
 

 

 

 

Příloha 1 – Úvod do kvantové mechaniky 

 



He-Ne laser

Červený helium-neonový laser o výkonu 0,5 mW vysílá záření o vlnové délce
633 nm. Kolik fotonů proletí světelným paprskem za 1 sekundu?

Nápověda

Jak souvisí vlnová délka záření s energií jednoho fotonu? Jaký je vztah mezi
výkonem laseru a energií, kterou vysílá ve formě záření každou sekundu?

► Řešení nápovědy

Energie jednoho fotonu záření o vlnové délce  je rovna . Výkon laseru
odpovídá množství energie vyslané za jednotku času.

 

Řešení

Energie jednoho fotonu záření o vlnové délce  je rovna . Výkon laseru
odpovídá množství energie vyslané za jednotku času.

Energie vyslaná laserem za jednotku času musí být rovna celkové energii záření
nesené n fotony:

Odtud dostáváme

Odpověď

Za 1 s proletí světelným paprskem asi 16·1014 fotonů.



Elektronový mikroskop

Elektronový mikroskop dokáže rozlišit útvary o rozměrech řádově desetkrát
větších, než je vlnová délka použitých elektronů. Jistý takový mikroskop používá
elektrony urychlené na 10 keV. Jakou nejmenší strukturu dokáže rozlišit?

Nápověda

Jak spolu souvisí energie částice a vlnová délka odpovídající de Broglieovy vlny?

► Řešení nápovědy

Podle de Broglieovy hypotézy je každému volnému hmotnému objektu s hybností p

přiřazena rovinná monochromatická vlna o vlnové délce 

Jelikož mezi kinetickou energií a hybností částice platí vztah

můžeme psát

kde m je hmotnost částice a h Planckova konstanta.

 

Řešení

Mezi kinetickou energií částice E a vlnovou délkou λ odpovídající de Broglieovy
vlny platí vztah

kde m je hmotnost částice a h Planckova konstanta.

Dosazujeme hmotnost elektronu m = 9,11·10−31 kg. Vychází

Rozlišovací schopnost mikroskopu jde tedy nejníže k desetinám nanometru, což
jsou jednotky zvané ångström.

Odpověď

Rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu je řádově 10−10 m.

Odkaz



Pohrajte si s aplikací dostupnou na http://learn.genetics.utah.edu/.../cells/scale/
a zamyslete se nad tím, co je možné takovým elektronovým mikroskopem dobře
pozorovat.



 

 

 

 

Příloha 2 – Relace neurčitosti 

 



Mravenec v pohybu

Mravenec o hmotnosti (3,0 ± 0,1) mg dlouhý (6,0 ± 0,1) mm se pohybuje po rovné
cestičce rychlostí (20 ± 1) cm·s−1. Jaká je nejmenší nevyhnutelná neurčitost při
určování jeho polohy?

Nápověda 1

Z relací neurčitosti víme, že zpřesňování určení polohy částice vždy probíhá na
úkor přesnosti určení jiné veličiny. O kterou veličinu nebo veličiny se jedná?

Jaký tvar má příslušná relace neurčitosti?

► Řešení nápovědy 1

Přesnější určení polohy částice probíhá na úkor přesnosti informací o jejím pohybu.
Zvyšuje se tedy neurčitost rychlosti, hybnosti a kinetické energie částice (tyto tři
veličiny se dají navzájem jedna z druhé vyjádřit).

Vzpomenete si na konkrétní tvar nějaké takové relace neurčitosti?

► Řešení nápovědy 1

Relace neurčitosti pro polohu a hybnost má (v 1D) tvar .

Jako neurčitost hybnosti v tomto případě berte absolutní chybu určení hybnosti.

 

Nápověda 2

Co to je relativní chyba měření? Jak se přenáší relativní chyba z jedné veličiny na
druhou? Co když je jedna veličina součinem jiných dvou, které jsou zatíženy jistou
chybou?

► Řešení nápovědy 2

Relativní chyba je bezrozměrná veličina (často uváděná v procentech). Spočteme ji
jako podíl absolutní chyby při měření dané veličiny a naměřené hodnoty. Značíme
ji například písmenem η.

Je-li veličina C součinem veličin A a B, pak platí η(C) = η(A) + η(B).

 

Zápis

m = 3,0 mg hmotnost mravence
Δm = 0,1 mg absolutní chyba hmotnosti
l = 6,0 mm délka mravence
Δl = 0,1 mm absolutní chyba délky
v = 20 cm·s−1 rychlost mravence

Δv = 1 cm·s−1 absolutní chyba rychlosti
Δx = ? neurčitost polohy



Řešení

Pro vypočtení neurčitosti polohy Δx z relace neurčitosti

potřebujeme znát neurčitost hybnosti Δp. Za neurčitost hybnosti v tomto případě
považujme absolutní chybu určení hybnosti. Jelikož je hybnost mravence součinem
jeho hmotnosti a rychlosti, tj. p = m·v, platí pro relativní chyby těchto veličin vztah
η(p) = η(m) + η(v). Dále je z definice absolutní a relativní chyby Δp = η(p)·p. Pro
Δx tak z výše uvedené relace neurčitosti dostáváme

Vidíme, že neurčitost polohy jde hluboko pod rozměry atomu, proto nemá v reálné
situaci naprosto žádný význam. Opět se tak ukazuje, že i věci v našich očích
zdánlivě malé (mravenec) mohou být vzhledem k fyzikálním zákonitostem, které
popisuje kvantová mechanika, stále ještě dost veliké na to, aby se v jejich chování
projevovaly kvantové efekty.

Odpověď

Principiálně je minimální neurčitost určení polohy mravence rovna řádově 10−30 m,
což je rozměr přístroji zcela nepostihnutelný. Reálná chyba měření způsobená
použitým měřidlem a lidským okem bude mnohonásobně větší, i při velmi přesném
měření typicky asi desetina milimetru, tj. 10−4 m.



Baseballový míček

Baseballový míček o hmotnosti (150 ± 1) g byl vržen rychlostí (40 ± 1) m·s−1.

Jaká je nejmenší nevyhnutelná neurčitost při určování jeho polohy?

Pro zjednodušení uvažujte pouze jednorozměrný pohyb.

Nápověda 1

Z relací neurčitosti víme, že zpřesňování určení polohy částice vždy probíhá na
úkor přesnosti určení jiné veličiny. O kterou takovou veličinu nebo veličiny se
jedná?

► Řešení nápovědy 1

Přesnější určení polohy částice probíhá na úkor přesnosti informací o jejím pohybu.
Zvyšuje se tedy neurčitost rychlosti, hybnosti a kinetické energie částice (tyto tři
veličiny se dají navzájem jedna z druhé vyjádřit).

Vzpomenete si na konkrétní tvar nějaké takové relace neurčitosti?

► Řešení nápovědy 1

Relace neurčitosti pro polohu a hybnost má (v 1D) tvar .

Jako neurčitost hybnosti v tomto případě berte absolutní chybu určení hybnosti.

 

Nápověda 2

Co to je relativní chyba měření? Jak se přenáší relativní chyba z jedné veličiny na
druhou? Co když je jedna veličina součinem jiných dvou, které jsou zatíženy jistou
chybou?

► Řešení nápovědy 2

Relativní chyba je bezrozměrná veličina (často uváděná v procentech). Spočteme ji
jako podíl absolutní chyby při měření dané veličiny a naměřené hodnoty. Značíme
ji například písmenem η.

Je-li veličina C součinem veličin A a B, pak platí η(C) = η(A) + η(B).

 

Zápis

m = 150 g hmotnost míčku
Δm = 1 g absolutní chyba hmotnosti
v = 40 m·s−1 rychlost míčku

Δv = 1 m·s−1 absolutní chyba rychlosti
Δx = ? neurčitost polohy

Řešení



Pro odhad neurčitosti Δx z relace neurčitosti  potřebujeme znát
neurčitost Δp. Za neurčitost hybnosti v tomto případě považujme absolutní chybu
určení hybnosti. Jelikož je hybnost míčku součinem jeho hmotnosti a rychlosti,
tj. p = m·v, platí pro relativní chyby těchto veličin vztah η(p) = η(m) + η(v).
Dále je z definice absolutní a relativní chyby Δp = η(p)·p. Pro Δx tak z relace
neurčitosti  dostáváme

Takováto neurčitost polohy nejen, že jde pod rozměry jádra atomu, ale dokonce se
blíží tzv. Planckově-Wheelerově délce*. V dimenzích menších, než je tato délka,
zřejmě přestávají prostor a čas, jak je známe dnes, existovat, resp. mohou mít zcela
jiné vlastnosti, které si zatím nikdo netroufá odhadnout, natož uspokojivě popsat.

Závěrem tedy můžeme říct, že omezení vyplývající z kvantově-mechanických relací
neurčitosti, nemají v dané makroskopické situace naprosto žádný význam.

* Viz například http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_length.

Odpověď

Principiálně je minimální neurčitost určení polohy míčku rovna řádově 10−34 m,
což je rozměr přístroji nepostihnutelný. Reálná chyba měření způsobená použitým
měřidlem a lidským okem by byla mnohonásobně větší, i při velmi přesném měření
patrně v řádu milimetrů nebo desetin milimetru, tj. 10−3 m až 10−4 m.



