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1 Yleistä aalto-hiukkasdualismista ja kaksoisrako-
kokeista

Aalto-hiukkasdualismi tarkoittaa, että hiukkasilla ja sähkömagneettisella säteilyl-
lä kummallakin on sekä aalto- että hiukkasominaisuuksia. Kaksoisrakokokeet tuo-
vat hiukkasten ja sähkömagneettisen säteilyn dualistisen luonteen hyvin esille.

Yleisesti kaksoisrakokokeessa ammutaan jotain kohti tasoa, jolla on kaksi lä-
hekkäin olevaa rakoa. Rakojen takana olevalle tarkastelutasolle syntyy sarja kirk-
kaita ja tummia viivoja, joita kutsutaan interferenssikuvioksi. Interferenssikuvio
syntyy, kun käytetään mikroskooppisia kappaleita. Jos käyttäisimme esimerkik-
si marmorikuulia, ei interferenssikuviota synny vaan kaksi osumakohtarykelmää
suoraan rakojen taakse.

Kappaleita voidaan ampua kohti tasoa joko joukkona tai kappale kerrallaan.
Kun ammumme joitain kvanttimekaanisia kappaleita (esimerkiksi fotoneja tai elekt-
roneja) joukkona kohti kaksoisrakoa ne synnyttävät tietenkin interferenssikuvion,
joka kertoo niiden aalto-ominaisuuksista. Oletetaan nyt, että ammutaan jotain kvant-
timekaanisia kappaleita kohti kaksoisrakoa yksi kerrallaan niin, että edellinen eh-
tii aina osua tarkkailutasolle ennen seuraavan ampumista. Mielenkiintoista on, et-
tä aluksi osumakohdat näyttävät sattumanvaraisilta mutta, jos ammuskelua jatke-
taan tarpeeksi pitkään, syntyy interferenssikuvio. Aivan niin kuin nuo ammutta-
vat kappaleet tietäisivät mitä pitää tehdä. Tietenkin nyt kiinnostaa miten tämä on
mahdollista?

Tarvitsee selvittää, kumman raon läpi kukin hiukkanen kulkee. Valitettavasti
käy ilmi, että jos tiedämme, kumman raon läpi kappale meni, interferenssikuviota
ei synny. Tämä kertoo ammuttavien kappaleiden omaavan hiukkasominaisuuksia.

Siis tarkkailtava kvanttimekaaninen kappale käyttäytyy kaksoisrakokokeessa
hiukkasen tavoin, jos on saatavilla tietoa siitä, kumman raon läpi se kulkee. Jos
tätä tietoa ei ole saatavilla, niin kyseinen kappale käyttäytyy kuin aalto kulkien
molempien rakojen läpi samanaikaisesti.

Tässä tutkielmassa tulen tarkastelemaan aalto-hiukkasdualismin historiaa, eri
kappaleilla tehtyjä aalto-hiukkasdualismia ilmentäviä kokeita ja kuuluisaan Eins-
teinin ja Bohrin väittelyyn pohjautuvia moderneja kokeita.

2 Historia

2.1 Hiukkasteoria ja aaltoteoria 1600- ja 1700-luvuilla [1]
Kun puhutaan aalto-hiukkasdualismin historiasta, niin suurin osa ajasta täytyy
keskittyä valon luonteen tutkimisen historiaan. Valon historia on tietenkin hyvin
pitkä, mutta tämän aiheen kannalta sitä ei kannata aloittaa käsittelemään joistain
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muinaisista tähdistä. Tarkastelu kannattaa mielestäni aloittaa 1600-luvulta, jonka
loppupuolella valon luonteelle oli tarjolla kaksi varteen otettavaa teoriaa: hiukkas-
teoria ja aaltoteoria.

Hiukkasteoriasta 1600-luvulla oli vastuussa Isaac Newton (1643 -1727). Hän
esitteli teoriansa vuonna 1672 julkaistussa teoksessa “New Theory of Light and
Colours”. Hänen mukaansa valo koostui pienten hiukkasten virrasta, joka kulki
eetteri nimisessä väliaineessa suoraan kappaleesta ihmisen silmään. Erilaiset va-
lohiukkaset vastasivat eri päävärejä ja sekoittamalla näitä hiukkasia saatiin muut
värit.

Aaltoteorian kaksi pääpuolustajaa voidaan ajatella olevan Robert Hooke (1635
- 1703) ja Christiaan Huygens (1625 - 1695). Hooke vastusti Newtonin hiukkas-
teoriaa ja haastoi Newtonin selittämään valon taittumisen väreihin ohuella kalvol-
la hiukkasteorian avulla. Hooke oli itse tutkinut ilmiötä mikroskoopilla ja selittä-
nyt sen käyttäen aaltoteoriaa. Newton vastasi yhdistäen hiukkas- ja aaltoteorian:
valo on edelleen hiukkasia, mutta luonnollisella tavalla, kuten veteen heitetyt kivet
ne loivat aaltoja kaiken avaruuden täyttävässä eetterissä. Tämä eetterin liike olisi
sitten vastuussa sellaisista ilmiöistä, kuin värit ohuella kalvolla. Newton huomaut-
ti myös, että valo ei voi olla pelkkiä aaltoja. Tämä koska aalloilla on tapana edetä
pallomaisesti ja valo kulkee avaruuden läpi suoraan. Newtonin kriitikoiden mää-
rä kasvoi seuraavina vuosina. Hooken puolelle tuli joukko ihmisiä, joiden muka-
na oli myös Huygens. He arvostivat Newtonin teoreettisia ja kokeellisia yrityksiä
mutta he kuitenkin kyseenalaistivat valohiukkaset ja erityisesti niiden alkuperän.
Jos eri värit ovat erilaisia valohiukkasia eikä erilaisia aaltoja, niin on vaikea selit-
tää, kuinka kukin valon laji alun perin syntyi.

Huygens julkaisi teoriansa valon aaltoluonteesta 1690 teoksessa “Traité de la
lumière” (Treatise on light eli Teoria valosta). Hän ehdotti, että valo emittoituu
lähteestään sarjana aaltoja ja kulkee väliaineessa. Teorian ydin oli aaltorintama-
periaate, jonka mukaan jokainen etenevän aaltorintaman piste toimii uuden aal-
lon (alkeisaallon) lähteenä. Augustin Jean Fresnel täydensi aaltorintamaperiaatet-
ta matemaattisesti melkein sata vuotta myöhemmin. Tätä periaatetta kutsutaankin
nykyään Huygens–Fresnel periaatteeksi.

Huygensin teorian julkaisu ei saanut Newtonin mieltä muuttumaan ja keskus-
telu valon luonteesta saavutti pattitilanteen. Molemmat miehet olivat samaa miel-
tä, että valo tarvitsee eetterin kulkeakseen mutta Huygens uskoi valon olevan eet-
terin partikkeleiden oskillaatiota, kun Newton taas ajatteli valon itse olevan hiuk-
kasia, jotka matkustavat eetterin läpi.

Hooke kuoli 1703 ja Newton valittiin samana vuonna Royal Societyn puheen-
johtajaksi. Newton hallitsi rautaisella kädellä käyttäen asemaansa hyväksi tais-
tellessaan vastustajiaan vastaan. Newton kuoli 1727 mutta hänen vaikutuksensa
keskusteluun valon luonteesta oli suuri ja niin hiukkasteoria oli voimissaan jopa
1800-luvulle asti.
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2.2 Aaltoteorian voittokulku 1800-luvulla
Thomas Young (1773 - 1829) elvytti lähes unohtuneen valon aaltoteorian kuu-
luisalla kaksoisrakokokeellaan vuonna 1803. Young teki useita kokeita ja keräsi
todisteita valon interferenssistä, mikä vahvasti ehdotti valon olevan aaltoliikettä.
Valitettavasti monet tiedemiehet kritisoivat Youngin menetelmiä ja päätelmiä ar-
motta, sillä Newtonin hiukkasteoria oli edelleen hyvin kunnioitettu. Olisi siis ol-
lut häpeällistä antaa yhden nuoren tiedemiehen teorialle paljon tukea etenkin, kun
Youngin teoria ei ollut matemaattinen. [1]

Augustin Fresnel (1788 - 1827) kuitenkin hyväksyi Youngin teorian ja innos-
tui laajentamaan sitä huomattavasti. Hän yhdisti Youngin ja Huygensin teoriat
ja näytti, että niillä voidaan selittää optisia ilmiöitä todella suurella tarkkuudel-
la. Fresnel voitti teoriallaan Académie des Sciences järjestön pitämän kilpailun
vuonna 1819, jossa diffraktion parhaiden selittävä teoria palkittiin. [1]

