Moderni fysiikka
Loppukoe 5.4.2013

1. a) Mita tarkoittavat kasitteet ajan dilaatio, pituuden kontraktio ja ominaisaika? Osoita
Lorentzin muunnoskaavojen avulla (annettu tehtavapaperin lopussa), etta aika-paikkaavaruuden etaisyys s, s = c (~t) -(~) , on invariantti Lorentzin muunnoksissa eli on sama
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kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa.
b) Eraan inertiaalikoordinaatiston origosta lahetetaan avaruuteen sahkomagneettinen pulssi ja
2,0 µs myohemmin toinen pulssi 300 m:n paassa siita. Ohilentavasta avaruusaluksesta mitataan
pulssien lahetyspaikkojen valimatkaksi 200 m. Mika on pulssien lahtohetkien valinen aika
avaruusaluksesta mitattuna? Mika on avaruusaluksen nopeus ko. inertiaalikoordinaatistoon
nahden?
2. Alfa-aktiivista ydinta kuvataan yksinkertaisella mallilla, jossa alfa-hiukkasen potentiaalienergia
U(x) on oheisen kuvan mukainen. Kuopan leveys vastaa ytimen halkaisijaa. Alfa-hiukkanen on
tilassa, jonka energia on 5.0 MeV.
a) Miten perustelet potentiaalin muodon huomioiden ytimessa vaikuttavat voimat?
b) Miten ytimen sade riippuu yleisen kaavan mukaan ytimen massaluvusta? Arvioi, mika on
kuvassa mallinnetun ytimen massaluku.
c) Hahmottele alfa-hiukkasen aaltofunktion muoto eri x-akselin alueilla.
d) Mika on alfahiukkasen liike-energia kuopassa ja kuopan ulkopuolella?
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3. Uraanin isotooppia 238 U esiintyy pienina annoksina maaperassa. Yksi uraanin hajoamisketjuun
kuuluvista isotoopeista on 222 Rn, joka emittoi 5.50 MeV:n alfahiukkasia puoliintumisajan ollessa
3.82 paivaa. Radon on kaasu, ja sita keraantyy rakennusten perustuksiin. Jos radonin aktiivisuus
ylittaa 4 pCi litrassa ilmaa, perustusten tuuletus on tarpeen.
a) Kuinka monta radon-atomia on kuutiometrissa ilmaa, kun aktiivisuus on 4 pCi /litra?
b) Alfa-hiukkasten kantama on noin 3 cm. Mallinnetaan ihmista 180 cm korkealla, 25 cm
sateisella sylinterilla, jonka massa on 65 kg. Vain lahempana kuin 3 cm sylinterista olevat Rn-

ytimet voivat aiheuttaa annosta sylinteri-ihmiseen ja vain noin 50% niista lahtevista alfahiukkasista suuntautuu sylinteria kohti. Arvioi ta man mallin avulla, kuinka suuren ekvivalentin
annoksen saa ihminen, joka viettaa yhden vuoden tilassa, jossa aktiivisuus on 4 pCi /litra. Ekv
ivalentti annos saadaan kertomalla absorboitu an nos tekijalla 15.
4. Oheisessa kuvassa on esitetty vedyn ja helium-ionin He+ energiatasokaaviot.
a) Minka taajuinen valo virittaa helium-ionin perustilalta ensimmaiselle viritystilalle?
b) Mika on helium-ionin ionisaatioenergia?
c) Miksi helium-isotoopin energiat eroavat tekijalla 4 vetyatomin vastaavista energioista?
d) Mika seuraavista helium-ionin transitiosta synnyttaa fotonin, jonka aallonpituus on
jotakuinkin sama kuin vastaavassa heliumatomin He tarnsitiossa syntyvan fotonin aallonpituus?
(i) n =2 -7 n =1, (ii) n =3 -7 n =2, (iii) n =4 -7 n =4, (iv) ei mikaan naista. Perustele.
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5. a) Mika on Schrodingerin yhtalo ja mika on sen ratkaisujen fysikaalinen tulkinta?
b) Hahmottele Schrodingerin yhtalon ratkaisu tapauksissa E > Ua ja E < U0 hiukkaselle, jonka
potentiaalienergia on oheisen kuvan mukainen.
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