Letící elektron

Elektron se pohybuje v jednom rozměru rychlostí (1000 ± 1) km·s−1. S jakou
největší přesností můžeme teoreticky určit jeho polohu? Na závěr diskutujte,
zda je potřeba při této rychlosti brát v úvahu relativistické efekty.

Nápověda 1

Z relací neurčitosti víme, že zpřesňování určení polohy částice vždy probíhá na
úkor přesnosti určení jiné veličiny. O kterou takovou veličinu nebo veličiny se
jedná?

► Řešení nápovědy 1

Přesnější určení polohy částice probíhá na úkor přesnosti informací o jejím pohybu.
Zvyšuje se tedy neurčitost rychlosti, hybnosti a kinetické energie částice (tyto tři
veličiny se dají navzájem jedna z druhé vyjádřit).

Vzpomenete si na konkrétní tvar nějaké takové relace neurčitosti?

► Řešení nápovědy 1

Relace neurčitosti pro polohu a hybnost má (v 1D) tvar .

Jako neurčitost hybnosti v tomto případě berte absolutní chybu určení hybnosti.

 

Nápověda 2

Co to je relativní chyba měření? Jak se přenáší relativní chyba z jedné veličiny na
druhou? Co když je jedna veličina součinem jiných dvou, které jsou zatíženy jistou
chybou?

► Řešení nápovědy 2

Relativní chyba je bezrozměrná veličina (často uváděná v procentech). Spočteme ji
jako podíl absolutní chyby při měření dané veličiny a naměřené hodnoty. Značíme
ji například písmenem η.

Je-li veličina C součinem veličin A a B, pak platí η(C) = η(A) + η(B).

 

Zápis

me = 9,11·10−31 kg klidová hmotnost elektronu

v = 1000 km·s−1 rychlost elektronu

Δv = 1 km·s−1 absolutní chyba rychlosti
Δx = ? neurčitost polohy

Řešení

Pro odhad neurčitosti Δx z relace neurčitosti  potřebujeme znát



neurčitost Δp. Za neurčitost hybnosti v tomto případě považujme absolutní chybu
určení hybnosti. Hybnost elektronu je součinem jeho hmotnosti a rychlosti, p =
me·v. Bereme-li hmotnost elektronu jako přesně určenou konstantu, odvíjí se chyba
určení hybnosti pouze od chyby určení rychlosti. Pro relativní chyby těchto veličin
tedy platí vztah η(p) = η(v). Dále je z definice absolutní a relativní chyby
Δp = η(p)·p. Pro Δx tak z relace neurčitosti  dostáváme

Neurčitost polohy uvedeného elektronu nemůžeme z principiálních důvodů určit
s přesností větší než jsou desítky nanometrů, což v mikrosvětě znamená vzdálenosti
řádově stokrát větší než jsou charakteristické rozměry atomu. Z pohledu elektronu
je proto tato neurčitost poměrně podstatná.

Diskuse

Lorentzův faktor

Je-li tedy hybnost našeho elektronu řádově 10−24 kg·m·s−1, promítly by se
relativistické efekty až v řádu 10−30 kg·m·s−1, proto je můžeme zanedbat.

Odpověď

Minimální neurčitost polohy elektronu je přibližně 60 nm.



Korálek vs. elektron

Částice o hmotnosti m se nachází někde na úsečce délky L.

a) S využitím principu neurčitosti odhadněte nejmenší možnou kinetickou energii
této částice.

b) Vypočtěte tuto energii pro případ korálku o hmotnosti 1 g, který je vázán na
šňůrku o délce 10 cm.

c) Vypočtěte tuto energii pro případ elektronu na úsečce délky 0,1 nm, což je
typický rozměr atomu.

Uvědomte si, že jde pouze o hrubý odhad! Přesnou hodnotu bychom získali až
řešením Schrödingerovy rovnice. Částici, která se může pohybovat jen v jednom
rozměru na úsečce délky L, můžeme vnímat jako částici v nekonečně hluboké
potenciálové jámě šířky L, která se nemůže dostat za hranice této jámy. Úlohy
zabývající se touto problematikou najdete v sekci Nekonečně hluboká
potenciálová jáma této sbírky.

Nápověda

Jaká relace neurčitosti omezuje přesné určení polohy částice?

Jak spolu souvisí kinetická energie a hybnost částice?

► Řešení nápovědy

Relevantní relace neurčitosti má tvar

resp.

Vztah mezi kinetickou energií a hybností částice je pak

kde m je hmotnost částice.

 

Řešení

a) Minimální kinetickou energii najdeme jako

Pro neurčitost hybnosti Δp platí

Vzhledem k tomu, že úsečka omezující pohyb částice je v klidu a částice se na
ní může pohybovat stejnoměrně doleva i doprava, musí být střední hodnota její



hybnosti nulová, tedy <p> = 0 a platí

Podobně pro neurčitost polohy Δx platí

Umístíme-li naši jámu mezi body x = −L/2 a x = L/2, musí být ze symetrie
problému střední hodnota její polohy nulová, tedy <x> = 0 a platí

Z relace neurčitosti ve tvaru

nyní můžeme odvodit, že

Minimální kinetická energie částice je tedy rovna

Je však třeba mít na mysli, že jde pouze o přibližný odhad. Přesnou hodnotu
nejnižší možné energie uvažované částice bychom našli řešením Schrödingerovy
rovnice jako nejmenší vlastní číslo hamiltoniánu pro danou situaci. (Podrobně
řešeno v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této sbírky.)

Zůstaneme-li u tohoto přibližného odhadu vyplývajícího z relace neurčitosti, máme
po dosazení zadaných hodnot

b) ,

c) 



Odpověď

a) Energie částice o hmotnosti m nacházející se někde na úsečce délky L je rovna

minimálně .

b) Energie korálku o hmotnosti 1 g, který je vázán na šňůrku o délce 10 cm, je
rovna minimálně 1,04·10−44 eV. Pohyb odpovídající takové kinetické energii je
zcela nepozorovatelný.

c) Energie elektronu na úsečce délky 0,1 nm je rovna minimálně 11,4 eV.

Komentář

Minimální energie, kterou najdeme řešením Schrödingerovy rovnice pro částici
o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě šířky L, je rovna

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

To je -krát více, než v našem odhadu vycházejícím z relace neurčitosti.



Částice jako vlna

Předpokládejte, že neurčitost polohy částice je rovna její de Broglieově vlnové
délce. Jaká je v tomto případě nejmenší možná neurčitost její hybnosti? Jak velkou
část hybnosti tato neurčitost představuje? Uvažujte pohyb v jednom rozměru.

Nápověda

De Broglieova vlnová délka částice závisí nepřímo úměrně na její hybnosti. Jak
přesně?

► Řešení nápovědy

De Broglieova vlnová délka částice, které přísluší hybnost p, je rovna .

 

Řešení

Ze zadání víme, že pro neurčitost polohy Δx platí

Neurčitost polohy Δx a neurčitost hybnosti Δp jsou svázány Heisenbergovou relací
neurčitosti:

Odtud můžeme vyjádřit

Odpověď

Nejmenší možná neurčitost hybnosti dané částice představuje asi 8 % této
hybnosti.



 

 

 

 

Příloha 3 – Nekonečně hluboká potenciálová jáma 

 



Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma

Částice o hmotnosti m se nachází v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové
jámě šířky L: V(x) = 0 pro |x| ≤ L/2 a V(x) → ∞ pro |x| > L/2.

Najděte normované vlastní funkce a vlastní čísla hamiltoniánu pro tento případ.

Nápověda

Pohyb částice je omezen na interval <-L/2, L/2> a mimo tento interval se nemůže
vyskytovat, tj. mimo tento interval je vlnová funkce identicky rovna nule. Řešte
nečasovou Schrödingerovu rovnici na intervalu <-L/2, L/2>.

Řešení Schrödingerovy rovnice

Mimo interval <-L/2, L/2> je vlnová funkce identicky rovna nule. Budeme tedy
řešit nečasovou Schrödingerovu rovnici pro částici uvnitř tohoto intervalu, kde je V
= 0 a energie částice je rovna její kinetické energii. Rovnice má tvar

po úpravě

Protože m > 0, ħ > 0 a E > 0, můžeme označit , kde k > 0.Obecné
řešení diferenciální rovnice

lze zapsat ve tvaru

kde A, B jsou libovolná, zatím blíže neurčená komplexní čísla.

Nápověda – vlnová funkce

Jaké podmínky musí vlnová funkce splňovat?

► Řešení nápovědy



Po vlnové funkci ψ požadujeme, aby byla

kvadraticky integrabilní (tj. integrál z |ψ|2 byl konečný),
konečná,
jednoznačná,
spojitá,
při konečných změnách potenciálu měla spojité derivace.

► Řešení nápovědy

Vzhledem k nekonečnému skoku potenciálu na hranicích jámy musíme podmínku
spojitosti derivace v tomto případě vynechat a soustředit se jen na spojitost funkce,
která je mimo interval <-L/2, L/2> identicky rovna nule.