Fresnelin matemaattisen pohjan ansiosta valon aaltoteoria sai laajan hyväk-
synnän seuraavina vuosina. Uudet löydöt vahvistivat sen asemaa entisestään. Esi-
merkiksi Christian Doppler (1805 - 1853) käytti aaltoteoriaa selittämään ilmiön,
joka nykyisin kantaa hänen nimeään. [1]

James Clerk Maxwell (1831 - 1879) loi sähkömagnetismin klassisen teorian
vuonna 1864 [2] laittamalla usean muun fyysikon tulokset koherenttiin matemaat-
tiseen kehykseen. Ehkä tärkein osa Maxwellin teoriaa oli johtopäätös, että sähkö-
magneettiset ilmiöt kulkivat eetterin läpi värähdellen. Maxwell pystyi näin ollen
ennustamaan sähkömagneettisten aaltojen olemassaolon täysin teoreettisesti. [1]

Maxwell ymmärsi, että valon luonne pystytään selittämään sähkömagnetismin
avulla. Koska sähkömagneettiset ilmiöt kulkivat eetterin läpi aaltoina ja valo kul-
kee eetterin läpi aaltoina, hän päätyi johtopäätökseen: valo on sähkömagneettinen
ilmiö. Maxwell perusteli teoriansa myös matemaattisesti, joka antoi sille enem-
män uskottavuutta. Heinrich Hertz (1857 - 1894) todisti kokeellisesti 1880-luvun
toisella puoliskolla Maxwellin ennustamien sähkömagneettisten aaltojen olevan
olemassa radiotaajuuksilla. [1, 2]

Näytti että Newtonin hiukkasteoria oli vihdoin onnistuttu lyömään pois jalus-
taltaan alle 100 vuodessa ja valon aaltoteoria oli saavuttanut voiton. Vaikkakin
hiukkasteorian vikoihin ei haluttu keskittyä vaan näytettiin enemminkin, miten
aaltoteoria pystyy kuvaamaan useita luonnonilmiöitä puhtaasti matemaattisella ta-
valla. [1]

Albert Abraham Michelson (1852 - 1931) and Edward Morley (1838 - 1923)
yrittivät mitata maan nopeuden eetteriin nähden – ja epäonnistuivat täydellisesti.
Tämä koe johti järisyttävään havaintoon, että 1600-luvulta asti itsestäänselvyy-
tenä pidettyä eetteriä ei itse asiassa ollut olemassa. Optiikalle tällä tuloksella ei
kuitenkaan ollut suurta vaikutusta. Ainahan voitiin siirtyä oletukseen, että sähkö-
magneettiset aallot kulkevat tyhjiössä. [1]
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Toinen ongelma oli, että aaltoteoria ei kyennyt selittämään mustan kappaleen
säteilyä ja valosähköistä ilmiötä. Kun nämä ilmiöt onnistuttiin selittämään, valon
luonne sai jälleen uuden muodon.

2.3 Aalto- tai hiukkasteoriasta eroon 1900-luvun alussa
Hiukkasteorian uudelleen herääminen ja kvanttimekaniikan synty ovat suorassa
yhteydessä toisiinsa. Max Planck (1858 - 1947) selitti mustan kappaleen säteilyn
spektrin jakauman vuonna 1900 (14. joulukuuta) olettaen, että säteilyn ja ener-
gian vaihto tapahtuu vain tietyillä taajuuksilla. Tämä tarkoittaa, että energiaa vaih-
detaan tietyn kokoisina paketteina, joita kutsutaan energian kvanteiksi. Planckin
laiksi nykyisin kutsuttu kaava oli täydellisessä sopusoinnussa kokeellisten tulos-
ten kanssa. Planck kuitenkin ajatteli kehittämänsä energian kvantittumisen olevan
vain matemaattinen temppu ja vastusti ideaa, että valo kulkee tyhjiön läpi hiukka-
sina (joita alettiin myöhemmin kutsumaan fotoneiksi). [1, 2]

Albert Einstein (1879 - 1955) käytti Planckin ideaa ja laajensi sitä selittäessään
valosähköisen ilmiön, jossa elektroneja emittoituu materiaalista tarpeeksi korkean
taajuuden omaavan sähkömagneettisen säteilyn seurauksena. Maxwellin teorian
perusteella intensiteetin pitäisi olla ainut vaikuttava tekijä, mutta kokeellinen to-
dellisuus kertoi, ettei näin ollut. [1]

Einstein esitti päätelmänsä, että valo käyttäytyy välillä kuin hiukkaset vuonna
1905. Hän tajusi, että molempia aaltoja ja hiukkasia tarvitaan joidenkin ilmiöiden
selittämiseen ja yritti vuona 1909 vakuuttaa Planckia ja muita, että on tarpeellista
ajatella valoa myös joukkona hiukkasia. [2]

Seuraavien vuosien aikana Einsteinista tuli hyvin kunnioitettu tiedemies suu-
relta osin suhteellisuusteorioiden ansiosta. Moni tiedemies ei halunnut ottaa valon
hiukkasteoriaa vakavasti, sillä Maxwellin teoriaan perustuva aaltoteoria oli paljon
houkuttelevampi vaihtoehto valon luonteen selittämiseen. [1]

Niels Bohr (1885 - 1962) käytti Einsteinin teoriaa perusehtona valon emittoi-
tuneelle tai absorboituneelle taajuudelle, kun atomi tekee siirron kahden kvantit-
tuneen energiatason välillä. Bohr kuitenkin vastusti fotoneiden ideaa noin vuoteen
1925 saakka. [2]

Arthur Comptonin (1892 - 1962) ansiosta näkökanta alkoi kuitenkin muuttua.
Hän huomasi vuonna 1922, että jotkin grafiittilevyyn suunnatut röntgensäteilyn
osat sirosivat pois päin säteestä pidemmällä aallonpituudella, kuin tuleva säteily
[3]. Compton huomasi, että ongelmalliset koetulokset olisi selitettävissä säteilyn
hiukkasteorialla. Hän yritti selittää tuloksia monella muulla tavalla mutta päätyi
lopulta hiukkasteoriaan, koska se vihjaa säteilyn ja elektronien vaihtavan liike-
määrää aivan kuten hänen kokeensa ehdottivat. Hän päätyi selittämään ilmiön, jo-
ta nykyään kutsutaan Comptonin sironnaksi, kahden hiukkasen välisellä törmäyk-
sellä (vapaan elektronin ja fotonin). [1, 2]
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Einsteinin teoria ja Comptonin koetulokset saivat kiinnostuksen valon luon-
netta kohtaan leimahtamaan uudelleen. Molemmille hiukkas- ja aaltoluoneille löy-
tyi todisteita ja molemmat näyttivät tarpeellisilta. Fyysikot yrittivät etsiä tapaa
välttää ilmeistä paradoksia, mutta onneksi ilmapiiri oli sopiva uusille räväköil-
le ideoille. Bohr oli vastikään ehdottanut uutta atomimallia ja useat tiedemiehet
olivat ymmärtäneet, että uusi vallankumous fysiikassa oli vain ajan kysymys. [1]

Louis de Broglie (1892 - 1987) ehdotti vuonna 1924 väitöskirjassaan tavatto-
man idean, joka jossain määrin ratkaisi valon kaksoisluonteen ongelman laajen-
tamalla sen kaikkeen aineeseen. De Broglie oletti, että aivan kuin valolla näyttää
olevan välillä hiukkasominaisuuksia ja välillä aalto-ominaisuuksia, niin myös ma-
terialla oli aaltoluonne. Vaikka aluksi tämä idea saattoi vaikuttaa huonolta vitsiltä,
alustavia kokeellisia todisteita oli jo olemassa ja lisää oli tulossa. [1]

De Broglien hypoteesin mukaan liikkuvat hiukkaset käyttäytyvät aaltojen ta-
voin. Hiukkasille voidaan laskea siis aallonpituus. De Broglie esitti hiukkasten
aallonpituuden (λ) laskemiseen kaavan

λ =
h

mv
, (1)

missä h on Planckin vakio, m on hiukkasen massa ja v on hiukkasen nopeus. [4]
Vuonna 1927 Clinton Davisson (1881 - 1958) ja Lester Germer (1896 - 1971)

julkaisivat tuloksensa elektronien diffraktiosta nikkelikristalleissa. Vuonna 1930
löydettiin samanlainen diffraktio myös heliumatomeille ja vetymolekyyleille. [1]

Aalto-hiukkasdualismin ongelma käsitettiin kokonaisuudessaan. Kukaan ei voi-
nut kieltää, että arkipäivän ilmiöillä ihmisen kokoluokassa on vain hiukkasomi-
naisuuksia, mutta kuitenkin samalla atomien mittakaavan ilmiöissä materialla on
aaltojen ominaisuuksia. Vastahakoisesti kaikkien oli pakko hyväksyä niin vaikeaa
kuin se olikin käsittää, että materia on hiukkasia ja aaltoja. Tämä eliminoi myös
tuon vanhan kysymyksen valon luonteesta, joka on myös hiukkasia sekä aaltoja,
vaikka tietyt kokeet ja teoriat painottavat jompaakumpaa ominaisuutta. [1]

2.4 Kvanttimekaniikan valtakausi
Kvanttimekaniikan saapuminen 1925 - 1926 avasi mahdollisuuden kaksoisluon-
teen ongelman ratkaisuun. Kvanttimekaniikan syntymäpäivänä pidetään yleises-
ti Planckin luentoa vuonna 1900 [1]. Mielestäni kannattaa lähteä liikkeelle vasta
hieman myöhemmin, nimittäin ajanjaksosta jolloin kaksoisluonteen ongelma rat-
kesi.

