Yhden fotonin kaksoisrakokoe – laaja versio
F2k-laboratorio

Ohjeessa oletetaan, että olette katsoneet YouTubesta johdantovideon Kvanttifysiikan perusteita: Kaksoisrakokoe
yhdellä fotonilla. Jos ette ole katsoneet videota, kysykää lisäohjeita.

1 Laitteisto
Tutustukaa laitteistoon. Älä kuitenkaan 1) koske laitteen sisäosiin, 2) muuta valonlähteen tai
mittareiden säätöjä tai 3) avaa/sulje kantta ilman ohjaajan lupaa, ellei ohjeessa niin neuvota.
Kytkekää laitteen virta päälle jatkojohdosta. Asettakaa valonlähteeksi laser valonlähteen säätimistä
(laitteen ulkoseinässä vasemmalla säädin, jonka asennot ovat BULB ja LASER).

2 Kokeen tavoite
Suoritamme ensin klassisen kaksoisrakokokeen ja sitten kvanttifysikaalisen yhden fotonin
kaksoisrakokokeen.
Klassisessa kokeessa tavoitteena on havainnoida valon interferenssiä ja mitata kaksoisrakokuvion
intensiteettimaksimien välinen etäisyys (eli: mihin punaiset viivat tulevat?).
Yhden fotonin kokeessa käytämme heikkoa valolähdettä ja herkempää valomittaria (se mittaa
yksittäisiä fotoneita). Intensiteetin sijaan mittaamme mittariin osuneiden fotonien lukumäärää.
Tavoitteena on selvittää, voiko interferenssiä tapahtua, jos valona on silminnähtävän laservalon
sijaan yksittäiset, rakoa kohti liikkuvat fotonit.
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3 Havaintoja omin silmin
Käytä pöydällä olevaa T-kirjaimen muotoista pahvinpalaa seurataksesi, miten valo kulkee
kanavassa. Aseta pahvinpala eri kohtiin laitteen sisällä (koskematta rakoihin tai valonlähteisiin). Jos
ympäristö on liian kirkas, sammuta katosta valoja. Voit myös liikutella blokkerirakoa pyörittämällä
sen säädintä.
Mitä valolle tapahtuu, kun se kulkee lähderaon läpi?

Tutkitaan nyt, mitä valolle tapahtuu sen kulkiessa kaksoisraon läpi. Huomaa, että mitä pidempi
matka on kaksoisraon ja pahvinpalan välissä, sitä isompana näet syntyneen kuvion. Pahvia voikin
pitää aivan valokanavan loppupäässä.
Kokeilkaa liikuttaa blokkeria niin, että saatte kaksoisrakokuvion syntymään. Miten selitätte kuvion
syntymisen?

4 Millimetrisäätimien käyttö
Muistele, mikä on molempien liikuteltavien rakojen tarkoitus.
Kokeile käännellä säätimiä ja harjoittele merkintöjen lukemista. Alla oleva kuva voi auttaa.

Millimetrisäätimet. Yksi kokonainen pyöräytys vastaa puolta millimetriä. Ei-pyörivä asteikko kertoo kokonaiset ja puolikkaat
millimetrit. Pyörivä asteikko jakaa puolikkaan millimetrin 50 osaan. Kuvalähde: TeachSpin.

Kokeile ja selvitä: Millä välillä blokkeriraon säädön täytyy olla, jotta kaksoisrakokuvio näkyy?

__________ mm - __________ mm
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5 Klassinen kaksoisrakokoe
Laitteen sisällä, mittausraon takana, on fotodiodi (≈aurinkopaneeli). Fotodiodissa syntyvää virtaa
mittaamalla voidaan määrittää valon kirkkaus. Mittaustulos saadaan teknisistä syistä voltteina.
Voittekin nyt tutkia kaksoisrakokuviota mittausrakoa siirtämällä. Volttimittarina käytämme
oskilloskooppia, sillä sen piirtämää viivaa on kätevämpää seurata silmillä kuin yleismittarin näytön
numeroita. Mittari on kalibroitu siten, että tulokset ovat muutaman voltin mittaluokkaa.

Määrittäkää nyt, missä kohdin ovat kuvaan merkityt intensiteettimaksimit ja –minimit (A-I).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sulkekaa nyt toinen
kaksoisraon raoista
blokkaajan avulla.

Mitatkaa intensiteetti kohdissa
A-I uudelleen ja hahmotelkaa
samalla kuvaajan muoto
viereiseen koordinaatistoon.

3

6 Mittaus yhdellä fotonilla
Jotta fotodiodissa syntyy mitattavissa oleva virta, diodiin on osuttava 1012 fotonia sekunnissa (tämä
voitaisiin määrittää virrasta yhtälöllä E = hf). Tarvitsemme heikompaa valoa, jotta voimme mitata
yksittäisiä fotoneita. Pyytäkää ohjaajaa tekemään laitteeseen tarvittavat asetukset.