 

Hledání vlnové funkce

Podle postulátu o vlnové funkci požadujeme, aby vlnová funkce byla spojitá.
Vzhledem k tomu, že platí ψ(x) = 0 pro |x| > L/2, musí být splněny okrajové
podmínky ψ(-L/2) = 0 a ψ(L/2) = 0. Z těch dostáváme dvojici rovnic

Vyjádřením poměru B/A z každé z nich a následným porovnáním dostáváme rovnost

Aby toto platilo, musí být , kde n je přirozené číslo.
Odtud po úpravě . Pro poměr B/A tedy platí

Pro n lichá tak dostáváme

zatímco pro n sudá

S využitím známých Eulerových vzorců

můžeme vlnovou funkci zapsat ve tvaru

 pro n lichá a

 pro n sudá,

kde N je vhodná normovací konstanta.



Nápověda – normování

Co to znamená normovat vlnovou funkci (jde-li o funkci jedné souřadnicové
proměnné x?

► Řešení nápovědy

Normovat vlnovou funkci ψ(x) znamená určit volitelnou multiplikativní konstantu
tak, aby pravděpodobnost výskytu částice někde na ose x byl roven 1.
Matematicky řečeno – integrál z hustoty pravděpodobnosti, tj. z kvadrátu absolutní
hodnoty vlnové funkce musí bát roven 1:

 

Řešení – normování

Pravděpodobnost výskytu částice někde na ose x (jde o jednorozměrný problém)
musí být rovna jedné. Jelikož je pohyb částice omezen na úsečku <-L/2, L/2>, musí
být pravděpodobnost rovna 1 právě na tomto intervalu. Pravděpodobnost
spočítáme jako integrál z hustoty pravděpodobnosti, které odpovídá kvadrát
absolutní hodnoty vlnové funkce. Normovací podmínka má proto tvar

Pro n lichá máme

odkud můžeme volit .

Stejně tak pro n sudá máme



odkud můžeme také volit .

Nápověda – energie

Na začátku řešení této úlohy jsme substituovali . Dále jsme zjistili, že
k může vzhledem k požadavkům kladeným na vlnovou funkci nabývat jen
některých vybraných hodnot.

Řešení – energie

Na začátku řešení této úlohy jsme substituovali . Dále jsme zjistili, že

, n = 1, 2, ... Z prvního vztahu vyjádříme energii E a dosadíme za k.

Pro energii stavu s kvantovým číslem n tak dostáváme

, n = 1, 2, ...

Odpověď

Pro případ částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové
jámě šířky L, jejíž střed má souřadnici x = 0, jsme našli normované vlastní funkce
hamiltoniánu

 pro n lichá a

 pro n sudá,

kterým přísluší vlastní čísla

, n = 1, 2, ...



Hladiny energie v nekonečné jámě

Částice o hmotnosti m uvězněná v nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové
jámě šířky L může nabývat diskrétních energií

,  n = 1, 2, 3, ...

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

1) Určete energetický rozdíl hladin s kvantovými čísly n a n + 1.

2) Zvětšuje se tento rozdíl s rostoucím n, nebo se naopak zmenšuje?

3) Je rozdíl energií mezi některými dvěma po sobě následujícími hladinami větší,
než je energie nižší z nich?

Řešení 1

Energetický rozdíl hladin s kvantovými čísly n a n + 1 je roven

Řešení 2

Rozdíl  se s rostoucím n zvětšuje.

Nápověda ke 3

Hledáme taková n přirozená, pro která by bylo

neboli

Řešení 3

Hledáme taková n přirozená, pro která je



 a kořeny 

Nerovnost můžeme přepsat do tvaru

Součin na pravé straně nabývá záporných hodnot pro n z intervalu (1 − √2 , 1 +
√2), výchozí nerovnost proto platí pouze pro reálná čísla z intervalu (1 − √2 , 1 +
√2), tj. pro přirozená čísla 1 a 2.

Ověření výsledku

Pro zkoušku se můžeme přesvědčit, že skok mezi E1 a E2 je opravdu větší než E1,
skok mezi E2 a E3 je opravdu větší než E2, ale dál už energie roste rychleji, než
rozdíl mezi jednotlivými hladinami (kvadraticky vs. lineárně).



Částice v jámě 1

Částice s energií 2 000 keV se nachází v jednorozměrné nekonečně hluboké
pravoúhlé potenciálové jámě. Víme, že je ve třetím excitovaném stavu (tj. n = 4).

a) Určete energii této částice v základním stavu.

b) Předpokládejte, že se jedná o proton. Jaká je šířka jámy?

Nápověda k a)

Jak závisí energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké potenciálové
jámě šířky L na kvantovém čísle n?

► Řešení nápovědy k a)

Energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové
jámě šířky L závisí na kvantovém čísle n kvadraticky, En ~ n2.

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Řešení a)

Energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové
jámě šířky L závisí na kvantovém čísle n kvadraticky, En ~ n2, je proto E4 = 16 E1,
odkud

Nápověda k b)

Jak závisí energie En na hmotnosti částice, šířce jámy a dalších parametrech?

Jaká je hmotnost protonu?

► Řešení nápovědy k b)

Energie částice o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n v nekonečně hluboké

pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je .

Klidová hmotnost protonu je rovna mp = 1,673·10−27 kg.

 

Řešení b)

Energie částice o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n v nekonečně hluboké

pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je .

V případě protonu ve stavu s kvantovým číslem n = 4 je



odkud vyjádříme šířku jámy L

Odpovědi

a) Energie této částice v základním stavu by byla 125 keV.

b) Šířka jámy je přibližně 4,05·10−14 m, což řádově odpovídá rozměrům jádra
některých těžších prvků.

Odkaz

Podobný problém se řeší také v úloze Částice v jámě 2 této sbírky.



Částice v jámě 2

Částice s energií 7500 keV se nachází v jednorozměrné nekonečně hluboké
pravoúhlé potenciálové jámě. Víme, že je ve čtvrtém excitovaném stavu (tj. n = 5).

a) Určete energii této částice v základním stavu.

b) Předpokládejte, že se jedná o proton. Jaká je šířka jámy?

Nápověda k a)

Jak závisí energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé
potenciálové jámě šířky L na kvantovém čísle n?

► Řešení nápovědy k a)

Energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky L
závisí na kvantovém čísle n kvadraticky, En ~ n2.

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Řešení a)

Energie En částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové
jámě šířky L závisí na kvantovém čísle n kvadraticky, En ~ n2, je proto E5 = 25 E1,
odkud

Nápověda k b)

Jak závisí energie En na hmotnosti částice, šířce jámy a dalších parametrech?

Jaká je hmotnost protonu?

► Řešení nápovědy k b)

Energie částice o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n v nekonečně hluboké

pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je .

Klidová hmotnost protonu je rovna mp = 1,673·10−27 kg.

 

Řešení b)

Energie částice o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n v nekonečně hluboké

pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je .

V případě protonu ve stavu s kvantovým číslem n = 5 je



odkud vyjádříme šířku jámy L

Odpovědi

a) Energie této částice v základním stavu by byla 300 keV.

b) Šířka jámy je přibližně 2,6·10−14 m, což řádově odpovídá rozměrům jádra
některých těžších prvků.

Odkaz

Podobný problém se řeší také v úloze Částice v jámě 1 této sbírky.



Kvark v krabici

Kvarky sice nelze pozorovat jako volné částice, nicméně představme si jako
modelovou situaci kvark vázaný v nekonečně hluboké třírozměrné potenciálové
jámě tvaru krychle o straně délky L = 2,0·10−15 m, což je řádově rozměr protonu
či neutronu.

Uvažujme hmotnost kvarku* mq = 5 MeV/c2. Určete v GeV energii potřebnou
k přechodu ze základního do prvního excitovaného stavu.

* Jde o přibližnou klidovou hmotnost kvarku down, který je jedním ze stavebních
prvků protonů a neutronů. Zdroj: http://pdg.lbl.gov/2010/tables/rpp2010-
sum-quarks.pdf.

Nápověda

Závislost energie na hmotnosti částice, šířce jámy a dalších parametrech je
u třírozměrného problému obdobná jako u analogické situace v jednom rozměru.
Kvantování energie je složitější pouze tím, že si vyžaduje použití tří kvantových
čísel nx, ny a nz místo jednoho čísla n. Jak tedy přesně vypadá předpis pro Enx ny

nz?

► Řešení nápovědy

Stavu částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké potenciálové jámě tvaru krychle
o hraně délky L, popsanému trojicí kvantových čísel nx, ny a nz, přísluší energie

, kde nx, ny, nz = 1, 2, 3, ...

 

Řešení

Energie základního stavu kvarku v nekonečně hluboké krychlové potenciálové
jámě je



Energie prvního excitovaného stavu je

Hladina je třikrát degenerovaná.

Potřebnou excitační energii vypočteme jako rozdíl těchto dvou hladin:

Dosazovat budeme hodnotu Planckovy konstanty ve vhodných jednotkách, tj.

Dostáváme

Odpověď

Energie potřebná k přechodu ze základního do prvního excitovaného stavu je rovna
přibližně 29 GeV.

Komentář

Je nutno podotknout, že uvedený model je sice pěkný, nicméně nepříliš realistický,
neboť excitační energie nukleonů jsou řádově rovny stovkám MeV a zde nám
vychází v desítkách GeV.



