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1. Fullereeni on parikymmentä vuotta sitten keksitty (löydetty) noin viiden tusinan
(tavallisin juuri 60) hiiliatomin muodostama jalkapallon muotoinen isohko molekyyli,
jolla on jännittäviä ja luultavasti hyödyllisiä ominaisuuksia. Oletetaan sen olevan
halkaisijaltaan 1.1 nanometrin suuruisen pallon pinta, jossa elektronit voivat liik-
kua täysin vapaasti. (Ei kiinnitetä huomiota radiaaliseen liikkeeseen.) Laske tällä
pinnalla vapaasti liikkuvan elektronin energiaspektri. Vertaa samahalkaisijaiseen
ympyräliikkeeseen tasossa. Onko ristiriitaa ja, jos on, selitä?

2. Olkoon aaltofunktio muotoa

(a) ψ(r) = (x+ y + z) f(r)

(b) ψ(r) = (x2 + y2 + z2) f(r) ,

missä f(r) → 0 riittävän nopeasti ja kulmariippuvuus generoidaan karteesisilla
koordinaateilla x, y ja z. Mitattaessa L2 ja Lz, mitä tuloksia voidaan saada ja
millä todennäköisyyksillä?

3. Osoita sijoittamalla, että ψ(r) = sin kr /r toteuttaa vapaan hiukkasen radiaalisen
Schrödingerin yhtälön sopivalla k:n arvolla. Mikä on impulssimomentti?

4. Tarkastellaan hiukkasta (massam) pallosymmetrisessä laatikkopotentiaalissa V (r) =
0, kun r < R ja ∞ muuten. Ratkaise perustilan energia ja aaltofunktio. (Perustele,
että perustilalle l = 0.)

5. Tarkastellaan elektronia klassisella radalla attraktiivisessa Coulombin potentiaalissa

V (r) = − e2
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Määritä alue (s.o. suurin ja pienin r), jossa se voi klassisesti olla, kun impulssimo-
mentti on ℓ (käytä L2 → ℓ2h̄2 siisteyden ja klassisen konsistenssin takia) ja energia
on joku annettu Bohrin energia
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Yksinkertaisuuden ja lyhyyden vuoksi unohdetaan myötäliike. Voit tässä olettaa
n:n ja ℓ:n olevat toisistaan riippumattomat, tosin kvantittuneet, kuten on opittu
(mikä rajoitus olisi Bohrin teoriasta?). Saattaapi käydä niinkin, että mielekkäitä
ratkaisuja ei löydy liian isolla ℓ:n arvolla. (Bohrin säde voi olla järkevä pituuden
yksikkö tässä.)

Pohdittavaa:
Luennolla on toivottavasti vakuuttavasti näytetty, että impulssimomenttioperaat-
tori koostuu∇:n tai∇2:n kulmamuuttujariippuvuuksista. Voitko perustellusti ajatel-
la, että impulssimomentin eri komponenteilla voisi olla kullekin komponentille pätevät
ominaisarvoyhtälöt L̂iψ = h̄miψ ja vastaavat kvanttiluvut mi?
Luennolla esimerkkinä ratkaistiin ympyräliike tasossa (”vapaasti liikkuva helmi
rautalankarenkaassa”). Jos lankaan pantaisiin läpäisemätön stoppari, niin muut-
tuisiko fysikaalinen tilanne vai ei?