Valonlähteeksi on vaihdettu himmeä vihreä lamppu. Sen tuottamasta valosta voidaan määrittää, että
on äärimmäisen harvinaista, että kaksoisraossa kulkee useampi kuin yksi fotoni kerrallaan. Toisin
sanoen voimme nyt toistaa edellisen kokeen käyttäen valona yksittäisiä fotoneita.
Mittarinamme on valomonistinputki, joka on hyvin herkkä valomittari. Sen toiminta perustuu
valosähköiseen ilmiöön. Mittariin on kytketty pulssilaskuri. Pulssilaskuri on pieni erillinen laite
pöydällä. Sen säätöjä ei tarvitse muuttaa. Pulssilaskuri naksahtaa joka kerta, kun se mittaa
yksittäisen fotonin. Voittekin nyt kuunnella fotonihavaintojen taajuutta. Kun painatte MANUALvipua alaspäin, laskuri laskee yksittäisiä fotoneja 10 sekunnin ajan.

Asettakaa nyt kaksoisrako auki ja laittakaa mittausrako edellä mittaamaanne x-arvoon E. Montako
osumaa saatte 10 sekunnissa? Toistakaa tätä muutaman kerran ja kirjatkaa arvot ylös. Montako
prosenttia eroa on suurimman ja pienimmän tuloksen välillä?

Kaksoisraon ollessa avoimena mitatkaa fotonien osumien lukumäärää eri kohdissa. Merkatkaa
tulokset tietokoneella olevaan mittauspohjaan. Mittauspohjan voi myös ladata omalle koneelle:
bit.ly/fotonikoe
(Jos tarvitsette datan talteen eikä teillä ole tietokonetta, voitte kirjata datan työohjeen sivulla 6 olevaan taulukkoon.)

Miten selitätte havaintonne? Millä tavalla fotoni kulkee kaksoisraon läpi? Keskustelkaa.

Olette nyt suorittaneet kokeen. Voitte halutessanne lukea lisätietoa seuraavilta sivuilta. Ennen kuin
lähdette työpisteeltä, pyytäkää ohjaajaa asettamaan laite tavalliseen mittaustilaan. Kiitos!
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Liite: Lisäpohdintaa kiinnostuneille – kvanttifysiikan alkeita
Mikä oikeastaan on fotoni? Mitä tarkoittaa ”fotonin taajuus f” fotonin energian yhtälössä E=hf
Onko mielestäsi perusteltua käyttää aalto- ja hiukkasmallia valosta yhden ja saman
tutkimuksen/kokeen toteutuksessa? Mitä ylipäätään valo- ja hiukkasmalli tarkoittavat?
Klassisesti ajatellen fotonin tulisi kulkea yksinkertaisesti jommastakummasta raosta ilman
minkäänlaista interferenssiä. Näin ei kuitenkaan tapahdu, joten ajatus fotoneista jonkinlaisina
pieninä ”palloina” ei voi pitää paikkaansa. Aivan ensikosketusta asiaan voi saada seuraavalla
ajatuksella, joka ei vielä vaadi kvanttifysikaalisen matematiikan tuntemista. Selitystä on
yksinkertaistettu, jotta kokonaisuudesta olisi helpompi saada otetta.
Kaikki aine ja energia koostuu aaltofunktioista. Aaltofunktion voi ajatella olevan
”maailmankaikkeuden tapa pitää kirjaa” siitä, missä esim. atomi tai fotoni on. Olisi hieman
tarkempaa sanoa, että atomit ja fotonit ovat aaltofunktioita, mutta voimme miettiä tätä ”kirjanpitoa”.
Alla on yksinkertainen visualisaatio tästä ideasta. Kuvaajaan on piirretty hiukkasen aaltofunktio
Ψ(x). ”Aaltofunktiokirjanpitoa” luetaan näin: funktion arvo korotetaan toiseen potenssiin ja sitten
jaetaan tietyllä luvulla. Näin saadaan todennäköisyyden sille, että hiukkanen havaitaan kyseisessä
kohdassa, jos suoritetaan mittaus jossa hiukkasen paikan täytyy määrittyä.
Toisin sanoen nykykäsityksen mukaan jokainen hiukkanen on aaltomainen funktio. Kun se
vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa (esim. herkän mittarin kanssa), havaitaan jossain tietyssä
pisteessä hiukkasmainen olio. Hiukkanen jotenkin ”lokalisoituu”, eli yhtäkkiä sillä onkin
yksiselitteinen paikka. Näin syntyy illuusio siitä, että hiukkanen aina olikin joku pieni pallo.
Yhden pallon sijaan kuvaajaan onkin piirretty useita palloja, jotka kuvaavat hiukkasen eilokalisoitunutta luonnetta. Sillä ei siis ole tarkkaa paikkaa ”ennen kuin on ihan pakko”.
Aaltofunktio voi kulkea molempien rakojen läpi, ja siksi fotoni voi interferoida itsensä kanssa.
Vasta valomittari pakottaa fotonin ”päättämään”, missä se on. Lukio-oppikirjoissa tämä
ilmaistaisiin niin, että olio on ”sekä aalto että hiukkanen”, vaikka kyse onkin aina aaltofunktioista.
Eräs avoimia kysymyksiä fysiikassa on, miksi hiukkanen kuitenkin aina mitataan yhdessä paikassa.
Keskeisiä teorioita ovat mm. Kööpenhaminan tulkinta (aaltofunktion romahtaminen) ja
Everettiläinen tulkita (on olemassa useita maailmankaikkeuksia). Näiden keskeinen ero liittyy
kysymykseen siitä, miten ja miksi klassinen maailma ja kvanttimaailma toimivat eri tavoin.
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Liite: Lisäpohdintaa – kaksoisrakokokeen matematiikkaa
x (mm)
Kaksoisrakokuvion maksimien sijainteja kuvaa yhtälö
𝑛 𝜆 = 𝑑 sin 𝜃𝑛 ,
missä n = monesko maksimi, 𝜆 = aallonpituus, d = kaksoisraon rakojen välinen
etäisyys 0,3556 mm, ja 𝜃𝑛 maksimia vastaava kulma. Maksimit siis syntyvät
kohtiin, joissa aallot ovat samassa vaiheessa. Käytännössä yhtälö sanoo:
Keskellä kuviota on ”nollas” maksimi. Ensimmäiset sivumaksimit sijaitsevat
etäisyydellä, johon pidemmän matkan kulkeneella aallolla ylimääräistä matkaa
on juuri yhden aallonpituuden verran. Ylimääräinen matka lasketaan
trigonometrisesti. Näin saadaan kulma, jossa kyseinen maksimi on.

