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1. Kerro, mita kaikkea tiediimme nykyisin ytimen koosta seka varauksen ja massan jakautumisesta 
sinne. Enta mita voit sanoa ytimessa vaikuttavista varaus- ja virtajakaumista seka niita ilmentavista 
siihkomagneettisista multipolimomenteista? (3p) 

Ytirnen varausjakaumaa tutkittaessa keskeisessa roolissa on ns. muototekija G(q2). Laske muo
totekija tasaisesti varatulle pallolle eli varaustiheys pallon sisalla (r ~ R) on p(r) = po. Siirry 
pallokoordinaatistoon, valitse q-vektorin suunta sopivasti ja osittaisintegroi. (3p) 

2. Aktiniumin isotooppi 226 Ac hajoaa seuraavilla prosesseilla ja hajoamisvakioilla: 

{ 

~ 226Ra ~ 222Rn 
88 86 

226 Ac ~ 222Fr 
89 87 

~ 226Th 
90 

- 1 1 · 10-6 s-1 - ) 

= 4,0 . w- 10 s-1 

= 5,5 . w-6 s-1 

= 1,4. w - n s-1 . 

a) Milla todenniikoisyydella 226 Ac hajoaa c:-, a- ja {3 - -kanavilla? (1 ,5p) 

b) Mika on 226 Ac:n puoliintumisaika? ( 1 ,5p) 

c) Mika on kunkin ydintyypin lukumaara ajan funktiona, kun alussa on No kappaletta 226 Ac
ytimia? Miten eri hajoamisvakioiden suuruusluokat niikyvat lopputuloksessa? (3p) 

3. a) Tarkastellaan ydinreaktiota 7Li(p,nfBe. Maarita pienin mahdollinen protonin kineettinen 
energia, jolla reaktio pystyy tapahtumaan. Kannattaa tarkastella tilannetta koordinaatistossa, 
jossa litiumydin on aluksi levossa. Invariantti massa saattaa osoittautua hyOdylliseksi apu
neuvoksi. (3p) 

b) Tarkastellaan vastakkaisista suunnista tulevia, samanenergisista ( energia E) elektroneista 
ja positroneista koostuvia toisiinsa tOrmaavia hiukkassuihkuja. Suhde R kertoo reaktioiden 
e+ + e- -t hadroneitaja e+ + e- -t p,+ + p,- vaikutusalojen subteen. Kuvaan 1 on piirret
ty R:n arvo massakeskipistekoordinaatiston kokonaisenergian funktiona ja mer kitty niikyviin 
tarkeimmat piikit. Selita, mista piikit aiheutuvat, miksi ne esiintyvat ryppaina ja miksi R:n 
arvo kasvaa energian kasvaessa. Kvanttielektrodynamiikan mukaan R:n arvo saadaan lausek
keesta L:i qf, missa qi on hadronin rakenneosasen varaus. Miksi kuitenkin varsinkin suurilla 
energiolla paras vastaavuus koetulosten kanssa saadaan kertomalla tulos luvulla C = 3? (3p) 

4. Kerro perustellen, miten mallinnat valiaineessa liikkuvien hiukkasten menettamaa energiaa pi
tuusyksikkoa kohti seka niiden kantamaa. Tarkastele erikseen raskaita varattuja hiukkasia, elekt
roneja seka 1-sateilya. Vastauksesta pitaa ainakin kayda ilmi, milla tavoin n~ma eri sateilytyypit 
vuorovaikuttavat valiaineen kanssa, miten sateilyn hiukkaset menettavat energiaansa naissa pro
sesseissa ja mika vaikutus toisaalta valiaineen ja toisaalta itse hiukkasten fysikaalisilla ominai
suuksilla on energianmenetyksen ja kantaman lausekkeisiin. 



5. Kaikki Uiman tehtavan kysymykset liittyvat vuorovaikutuksiin. Vastaa niihin lyhyesti ja ytimek
kaasti mutta tasmallisesti! 

a) Mita oleellisia eroja on vahvalla ja heikolla vuorovaikutuksella? Miten kvarkkimaut seka 
kvarkkien ja leptonien perheajattelu liittyvat asiaan? (1,5p) 

b) Miten sahkomagneettista ja vahvaa vuorovaikutusta kuvaavat kvanttikenttateoriat QED ja 
QCD eroavat toisistaan? Miten varivaraus ja toisaalta varjostus ja antivarjostus liittyvat asi
aan? (1,5p) 

c) Mista on kyse sahkoheikossa vuorovaikutuksessa? Miten spontaani symmetriarikko seka 
heikko sekoittumiskulma liittyvat asiaan? (l,Sp) 

d) Mita tarkoitetaan vuorovaikutusten mittakenttateorioilla ja mitka ovat niiden keskeiset peri
aatteet? Miten minimaalisubstituutio ja mittamuunnokset pelastavat meidat pulasta vapaan ja 
varatun hiukkasen SchrOdingerin tai Diracin yhtaloa tarkasteltaessa? (1,5p) 

Aputietoja: 
M (7Li) = 7,016003 u, MeBe) = 7,016928 u, m p = 1,00727647 u, mn = 1,00866501 u, 1 u ~ 
1,7 ·10- 27 kg~ 931,5 MeV/c2, me~ 511,0 keV/c2 , c ~ 3,0 · 108 m/s, e ~ 1,6 ·10- 19 C 
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Kuva 1: Subteen R arvo massakeskipistekoordinaatiston energian funktiona. 


