
Mekaniikka, harjoitus 9 palautettava ma 10.11. klo 12 mennessä

1. a) Ammushiukkanen törmää elastisesti toiseen hiukkaseen ja siroaa takaisin tulosuuntaansa. Johda
luennolla käytetty tulos sironneen hiukkasen liike-energialle K1

K1 =

(

M − m

M + m

)2

K0,

missä M on kohtiohiukkasen massa ja m sekä K0 ovat ammushiukkasen massa ja alkuperäinen liike-
energia.

b) Ydinvoimalassa uraanin fissiossa vapautuvia neutroneja täytyy hidastaa jotta uusien fissioreak-
tioiden todennäköisyys kasvaisi ja ketjureaktio jatkuisi. Olettaen, että hidastuminen tapahtuu kim-
moisten törmäyksien kautta, perustele miksi ydinvoimaloissa usein käytetty vesi on hyvä valinta
hidastimeksi?

2. Fysiikan laitoksen kiihdyttimelläa, analysoitiin piilevyn pin-
nalla olevaa ohutta lyijypitoista kalvoa. Näytteeseen ammut-
tiin 7Li-ioneja ja suoraan tulosuuntaansa takaisinsironneiden
Li-ionien liike-energiajakauma on esitetty oheisessa kuvassa.
a) Määritä Li-ionien alkuperäinen liike-energia. b) Mitä al-
kuainetta XX ohutkalvo sisältää myös?

ahttp://www.materials.physics.helsinki.fi/ionbeam/index.html

Ohje: Kuvassa riittää tarkastella piikkien korkeaenergiareunoja. Esim. lyijystä sironneiden ionien suurin liike-

energia on ∼ 2400 keV. Piikin leviäminen matalammille energioille johtuu näytteen sisällä tapahtuvista muista

siroamisprosesseista, jotka pienentävät ionin liike-energiaa. SI-yksiköissä 1 eV = 1, 602 · 10−19 J.

3. Newton istuu omenapuun alla. Ohitse ajelee tasaisella vauhdilla isännän ohjastamat hevoskärryt.
Puusta tippuu omena Newtonin päähän. Laske kuinka suuri on omenan liikemäärä juuri ennen osu-
mista a) Newtonin koordinaatistossa. b) Isännän päähän kiinnitetyssä koordinaatistossa. c) Totea,
että vaikka liikemäärät a) ja b) kohdassa ovat erisuuria, on omenan liikemäärän muutos (irtoaminen
→ osuminen) kuitenkin sama molemmassa koordinaatistossa.

4. Uga ja Buga heittelevät palloa toisilleen junan katolla. Kaverusten välimatka on 30 m ja jokainen
heitto kestää 3,0 s. Juna ajaa suoraa rataa vauhdilla 3,0 m/s. Aivan radan vieressä seisova emäntä
katselee touhua. Kuinka pitkiä (metreinä) kaverusten heitot ovat emännän mielestä?

5. Neutronin liikemäärä on ~p1 ennenkuin se törmää levossa olevaan toiseen neutroniin. Törmäys on
täysin kimmoinen. Osoita, että törmäyksen jälkeen ammusneutroni on joko pysähtynyt tai mikäli
törmäyksen jälkeen neutronit ovat liikkessä, on niiden nopeudet kohtisuorassa toisiaan vastaan. Toisin
sanoen, osoita että ~q1 · ~q2 = 0, missä ~q1 ja ~q2 on neutronien liikemäärät törmäyksen jälkeen.

http://www.materials.physics.helsinki.fi/ionbeam/index.html


Bonus Tutkit näytteen atomien energiajaukaumaa. Menetelmänä on pommittaa näytettä elektroneilla joi-
den alkuperäinen liikemäärä ja energia ovat ~p0 ja p2

0/(2me). Laitteistolla voidaan mitata näytteestä
ilmaisimeen kimmonneiden elektronien kineettinen energia. Ilmaisin on sijoitettu siten, että vain
kulman θ verran suuntaansa muuttaneet elektronit rekisteröidään. Näytteen atomit liikkuvat satun-
naisiin suuntiin. Tutki, voitko sirontakokeen avulla erottaa toisistaan tapauksia a) ja b), joissa

(a) kaikilla atomeilla on sama liike-energia E

(b) atomien liike-energiat ovat tasaisesti jakautuneet välillä 0 . . . 2E