Kuitenkin ennen kuin aloitan historian käsittelyn, haluan käsitellä kvanttime-
kaniikan perusideoita hyvin pinnallisesti. Toisin kuin klassisessa fysiikassa, jossa
kappaleen paikka tulevaisuudessa voidaan määrittää, kun tiedetään kappaleen al-
kuperäinen paikka, liikemäärä ja siihen vaikuttavat voimat, kvanttimekaniikka an-
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taa meille todennäköisyyksiä. Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen takia kvantti-
mekaniikka ei tarjoa varmaa tietoa tulevaisuudesta, koska alkutilanteenkaan tark-
ka määritys ei onnistu. Esimerkiksi Bohrin atomimallissa kvanttimekaniikka antaa
paikan, jossa elektroni todennäköisimmin on. [4]

Kvanttimekaniikan ytimessä on abstrakti käsite (jolle ei ole fysikaalista vasti-
netta), jota sanotaan aaltofunktioksi. Käytännössä aaltofunktio on kvanttimekanii-
kan tapa kuvata hiukkasta ja se saadaan ratkaisemalla Schrödingerin yhtälö, josta
kerron seuraavassa kappaleessa lisää. Aaltofunktion neliö kertoo todennäköisyy-
den missä hiukkanen on jollain tietyllä ajan hetkellä. [4]

Nyt palaan historian käsittelyyn. Louis de Broglien idea kaksoisluonteen laa-
jentamisesta aineeseen innoitti Erwin Schrödingerin (1887 - 1961) etsimään yh-
tälöä, joka antaisi tasoaaltojen klassiset liikeradat [5]. Tuloksena syntyi kuuluisa
aaltoyhtälö elektronien aaltomekaniikalle [2], jota nykyisin kutsutaan Schrödin-
gerin yhtälöksi. Tämä yhtälö on ollut hyvin tärkeä työkalu luonnontieteille sen
löytymisen jälkeen [2].

Vuonna 1927 Paul Dirac (1902 - 1984) julkaisi matemaattisen teorian sähkö-
magneettisten kenttien (esimerkiksi näkyvä valo tai röntgensäteet) väliselle vuo-
rovaikutukselle, jossa molemmat valon luonteet olivat mukana. Useat fyysikot li-
säsivät panoksensa ja teoria yleistettiin myös ainekenttiin. Nykypäivänä se on kor-
vaamaton työkalu kaikkien perusvuorovaikutusten käsittelyyn. [2]

Samana vuonna Werner Heisenberg (1901 - 1976) julkaisi epätarkkuusperi-
aatteen, jonka mukaan on mahdotonta tietää tarkasti samaan aikaan hiukkasen
paikkaa ja liikemäärää [1, 4]. Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta voidaan sovel-
taa myös energialle ja ajalle [4]. Epätarkkuusperiaatteen löytämisen jälkeen aalto-
hiukkasdualismin ongelman muoto ei ole juurikaan muuttunut. Useita ratkaisuja
on kuitenkin ehdotettu vaihtelevalla menestyksellä [1].

Niels Bohr yritti selittää valon kaksoisluonteen ongelman komplementääri-
syys periaatteella (complementarity). Tämä periaate ei vastaa kysymykseen “On-
ko aine ja valo hiukkasia vai aaltoja?”, vaan sanoo kysymyksen olevan merkityk-
setön ja esittää väitteelle perustelun. Sen mukaan fyysinen esine, jota tarkastellaan
mikroskooppisella tasolla, voi esittää kaksi ristiriitaista ominaisuutta. Periaattees-
sa näitä ominaisuuksia ei voida pelkistää johonkin perustana olevaan fysikaaliseen
malliin, vaan niitä pitää kohdella niin kuin kolikon eri puolia. Koejärjestely mää-
rittää, mikä ominaisuus nähdään, samalla tavalla kuin kolikon kääntäminen päät-
tää kumpaa puolta katsotaan. Tämä ajatusmalli sopii hyvin yhteen Heisenbergin
epätarkkuusperiaatteen kanssa. Komplementäärisyyden ympärille on rakennettu
kokonainen koulukunta. Tätä suurimmaksi osaksi Bohrin ja Heisenbergin kehittä-
mää tulkintaa kutsutaan Kööpenhaminan tulkinnaksi. [1]

David Bohm (1917 - 1992) luoma Bohmilainen tulkinta (Bohmian interpre-
tation) rakentaa Louis de Broglien ideoiden päälle ja sanoo, että jokaisen aineel-
linen hiukkasen mukana kulkee kvanttikenttä, joka ohjaa hiukkasen liikettä. Tä-
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mä kenttä kehittyy Schrödingerin yhtälön mukaan ja on vastuussa aineen aalto-
ominaisuuksista. [1]

Eräs mielestäni mielenkiintoinen ajatustapa on Richard Feynmanin (1918 -
1988) versio kvanttimekaniikasta, joka perustuu "polkuintegraalin" käsitteeseen.
Hän ehdotti, että tödennäköisyys hiukkasen siirtymiselle paikasta toiseen saadaan
laskemalla yhteen kaikkien mahdollisten reittien aallot [2]. Näin ollen hiukkanen
näyttäisi siis kulkevan kaikkia mahdollisia reittejä yhtä aikaa.

Kvanttimekaniikka ei ole siis onnistunut radikaalisti muuttamaan tapaa, jolla
havaitsemme aalto-hiukkasdualismin 1930-luvun jälkeen. Tämä ongelma on kui-
tenkin kerännyt huomiota vuosisadan toisellakin puoliskolla ja vielä myöhemmin-
kin. [1]

3 Eri hiukkasilla tehdyt kaksoisrakokokeet

3.1 Youngin kaksoisrakokoe
Mainitsin tämän kuuluisan kokeen jo kappaleessa 2.2 mutta tarkastelen sitä nyt
hieman tarkemmin. Youngin laitteisto koostui monokromaattista valoa lähettä-
västä Na-purkausputkesta ja kaksitasoisesta rakosysteemistä [7]. Kuten jo tulikin
esille, koe oli historiallisesti merkittävä, sillä se todisti valon olevan aaltoliikettä.
Myös tapa, jolla tämä koe esittää interferenssikokeiden ominaiset piirteet yksin-
kertaisella tavalla, tekee kokeesta merkittävän. [6]

Kuva 1: Youngin kaksoisrakokokeen koejärjestely [6].

