
Aineen rakenne I Harjoitus 2 Kev�at 2010Palautus ke 3.2.2010 klo 12.15 menness�a harjoitusryhm�asi assistentin omaanpalautuslokeroon (tai suoraan h�anelle spostitse). Mainitse harjoitusryhm�anumero.1. S�ateilyn kvantittuneisuus. Murtunut s�a�ari (massa 5 kg) saa r�ontgen-kuvauksessa s�ateily�a annoksen 0.5 mSv (millisieverti�a). Jos r�ontgenkvanttienaaltopituus on 4 pm, niin montako fotonia absorboitui? Annos 1 Sv vastaayhden joulen energian absorboitumista kudoskilogrammaa kohden.2. Brownin liike ja Avogadron luku. Vuonna 1909 Jean Perrin tutkivedess�a Brownin liikett�a tekevi�a kiviliimanmolekyyliklustereit�a, kaavio koe-laitteistosta alla. Klusterit voidaan approksimoida 0.52 �m s�ateisin�a pal-loina, jonka tiheys on 1.063 g/m3. Tarkastelemalla n�ait�a klustereita mikro-skoopin avulla, ainoastaan klusterit n. 1 �m paksuisessa tasossa ovat fokuk-sessa, kaikki klusterit tason ulkopuolella ei ole havaittavissa. S�a�at�am�all�amikroskoopin linssi�a, polttotasoa voidaan siirt�a�a pystysuorassa suunnassa.
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Perrin otti kuvia nelj�all�a eri polttotason korkeudella z (alin taso voidaanmielivaltaisesti antaa arvo z = 0) ja laski klustereitten m�a�ar�a n(z).korkeus z (�m) klustereitten m�a�ar�a n0 18806 94012 53018 305M�a�arittele datasta Boltzmannin vakio kB ja Avogadron luku NA olettaenett�a Perrin teki kokeensa huonel�amp�otilassa ja normaalissa ilmapaineessa.Yleinen kaasuvakio R on 8.314 J � mol�1 � K�1. Oleta ett�a klusterin to-denn�ak�oisyys olla energiatasossa E on e�E=kBT (seuraa Maxwell-Boltzmannjakaumaa), miss�a T on l�amp�otila. Energiatasot vastaavat yksitt�aisen klus-terin gravitaatiopotentiaalienergiaa korkeudella z suhteessa saman volyymi-sen vesim�a�ar�a�an eli on verrannollinen kiiviliiman ja veden tiheyserotukseen.K�A�ANN�A SIVUA !



3. Millikanin koe ja perusvarauksen arvo. N�ayt�a ett�a Millikanin kokeenk�asittelyss�a esiintyneen luentojen lausekkeen sis�alt�am�a tekij�a �y=(Et) onlaadultaan varaus eli Coulomb.Yhdess�a �oljypisara pudotusmittauksissaan Millikan sai eri mittauskerroillatulokseksi seuraavat kokonaisvaraukset:25:41 � 10�19 C 17:47 � 10�19 C 12:70 � 10�19 C20:64 � 10�19 C 19:06 � 10�19 C 14:29 � 10�19 CMink�alaiseen perusvaraukseen n�am�a arvot viittaavat?4. Rutherfordin sironta. 10 MeV:in protoni suihku siroaa 0.1 �m pak-suisesta kultafoliosta. Oleta ett�a protonit havaitaan rengasmuotoisella il-maisimella, joka havaitsee n. 60 asteen kulmaan sironneita protoneita yh-den asteen kokoiselta alueelta. Laske(a) l�ahin et�aisyysD suoraan kohti tapahtuvassa protoni ja kultaydin t�orm�ay-ksess�a(b) ilmaisimeen sironneiden protoneitten keskim�a�ar�ainen iskuparametri b() kulma-avaruus d
, joka ilmaisin kattaa(e) ilmaisimeen sironneiden protoneitten osuusKullan j�arjestysluku on 79, massaluku 179 ja tiheys 19.3 g/m3.


