
Aineen rakenne I kevät 2013
Harjoitus 7
Palautetaan 11.3. ja käsitellään normaalisti viikolla 11.

1. Hiukkanen laatikossa on hetkellä t = 0 kahden alimman tilan superpositiossa

ψ(x) = N [ψ1(x)−
√
3ψ2(x)].

(a) Mikä on energian odotusarvo?

(b) Mikä on energian hajonta?

(c) Miten aaltofunktio muuttuu ajallisesti? Muuttuuko ⟨E⟩?
(d) Miten aikariippuvuus suhtautuu ”epämääräisyysperiaatteeseen” ∆E∆t ≈ h̄?

2. Hiukkanen (energia E ja massa m) kompuroi vasemmalta alaspäin putoavassa po-
tentiaaliportaassa. Olkoon V0 > 0, joten potentiaali on

V (x) =

{
0, kun x < 0,

−V0, kun x > 0.

Määritä aaltofunktio ja laske heijastus- ja läpäisykertoimet R ja T . Tarkista to-
dennäköisyyden säilyminen. Laske numeeriset arvot, kun hiukkanen on kymmenen
voltin jännitteellä kiihdytetty elektroni ja V0 = 5 eV.

3. Kaksi hiukkasta on yksiulotteisessa laatikossa (x < |a|/2) alimmassa (tai alim-
missa) mahdollisessa tilassa. Laske todennäköisyys, että molemmat löytyvät posi-
tiivisen koordinaatin alueelta (s.o. origon oikealta puolen) olettaen, että ne ovat
a) keskenään erilaisia (massa ja potentiaali silti samat), b) identtisiä bosoneja, c)
identtisiä fermioneja (silti ilman spiniä).

4. Hiukkanen on suljettu kolmiulotteiseen pitsalaatikkoon, jonka särmien pituudet
ovat a, a ja a/10. Määritä kymmenen alinta energiatasoa ja taulukoi kullekin ener-
giatasolle kuuluvat tilat kvanttilukujen mukaan. Millaista degeneraatiota esiintyy?

5. Kaksiulotteisen isotrooppisen harmonisen oskillaattorin energiat ovat E = h̄ω(nx+
ny + 1), missä nx ja ny ovat ei-negatiivisia kokonaislukuja 1, 2, 3,...

(a) Perustele tämä tarkastelemalla kokonaisenergiaoperaattoria (mahdollisesti myös
separoiden S-yhtälön).

(b) Piirrä energiatasokaavio neljälle alimmalle energialle. Tähän merkitse kullekin
energian arvolle vastaavat kvanttiluvut nx ja ny sekä degeneraatio.

(c) Näytä, että kunkin tason degeneraatio on nx + ny + 1.

Pohdittavaa:
Energian ja potentiaalivallin ollessa samat onko elektronin ja protonin tunkeutumisessa
klassisesti kiellettyyn alueeseen tai tunneloitumisessa eroa? Yritä antaa havainnollinen
kvalitatiivinen selitys.
Äärellisessä yksiulotteisessa potentiaalikuopassa osoitettiin luennolla ja pohdinnoissa aina
olevan ainakin yksi sidottu tila. Tarkastele, mitä tarvitaan, jotta tiloja olisi useampia, eri-
tyisesti toinen juuri ja juuri sidottu. Entä jos toisessa päässä olisi ääretön seinä?

Haaste: Pistemäiset (riippumattomat) kissa ja koira (massat m ja 2m) ovat yksiulot-
teisessa laatikossa välillä [−a/2, a/2]. Laske todennäköisyys, että niiden välinen etäisyys
on koiran hyökkäysetäisyyden a/8 sisällä. Oletetaan, että kumpikin on kiihtynyt en-
simmäiseen viritystilaan.