Kuvassa 1 näkyy Youngin käyttämä rakosysteemi. Raolle S tulee monokro-
maattista valoa (kaikilla valon aalloilla on sama aallonpituus), jolloin tapahtuu dif-
fraktio ja rako toimii alkeisaallon lähteenä Huygensin–Fresnelin periaateen mu-
kaisesti. Young käytti kokeessaan neulalla tehtyjä pieniä reikiä, jolloin alkeisaalto
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on pallomainen. Voisimme käyttää myös kapeita rakoja, jolloin syntyy sylinteri-
mäinen aaltorintama. [6]

Raon S olemassaolo varmistaa, että raot S1 ja S2 valaistuvat yhtä voimak-
kaasti, eli ne saavat valonsa samasta lähteestä (raosta S). Raot S1 ja S2 ovat täl-
löin tietenkin yhtä kaukana raosta S ja luonnollisesti ne ovat yhtä leveitä. Raon S
takia raoista S1 ja S2 saatavat säteet ovat keskenään koherentteja (eli niiden väli-
nen vaihe-ero on vakio). Jos käytettäisiin laseria, voitaisiin rako S jättää pois, sillä
laservalo on jo monokromaattista ja koherenttia. [6]

Raoissa S1 ja S2 molemmissa raoissa tapahtuu diffraktio ja molemmat raot toi-
mivat uuden aallon lähteenä. Kaksi aaltorintamaa synnyttää varjostimelle interfe-
renssikuvion superpositioperiaatteen mukaisesti. Interferenssimaksimit (kirkkaat
viivat) syntyvät, kun aallot tulevat samassa vaiheessa varjostimelle eli kun aalto-
jen välinen on matkaero (∆D) on jokin aallonpituuden (λ) monikerta (∆D = kλ,
jossa k = 0,±1,±2, . . .). Interferenssiminimit (tummat viivat) syntyvät, jos mat-
kaero on jokin aallonpituuden puolikkaan pariton monikerta (∆D = (k + 1

2
)λ,

jossa k = 0,±1,±2, . . .). [6, 7]
Kuvan 1 yhtenevistä kolmioista OPX ja S1QS2 voidaan päätellä, että ensim-

mäisten interferenssimaksimien välimatka saadaan kaavasta

y =
∆D · s
a

=
λ · s
a
.

Youngin kokeen parametrin voisivat olla esimerkiksi a = 0.2 mm, s = 1 m ja
λ = 658 nm. [6]

3.2 Kaunein koe [8]
Vuonna 1974 Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli ja Giulio Pozzi tekivät
Youngin kaksoisrakokokeen elektroneilla. Koe julkaistiin vuonna 1976 ja mieles-
täni erityisen mainitsemisen arvoista on, että 26 vuotta myöhemmin, vuonna 2002
”Physics World” lehden lukijat äänestivät Merli–Missiroli–Pozzi kaksoisrakoko-
keen fysiikan kaikkien aikojen kauneimmaksi kokeeksi. Niinpä kutsun koetta täs-
tä eteenpäin kauneimmaksi kokeeksi tilan säästämiseksi. Merkittävää on tietenkin
myös, että tämä oli ensimmäinen kaksoisrakokoe yksittäisten elektronien interfe-
renssistä eli laitteistossa oli vain yksi elektroni kerrallaan. Ensimmäisen kaksois-
rakokokeen useiden elektronien interferenssistä teki Claus Jönsson vuonna 1961
[9].

Tässä kokeessa interferenssikuvio on saatu elektronimikroskoopilla ja elekt-
ronibiprismalla. Mikroskooppi sisälsi erikoisen interferometrin, biprisman, joka
periaatteessa koostuu hyvin ohuesta langasta. Se on asetettu kohtisuoraan elektro-
nisuihkuun nähden ja sijoitettu keskelle kahden nollapotentiaalissa olevan levyn
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(a) (b)

Kuva 2: Kuvassa (a) on koejärjestely (ei mittakaavassa) ja kuvassa (b) on interfe-
renssikuvio [8].

väliin. Kun lankaan laitettiin positiivinen tai negatiivinen jännite, se jakaa elekt-
ronisuihkun kahteen taipuneeseen komponenttiin.

Kauneimmassa kokeessa käytetty koejärjestely on esitetty kuvassa 2a. S on
efektiivinen elektronien lähde eli ei oikea lähde. Oikeasti elektronit emittoituvat
termisesti noin 36 cm S:n yläpuolella olevalta kuumalta filamentilta. Elektronit
fokusoidaan noin halkaisijaltaan 6 mm alueelle, jolloin S on käytännössä elektro-
nien monokromaattinen pistelähde.

Biprisma johto F on etäisyydellä a = 10 cm S:stä ja 2 millimetrin päässä
kummallakin puolella olevista levyistä. Kun johtoon kytketään jännite V, syntyy
sähkökenttä. Jos V on positiivinen, elektronien rata kaartuu kohti johtoa ja jos V
on negatiivinen, niin rata kaartuu poispäin johdosta. Käytännössä on kuin elektro-
nit emittoituisivat virtuaalisista lähteistä S1 ja S2, jotka sijaitsevat symmetrisesti
efektiivisen lähteen S molemmilla puolilla. Alueelle jossa johdon eripuolilta men-
neiden elektronien radat menevät päällekkäin syntyy W levyinen interferenssiku-
vio tarkastelutasolle OP . W :n leveys riippuu etäisyyksistä a = 10 cm ja b = 24
cm, sekä kulmasta α = 5 · 10−5 rad ja biprisman säteestä r = 2 · 10−7 m. Täl-
löin W = 23 · 10−6 m. Jotta interferenssikuvio on näkyvä, sitä tarvitsee suurentaa
linssisysteemillä L (240 kertaa), jolloin se on nähtävissä paljaalla silmällä katse-
lutasolla V P . Vaihtoehtoisesti interferenssikuvio tulee näkyviin myös television
näytölle tai nauhoitettavaksi lasinegatiiville (photographic plate).
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Television näytöltä voitiin seurata nyt ensimmäistä kertaa elektronien interfe-
renssikuvion muodostusta. Jokainen elektroni osuu näytölle tiettyyn kohtaan niin
kuin hiukkanen mutta kaikkien elektronien yhteinen käyttäytyminen tuottaa kui-
tenkin interferenssikuvion, jonka muodostuminen vaiheittain näkyy kuvassa 2b.

Annetuilla tiedoilla on hankala määrittää elektronien tarkka aallonpituus (λ),
mutta voin kuitenkin tehdä arvion. Alueella W esiintyvällä interferenssikuvin vii-
voilla on jaksollisuus l = λ(a+ b)/d, missä d = 2αa. Kuvan 2b viimeisen ruudun
interferenssikuviossa voidaan arvioida olevan 11 viivaa. Näin ollen aallonpituu-
deksi saadaan λ = 61.5 pm, kun l = W/11.

Vaikka kauneinta koetta kutsutaan kaksoisrakokokeeksi, se kuitenkin eroaa
perinteisestä kaksoisrakokokeesta ratkaisevasti. Kokeessa kaksoisrakoa ei ole oi-
keasti olemassa ja elektronien molemmat luonteet havaitaan samassa kokeessa.
Tässä kokeessa ei kysytä kumman raon läpi elektroni kulki, vaan pitää miettiä
kummalta puolelta biprismaa elektroni meni. Vaihtoehtoisesti voi miettiä tuliko
elektroni lähteestä S1 vai S2.

3.3 Suurilla kappaleilla tehdyt kokeet
Aalto-hiukkasdualismi on todettu fotoneilla, elektroneilla, neutroneilla, atomeil-
la jne. Tässä kappaleessa tarkastellaan fullereenimolekyylien (C60) aalto-hiukkas-
dualismia. Fullereeni on suurin ja monimutkaisin kappale, jolla aalto-ominaisuuk-
sia on havaittu. Tämä on erityisen mielenkiintoista juuri, koska C60 on jo lähes
klassinen kappale. Tätä aihetta tarkastelen kahden artikkelin pohjalta. Tarkastellut
kokeet eivät ole tehty kaksoisraoilla vaan niissä on käytetty hiloja. [10, 11]

3.3.1 Fullereenien aalto-hiukkasdualismi [10]

Markus Arndtin, Olaf Nairzin, Julian Vos-Andreaen, Claudia Kellerin, Gerbrand
van der Zouwin ja Anton Zeilingerin tekemä tutkimus fullereenimolekyylien aal-
to-hiukkasdualismista julkaistiin vuonna 1999.

Artikkelissa [10] käytetty koejärjestely on esitetty kuvassa 3a. Kokeessa käy-
tettyjen fullereenien puhtaus oli 99.5% ja ne sublimoitiin uunissa lämpötilassa
900 - 1000 K. Syntyvä molekyylisäde kulkee kollimaatiorakojen läpi, joiden le-
veys on noin 10 µm. Kollimaatiorakojen välinen etäisyys on 1.04 m. Sitten säde
osuu vapaasti seisovaan hilaan. Hilassa on 50 nm levyisiä rakoja 100 nm jaksolla.
[10]

Hilasta 1.25 m päässä nähdään interferenssikuvio käyttäen paikkaherkkää il-
maisinta. Ilmaisin koostuu näkyvän valon aallonpituuden argon-ioni laserista (24
W), jonka säteen leveys on 8 µm. Säde suunnattiin pystysuoraan rinnakkain hilan
ja kollimaatiorakojen kanssa. Laser fokusoidaan peileillä sopivasti, jolloin saa-
daan aikaan noin mikrometrin resoluutio. Absorboitu valo ionisoi fullereenit ter-
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misellä emissiolla. Laitteisto sijaitsee tyhjiössä (noin 5 · 10−7 mbar), jossa fulle-
reenien ionisointi helpottaa havaitsemista. Tyhjiössä olevat jäännekaasut omaavat
korkeamman ionisaatioenergian ja eivät näin häiritse fullereeni-ionien havaitse-
mista.