Elektron v krystalu soli

Krystalová mřížka NaCl obsahuje několik záporných vakancí, z nichž každá
odpovídá jednomu elektronu. Považujte tyto elektrony za volně se pohybující
do vzdálenosti řádově odpovídající mřížkové konstantě. Krystal se nachází
v místě o pokojové teplotě za normálního tlaku. Odhadněte maximální vlnovou
délku elektromagnetického záření, které tyto elektrony mohou absorbovat při
přechodu mezi dvěma sousedními hladinami energie.

Nápověda 1

Mřížková konstanta v krystalu NaCl je rovna 564 pm. Charakteristický rozměr
krychle, v níž je elektron uvězněn, můžeme odhadnout na L = 560 pm (jde pouze
o řádový odhad, proto je přesnost na dvě platné číslice víc než dostačující). Jelikož
předpokládáme, že nemůže z této oblasti uniknout, můžeme si situaci představit
jako elektron uvězněný v nekonečně hluboké třírozměrné potenciálové jámě tvaru
krychle o hraně délky L.

Nápověda 2

Závislost energie na hmotnosti částice, šířce jámy a dalších parametrech je
u třírozměrného problému obdobná jako u analogické situace v jednom rozměru.
Kvantování energie je složitější pouze tím, že si vyžaduje použití tří kvantových
čísel nx, ny a nz místo jednoho čísla n. Jak tedy přesně vypadá předpis pro Enx ny

nz?

► Řešení nápovědy 2

Stavu částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké potenciálové jámě tvaru krychle
o hraně délky L, popsanému trojicí kvantových čísel nx, ny a nz, přísluší energie

, kde nx, ny, nz = 1, 2, 3, ...

 

Nápověda 3



Jak závisí energie záření na jeho vlnové délce?

► Řešení nápovědy 3

Kvantum energie nesené zářením o vlnové délce  je rovno .

 

Nápověda 4

Kvantum energie nesené zářením o vlnové délce  je rovno .

Jestliže hledáme co nejdelší možnou vlnovou délku absorbovaného záření,

jaké energetické rozdíly mezi jednotlivými hladinami nás budou zajímat?

► Řešení nápovědy 4

Vzhledem k nepřímé úměře mezi vlnovou délkou záření a velikostí kvanta energie,
které toto záření nese, vede hledání maximální vlnové délky k hledání minimálního
energetického rozdílu ΔE mezi hladinami energie elektronu v potenciálové jámě.

 

Řešení – 1. část

Možné energie elektronu jsou

kde nx, ny, nz = 1, 2, 3, ... Úkolem je nyní najít takové dvě hladiny, jejichž rozdíl
je minimální. Vzhledem k tomu, že nx, ny, nz jsou přirozená čísla, je každý možný

energetický rozdíl dvou hladin násobkem hodnoty . Proto musíme najít dvě

takové trojice přirozených čísel nx, ny, nz, pro které platí, že součet kvadrátů čásel
z první trojice a součet kvadrátů čísel z druhé trojice se liší co nejméně, ideálně o
1.

Řešení – 2. část

V následující tabulce jsou vypsány (neuspořádané) trojice přirozených čísel, pro
které je součet jejich kvadrátů menší než 30. (30 je náhodně zvolené číslo, mohli
bychom samozřejmě pokračovat i přes 30.)

 nx  ny  nz nx
2 + ny

2 + nz
2

1 1 1 3

1 1 2 6

1 1 3 11

1 1 4 18

1 1 5 27

1 2 2 9

1 2 3 14



1 2 4 21

1 3 3 19

1 3 4 26

2 2 2 12

2 2 3 17

2 2 4 24

2 3 3 22

2 3 4 29

3 3 3 27

 

Seřazeno vzestupně, prvních 15 energetických hladin má hodnoty 3, 6, 9, 11, 12, 14,

17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29 krát  (většina je několikrát degenerovaná).

Určitě tedy existují sousední energetické hladiny (např. dvojice E113 a E222 nebo

E223 a E114 atd.), jejichž rozdíl je nejmenší možný, tj. .

Řešení – 3. část

Zjistili jsme tedy, že nejmenší možný rozdíl dvou různých energetických hladin
elektronu v nekonečně hluboké krychlové potenciálové jámě o hraně délky L je

roven . Takové kvantum energie může elektronu předat záření

o vlnové délce . Spojením těchto dvou vztahů dostáváme

což je vlnová délka blízkého infračerveného záření.

Odpověď

Maximální vlnová délka elektromagnetického záření, které mohou v tomto modelu
elektrony v NaCl absorbovat, je přibližně 1,0 µm.



Barvivo

Molekuly některých organických barviv obsahují přímý řetězec atomů uhlíku.
Elektron, který se podílí na vazbě mezi takovými atomy, se chová podobně jako
částice uvězněná v nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě.
Představme si, že v tomto modelu je elektron v rámci jedné takové molekuly vázán
na úsečce délky 0,94 nm.

a) Určete čtyři nejnižší hladiny energie takového elektronu.

b) Určete pravděpodobnost výskytu elektronu ve střední části jámy na intervalu
(-L/6, L/6) pro stacionární stavy s n = 3 a n = 4.

c) Přechod mezi těmito dvěma stavy (tj. stavy s n = 3 a n = 4) odpovídá významné
čáře v absorpčním spektru dané látky. Jaká barva je absorbována? Jakou barvu má
látka navenek? Využijte aplikaci Complementary colours dostupnou na adrese
http://firstyear.chem.usyd.edu.au/calculators/colour_wheel.shtml

Nápověda k a)

Jak závisí energie En na hmotnosti částice, šířce jámy a dalších parametrech?

Jaká je hmotnost elektronu?

► Řešení nápovědy k a)

Energie stavu s kvantovým číslem n částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké
pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je

Klidová hmotnost elektronu je me = 9,11·10−31 kg.

 

Řešení a)

Energie stavu s kvantovým číslem n částice o hmotnosti m v nekonečně hluboké
pravoúhlé potenciálové jámě šířky L je

Po číselném dosazení dostáváme

Díky tomu, že energie závisí kvadraticky na kvantovém čísle n, můžeme psát



Nápověda k b)

Jak vypadají normované vlastní funkce hamiltoniánu pro částici v nekonečně
hluboké jednorozměrné pravoúhlé potenciálové jámě šířky L, kde střed jámy má
souřadnici x = 0?

Jak souvisí prаvděpodobnost výskytu částice na nějakém intervalu s vlnovou
funkcí popisující její stav v daném místě?

► Řešení nápovědy k b)

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro částici v nekonečně hluboké
jednorozměrné pravoúhlé potenciálové jámě šířky L, kde střed jámy má souřadnici
x = 0, jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma.)

Kvadrát absolutní hodnoty vlnové funkce má význam hustoty pravděpodobnosti
výskytu částice v daném místě. Pravděpodobnost je pak integrálem této hustoty
přes danou oblast.

 

Řešení b)

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro částici v nekonečně hluboké
jednorozměrné pravoúhlé potenciálové jámě šířky L, kde střed jámy má souřadnici
x = 0, jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma.)

 

Pravděpodobnost výskytu částice ve stacionárním stavu s n = 3 ve střední části
jámy na intervalu (-L/6, L/6) je rovna



 

Pravděpodobnost výskytu částice ve stacionárním stavu s n = 4 ve střední části
jámy na intervalu (-L/6, L/6) je rovna

Nápověda k c)

Jak závisí energie záření na jeho vlnové délce?

► Řešení nápovědy k c)

Kvantum energie nesené zářením o vlnové délce  je rovno .

 

Řešení c)

Prvním úkolem je určit, jaké barvě absorbovaného optického záření odpovídá
přechod ze třetí na čtvrtou energetickou hladinu. Barvu záření určíme podle jeho
vlnové délky. Platí  a zároveň . Je proto

S využitím aplikace Complementary colours můžeme nyní zodpovědět obě otázky.
V horní části nastavíme vlnovou délku absorbovaného záření na 417 nm a v dolní



části uvidíme barvu doplňkovou, tedy pozorovanou.

Látka absorbuje fialovou barvu a my ji vnímáme jako žlutou. Mohlo by jít
například o pomerančové barvivo violaxanthin.

Odpovědi

a) Čtyři nejnižší hladiny energie elektronu v této jámě jsou

 

b) Pravděpodobnost výskytu elektronu ve střední části jámy na intervalu (-L/6, L/6)
ve stavu s n = 3 je přesně 1/3 a ve stavu s n = 4 přibližně 40 %.

 

c) Látka absorbuje fialovou barvu o vlnové délce 417 nm. Navenek se pozorovateli
jeví jako žlutá.

Aplet k a) a b)

V apletu na adrese http://www.falstad.com/qm1d zaškrtněte v záložce View
(zobrazit) položky Energy (energie), Position (poloha), Values/Dimensions
(hodnoty/rozměry), State Phasors (fázory stacionárních stavů) a Expectation
Values (střední hodnoty). U Wave Function (vlnová funkce) vyberte možnost
Probability (pravděpodobnost). Po pravé straně nastavte hodnotu Particle Mass
(hmotnost částice) na 511 keV/c2 (tj. hmotnost elektronu) a hodnotu Well Width
(šířka jámy) na 942,08 pm. (Šířku jámy je možno nastavit pouze na určité diskrétní
hodnoty. Při defaultním nastavení Resolution (rozlišení) je 942,08 pm z dostupných
hodnot nejblíže požadovaným 0,94 nm.)

