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Harjoitus 2

1. Yritetään karkeasti arvioida klassisesti odotettua (mutta ei havaittua) valosähköisen
elektroniemission aikaviivettä. Oletetaan, että yhden watin pistemäinen valonlähde
lähettää valoa isotrooppisesti joka suuntaan. Mikä on silloin valon energiainten-
siteetti (laatuna eV/(m2·s)) metrin päässä lähteestä? Olettaen joku järkevä koko
atomille laske yksikköajassa kutakin atomia kohti lankeava energiamäärä. Jos työ-
funktio on 2 eV, niin kuinka kauan kestää, että elektronin irrotukseen riittävä
energia on absorboitunut, olettaen, että kaikki atomille lankeava valo on siihen
käytettävissä?

2. Eräässä huoneenlämmössä Brownin liikettä tutkivassa kokeessa tehtiin seuraavat
havainnot tarkkailtavien veden kannattamien pallomaisten hiukkasten (halkaisija 2
µm) poikkeamille etukäteen päätetyssä suunnassa kahden minuutin tarkasteluajan
kuluessa:

7.5µm − 6.4µm − 7.0µm 5.3µm 7.9µm − 7.6µm 8.1µm.

Määritä Avogadron luku ja Boltzmannin vakio tästä sarjasta. (Yleinen kaasuvakio
R on 8.314 J ·mol−1 ·K−1 ja veden viskositeetti η 0.01 poisea eli 0.001 Ns/m2.)

3. Tarkastele Thomsonin e/m-koetta, missä kulma θ olkoon elektronisuihkun suunnan
muutos piirrokseen merkityllä tavalla. Johda kaava sille, kuinka θ riippuu suhteesta
e/m ja muista kokeen parametreista kuten kentistä E ja B. (BM 3-3)

i−
− −

+ +

.

.............

............. θ

-
�����1

. ................................... ...................................... .........................................
...........................................

.............................................. 1

4. Näytä, että Millikanin kokeen käsittelyssä esiintyneen luentojen lausekkeen sisältämä
tekijä βy/(Et) on laadultaan varaus eli Coulomb.
Öljypisaran numero 16 pudotusmittauksissa Millikan sai eri mittauskerroilla tulok-
siksi seuraavat kokonaisvaraukset:

25.41× 10−19 C 17.47× 10−19 C 12.70× 10−19 C
20.64× 10−19 C 19.06× 10−19 C 14.29× 10−19 C.

Minkälaiseen perusvaraukseen nämä arvot viittaavat?

5. Valoa, jonka aallonpituus on 410.7 nm, havaitaan emissiossa vedystä.

(a) Mistä Bohrin ratojen välisestä transitiosta tämä on peräisin?

(b) Mihin sarjaan se kuuluu?

Pohdittavaa:
Miksi Rutherfordin kokeessa piti olla ohut kohtiokalvo?
Miksi Rutherford voi mitata arvion alumiinin ytimen koolle, mutta ei kullalle (jolle vain
yläraja oli mahdollinen)?
Jos elektroni ”liikkuu” suuremmalla radalla, kasvaako vai pieneneekö sen energia? Entä
liike-energia?