(a) (b)

Kuva 3: Kuvassa (a) on koejärjestely ja kuvassa (b) on interferenssikuvio [10].

Suuntaus on tärkeä osa tätä koetta. Kollimaatiorakojen kokoa täytyy voida sää-
tää, että säde edes pystytään löytämään. Ensimmäisen raon leveyttä voi säätää vä-
lillä 0 - 60 µm ja toista rakoa välillä 0 - 200 µm. Myös painovoima pitää ottaa
tässä kokeessa huomioon, sillä koelaitteiston läpi todennäköisimmällä nopeudella
220 ms−1 (vastaa de Broglien aallonpituutta 2.5 pm) kulkevat fullereenit putoat
matkalla 0.7 mm. Tämä rajoittaa maksimi kallistusta, joka hilalla saa olla. Tyypil-
linen ensimmäisen maksimin diffraktiokulma on 25 µrad. Tässä pystytään hyväk-
symään 1 µrad kallistus ennen, kuin molekyylit alkavat pudota radaltaan naapurin
diffraktion kertaluvun puolelle.

Kuvassa 3b näkyvä interferenssikuvio näyttää selvästi keskimaksimin ja en-
simmäiset sivumaksimit. Fullereenien de Broglie aalloille tapahtuvan destruktii-
visen interferenssin (menevät hilassa naapuriraon läpi) takia myös ensimmäiset
minimit ovat selvästi nähtävissä.

3.3.2 Kvantti-interferenssikokeita suurilla molekyyleillä [11]

Olaf Nairzin, Markus Arndtin ja Anton Zeilingerin vuonna 2003 julkaistu tutki-
mus käsittelee myös fullereenien interferenssiä.

Käytetty koejärjestely on näkyvillä kuvassa 4. Niin kuin kuvasta nähdään, lait-
teisto koostuu neljästä perusosasta: lähde, kollimaattori, hila ja ilmaisin. Ensik-
si fullereenit sublimoidaan keraamisessa uunissa noin 900 K lämpötilassa. Höy-
ryn paine on näin tarpeeksi suuri lennättämään molekyylejä ulos yksi kerrallaan
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uunin kyljessä olevasta raosta. Molekyylien todennäköisin nopeus on näin noin
200 ms−1. Tällä nopeudella ja massalla mC60 = 1.2 · 10−24 kg, molekyylien de
Broglien aallonpituus on 2.8 pm.

Kuva 4: Koejärjestely [11].

Kokeessa käytetään vapaasti seisovaa piinitridi hilaa, jossa rakojen välimatka
(hilavakio) d = 100 nm, rakojen leveys s = 55 ± 5 nm ja hilan paksuus on
200 nm. Tästä voidaan laskea poikkeutuskulma ensimmäiselle diffraktio asteelle
θ = λ/d = 28µrad.

Detektori sijaitsee 1.25 m päässä hilasta. Koska interferenssin eri kertalukujen
välissä on vain hyvin pieni tila, vaaditaan korkean resoluution omaava ilmaisin.
Jatkuva argon-laser (25 W) fokusoidaan niin, että säteen leveys on vain 4 µm.
Laser kuumentaa siihen osuvat tai hyvin lähelle tulevat molekyylit sisälämpötilal-
taan 3000 K, jolloin ne ionisoituvat. Positiiviset fullereeni-ionit kiihdytetään kohti
elektrodia 10 kV jännitteellä, jossa ne aiheuttavat elektronien emissioita. Laserin
tarkan fokusoinnin takia detektorin leveys on vain noin 8 µm. Diffraktiokuvio
saadaan skannaamalla laser molekyylisäteen yli 2 µm askeleissa.

Avaruudellinen koherenssi juuri uunin jälkeen on lähes mitätön. Uunin jäl-
keen avaruudellista koherenssia pitää kasvattaa noin viisi kerrannaisyksikköä, et-
tä saadaan valaistua ainakin kaksi vierekkäistä rakoa oikein. Onneksi koherenssi
on suoraan kytköksissä koelaitteiston geometriaan ja kasvaa lineaarisesti kasvat-
tamalla etäisyyttä lähteestä sekä pienentämällä ensimmäisen kollimaatioraon le-
veyttä, joka on tässä tapauksessa 7µm.

Tietenkin koherenssin saavuttaminen tarkoittaa alempaa osumien määrää, kos-
ka signaali pienenee matkan kasvaessa ja lineaarisesti raon kavetessa. Vaikka
ensimmäinen kollimaatiorako synnyttää jo koherenssin, silti kokeessa käytetään
myös toista kollimaatiorakoa. Toinen rako on myös 7µm leveä ja sijaitsee 1 mm
ensimmäisen raon takana. Toista rakoa tarvitaan, koska molekyylisäteen levey-
den pitää olla merkittävästi pienempi kuin diffraktion eri kertalukujen välinen ero
hilan takana, että saadaan selvästi erotettua diffraktiohuiput toisistaan.

Lähteen pitkittäinen koherenssi pitää ottaa myös huomioon eri nopeuksilla
kulkevien molekyylien takia. Eri nopeudet tarkoittavat eri aallonpituuksia, jotka
vastaavat eri diffraktiokulmia. Koska ilmaisin tallentaa summan vastaavasti ve-
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nytetyistä tai puristetuista diffraktiokuvista, interferenssikuvio katoaisi ilman pit-
kittäistä koherenssia. Toisin kuin avaruudellisessa koherenssissa, pitkittäinen ko-
herenssi ei kasva vapaan lennon aikana. Näin ollen tätä koherenssia parannetaan
kokeessa nopeusvalitsimen avulla (kuva 4).

Nopeusvalitsimen avulla saadaan interferenssikuvioon näkyviin useampia mak-
simeja ja minimejä. Nopeuden hajoama saadaan arvosta ∆v/v ∼ 60% arvoon
∆v/v ∼ 17% eli nopeuden valitsin kasvattaa pitkittäistä koherenssia yli kolmen-
kertaiseksi. Saatu tulos on näkyvillä kuvassa 5. Ilman nopeudenvalitsinta interfe-
renssikuviosta tulee ulkonäöltään kuvan 3b näköinen.

Kuva 5: Interferenssikuvio kun v = 117m/s ja ∆v/v ∼ 17% [11].

Huomaamisen arvoista on, että nopeudenvalitsimella voidaan valita hitaasti
kulkevia molekyylejä. Kun valitaan molekyylejä joiden nopeus on keskimäärin
120 m/s, de Broglien vastaava aallonpituus on 4.6 pm. Tällä suuremmalla aallon-
pituudella diffraktiohuippujen välinen matka kasvaa.

Tärkeää tässäkin kokeessa on, että interferenssikuvio on muodostunut yksit-
täisistä partikkeleista. Kokeessa ei ole interferenssiä kahden tai useamman partik-
kelin välillä kokeen teon aikana.

4 Moderneja kokeita

4.1 Einstein ja Bohr väittelee
Lokakuussa 1927 elektroneja ja fotoneja käsittelevässä konferenssissa Albert Eins-
tein ilmaisi olevansa syvästi huolissaan siitä, missä määrin kausaalisuus tilan ja
ajan suhteen hylättiin kvanttimekaniikassa [12]. Myös Niels Bohr oli paikalla
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konferenssista ja tämän jälkeen Einsteinin ja Bohr väittelivät kvanttimekaniikan
luonteesta useaan kertaan. Koska käsittelemäni modernit kokeet saavat pohjansa
Einsteinin ja Bohrin välillä käydyistä kuuluisissa väittelyissä keskustellusta aja-
tuskokeesta, katson tarpeelliseksi tarkastella asiaa hieman tarkemmin. Erityisessä
tarkastelussa on Einsteinin ehdottama ajatuskoe liikemäärän siirtymisestä kappa-
leesta kaksoisrakoon.