Dvojklikem na první/druhé/třetí/čtvrté kolečko ve spodní části okna nebo kliknutím
na první/druhou/třetí/čtvrtou možnou hladinu energie v horní části okna zvolte
požadovaný stacionární stav. Aplet vám ukáže pravděpodobnost výskytu částice
uvnitř i vně jámy (tam je nulová) a níže také střední hodnotu energie, která se
v případě stacionárního stavu rovná přímo jediné možné hodnotě energie dané
částice. Tyto hodnoty můžete porovnat s hodnotami, které jste předtím vypočetli.
Měly by se poměrně dobře shodovat (odchylka je způsobená nepřesným
nastavením šířky jámy v apletu a zvětšuje se s rostoucí energií).

Z grafu rozložení pravděpodobnosti výskytu částice můžete také poměrně přesně
(zvlášť pro stav s n = 3) určit pravděpodobnost, na kterou se ptá úkol b).

► Výsledky k a)

Při nastavení L = 942,08 pm a m = 511 keV/c2 v apletu vychází



E1 = 414,1 meV,

E2 = 1,66 eV,

E3 = 3,73 eV,

E4 = 6,63 eV.

 

Aplet k c)

V apletu na adrese http://www.dartmouth.edu/~chemlab/info/.../electrons.html
nastavte length of the box (šířka jámy) na „0.94 nm“, number of electrons
(počet elektronů) na „6“ a mass (hmotnost) by již měla být přednastavena na
„9.11E-31 kg“ (tj. hmotnost elektronu). Při tomto nastavení můžete vpravo dole
vidět výpočet energetického rozdílu ΔE = E4 − E3 a vlnovou délku λ
odpovídajícího záření. (Energie je zde uváděna v kJ/mol. Energii jednoho kvanta
dostaneme vydělením uvedeného údaje Avogadrovou konstantou a případně ji ještě
můžeme pro kontrolu převést na eV, chceme-li vidět, že koresponduje s námi
vypočtenou energií.) Porovnejte svůj výsledek s hodnotou vypočtenou tímto
apletem. Měly by se přesně shodovat.

Odkazy

Více informací souvisejících s tématem barev a barviv, která by této úloze
odpovídaly, najdete např. v dokumentech

Natural coloring agents (http://www.vscht.cz/lam/new/banc.pdf),
Přírodní barevné látky (http://www.chemicke-listy.cz/docs/full
/2005_11_802-816.pdf),
Pomerančová barviva: violaxanthin a β-citraurin (http://www.toxicology.cz
/modules.php?name=News&file=article&sid=314).



Superpozice dvou vlastních stavů

Částice se nachází v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky L:

V(x) = 0 pro |x| ≤ L/2 a V(x) → ∞ pro |x| > L/2.

Její stav v čase t = 0 popisuje vlnová funkce, která je superpozicí funkce
základního a prvního excitovaného stavu:

1) Určete normovací konstantu A.

2) Napište předpis pro normovanou vlnovou funkci ψ(x, t) pro tuto částici včetně
její časové závislosti.

3) Určete střední hodnotu energie částice v obecném čase t.

4) Určete pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází

a) někde na intervalu (a,b) uvnitř jámy,
b) v pravé části jámy (0 < x < L/2),
c) v prostřední části jámy (|x| < L/4).

Nápověda k 1

Co to znamená normovat vlnovou funkci (jde-li o funkci jedné souřadnicové
proměnné x?

► Řešení nápovědy k 1

Normovat vlnovou funkci ψ(x) znamená určit volitelnou multiplikativní konstantu
tak, aby úhrnná pravděpodobnost výskytu částice kdekoli na ose x byla rovna 1.
Matematicky řečeno – integrál z hustoty pravděpodobnosti, tj. z kvadrátu absolutní
hodnoty vlnové funkce musí být roven 1:

 

Řešení 1

Mimo interval <−L/2, L/2> je vlnová funkce identicky rovna nule. Dle normovací



podmínky tedy musí platit

Dále užitím vztahu pro sinus dvojnásobného argumentu a vztahů pro sinus a
kosinus polovičního argumentu (a vynásobením celé rovnice dvěma) dostáváme

 odkud již plyne 

Nápověda ke 2

Jak vypadají normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše
popsané nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě? Jaké jim
odpovídají energie? Jak vypadá časová závislost těchto stacionárních stavů?

► Řešení nápovědy ke 2

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše popsané
nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice vyplývá závislost stacionárních



stavů na čase přes faktor .

(Podrobnější vysvětlení najdete např. v knize SKÁLA, L. Úvod do kvantové
mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4.)

 

Řešení 2

Výše jsme zjistili, že normovaná vlnová funkce popisující stav částice v čase t = 0
má tvar

Zkušený řešitel v ní již vidí lineární kombinaci prvních dvou stacionárních stavů
pro případ částice v potenciálové jámě našeho typu.

Časovou závislost nyní získáme snadno doplněním faktoru  k té části

vlnové funkce, která odpovídá stavu s kvantovým číslem 1, a faktoru 
k té části vlnové funkce, která odpovídá stavu s kvantovým číslem 2. Výsledná
vlnová funkce, zahrnující krom závislosti na poloze částice také časovou závislost,
tak nabývá tvaru

neboli

kde .

Nápověda ke 3 – střední hodnota veličiny

Jak se v kvantové mechanice určují střední hodnoty fyzikálních veličin? Jak určíme
střední hodnotu energie, je-li operátorem energie hamiltonián ?

► Řešení nápovědy ke 3

Střední hodnotu veličiny A určujeme jako skalární součin .

Střední hodnota energie se tedy vypočítá jako .

 

Řešení 3 – první verze (z definice)

Uvědomíme-li si, že operátorem energie je tzv. Hamiltonův operátor, potom střední
hodnotu energie <E(t)> v čase t spočteme z definice jako



Uvědomme si, že pro vlastní funkce hamiltoniánu platí

Po roznásobení se navíc uprostřed výše uvedeného integrálu objeví kombinace

, což je součin dvou vlastních funkcí hamiltoniánu. Tyto
funkce jsou ortogonální – integrál z jejich součinu (pravděpodobnost „překrytí”
těchto dvou stavů) je roven nule. Proto můžeme integrál dále počítat bez nich.
Zjednoduší se na

Užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu upravíme výraz do tvaru

,

 kde .

Nápověda ke 3 – rozklad do báze ortogonálních funkcí

Můžeme při výpočtu střední hodnoty energie využít faktu, že vlastní funkce
hamiltoniánu tvoří ortogonální systém?

► Řešení nápovědy ke 3

Střední hodnota energie se podle definice vypočítá jako .
Konkrétně pro vlnovou funkci  závislou na souřadnici a čase je



Pokud si vlnovou funkci  vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních
normovaných vlastních funkcí  operátoru ,

, můžeme díky linearitě operátoru  psát

což se díky ortogonalitě systému vlastních funkcí hamiltoniánu, resp. ortonormalitě
systému normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu zjednoduší na

Dojít k tomuto vztahu dalo trochu práce, zato si ho ale nyní již můžeme pamatovat
a příště už po něm rovnou sáhnout.

 

Řešení 3 – druhá verze (z ortogonálního rozkladu)

V řešení předcházející nápovědy jsme odvodili, že pokud vlnovou funkci 
vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních normovaných vlastních funkcí

 operátoru , je střední hodnota

energie částice v libovolném čase t rovna

 

Jak jsme připomněli v řešení nápovědy ke 2, stacionární stavy částice v dané
potenciálové jámě jsou popsány funkcemi

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

 



V úkolu 2) jsme našli předpis pro vlnovou funkci v obecném čase t:

Platí 

což je lineární kombinace normovaných vlnových funkcí prvních dvou
stacionárních stavů:

je proto

kde

Nápověda ke 4

Stav částice, jejíž pohyb je vázán na úsečku <-L/2, L/2>, je v čase t je popsán
vlnovou funkcí

Pravděpodobnost výskytu částice na intervalu (a,b) je rovna integrálu hustoty
pravděpodobnosti (tj. čtverce absolutní hodnoty vlnové funkce ψ(x,t)) přes tento
interval.

Řešení 4

a) Pravděpodobnost výskytu částice na obecném intervalu (a,b) uvnitř jámy je



Dále užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu a vztahu pro sinus
dvojnásobného argumentu dostáváme

což po zintegrování dává

 

b) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (0, L/2) získáme dosazením do
výsledku a):

Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy se mění s časem. Osciluje

mezi hodnotami  a .

Maxima dosahuje v časech  a minima v časech

, kde k = 0, 1, 2, ... a .

 

c) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (−L/4, L/4) získáme dosazením do
výsledku a):

,

.



Pravděpodobnost výskytu částice ve střední části jámy je nezávisle na čase rovna
přibližně 66 %. Časová nezávislost je u nestacionárního stavu spíše výjimečná (jak
je vidět z obecného řešení v části a)). Zde je důsledkem symetrie zvoleného
intervalu vzhledem ke středu jámy.