Yhtälön oikea puoli voidaan määrittää, kun aiemmin on määritetty maksimien
välinen etäisyys (ks. täyttämänne taulukko, jossa maksimit ja minimit A-I).
Lisäksi tiedetään kanavan pituus L = 49 cm. Näiden avulla voidaan määrittää
kutakin maksimia vastaava θ.
Näiden tekijöiden avulla voitaisiin määrittää valon aallonpituus, joka on n. 700
nm. Tämä vastaa hyvin havaittua punaista valoa.

Liite: Lisäpohdintaa kiinnostuneille – mittalaite
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Valomonistusputki (photomultiplier tube) on käytännössä metallilevy, josta valosähköisen ilmiön myötä
irtoaa elektroneja. (Vain 5-6% fotoneista irrottaa levystä elektronin, mutta tämä on huomioitu laitteiston
säädöissä). Irronnut elektroni löytää itsensä kiihdyttävästä sähkökentästä, joka sinkoaa sen suurella energialla
toiseen levyyn. Näin elektronit irrottavat seuraavasta levystä keskimäärin 4 elektronia kukin, ja nämä
lentävät taas seuraavalle levylle kiihtyen. Yhdeksän kierroksen jälkeen yhden fotonin mitätön energia on
”monistettu” (49 = 262144-kertaiseksi). Tämä sähköinen pulssi voidaan havaita. (Kvanttimekaaninen
huomio: tästä seuraa aaltofunktion romahdus / kietoutuminen mittalaitteen aaltofunktion kanssa. Siksi
saadaan fotonista joko havainto tai ei havaintoa.)
Valomonistusputken irrotustyö (muista valosähköinen ilmiö!) on n. 1,8 eV. Tässä käytetään vihreitä fotoneja
(550 nm), joiden energia on n. 2,3 eV. Siis elektronin energia irrotessa on vain 0,5 eV. Fotoelektroni voi
kulkea esim. 50 V kiihdytysjännitteen läpi, eli nyt sen energia olisi 50,5 eV. Tässä on käytetty hieman
suurempaa jännitettä. Lopulta, useiden ”monistusten” jälkeen, syntyy n. 20 mikroampeerin virta (ja esim. 50
ohmin vastuksen yli mitattaisiin tällöin millivoltin jännite). Signaalia vahvistetaan vielä erikseen ennen
pulssilaskuriin viemistä. Pulssilaskuri laskee jännitepulsseja. Näin voidaan havaita yksittäisiä fotoneita.
Vain osa valosta pääsee edes lähderaon läpi. Todennäköisyys sille, että tiettynä hetkenä laitteen sisällä
kulkevista fotoneista yksikään ei pääse valokanavan loppuun asti on 99,9997%. On vielä paljon
harvinaisempaa, että laitteen sisällä kulkisi samaan aikaan kaksi fotonia, jotka olisivat pääsemässä perille
asti. Käytännössä mittaamamme fotonit ovat siis saapuneet valokäytävän loppuun yksinään.
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