Einstein väitti, että pitäisi olla mahdollista määrittää kumman raon läpi jo-
kainen yksittäinen hiukkanen kulkee mittaamalla liikemäärän siirtymistä hiukka-
sesta rakoon, hävittämättä interferenssikuviota. Ajatuskokeen rakosysteemi löy-
tyy kuvasta 6. Tässä ajatuskokeessa kaksoisrako D2 asetetaan jousen Sp päähän,
joka sallii kaksoisraon liikkumisen partikkelin törmätessä siihen. Raot S ′2 ja S ′′2
ovat etäisyydellä a toisistaan ja a on huomattavasti pienempi kuin etäisyys d eli
etäisyys D1:n ja D2:n välillä. D2:n saama liikemäärä riippuu siis siitä kulkeeko
partikkeliS ′2 vai S ′′2 kautta. Näin ollen partikkelin paikka voidaan määrittää sen
kulkiessa raon läpi. [13]

Kuva 6: Einsteinin ajatuskokeen idea [13]. Kuva alunperin otettu M. Jammerin
kirjasta The Philosophy of Quantum Mechanics (John Wiley & Sons, New York,
1974).

Bohr vastasi, että myös raot käyttäytyvät kvanttimekaniikan lakien mukaan.
Kokeessa odotetaan liikemäärän siirtymistä kaksoisrakoon kummankin raon läpi
mentäessä. Epätarkkuusperiaate kuitenkin joko kieltää partikkelin reitin määrityk-
sen tai ilmaisee epätarkkuuden kahden mahdollisen reitin pituudessa. Näin ollen
interferenssikuvio katoaa riippuen onko kaksoisraon alkuperäinen liikemäärä tai
paikka tiedossa. Modernissa mielessä Bohr siis sanoo, että ei voida vetää rajaa in-
terferenssin aiheuttavan partikkelin (kvanttimekaaninen) ja rakosysteemin (klassi-
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nen) välille. Rakosyysteemikin on osa kvanttimekaanista systeemiä ja käyttäytyy
sen lakien mukaan. [14]

Seuraavissa kappaleissa tarkastelen kahta koetta, jotka saavat pohjansa tässä
väittelyssä Einsteinin ehdottamasta ajatuskokeesta.

4.2 Liikemäärän siirtyminen vapaasti leijuvaan kaksoisrakoon
[14]

Eräs moderni versio Einstein Bohr väittelyjen ajatuskokeesta on L. Ph. H. Sch-
midtin, J. Lowerin, T. Jahnken, S. Schößlerin, M. S. Schöfflerin, A. Menssen, C.
Lévêquen, N. Sisouratin, R. Taïebin, H. Schmidt-Böckingin ja R. Dörnerin vuon-
na 2013 julkaistu koe.

Alkuperäisen ajatuskokeen hengen mukaan tässä kokeessa mitataan sekä raon,
että partikkelin liikemäärä. Vertaamalla mitattua dataa semiklassisiin ja kvantti-
mekaanisiin laskelmiin huomataan, että jopa mikroskooppisille raoille klassinen
rakodynamiikan mallintaminen voi olla sopivaa. Tämä silloin, jos liikemäärän
siirtymistä partikkelista rakoon ei kohdella yhteensopivasti klassisen mekaniikan
kanssa.

(a) (b)

Kuva 7: Kuvassa (a) on kaksiulotteinen rako ja kuvassa (b) on HD rako [14].

Että tämä koe kytkeytyy alkuperäiseen ajatuskokeeseen, pitää tarkastella ku-
vasta 7a löytyvää kaksiulotteista vertausta. Toisin kuin yksiulotteisessa tapauk-
sessa, kaksiulotteisessa versiossa liikemäärän siirtyminen voi aiheuttaa pyörimis-
tä myötä- tai vastapäivään x − y tasossa. Kuitenkin tälle makroskooppiselle kak-
soisrakojärjestelylle, interferenssikuvio muodostuu pystysuorista viivoista.
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Oikeassa kokeessa makroskooppinen kaksoisrakojärjestely on korvattu vapaas-
ti leijuvilla vety-deuterium molekyyleillä ja tarkkaillaan heliumatomien diffrak-
tiota. Kuvassa 7b näkyy periaatteellinen esitys kokeesta. Ammuksina käytetään
siis helium-atomeja ja kaksoisrako korvataan HD+-ionin ytimellä. Koska mole-
kyyliraon massa on verrattavissa jokaisen yksittäisen ammuksen massaan ja mas-
saero H ja D ydinten välillä on huomattava, interferenssikuvion vääristyminen on
odotettavissa raon rotaatiotilojen takia.

Voisi olettaa, että molekyylirakojen molekyylien pitäisi asettua linjaan, että
interferenssikuvio havaitaan. Näin onkin, mutta rakojen ei tarvitse olla etukä-
teen orientoituneita samalla tavalla. Kaikista satunnaisesti orientoituneista HD-
molekyyleistä valitaan vain ne, joista vasemman puoleisella detektorilla havaitaan
H ja oikeanpuoleisella D. Sitten voidaan jälkikäteen valita molekyylien orientaatio
mittaamalla niiden atomien fragmentaatioden emissiokulmia. Kun otetaan huo-
mioon myös kineettisen energian vapautumisen (KER = kinetic energy release)
molekyylien erottumisessa ja ydinten välinen etäisyys eroamisen hetkellä, voi-
daan tutkia interferenssiä hyvin määritellyille rakojen erolle. Käytännössä mitä
suurempi KER sitä lähempänä molekyylit olivat toisiaan alkuperin.

Tämä koe tehdään käänteisellä liikeopilla eli nopea molekyylisäde, joka muo-
dostaa “raot”, törmää heliumkaasukohteen kanssa. HD+-ionit kiihdytetään 30 keV
energiaan ennen kuin ne törmäävät heliumatomeihin. Jos heliumatomit kiihdytet-
täisiin samaan nopeuteen kuin HD+-ioneilla on 30 keV:n energialla, heliumin aal-
lonpituus olisi tällöin noin 0.08 pm. H ja D fragmentaatiot muodostuvat varauk-
sen siirtymisen seurauksena ja niitä mitataan reaktioalueen takana olevilla aika- ja
paikkaherkillä ilmaisimilla. Näin voidaan päätellä niiden liikemäärä ja raon geo-
metria törmäyshetkellä. He+-ionien liikemäärä mitattiin kylmän kohteen rekyyli-
ioni liikemäärä spektroskopialla (cold target recoil ion momentum spectroscopy).
He+- ionit muodostavat interferenssikuvion törmäyksen kanssa kohtisuorassa ole-
valla tasolla.

Sironneen heliumin interferenssikuvio on kuvassa 8a. Kuvassa x-akseli vastaa
fragmentaation suuntaa, H:n ollessa oikealle. Kokeessa on valittu kaksi KER:n
aluetta, jotka vastaavat tiettyä ydinten välistä etäisyyttä (rakojen etäisyyttä). In-
terferenssikuvio on nyt käänteinen verrattuna optimaaliseen tapaukseen eli esi-
merkiksi verrattuna kappaleessa 3.2 käsiteltyyn elektroneilla tehtyyn kokeeseen
päämaksimi on nyt pääminimi. Interferenssin raidat ovat myös vääntyneitä, joka
johtuu molekyyliakselin koherentista pyörimisestä liikemäärän siirtymisen takia.

Makroskooppisella kaksoisrakojärjestelyllä (kuva 7a) on hyvin määritelty orien-
taatio ja rakojen erotus. Jos harkitaan mikroskooppisen molekyyliraon dynamiik-
kaa klassisesti ja ei oteta liikemäärän siirtymistä huomioon, HD molekyyli eroaisi
sidoksen akselin suuntaan ja fragmentaation suunta olisi sama kuin rako-akselin.
Odotettavaa olisi myös, että maksimit ja minimit kuvissa 8a-a ja 8a-b olisivat pys-
tysuorien viivojen kohdissa toisin kuin saatu vääntynyt kuvio, joka kokeessa saa-
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(a) (b) KER = 1-2 eV.

Kuva 8: Kuvassa (a) on esitetty kokeellinen interferenssikuvio (a,b) ja kvantti-
mekaaninen malli (c,d) kahdella eri KER:llä. Kuvassa (b) on H sirottajana (a), D
sirottajana (b), a:n ja b:n keskiarvo (c) ja liikemäärän jakautuminen tasaisesti H:n
ja D:n välille (d). [14]

tiin. Tämä näyttää, että liikemäärän siirtyminen on tässä tapauksessa oleellista.
Kvanttimekaanisesta näkökannasta molekyylirako HD+ sisältää epäkoheren-

tin vibraatio- ja rotaatioviritystilojen superposition. Epäkoherenttius johtuu siitä,
että kokeessa tarkastellulla HD+ molekyylijoukolla on jakauma toisistaan riippu-
mattomia rotaatio- ja vibraatiotiloja. Tässä mallinnus rajataan HD+ molekyylei-
hin, jotka olivat alun perin rotaatioperustilassa.