Odpovědi

1) Normovací konstanta je rovna .

 

2) Vlnová funkce

kde 

 

3) Střední hodnota energie částice v libovolném čase t je rovna 

kde  Výsledek je v souladu se zákonem zachování energie, který

v kvantové mechanice říká, že pro časově nezávislý hamiltonián je také střední
hodnota  nezávislá na čase.

 

4a) Pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází někde na intervalu (a,b) uvnitř
jámy, je rovna

 

4b) Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy na intervalu (0, L/2) je
rovna

Osciluje mezi hodnotami  a , tj. mezi 8 % a 92 %.

Maxima dosahuje v časech  a minima v časech

, k = 0, 1, 2, ..., kde 

 

4c) Pravděpodobnost výskytu částice v prostřední části jámy na intervalu (-L/4,
L/4)



je v libovolném čase t rovna , což je asi 66 %.

Časová nezávislost je u nestacionárního stavu spíše výjimečná (jak je vidět
z obecného řešení v části a)). Zde je důsledkem symetrie zvoleného intervalu
vzhledem ke středu jámy.

Odkaz

Podobný problém se řeší také v úlohách Superpozice tří vlastních stavů
a Nestacionární stav 1 této sbírky.



Superpozice tří vlastních stavů

Částice se nachází v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky L:

V(x) = 0 pro |x| ≤ L/2 a V(x) → ∞ pro |x| > L/2.

Její stav popisuje vlnová funkce, která je superpozicí funkce základního a prvního
a druhého excitovaného stavu:

1) Určete normovací konstantu A.

2) Napište předpis pro normovanou vlnovou funkci ψ(x, t) pro tuto částici včetně
její časové závislosti.

3) Určete střední hodnotu energie částice v obecném čase t.

4) Určete pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází

a) někde na intervalu (a,b) uvnitř jámy,
b) v pravé části jámy (0 < x < L/2),
c) v prostřední části jámy (|x| < L/4).

Nápověda k 1

Co to znamená normovat vlnovou funkci (jde-li o funkci jedné souřadnicové
proměnné x?

► Řešení nápovědy k 1

Normovat vlnovou funkci ψ(x) znamená určit volitelnou multiplikativní konstantu
tak, aby úhrnná pravděpodobnost výskytu částice kdekoli na ose x byla rovna 1.
Matematicky řečeno – integrál z hustoty pravděpodobnosti, tj. z kvadrátu absolutní
hodnoty vlnové funkce musí být roven 1:

 

Řešení 1

Mimo interval <−L/2, L/2> je vlnová funkce identicky rovna nule. Dle normovací



podmínky tedy musí platit

V posledních třech integrálech vystupuje součin dvou vlastních funkcí hamiltoniánu
(viz úloha Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této sbírky). Tyto funkce jsou
ortogonální – integrál z jejich součinu (pravděpodobnost „překrytí” těchto dvou
stavů) je roven nule. Proto můžeme dále počítat bez nich. (Kdo by si toto
neuvědomil, může pokračovat ve výpočtu se všemi integrály a přesvědčit se, že tři
poslední vyjdou rovny nule.) Je

Užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu (a vynásobením celé
rovnice dvěma) dostáváme

,



,

 odkud již plyne .

Nápověda ke 2

Jak vypadají normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše
popsané nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě? Jaké jim
odpovídají energie? Jak vypadá časová závislost těchto stacionárních stavů?

► Řešení nápovědy ke 2

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše popsané
nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice vyplývá závislost stacionárních

stavů na čase přes faktor .

(Podrobnější vysvětlení najdete např. v knize SKÁLA, L. Úvod do kvantové
mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4.)

 

Řešení 2

Výše jsme zjistili, že normovaná vlnová funkce popisující stav částice v čase t = 0
má tvar

Zkušený řešitel v ní již vidí lineární kombinaci prvních tří stacionárních stavů pro
případ částice v potenciálové jámě našeho typu.

Časovou závislost nyní získáme snadno doplněním faktoru  k té části

vlnové funkce, která odpovídá stavu s kvantovým číslem 1, faktoru 
k té části vlnové funkce, která odpovídá stavu s kvantovým číslem 2, a konečně

faktoru  k té části vlnové funkce, která odpovídá stavu s kvantovým
číslem 3. Výsledná vlnová funkce, zahrnující krom závislosti na poloze částice také
časovou závislost, tak nabývá tvaru



neboli

kde .

Nápověda ke 3 – střední hodnota veličiny

Jak se v kvantové mechanice určují střední hodnoty fyzikálních veličin? Jak určíme
střední hodnotu energie, je-li operátorem energie hamiltonián ?

► Řešení nápovědy ke 3

Střední hodnotu veličiny A určujeme jako skalární součin .

Střední hodnota energie se tedy vypočítá jako .

 

Řešení 3 – první verze (z definice)

Uvědomíme-li si, že operátorem energie je tzv. Hamiltonův operátor, potom střední
hodnotu energie <E(t)> v čase t spočteme z definice jako

Uvědomme si, že pro vlastní funkce hamiltoniánu platí

Dosazením



do integrálu pro výpočet střední hodnoty energie získáme dlouhý výraz, který však
na třech místech obsahuje součin dvou vlastních funkcí hamiltoniánu. Tyto funkce
jsou ortogonální – integrál z jejich součinu (pravděpodobnost „překrytí” těchto
dvou stavů) je roven nule. Proto se celý výpočet zjednoduší na

Užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu upravíme výraz do tvaru



 kde .

Nápověda ke 3 – rozklad do báze ortogonálních funkcí

Můžeme při výpočtu střední hodnoty energie využít faktu, že vlastní funkce
hamiltoniánu tvoří ortogonální systém?

► Řešení nápovědy ke 3

Střední hodnota energie se tedy vypočítá jako . Konkrétně pro
vlnovou funkci  závislou na souřadnici a čase je

Pokud si vlnovou funkci  vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních
normovaných vlastních funkcí  operátoru ,

, můžeme díky linearitě operátoru  psát

což se díky ortogonalitě systému vlastních funkcí hamiltoniánu, resp. ortonormalitě
systému normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu zjednoduší na

Dojít k tomuto vztahu dalo trochu práce, zato si ho ale nyní již můžeme pamatovat
a příště už po něm rovnou sáhnout.

 

Řešení 3 – druhá verze (z ortogonálního rozkladu)

V řešení předcházející nápovědy jsme odvodili, že pokud vlnovou funkci 
vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních normovaných vlastních funkcí

 operátoru , je střední hodnota

energie částice v libovolném čase t rovna



 

Jak jsme připomněli v řešení nápovědy ke 2, stacionární stavy částice v dané
potenciálové jámě jsou popsány funkcemi

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

 

V úkolu 2) jsme našli předpis pro vlnovou funkci v obecném čase t:

Platí

což je lineární kombinace normovaných vlnových funkcí prvních tří stacionárních
stavů:

je proto

 kde 

Nápověda ke 4

Stav částice, jejíž pohyb je vázán na úsečku <-L/2, L/2>, je v čase t je popsán



vlnovou funkcí

Pravděpodobnost výskytu částice na intervalu (a,b) je rovna integrálu hustoty
pravděpodobnosti (tj. čtverce absolutní hodnoty vlnové funkce ψ(x,t)) přes tento
interval.

Nápověda ke 4 – vzorce pro goniometrické funkce

Při řešení úkolu 4 se vám mohou hodit následující identity.



Řešení 4

a) Pravděpodobnost výskytu částice na obecném intervalu (a,b) uvnitř jámy je

Dosazením

do tohoto integrálu dostáváme

.

Dále užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu a dalších identit
uvedených v předcházející nápovědě dostáváme postupně



b) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (0, L/2) získáme dosazením do
výsledku a):

,

.

Užitím vzorců pro  a  dostáváme

,

.



Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy se mění s časem. Řešíme-li
problém extrémů této pravděpodobnosti P, zjistíme, že krajních hodnot nabývá

právě tehdy, když je 

v časech

je rovna

v časech

je rovna

c) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (−L/4, L/4) získáme dosazením do
výsledku a):

,

.

Pravděpodobnost výskytu částice ve střední části jámy se mění s časem. Osciluje
mezi hodnotami  a .

Maxima dosahuje v časech  a minima v časech

,  k = 0, 1, 2, ...

Odpovědi



1) Normovací konstanta je rovna 

 

2) Vlnová funkce

kde 

 

3) Střední hodnota energie částice v čase t je rovna  kde

 

4a) Pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází někde na intervalu (a,b) uvnitř
jámy, je rovna

.

 

4b) Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy se mění s časem. Osciluje
mezi 28 % a 72 % (podrobněji viz Řešení 4).

 

4c) Pravděpodobnost výskytu částice ve střední části jámy na intervalu (-L/4, L/4)

se mění s časem. Osciluje mezi hodnotami  a ,

tj. mezi 40 % a 58 %. Maxima dosahuje v časech  a minima

v časech , k = 0, 1, 2, ..., kde 

Odkaz

Podobný problém se řeší také v úlohách Superpozice dvou vlastních stavů



a Nestacionární stav 1 této sbírky.



