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1. Arvioi käyttäen α-hiukkasten de Broglien aallonpituutta, oliko ratakäsitteen käyttö
Rutherfordin sironnan johdossa järkevä approksimaatio sironnalle kultaytimistä
(Z = 79) energialla 5.3 MeV. Päätä itse järkevät fysikaaliset kriteerit. Entä miten
olisi asian laita positronille (kuten elektroni mutta varaus positiivinen)? (Ohje:
jälkimmäisessä käytä relativistista kaavaa BM 1-35.)

2. Vapaa protoni liikkuu edestakaisin äärettömän kovien seinien välissä (keskinäinen
etäisyys L = 0.01 nm).

(a) Jos protonia kuvataan seisovalla de Broglien aallolla, jolla on nollakohdat
kummassakin seinässä, näytä, että sallitut de Broglien aallonpituudet ovat
λ = 2L/n, missä n on positiivinen kokonaisluku.

(b) Johda yleinen lauseke protonin mahdollisille liike-energioille ja laske ne n:n
arvoilla 1, 2 ja 3.

(c) Piirrä nämä ”aaltofunktiot”(y-akselin skaalan voit olettaa mielivaltaiseksi)

3. Ytimeen sitoutunut protoni kokee attraktiivisen vahvan vuorovaikutuksen, kun jokin
toinen nukleoni on suunnilleen etäisyydellä 10−15 m tai lähempänä. Arvioi epätark-
kuusperiaatetta käyttäen, mikä on protonin liike-energia tällaisella lokalisaatiolla.
Mitä tämän perusteella voidaan sanoa potentiaalienergiasta?
Laske sama uudelleen ytimen kokoiselle alueelle lokalisoituneelle elektronille, kun
ytimen koko on kertaluokkaa 10−14 m. Huomaa, että elektroni voi tulla relativis-
tiseksi, jolloin on paras käyttää Brehmin ja Mullinin kaavaa (1-35) (Harris (2-28)).
Muista, että h̄c ≈ 197 MeV · fm. (BM 4-7 & 4-8)

4. Toinen epätarkkuusrelaatio (usein myös ”Heisenbergin epämääräisyydeksi” kut-
suttu) on energian ja ajan epätarkkuus ∆E∆t ≥ h̄. Tässä ∆t on yleisimmin
epästabiilin tilan elinaika τ mielessä P (t) ∝ e−t/τ , josta määritellään vastaava en-
ergiatilan tai transitiota vastaavan fotonin viivan leveys Γ = ∆E = h̄/τ . Viritetyt
atomitilat tyypillisesti laukeavat ajassa (noin) τ = 10−8 s virityksestään. Mikä on
tällöin minimiepävarmuus energiassa (viivanleveys) ja emittoidun fotonin taajuu-
dessa?
η′-mesonin massa (×c2) on 957.57 MeV ja leveys 0.29 MeV. Mikä on sen elinaika?

5. Olkoon yksiulotteisen aaltopaketin aaltolukujakauma (t = 0)

A(k) = A0 e
−|k|/a , a > 0 .

Laske aaltopaketin paikkariippuvuus Ψ(x) sekä |Ψ(x)|2 ja arvioi sille epätarkkuus-
periaatetta.

Pohdittavaa:
Miksi protoniaalloilla olisi hankala tutkia kiderakennetta?
Lähtien oletuksesta, että yleinen aaltofunktio olisi summa useista (de Broglie-) siniaal-
loista, selitä kvalitatiivisesti, miksi jonkinlaisen epämääräisyysperiaatteen pitäisi vallita.
Humanistikaverisi näkee kirjasi pisteistä koostuvia rakokokeitten diffraktio- ja interfe-
renssikuvia ja järkeilee, että ilmestyvän pisteen paikkahan määrittää sirontakulman avul-
la samanaikaisesti kohtisuoran liikemäärän sekä paikan (siis pisteen). Mitäpä vastaat?


