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Harjoitus 10
Tämä harjoitus käsitellään pääsiäisen jälkeen viikolla 15 - aikataulu täsmälleen viikolla
siirtyneenä (siis palautetaan ma 8.4.)
Harjoitus 9 käsitellään keskiviikkona 27.3. ja torstaina 4.4.
Posteri-istunnon aika perjantaina 3.5. klo 14 ei saanut vastalauseita, joten pidetään sem-
moinen silloin. Ohjeita kotisivulla. Aihe vapaa, kunhan liittyy jotenkin kurssiin.

1. Sternin–Gerlachin kokeessa vetysuihku tulee 500 K:n uunista ja kulkee puolen metrin
matkan magneettikentässä, jonka gradientti on 20 T/m. Laske magneettisesti suun-
nastaan poikenneiden suihkujen välinen etäisyys heti näiden poistuessa magneet-
tikentästä. Miksi atomien voi olettaa olevan perustilassa? (BM 8-8)

2. Grenoblen vahvojen magneettikenttien laboratoriossa on saavutettu 32 Teslan kenttä.
Paljonko siinä on elektronin spin-ylös- ja spin-alas-tilojen välinen energiaero? Mikä
olisi oltava SM-säteilyn taajuus ja energia, jotta se aiheuttaisi optimaalisesti tran-
sitioita näiden tilojen välillä? Entä aallonpituus?

3. Laske spinin y-komponentin odotusarvo tilassa ψ = 1/
√
2 (|+⟩+ |−⟩). Entä tilassa

ψ = 1/
√
2 (|+⟩ + i |−⟩)? Kokeilepa operoida näihin tutkiaksesi ovatko nämä ope-

raattorin ominaistiloja. Voitko tehdä mitään arvausta spinin suunnasta?

4. Tarkastellaan aaltofunktiota

Ψ =

√
2

3
Y11(θ, ϕ) |−⟩ −

√
1

3
Y10(θ, ϕ) |+⟩ .

(a) Mikä on todennäköisyysjakauma sille, että mitattaessa saadaan tulokseksi spin
z-akselin suuntaan?

(b) Entä millainen on kokonaistodennäköisyysjakauma (spinistä riippumatta)?

(c) Millainen on jakauma polarisaatiolle P+ − P−?

(d) Mikä on todennäköisyys saada spin z-akselin suuntaan kulmilla θ = π/4 , ϕ =
π/2?

(e) Mitä ovat odotusarvot ⟨Lz⟩ ja ⟨Sz⟩?

5. Avaruus on täynnään vetyatomien ytimien (protonien) ”spin-flipissä” emittoituvia
radioaaltoja, joiden aallonpituus on 21 cm. (Ytimen magneettinen momentti kokee
elektronin spiniin liittyvän magneettisen momentin aiheuttaman magneettikentän,
joka jakaa spinien suhteellisen suunnan mukaisesti atomin perustilan energian kah-
tia. Näistä korkeammasta alempaan siirryttäessä vapautuu yo. säteilyä.) Mikä on
näiden fotonien energia? Miten suuri pitää magneettivuon tiheys B olla, jotta sii-
nä olevien protonien magneettisten tilojen ero olisi tämä energia? Entä vastaavasti
elektronien tapauksessa? Protonin g-tekijä on 5.59.

Pohdittavaa:
Neutroni koostuu kolmesta spin-1

2
-kvarkista. Voiko tämä sähköisesti neutraali hiukkanen

kuitenkin kantaa magneettista dipolimomenttia.
Tutkistele tilannetta, missä Stern-Gerlach-laitteisto erottaa spin-ylös hiukkaset (z-komponentti
oletettu). Jos nyt mitataan spinin y-komponentti, niin mitä havaitaan? Erotetaan näistä
mittaustuloksista toinen ja mitataan siitä z-komponentti uudestaan. Mitä havaitaan?
Selitä asia itsellesi. Eikö mittaukset ja superpositio ole ihmeelliset!


