
Aineen rakenne I Harjoitus 3 Kev�at 2010Palautus ke 10.2.2010 klo 12.15 menness�a harjoitusryhm�asi assistentin omaanpalautuslokeroon (tai suoraan h�anelle spostitse). Mainitse harjoitusryhm�anumero.1. Bohrin atomimalli. Brehmin-Mullinin (BM) kirjan kuvassa 3-12 (luen-tomonisteen luvussa 2 ja sivulla 45) esitet�a�an Balmerin sarjan spektrivi-ivojen aallonpituuksia. Mik�a on kuvassa esiintyv�a sarjan rajaa (oikea re-una) vastaava aallonpituus? Mille aallonpituusv�alille sijoittuisi kertaalleenionisoituneen heliumin (He+) "Balmerin sarja"? Mille aallonpituusv�alillesijoittuisi He+:n "Lymanin sarja"?2. Moseleyn koe ja aineen j�arjestysluku. Piirr�a BM:n kuvan 3-20 (lu-entomoniste luku 2 ja sivu 53) mukainen "Moseleyn kuvaaja" k�aytt�aen al-laolevat mitatut K� r�ontgens�ade energiat. M�a�arittele pisteiden l�api sovitunviivan kulmakerroin ja vertaile sit�a K� viivaan BM:n kuvassa 3-20.alkuaine Al Ar S Feenergia (keV) 1.56 3.19 4.46 7.06alkuaine Ge Kr Zr Baenergia (keV) 10.98 14.10 17.66 36.353. Hiukkasten de Broglie aaltopituus. Arvioi k�aytt�aen �-hiukkasten deBroglien aallonpituutta, oliko ratak�asitteen k�aytt�o Rutherfordin sironnanjohdossa j�arkev�a approksimaatio sironnalle kultaytimist�a (Z = 79) ener-gialla 10 MeV. P�a�at�a itse j�arkev�at fysikaaliset kriteerit. Ent�a miten olisiasian laita positronille (kuten elektroni mutta varaus positiivinen)? (Ohje:j�alkimm�aisess�a k�ayt�a relativistista kaavaa, katso esim. BM:n luku 1-8.)4. Heisenbergin ep�atarkkuusperiaate. Yhdess�a G. Gamovin Herra Tomp-kinsin tarinoissa, sankari vierailee "kvanttiviidakossa", miss�a �h on hyvinsuuri. Oleta olevasi paikassa, jossa �h = 50 J � s. Gepardi juokse ohitsesimuutaman metrin et�aisyydell�a 30 m/s:n nopeudella. Gepardi on 2 m:n pi-tuinen kuonosta h�ann�an k�arkeen ja 45 kg:n painoinen. Mik�a on gepardin"keskipisteen" ep�atarkkuus? Vertaile t�at�a ep�atarkuutta tavalliseen maail-maan, jossa �h:lla on normaali-arvonsa. Kuvaile muutamalla lausekkeellamill�a tavalla gepardi n�aytt�aisi erillaiselta yll�aolevassa "kvanttiviidakossa".5. Aalloista aaltopaketteja. Kaksi harmonista aaltoa kulkee pitk�a�a lankaapitkin. Niiden "aaltofunktiot" ovat y1 = 0:002 � os(8:0 � x � 400 � t) jay2 = 0:002 � os(7:6 � x � 380 � t), miss�a yi (langan sivuttaispoikkeama,amplitudi) ja x on annettu metreiss�a ja aika t sekunneissa. (a) Kirjoitasuperpositioaallon amplitudi hitaasti muuttuvan verhoaallon ja nopeastimuuttuvan aallon avulla. (b) Mik�a on aallon vaihenopeus? () Mik�a onaallon ryhm�anopeus? (d) Laske et�aisyys �x ryhmien v�alisten per�akk�aistennollakohtien v�alill�a ja tarkastele sen yhteytt�a aaltolukujen erotukseen Æk.