Nestacionární stav 1

Částice se nachází v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky L:

V(x) = 0 pro |x| ≤ L/2 a V(x) → ∞ pro |x| > L/2.

Její stav v čase t = 0 popisuje normovaná vlnová funkce

1) Napište předpis pro normovanou vlnovou funkci ψ(x, t) pro tuto částici včetně
její časové závislosti.

2) Určete střední hodnotu energie částice v obecném čase t.

3) Určete pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází

a) někde na intervalu (a,b) uvnitř jámy,
b) v pravé části jámy (0 < x < L/2),
c) v prostřední části jámy (|x| < L/4).

Nápověda 1

Jak vypadají normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše
popsané nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě? Jaké jim
odpovídají energie? Jak vypadá časová závislost těchto stacionárních stavů?

► Řešení nápovědy 1

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše popsané
nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice vyplývá závislost stacionárních



stavů na čase přes faktor .

(Podrobnější vysvětlení najdete např. v knize SKÁLA, L. Úvod do kvantové
mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4.)

 

Nápověda 2

Vyjádřete funkci  jako lineární kombinaci (superpozici) normovaných
vlastních funkcí hamiltoniánu odpovídajícího dané situaci.

► Řešení nápovědy 2

Postupnými úpravami zadaného předpisu dostáváme

 

Analogicky vyjádřete funkci ψ(x, t) v libovolném čase t.

 

Řešení 1

Normované vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice ve výše popsané
nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice vyplývá závislost stacionárních

stavů na čase přes faktor .

(Podrobnější vysvětlení najdete např. v knize SKÁLA, L. Úvod do kvantové
mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4.)

Vlnovou funkci ψ(x, t = 0) zapíšeme jako lineární kombinaci prvních dvou
stacionárních stavů částice v jámě. Platí



 

Časová závislost nemá vliv na koeficienty této lineární kombinace. Je proto

kde .

Nápověda ke 2 – střední hodnota veličiny

Jak se v kvantové mechanice určují střední hodnoty fyzikálních veličin? Jak určíme
střední hodnotu energie, je-li operátorem energie hamiltonián ?

► Řešení nápovědy ke 2

Střední hodnotu veličiny A určujeme jako skalární součin .

Střední hodnota energie se tedy vypočítá jako .

 

Řešení 2 – první verze (z definice)

Uvědomíme-li si, že operátorem energie je tzv. Hamiltonův operátor, potom střední
hodnotu energie <E(t)> v čase t spočteme z definice jako



Uvědomme si, že pro vlastní funkce hamiltoniánu platí

Po roznásobení se navíc uprostřed výše uvedeného integrálu objeví kombinace

, což je součin dvou vlastních funkcí hamiltoniánu. Tyto
funkce jsou ortogonální – integrál z jejich součinu (pravděpodobnost „překrytí”
těchto dvou stavů) je roven nule. Proto můžeme itegrál dále počítat bez nich.
Zjednoduší se na

Užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu upravíme výraz do tvaru

,

 kde .

Nápověda ke 2 – rozklad do báze ortogonálních funkcí

Můžeme při výpočtu střední hodnoty energie využít faktu, že vlastní funkce
hamiltoniánu tvoří ortogonální systém?

► Řešení nápovědy ke 2

Střední hodnota energie se tedy vypočítá jako . Konkrétně pro
vlnovou funkci  závislou na souřadnici a čase je

Pokud si vlnovou funkci  vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních
normovaných vlastních funkcí  operátoru ,

, můžeme díky linearitě operátoru  psát



což se díky ortogonalitě systému vlastních funkcí hamiltoniánu, resp. ortonormalitě
systému normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu zjednoduší na

Dojít k tomuto vztahu dalo trochu práce, zato si ho ale nyní již můžeme pamatovat
a příště už po něm rovnou sáhnout.

 

Řešení 2 – druhá verze (z ortogonálního rozkladu)

V řešení předcházející nápovědy jsme odvodili, že pokud vlnovou funkci 
vyjádříme jako součet navzájem ortogonálních normovaných vlastních funkcí

 operátoru , je střední hodnota

energie částice v libovolném čase t rovna

 

Jak jsme připomněli v řešení úkolu 1), stacionární stavy částice v dané
potenciálové jámě jsou popsány funkcemi

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

 

V úkolu 1) jsme také našli předpis pro vlnovou funkci v obecném čase t:

Platí 

což je lineární kombinace normovaných vlnových funkcí prvních dvou
stacionárních stavů:



je proto

kde

Nápověda ke 3

Stav částice, jejíž pohyb je vázán na úsečku <-L/2, L/2>, je v čase t je popsán
vlnovou funkcí

Pravděpodobnost výskytu částice na intervalu (a,b) je rovna integrálu hustoty
pravděpodobnosti (tj. čtverce absolutní hodnoty vlnové funkce ψ(x,t)) přes tento
interval.

Řešení 3

a) Pravděpodobnost výskytu částice na obecném intervalu (a,b) uvnitř jámy je

Dále užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu a vztahu pro sinus
dvojnásobného argumentu dostáváme



což po zintegrování dává

 

b) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (0, L/2) získáme dosazením do
výsledku a):

Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy se mění s časem. Osciluje

mezi hodnotami  a .

Maxima nabývá v časech  a minima v časech

, kde k = 0, 1, 2, ... a .

 

c) Pravděpodobnost nalezení částice na intervalu (−L/4, L/4) získáme dosazením do
výsledku a):

Pravděpodobnost výskytu částice ve střední části jámy je nezávisle na čase rovna
přibližně 56 %. Časová nezávislost je u nestacionárního stavu spíše výjimečná (jak
je vidět z obecného řešení v části a)). Zde je důsledkem symetrie zvoleného
intervalu vzhledem ke středu jámy.



Odpovědi

1) Vlnová funkce

kde .

 

2) Střední hodnota energie částice je  kde .

 

3a) Pravděpodobnost, že se částice v čase t nachází někde na intervalu (a,b) uvnitř
jámy, je rovna

 

3b) Pravděpodobnost výskytu částice v pravé části jámy na intervalu (0, L/2) je

. Mění se s časem mezi hodnotami 16% a 84%.

Maxima nabývá v časech  a minima v časech

, kde k = 0, 1, 2, ... a 

 

3c) Pravděpodobnost výskytu částice v prostřední části jámy na intervalu (-L/4,
L/4) je v libovolném čase t rovna , což je asi 56 %.

Časová nezávislost je u nestacionárního stavu spíše výjimečná (jak je vidět
z obecného řešení v části a)). Zde je důsledkem symetrie zvoleného intervalu
vzhledem ke středu jámy.

Odkaz

Podobný problém se řeší také v úlohách Superpozice dvou vlastních stavů
a Superpozice tří vlastních stavů této sbírky.



Nestacionární stav 2

Částice se nachází v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky L:

V(x) = 0 pro 0 ≤ x ≤ L a V(x) → ∞ pro x < 0 a x > L.

Její stav v čase t = 0 popisuje vlnová funkce

 pro 0 ≤ x ≤ L a

 pro x < 0 a x > L.

 

1) Určete normovací konstantu N.

2) Jaké energie částice je možno naměřit a s jakou pravděpodobností?

Nápověda k 1

Co to znamená normovat vlnovou funkci (jde-li o funkci jedné souřadnicové
proměnné x?

► Řešení nápovědy k 1

Normovat vlnovou funkci ψ(x) znamená určit volitelnou multiplikativní konstantu
tak, aby úhrnná pravděpodobnost výskytu částice kdekoli na ose x byla rovna 1.
Matematicky řečeno – integrál z hustoty pravděpodobnosti, tj. z kvadrátu absolutní
hodnoty vlnové funkce musí být roven 1:

 

Nápověda - vzorce pro goniometrické funkce

Při řešení by se vám pro urychlení výpočtu mohla hodit následující identita:

 



,

 

tedy rovnost

Řešení 1

Mimo interval <0, L> je vlnová funkce identicky rovna nule. Dle normovací
podmínky tedy musí platit

Dále užitím vztahů pro sinus a kosinus polovičního argumentu (a vynásobením celé
rovnice čtyřmi) dostáváme

S využitím identity uvedené v předcházející nápovědě upravíme tento výraz na

Zintegrováním dostáváme

 odkud již plyne .

Nápověda ke 2 první

Jaká je pravděpodobnost naměření energie , která je vlastním číslem
příslušným vlastní funkci , je-li  rozklad normované vlnové

funkce do báze normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu?



► Řešení nápovědy ke 2

Je-li  rozklad normované vlnové funkce do báze normovaných

vlastních funkcí hamiltoniánu, pak pravděpodobnost naměření energie , která je
vlastním číslem příslušným vlastní funkci , je rovna .

 

Nápověda ke 2 druhá

Najděte vlastní funkce hamiltoniánu pro tento případ. V oblasti 0 ≤ x ≤ L jsou

řešením nečasové Schrödingerovy rovnice  a v krajních

bodech jámy spojitě navazují na konstantně nulovou vlnovou funkci vně jámy.

► Řešení nápovědy ke 2

Nečasovou Schrödingerovu rovnici

upravíme do tvaru

kde , tj. .

Obecným řešením této diferenciální rovnice je funkce tvaru

kde A, B jsou libovolná komplexní čísla.

