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1. α-sirontakokeessa kohtiona on 1 µm:n paksuinen hopeakalvo. Ilmaisin, jonka havait-
seva pinta-ala on 0.5 cm2, on kohtiosta 10 cm:n päässä. Tulevan hiukkassuihkun vir-
ta on 1 nA ja kunkin α-hiukkasen energia on 6 MeV. Montako sironnutta hiukkasta
sekunnissa havaitaan kun ilmaisin on kulmassa (a) θ = 60◦, (b) θ = 120◦?
Hopean järjestysluku on Z = 47, massaluku M (eli A) = 108 sekä tiheys ρ = 10.5
g/cm3.

2. Coulombisesti sidottuja systeemejä voi olla muitakin kuin vain ydin-elektroni-systee-
mi. Esimerkiksi ”eksoottisissa” myonisissa atomeissa elektroni on korvattu nega-
tiivisella myonilla, joka on kuin raskas elektroni, jonka massa on 105.7 MeV/c2.
Positroniumissa puolestaan ydin on korvattu elektronin antihiukkasella positronil-
la, jolla on sama massa, mutta vastakkainen varaus. Laske näille perustilan energia
sekä ”Bohrin” säde. Pohdi hiukan, miten eksoottiset atomit voisivat olla hyödyksi
ydinfysiikassa. (Edellisessä voit olettaa myonisen vedyn; t.s. ytimenä on protoni.)
(BM 3-19 & 3-21)

3. Seuraavat Lα-, Lβ- ja Lγ-aallonpituudet mitataan yhdelle alkuaineelle Moseleyn
kokeissa:

0.4385, 0.4168 ja 0.3928 nm.

Käytä Lα-viivaa aineen tunnistukseen ja vertaa Lβ- ja Lγ-aallonpituuksia Bohrin
mallin ennustuksiin. (BM 3-23)

4. Franckin-Hertzin kokeessa käytetään vetykaasua sisältävää putkea.

(a) Siinä havaitaan anodivirran äkillinen putoaminen kiihdytysjännitteillä 10.2 ja
12.1 V. Miksi? Mitä aallonpituuksia nähdään putkesta tulevassa säteilyssä?
Vai ”nähdäänkö”?

(b) Jos elektronien kiihdytysjännite on 10 V, niin laske maksimienergia, minkä ne
voivat väliaineen atomeille luovuttaa. Päätelmäsi? (Argumentin vuoksi voit
laskea atomeina, vaikka periaatteessa vety olisikin molekyyleinä.) (∼BM 3-24)

5. Termisten neutronien energia on suuruusluokkaa, joka vastaa niiden lämpöliikettä,
huoneenlämmössä noin 1

40
eV. Mikä on silloin de Broglien allonpituus? Tällaisia

neutroneja kohdistetaan kiteeseen, jonka atomitasojen välinen etäisyys (hilavakio)
on 1.6 Å (0.16 nm). Millä neutronien ja kiteen pinnan välisillä kulmilla on odotet-
tavissa terävät diffraktiosta johtuvat maksimit, vai onko odotettavissa? (Neutronin
massaksi voit käyttää protonin massaa.)

Pohdittavaa:
Jos ihan vapaassa tilassa vaikkapa huoneessa tai auringossa termisessä tasapainossa olisi
elektroneja ja protoneja (auringossa varsin tottakin), niin kummat osoittaisivat parem-
min/helpommin aaltoluonnettaan? Miksi?
Hiukkasen sidotulla tilalla (niin klassisesti kuin kvanttimekaanisesti) tarkoitetaan tilan-
netta, jossa hiukkasen mahdollisuus esiintyä jonkun äärellisen tilan ulkopuolella häviää
(tai on kyllin mitätön sanottavaksi nollaksi). Voiko hiukkanen tällöin olla täysin sta-
tionaarinen eli liikkumaton (esim. potentiaalikuopan pohjalla)? Miksi tai miksei? Parin
viikon päästä voidaan pohtia samaa uudelleen.


