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1. Kuvassa on diffraktiokuvio (oleellisesti ”kaksoisrakokoe”) fullereenille C60. Hilavakio
d (aukkojen etäisyys toisistaan) oli 100 nm ja detektorin etäisyys 1.2 m. Arvioi
tämän perusteella allonpituutta. Miten tämä suhteutuu de Broglie -aallonpituuteen
olettaen, että molekyylien nopeus oli 117 m/s? Hiiliatomin massa on 12 × 931.5
MeV/c2 = 1.993× 10−26 kg.

2. (a) Normita hiukkanen-laatikossa-probleeman ratkaisut eksplisiittisesti integroimal-
la yli välin [−a/2, a/2].

(b) Osoita eksplisiittisesti integroimalla, että eri energioita vastaavat hiukkanen-
laatikossa-probleeman ratkaisut ovat keskenään ortogonaaliset: (BM 5-8)∫ a/2

−a/2

ψ∗
n(x)ψn′(x) dx = δnn′ .

Tässä δnn′ on n.s. Kroneckerin delta joka on yksi kun ideksit ovat samat ja
nolla muuten.

3. Olkoon hiukkanen yksiulotteisessa laatikossa välillä (−a/2, a/2) tilassa

Ψ(x) = [
√
3ψ1(x) + ψ2(x)],

missä ψ1(x) ja ψ2(x) ovat perustilan ja ensimmäisen viritystilan aaltofunktiot. Onko
aaltofunktio normitettu? Millä todennäköisyydellä x > 0? Riippuuko tämä to-
dennäköisyys ajasta?

4. Elektroni on vankina (käytännössä äärettömän syvässä) kvanttikuopassa. Jos suurin
mahdollinen systeemistä emittoituvien fotonien aallonpituus on 450 nm, niin mikä
pitäisi kuopan leveyden olla?

5. Lineaarisen harmonisen oskillaattorin ensimmäisen viritetyn tilan aaltofunktiolla on
tietysti yksi nollakohta ja varmaankin se on pariton x:n funktio. Käyttäen yritettä

ψ(x) = N xe−αx2

Schrödingerin yhtälössä määritä energia ja parametri α niin, että yhtälö toteutuu.
Mikä pitäisi normitusvakion N olla?

Pohdittavaa:
Jos hiukkanen laatikossa on ensimmäisessä viritystilassaan, niin onko sen todennäköisyys
löytyä keskimmäisestä kolmasosasta (−a/6, a/6) iso vai pieni? Miten tämä suhtautuu
klassiseen odotukseen?
Kurssikaverisi tuumaa, että suorakulmaisen a:n pituisen potentiaalikuopan syvyyden
täytyy olla vähintään h̄2/(8ma2), jotta m-massaisella hiukkasella olisi sidottu tila, koska
muuten Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen mukainen liike-energia olisi syvyyttä suu-
rempi eikä siis tila olisikaan sidottu. Mietit asiaa hetken ja vastaat ...
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