila? Mikä aallon-
pituus on säteilyssä todennäköisin? Pohdiskele tämän merkitystä verrattuna olo-
suhteisiin maapallolla.

2. Helsinkiläinen radioamatööri toimii 1 metrin aallonpituusalueella ja hänellä on
kymmenen watin tehoinen lähetin. Signaali vastaanotetaan Utsjoella. Millainen fo-
tonivirran tiheys siellä on? (T.s. montako fotonia sekunnissa m2:n poikkipinnan
läpi?) Voit olettaa yksinkertaisen 1/r2-riippuvuuden.

3. Murtunut sääri (massa 5 kg) saa röntgenkuvauksessa säteilyä annoksen 0.5 mSv
(millisievertiä). Jos röntgenkvanttien energia on 50 keV, niin montako fotonia ab-
sorboitui? Annos 1 Sv vastaa yhden joulen energian absorboitumista kudoskilo-
grammaa kohden (fotoneilla ja β-säteilyllä).

4. Millikanin mittaustulokset valosähköiselle ilmiölle litiumissa ovat seuraavassa taulu-
kossa

Tuleva aallonpituus λ (nm) 253.5 312.5 365.0 404.7 433.9
Pysäytysjännite ϕ0 (V) 2.57 1.67 1.09 0.73 0.55

Piirrä näistä tuloksista diagrammi, josta määrität a) litiumin työfunktion ja b)
Planckin vakion. Saat olettaa valon nopeuden ja elektronin varauksen tunnetuksi.

5. Ilmakehän ulkopuolella oleva satelliitti voi saada pintavarauksen auringon säteilyn
aiheuttaman valosähköisen ilmiön takia. Oletetaan, että satelliitti on päällystetty
ohuella nikkelikerroksella, jolla on varsin suuri työfunktio W0 = 4.87 eV.

(a) Mikä on auringon spektrin suurin aallonpituus, joka voi irrottaa elektroneja?

(b) Miten suuri osuus säteilystä on tätä energeettisempää ja voisi siis aiheuttaa
varauksen kasaantumista?

Pohdittavaa (ei kuulu tehtäväksi eikä vaikuta pisteisiin):
Kun Planck oli kvantittanut säteilyn, mitä ”jatkuvasta spektristä”puhuminen vielä voi
tarkoittaa?
Negatiivisesti varattu metallipala on elektroskoopissa. Sitä valaistaan kahdella erivärisellä
valolla. Toisella kirkkaalla valolla varaukselle ei tapahdu mitään, mutta toisella heikolla
valolla varaus purkautuu. Mitä tämä kertoo valoista ja valon luonteesta?
Olet määrittämässä metallin työfunktiota mittaamalla valosähköisen ilmiön pysäytysjännitettä
500 nm:n valolle. Valossa on kuitenkin ”saasteena” pieni määrä ultraviolettia. Aiheut-
taako tämä tuloksiisi ison vai pienen virheen ja millaisen?


