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1. (2 p) Tarkastellaan vielä tilojen aikakehitystä ja observaabeleiden mittausarvojen toden-
näköisyyksien laskemista. Olkoon meillä 2-tilasysteemi ja siinä ortonormaalit tilavektorit
|1〉 ja |2〉. Systeemin Hamiltonin operaattori olkoon seuraava:

Ĥ |1〉 = E1 |1〉 ,
Ĥ |2〉 = E2 |2〉 .

Olkoon systeemissä lisäksi observaabeli A ja sitä vastaava operaattori Â, jolle

Â |1〉 = +ih̄ |2〉 ,
Â |2〉 = −ih̄ |1〉 .

Olkoon systeemi alkuhetkellä t = 0 tilassa |ψ(0)〉 = 3
5
|1〉 + 4

5
|2〉. Annetaan systeemin

kehittyä rauhassa hetkeen t saakka ja mitataan tällöin A. Mitä A:n arvoja voidaan sys-
teemistä tällöin saada mitattua ja millä todennäköisyydellä kutakin? Onko A liikevakio?
(Kommentti: Joku tämäntyylinen tehtävä olisi hyvä koetehtävä, koska se mittaa sekä
peruskäsitteiden että laskutekniikan osaamista.)

2. (a) (1 p) Käyttäen luennoilla johdettuja tuloksia näytä, 1-dimensionaalisessa tapaukses-
sa, että kun p̂ |ψ(t)〉 = |φ(t)〉, niin x-esityksessä −ih̄ ∂

∂x
ψ(t, x) = φ(t, x).

(b) (1 p) Vastaavasti näytä, että kun x̂ |ψ(t)〉 = |φ(t)〉, niin p-esityksessä +ih̄ ∂
∂p
ψ(t, p) =

φ(t, p).

(c) (1 p) Osoita x- ja p-esityksiä käyttäen, että jos 〈ψ|ψ〉 = 1, niin
∫
d3x|ψ(x)|2 =∫

d3p|ψ(p)|2 = 1. Tämä tulos tunnetaan matematiikassa Parsevalin kaavana.

3. (2 p) Osoita, että x-esityksen sivun 117 minimiaaltopaketin Fourier-muunnos on sivulla
118 annettu tulos ψ(p). Osoita myös, mahdollisimman lyhyellä laskulla (hyödyntämällä
aiemmin laskettuja tuloksia), että s. 117 alimman laatikon normaalijakaumalle ρ(x) x:n
keskiarvo on 〈x〉 ja keskihajonta b.

4. (3 p) Tarkastellaan H+
2 -molekyyli-ionin mallia, jossa elektroni liikkuu deltafunktioiden

muodostamassa kaksoiskuoppapotentiaalissa

V (x) = −Ω[δ(x− a) + δ(x+ a)],

missä siis Ω > 0. Etsi sidottujen tilojen energiaspektri, kun

(a) a = h̄2

mΩ
. Huomaa potentiaalin symmetria V (−x) = V (x) eli tee jako parillisiin ja pa-

rittomiin stationäärisiin aaltofunktioratkaisuihin. Energian ominaisarvot määräytyvät
tässä transkendenttiyhtälöistä, ratkaise ne numeerisesti tai esitä niille graafinen rat-
kaisu, josta arvioit tarvittavat numeeriset arvot.

(b) a = 1
3

h̄2

mΩ
. Kuinka tilanne poikkeaa edellisestä kvalitatiivisesti?

5. (2 pisteen lisätehtävä) Lähtien stationaarisesta SY:stä johda sivun 135 potentiaalivallille
sivulla 136 esitetyt tulokset läpäisykertoimelle T ja heijastuskertoimelle R.

6. (2 pisteen lisätehtävä) Osoita s. 102 δ-funktion ominaisuudet a–g.

7. (0 pistettä) Onko jokin asia jäänyt epäselväksi kurssilla tähän mennessä?


