TTY/FYS-1101 Insinöiirifusiikka
2. välikoe ja tentti 1-7.05.2013

II,

(Paavilainen)

o Ympyröidyt kysymykset ('1.,2,3,4, 5) kuuluvat 2. välikokeeseen.
o Neliöidyt kysymykset (3,4,5,6 ja 7) kuuluvat tenttiin.
o Välikokeessa saa käyttää laskinta, mutta se ei saa olla ohjelmoitava!
o Kääntöpuolella kaavoja ja alhaalla vakioita.
o Jos olet suorittanut laskuharjoitukset aiemmin, merkitse suoritusvuosi nimesi viereen.
@ Tarkastellaan elektronia pitkässä orgaanisessa molekyylissä, jossa se käyttäytyy kuten hiukkanen
potentiaalikaivossa. Kaivon syvyys on 9.0 eV. Elektronilla on kolme sidottua tilaa, joista perustilan
energia on kaivon pohjan suhteen 1-.0 eV, ja viritettyjen tilojen vastaavasti 3.6 eV ja 7.6 eV.
(a) Mikä on fotonin aal{onpituus, joka virittää elektronin perustilalta toiselle viritetylle tilalle?
(b) Mitä eri vaihtoehtbja elektronilla on palata toiselta viritetyltä tilalta takaisin perustilalle? Mitkä
ovat eri vaihtoehdoissa emittoituvien fotonien aallonpituudet?
@ (u) Kahden kela.n välinen keskinäisinduktanssi 3.0.10-4 H. Kelassa A kulkeva virta kasvaa tasaisella nopeudella 1,20 A/s. Minkä suuruinen emf indusoituu toiseen kelaan B?
(b) Kelan B pinta-ala on L0 cm2 ja kierrosten lukumäärä 500. Kelan taso on kohtisuorassa kelan
A tuottaman magneettikentän suuntaa vastaan. Laske magneettikentän muutosnopeus (yksiköissä
T/s) kelan B sisiillä olettaen, että kenttä on siellä tasainen.

l@lKor*irren säteily synnyttää yläilmakehåissä epåistabiilin alkeishiukkasen, joka sattumoisin kulkee suoraan maata kohti nopeudella 0.9900c maan suhteen. Maan pinnalla oleva tiedemies mittaa
hiukkasen syntyvän korkeudella 35.0km. (a) Kuinka pitkä matka hiukkasella on maan pinnalle sen
omassa koordinaatistossa mitattuna? (b) Hiutkasen ohittaa toinen hiukkanen, joka kulkee maata
kohti nopeudella 0.9990c. Mikä on hiukkasten vauhti toistensa suhteen?
l@ Ydrrr"uktorin fissioiden tuotteena syntyy luaflBa ytimiä, iotka B--hajoavat luafla ytimiksi.
(a) Laske yhdessä B--hajoamisessa vapautuva energia.
(b) luafBa:n puoliintumisaika on 12.75 vuorokautta. Jos reaktorissa on luaflna-ytimiä 1..2'1025 kappaietta, niin millä teholla bariumin hajoamisesta vapautuu energiaa?
Atomien massat: Nt(1f[na) :139.910605 u, M(1u4!la) :139.909478 u.

@ trl

Hiukkasen aaltofunktio yhdessä ulottuvuudessa väli[ä
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Kerro miten voit laskea siitä todennäköisyyden löytää hiukkanen vätiltä r : 0 . . .*.ni tarvitse tehdä varsinaista laskua.
(b) Selosta lyhyesti valosähköinen ilmiö ja miten sen avulla voidaan mitata Planckin vakion suuruus,

gr! än, sylinterin muotoisen eristetangon säde on R ja vakiovaraustiheys p. Johda Gaussin lain avrilia sähkökenttä (suuruus ja suunta) r:n funktiona alueilla r 1 Rja r 2 .R, kun r on
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etäisyys tangon akselista. Muista perustella laskun välivaiheet!
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,r.Utroni kiihdybetään jåinnitteellä Y vauhtiin
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se ohjataan magneettikenttään, jonka suuruus on
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Elektronin liikerata on piirretty oheiseen kuvaan.
(a) Laske elektronin nopeus sen osuessa magneettikenttään.
(b) Kuinka suuri jännite tarvitaan kiihdyttämäåin elektroni tåihän
vauhtiin?
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