Kaikissa lähestymistavoissa diffraktoitunutta aaltoa kuvataan molekyyliraon
ytimien superpositiolla. Avainero kuitenkin on tapa, jolla liikemäärä siirtyy am-
muksesta molekyylirakoon.

Ensimmäinen käytetty lähestymistapa käyttää semi-klassista kuvausta (eli he-
liumia ajatellaan aaltona) fragmentoitumien liikeradoille. Liikemäärän siirtymisen
oletetaan kohdistuvan joko H tai D atomiin. Vaikka aalto siroaa samanaikaisesti
molemmista atomeista, liikemäärän siirtyminen tapahtuu vain toisessa. Tämä joh-
taa molekyylin sisäisen akselin pyörimiseen myötä- tai vastapäivään. Pyörimisen
aste ja suunta, jotka riippuvat tietenkin siirtyneestä liikemäärästä ja kumpi atomi
sen sai, lasketaan ratkaisemalla numeerisesti Newtonin liikeyhtälöstä suhteellinen
nopeus molekyylien fragmenteille. Molekyylirakojen orientaatio sironnan hetkel-
lä voidaan päätellä ja interferenssikuvio laskea. Interferenssikuvio lasketaan sum-
mana kahdesta saadusta kuviosta (vety sirottajana (kuva 8b-a) tai deuterium si-

17



rottajana (kuva 8b-b)). Näin saadaan kuvio, joka ei juurikaan muistuta kokeellista
kuviota (vertaa kuvia 8a-a ja 8b-c).

Toinen käytetty lähestymistapa pyrkii Bohrin vastauksen mukaiseen ajatteluun
eli rakojakin kohdellaan kvanttimekaanisesti. Tämä johtaa kolmen kytketyn par-
tikkelin systeemiin (H, D ja sironnut heliumi). Tämä systeemi voidaan ratkaista
vain käyttämällä approksimaatioita. Koska suljetun systeemin kokonaisliikemää-
rä säilyy, kaksoisraon massakeskipisteen liike vastaa sironneen partikkelin liike-
määrän muutosta. Näin ollen kvanttimekaaninen tarkastelu tarjoaa uutta tietoa,
joka saadaan kahden sirontakeskuksen suhteellisesta liikkeestä. Sirontakeskuksen
suhteellinen liike tarkoittaa sitä, että sirontatapahtuma saa ydinten välisen etäi-
syyden joko pitenemään tai lyhenemään. Sirontatapahtuma saa myös molekyylin
pyörimään myötä- tai vastapäivään. Kvanttimekaaninen malli ei siis erota ydinten
liikettä toisistaan vaan voidaan tarkastella massakeskipisteen liikettä.

Voidaan olettaa, että sirontaan molekyylikeskuksessa liittyy paikallinen liike-
määrän siirto. Tämä tarkoittaa, että liikemäärän siirron ja molekyyliä kuvaavan
aaltofunktion välillä on yhteys. Sironneen partikkelin ulos menevä aalto on kah-
den sirontakeskuksen koherentin superposition ansiota. Vastaavasti aaltofunktio
sironnan jälkeen kuvaa molekyylin venymistä tai tiivistymistä sekä sen rotaa-
tion virittymistä myötä- tai vastapäivään. Aaltofunktio sironnan jälkeen riippuu
vain ydinten välisestä etäisyydestä ja systeemiin siirtyneestä liikemäärästä. Tästä
kvanttimekaanisesta käsittelystä saadaan koetta vastaava interferenssokuvio (ku-
vat 8a-c ja 8a-d).

Lopuksi voi miettiä onko mahdollista ajatella koherenttia liikemäärän siirtoa
klassisen mekaniikan avulla. Tämä tutkimus kertoo, että jos oletetaan liikemäärän
jakautuvan tasaisesti molempien kaksoisraon ydinten välille (kuva 8b-d), löytyy
ilmiölle vastine klassisessa maailmassa. Tällöin liikemäärän siirtyminen jakautuu
sirontakeskusten välille vaikka klassisesti ajatellen sirontaelementtejä on vain yk-
si. Tietoa siitä, "kumman raon läpi" He-atomi kulki, ei ole nyt saatavilla.

4.3 Einstein-Bohr ajatuskoe molekyylitasolla [15]
Toinen hyvä esimerkki modernista versiosta ajatuskokeesta on Xiao-Jing Liun,
Quan Miaon, Faris Gel’mukhanovin, Minna Patasen, Oksana Travnikovan, Chris-
tophe Nicolasin, Hans Årgenin, Kiyoshi Uedan ja Catalin Miron vuonna 2014
julkaistu koe.

Tämä koe perustuu resonanssissa tehtyyn O2 molekyylien röntgenionisointiin
käyttäen synkrotronisäteilyä ja huippuluokan laitteistoa. Tämä tarjoaa mahdol-
lisuuden tutkia liikemäärän siirtymistä emittoituneen Auger elektronin ja hyvin
keveiden mikroskooppisten rakojen välillä. Avainominaisuus tässä kokeessa on
mahdollisuus erottaa liikemäärä, jonka kukin rako saa, uudenlaisen symmetrian
rikkovan mekanismin avulla. Todella nopean röntgensäteillä aiheutetun molekyy-
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lin atomien eroamisen aikana, symmetria rikkoutuu ennen mitään havaintoja joh-
tuen paikasta riippumattomasta liikemäärän siirtymisestä emittoituvan elektronin
ja hajoavan molekyylin välillä.

Tässä kokeessa esitellään symmetrian rikkoutuminen O+
2 kationien hajoami-

sessa mittaamalla irtoavan O+-ionin liikemäärä suhteessa irtoavaan elektronin lii-
kemäärään. Ioni ja elektroni voivat kulkea joko samaan suuntaan tai päinvastaisiin
suuntiin. Tämän Dopplerin siirtymän avulla saadaan siis tieto, kumman raon kaut-
ta hiukkanen kulkee ja tämän tiedon seurauksena interferenssikuvio häviää. Näin
tämä koe tuottaa kokeellisen ja sitä vastaavan teoreettisen kannatuksen, että liike-
määrän siirto nopean fotoelektronin ja atomiraon välillä määrittää elektronin rei-
tin Dopplerin merkin avulla ja tuhoaa interferenssikuvion Bohrin komplementää-
risyyden mukaisesti. Dopplerin merkki riippuu alkuperäisestä suunnasta ja kertoo
kummasta happiatomista elektroni lähti.

Auger-elektronin emissio, joka johtaa liikemäärän siirtoon kaksoisraolle (hap-
piatomi), tapahtuu neutraalin O2 molekyylin ennalta valitussa elektronisesta tilas-
ta. Tässä tilassa K-kuoren elektroni nostetaan tyhjälle orbitaalille, joko hajoavaan
tilaan tai sidottuun Rydbergin tilaan. Valinta näiden tilojen välillä saavutetaan yk-
sinkertaisesti muuttamalla röntgensäteilyn taajuutta. Sisäkuorelta viritetyn mole-
kyylin symmetria säilyy molemmissa tapauksissa ja sisäkuorella oleva aukko de-
lokalisoituu.

Elektroni-ydin aaltopaketit kehittyvät hyvin eri tavalla sidotussa ja hajoavas-
sa sisäkuorelta viritetyssä tilassa. Tämän kehittymisen aikana systeemi purkautuu
lopulliseen hajoavaan tilaan Auger-elektronin emissiolla, joka havaitaan samaan
aikaan kuin fragmentti-ionit. Rydbergin tilan tapauksessa Auger emissio tapahtuu
lähellä atomien välisen etäisyyden tasapainoa, synnyttäen mittakaavaan Auger-
spektriin molekyylivyön (molecular band). Hylkivässä tilassa Auger purkautumi-
nen tapahtuu milloin tahansa, kun happiatomit lentävät erilleen. Aikaiset hajoa-
miset synnyttävät tässäkin molekyylivyön. Myöhäisille Auger hajoamisille kaksi
happiatomia ovat jo niin kaukana toisistaan, että ne etenevät hajoavassa sisäkuo-
relta viritetyssä tilassa lähes vapaasti. Ne ovat kuitenkin koherentissa tilassa delo-
kalisoituneen sisäkuoren aukon takia. Nämä myöhäiset Auger hajoamiset johtavat
terävien atomiviivojen syntymään Auger-elektroni spektrissä.

Oikealle tai vasemmalle kulkevien O+-ionien liikemäärän mittaus sallii joh-
topäätöksen, että energiat vasemmalla (O+O) ja oikealla (OO+) ovat erisuuret,
jolloin symmetria rikkoutuu. Tästä syystä mittaukset tarjoavat kaksi järjestelyä
kvanttiraoille. Ensimmäinen järjestely on kytketyt raot, jotka vastaavat spektrin
vöitä tuottaen interferenssiviivoja, kun elektronin emissio tapahtuu lähellä tasa-
painoetäisyydellä (kuvat 9 a ja b). Toinen järjestely on itsenäisesti liikkuvat raot,
jotka vastaavat vyötä ilman interferenssiviivoja, kun elektronin emissio tapahtuu
hajonneesta raosta (kuvat 9 c ja d).

Liikemäärän siirtyminen on laadullisesti erilainen molekyylivyön ja atomivii-
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Kuva 9: Einstein-Bohr ajatuskokeen periaate [15].

vojen alueille. Koska jälkimmäinen muodostuu kaukana tasapainosta, missä ke-
mialliset sidokset ovat heikot, elektronin irtoaminen oikealla olevasta hapesta ei
vaikuta vasemmalla olevaan happeen ja päinvastoin (kuvat 9 c ja d).

Resonanssissa tapahtuvaa Auger-hajoamista kuvataan tässä kokeessa ensim-
mäistä kertaa perinteisillä interferenssikuvioilla, jotka löytyvät kuvasta 10. Kuvat
a - c liittyvät molekyylivyön sidotun sisäkuorelta viritetyn tilan hajoamiseen. Ku-
vat d - f liittyvät myöhäiseen Auger hajoamiseen, joka aiheuttaa spektrien teräviä
atomiviivoja.

Määritellään kulma θ elektronin ja ionin liikemäärien väliseksi kulmaksi. Tär-
keä huomio on, että Dopplerin siirtymä vaikuttaa ionin energiaan. Siirtymä tekee
vasemman (θ = 180◦ eli cos θ = −1) ja oikean (θ = 0◦ eli cos θ = 1 ) energioista
huomattavan erikokoiset (∼ 1 eV). Elektronidetektori on asetettu kulmaan 0◦ ja
ionidetektori kulmaan 180◦. Jos elektroni lähtee elektronidetektoria kohti lentä-
västä happiatomista, sen energia on suurempi kuin elektronidetektorilta pois len-
tävästä happiatomista lähtevän elektronin. Tällä tavalla saadaan siis vasen (O+O)
ja oikea (OO+) puoli erotettua toisistaan vastakkaisten Dopplerin siirtymien takia.
Näin saadaan tieto kumman raon läpi kuljettiin ja seurauksena koherenssi O+:n ja
OO+:n välillä häviää ja O+

2 kationien symmetria rikkoutuu liikemäärän siirron
epäsymmetrisyyden takia. Myös Youngin interferenssikuvion puuttuminen tukee
symmetrian rikkoutumista (kuva 10f).

Interferenssikuvion katoaminen johtuu reitin määrityksestä. Määritys ei ta-
pahdu paikan mittauksilla vaan atomirakojen energiamerkillä (Dopplerin merk-
ki). Atomiraot ovat "auki" yksinomaan sisäkuorelta viritetyn tilan aikana. Aika-
energia epätarkkuusperiaatteen mukaan, heti kun halutaan erottaa atomiraot toi-
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Kuva 10: Ylemmällä rivillä virittynyt tila on sitova. Alemmalla rivillä systeemi
hajoaa kokonaan ennen kuin mitään tapahtuu (myöhäinen Auger emissio). Kukin
piste kartalla kuvaa yhtä (elektroni, ioni)-paria siten, että elektronin liike-energian
määrittää y-koordinaatin ja ionin liikemäärästä päätellyn molekyyliakselin orien-
taation ja elektronin välisen kulman kosini x-akselin. Kaksiulotteisten karttojen (a
& b, d & e) projektiot x-akselille näkyvät kuvissa c ja f. [15]

sistaan, energian mittaustarkkuuden pitäisi olla pienempi kuin Dopplerin siirty-
mä.

Laadullisesti erilainen fyysinen kuva määrittää Auger siirtymät, jotka tapahtu-
vat tasapainogeometrian lähellä. Siellä atomien välinen vuorovaikutus on vahva ja
elektronin liikemäärän siirto jaetaan molekyylille tasaisesti, samalla tavalla kuin
kappaleen 4.2 kokeessa. Tämä vastaa kuvien 9 a ja b tilannetta ja tässä tapauksessa
liikemäärän siirto ei riko symmetriaa.

Tarkkuuden takia kannattaa huomauttaa, että symmetria rikkoutuu molekyy-
livöidenkin tapauksessa, varauksen lokalisoitumisen ja ionien havaitsemisen seu-
rauksena. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tilanteen analyysiin, sillä se tapahtuu huo-
mattavasti myöhemmin kuin Auger-elektronin emissio.

5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Youngin kaksoisrakokoe (kappale 3.1) on historiallisesti hyvin merkittävä, sillä se
osoitti valon olevan aaltoliikettä. Se on myös varmaankin tunnetuin kaksoisrako-
koe ja sen idea toimii pohjana kaikille vielä nykyäänkin tehtäville kaksoisrakoko-
keille.
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Elektroneilla tehty kaunein koe (kappale 3.2) on ensimmäinen kaksoisrako-
koe, joka esitti elektronien interferenssikuvion muodostumisen elektroni kerral-
laan. Tämä koe ei ole siis vain kaunis vaan myös historiallisesti sekä aalto-hiuk-
kasdualismin kokeellisen perustan kannalta todella merkittävä.

Fullereeneilla tehdyt kokeet (kappaleen 3.3 kaksi koetta) näyttävät, että aalto-
hiukkasdualismi pätee myös suurilla molekyyleillä. Omasta mielestäni koe fulle-
reeneilla on mielenkiintoinen, sillä sen avulla lähemmäksi päästään makroskoop-
pista maailmaa.

Käsittelin vielä kaksi modernia kaksoisrakokoetta, joiden pohja löytyy kuu-
luisista Einsteinin ja Bohrin välillä käydyistä väittelyistä (kappale 4.1). Mitä näi-
hin moderneihin kokeisiin tulee niin kappaleessa 4.2 käsitelty HD molekyyliraol-
la tehty koe näytti vain sen, että jos interferenssikuvio havaitaan, ei paikkatietoa
voida selvittää. Kappaleen 4.3 happimolekyylikoe sen sijaan esittää sekä interfe-
renssikuvion ja että interferenssikuvio häviää, jos paikkatieto on saatavilla.

Ongelma aalto-hiukkasdualismista ja hiukkasen reitin selvityksestä kaksois-
rakokokeessa on aivan kvanttimekaniikan sydämessä. Kaksoisrakokokeet ovat to-
della ihmeellisiä siinä miten ne pystyvät suhteellisen yksinkertaisella välineistöllä
ja periaatteilla antamaan meille varsin vallankumouksellisen tuloksen.

Jos verrataan moderneja kokeita eri hiukkasilla tehtyihin kokeisiin, on kokei-
den näennäinen eleganttius voinut hieman kärsiä tutkittavan asian vaikeuden kas-
vaessa. Koejärjestelyiden vaikeuden ja monimutkaisuuden takia modernit kokeet
eivät ole aivan niin helposti ymmärrettäviä kuin edeltäjänsä, mutta modernien ko-
keiden tulosten vakuuttavuutta ei käy kieltäminen. Ne onnistuvat mielestäni luo-
maan varsin hyvän kokeellisen version tuosta kuuluisasta Einsteinin ajatuskokees-
ta ja antavat näin tuolle jo lähes vuosisadan vanhalle keskustelulle uutta elämää.
Tämä niillä on etuna verrattuna kappaleen 3 kokeisiin, sillä vaikka Youngin koe ja
kaunein koe edustavat todella merkittäviä osia fysiikan historiasta, ne ovat kuiten-
kin juuri sitä – osa historiaa. Historia on tietenkin todella tärkeää, mutta mielestäni
siitä pitää siis poimia ne tiedonpalat, jotka auttavat meitä oppimaan jotain uutta
tulevaisuudessa.

Henkilökohtaisesti pidän ehkä kappaleen 3 kokeista hieman enemmän. Luu-
lisin että syynä tähän on yksinkertaisesti se, että niiden konseptit ovat minulle
tutumpia omista opinnoistani. Kun jatkan syventäviin opintoihin ja mahdollisiin
jatko-opintoihin, voi mieleni muuttua samalla, kun ymmärrykseni modernien ko-
keiden konsepteista syvenee. Tästä huolimatta ajattelen, että mahdollisuus siitä
mitä voimme oppia, on jännittävämpi kuin se mitä olemme jo oppineet.
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