Vzhledem k podmínkám spojitosti ψ(0) = 0 a ψ(L) = 0 ale dostáváme, že musí být

B = 0 a kL = nπ, n = 1, 2, ... Je tedy

a normovací konstantu A určíme tak, aby platilo

Vychází .

Bázi normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu tedy tvoří funkce

, n = 1, 2, ...,

jimž přísluší energie



 

Nápověda ke 2 třetí

Vyjádřete funkci ψ(x) jako lineární kombinaci vlastních funkcí hamiltoniánu
odpovídajícího dané situaci.

► Řešení nápovědy ke 2

Normovanou vlnovou funkci ψ(x) postupně vyjádříme jako lineární kombinaci
normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu. S využitím známých vztahů pro
goniometrické funkce postupně dostáváme

 

Poznámka: Pokud by se nepodařilo provést tento rozklad pomocí vzorců pro
goniometrické funkce, lze obecně koeficienty an rozkladu 

vlnové funkce do báze vlastních funkcí hamiltoniánu nalézt jako skalární součiny
vlnové funkce ψ(x) s jednotlivými funkcemi ψn(x):

 

Řešení 2

Bázi normovaných vlastních funkcí hamiltoniánu tvoří funkce

, n = 1, 2, ... (odvození viz druhá nápověda ke 2).

Normovaná vlnová funkce

je superpozicí základního a prvního excitovaného stavu:



(Podrobné odvození najdete v řešení předcházející nápovědy.)

Pravděpodobnost naměření energie En je rovna kvadrátu absolutní hodnoty
koeficientu an v rozkladu vlnové funkce do báze vlastních funkcí hamiltoniánu.

V našem případě je tedy pravděpodobnost naměření energie  rovna

 a taktéž pravděpodobnost naměření energie 

je rovna .

Odpovědi

1) Normovací konstanta .

2) Pravděpodobnost naměření energie  je 50 % a rovněž tak

pravděpodobnost naměření energie  je 50 %.



Stupňovitá pravoúhlá jáma

Částice se nachází uvnitř nekonečně hluboké potenciálové jámy znázorněné na
obrázku níže. Její stav je v čase t = 0 popsán vlnovou funkcí

 pro  a

 pro .

1) Rozhodněte, zda je  vlastní funkcí hamiltoniánu.

2) Vypočtěte střední hodnotu polohy  v čase t = 0.

3) Vypočtěte střední hodnotu hybnosti  v čase t = 0.

4) Vypočtěte střední hodnotu energie  v čase t = 0.

Nápověda k 1

Jaký tvar má Schrödingerova rovnice v „levé” části jámy a jaký tvar má v „pravé”
části jámy?

► Řešení nápovědy k 1

V „levé” části potenciálové jámy má Schrödingerova rovnice po úpravě tvar

V „pravé” části potenciálové jámy má tvar

Je-li nějaká funkce vlastní funkcí hamiltoniánu uvnitř jámy, pak musí být jeho
vlastní funkcí v „levé” i „pravé” části jámy.

 

Řešení 1

V „levé” části potenciálové jámy má Schrödingerova rovnice po úpravě tvar



V „pravé” části potenciálové jámy má tvar

Má-li být nějaká funkce vlastní funkcí hamiltoniánu uvnitř jámy, pak musí být jeho
vlastní funkcí v „levé” i „pravé” části jámy.

Dosazením zadané funkce

do obou uvedených rovnic dostáváme

po úpravě

a zároveň

po úpravě

Rovnice  a  si ale protiřečí, neboť pro V0 > 0 nemůže být zároveň

 a .

Z toho vyplývá, že uvedená funkce ψ(x) není vlastní funkcí hamiltoniánu.

Nápověda k 2, 3 a 4

Pro částici, jejíž stav je v daném čase popsán vlnovou funkcí , je střední
hodnota operátoru  definována jako integrál

Řešení 2

Střední hodnota polohy je v čase t = 0 rovna

Dosazením za  dostáváme



a dále metodou per partes

Řešení 3

Střední hodnota hybnosti částice je v čase t = 0 rovna

Dosazením za ψ(x) dostáváme

Tento integrál je jako stvořený pro substituci. Označme

Pak je

a integrál  můžeme počítat jako

Řešení 4

Střední hodnotu hamiltoniánu vypočteme klasicky z definice. Platí



Vzhledem k linearitě integrálu ho můžeme rozdělit na součet dvou

Vzhledem k nulové potenciální energii na intervalu (2L/3, L) můžeme změnit meze
druhého integrálu a psát

Nyní dosadíme za kinetickou a potenciální energii odpovídající výrazy:

 

Dosazením vlnové funkce

dostáváme

Užitím vztahu pro sinus polovičního argumentu upravíme integrály do tvaru



Odpovědi

1) Funkce ψ(x) není vlastní funkcí hamiltoniánu.

2) Střední hodnota polohy částice je v čase t = 0 rovna  (střed jámy).

3) Střední hodnota hybnosti částice je v čase t = 0 rovna .

4) Střední hodnota energie částice je v čase t = 0 rovna .

Aplet

Pokud vás zajímá, jak asi vypadají vlastní funkce hamiltoniánu v jámě tohoto typu,
otevřete si stránku http://webphysics.davidson.edu/physletprob/ch10_modern
/default.html a prozkoumejte aplet dostupný v levém menu pod názvem Finite
Well. Do prázdného pole Potential, které se nachází pod grafem, napište například

2000-step(x+0.75)*1500-step(x-0.25)*500+step(x-0.75)*2000,

čímž vytvoříte stupňovitou potenciálovou jámu podobnou té, s níž jsme počítali
v této úloze. Stejná být nemůže už jen proto, že výše potenciálu na levé a pravé
straně je omezená a jde tedy vždy o konečně hlubokou jámu. Na druhou stranu,
exponenciální pokles v klasicky nedostupné oblasti je poměrně rychlý a průběh
vlnové funkce ani hladiny energie se pro malá n nebudou dramaticky lišit od řešení
pro jámu nekonečně hlubokou. Hodnoty kvantového čísla n volte postupně od 1 do
20 (pro 21 a vyšší se již dostanete mimo rozsah zobrazované oblasti).

Sledujte, jak se mění tvar vlnové funkce a jak se posouvají energetické hladiny.
Osa, kolem které „sinusoida“ vlnové funkce osciluje, je pro názornost posunuta
vždy na úroveň dané energie.



Jáma ve dvou rozměrech

Pohyb částice o hmotnosti m je omezen do dvourozměrné rovinné oblasti, přičemž
potenciál V(x, y) = 0 pro −a ≤ x ≤ a, y  R a V(x,y) → ∞ všude jinde.

a) Označme Ex energii částice spojenou s pohybem ve směru x, Ey energii spojenou
s pohybem ve směru y a celkovou energii částice E. Jakých hodnot mohou energie
Ex, Ey a E nabývat?

Dále označme  a , což je značení obvyklé při
řešení odpovídající Schrödingerovy rovnice.

b) Načrtněte graf závislosti E na ky pro několik různých dovolených hodnot Ex.

c) Předpokládejte, že pohyb částice ve směru x odpovídá druhému vázanému stavu
v nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě a celková energie částice je
rovna E. Najděte energii částice spojenou s jejím pohybem ve směru y.

d) Najděte předpis pro (ne nutně normovanou) vlnovou funkci ψ(x, y, t) popisující
stav částice v případě c).

e) Předpokládejte, že celková energie částice je . Najděte předpis pro

(ne nutně normovanou) vlnovou funkci ψ(x, y, t) popisující stav částice v takovém
případě.

f) Předpokládejte, že se nepřekonatelná potenciálová bariéra objeví také v místech
se souřadnicí y = ±a. (Pohyb částice bude i ve směru y omezen na úsečku.) Může

celková energie částice nabývat hodnoty ? Pokud ano, jak byste takový
stav popsali? Pokud ne, proč?

Nápověda k a)



Jaká energie přísluší částici o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n
v nekonečně hluboké jednorozměrné potenciálové jámě šířky L?

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)

► Řešení nápovědy k a)

Energie částice o hmotnosti m ve stavu s kvantovým číslem n v nekonečně hluboké

jednorozměrné potenciálové jámě šířky L je .

 

Řešení a)

Ve směru x je částice vázána v nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky 2a,
umístěné mezi x = −a a x = a. Takové situaci odpovídá diskrétní spektrum energií

,  n = 1, 2, ...

Ve směru y jde o volnou částici s libovolnou kinetickou energií .

Celková energie částice E je součtem energií Ex a Ey. Je proto .

Řešení b)

Úkolem je načrtnout graf závislosti E na ky pro několik dovolených hodnot Ex.

Označili jsme , proto je .

V řešení úkolu a) jsme si připomněli, že .

Z toho již lehce odvodíme závislost

Celková energie je úměrná ky
2 a pro různá n postupně posunutá o n2-násobky

nejnižší energie Ex1, chová se tedy jako E ~ ky
2 + n2.

Na následujícím obrázku jsou načrtnuty závislosti E na ky pro n = 1, 2, 3, 4.



Řešení c)

Energie částice odpovídající jejímu pohybu ve směru x má být dle zadání rovna
diskrétní hladině s kvantovým číslem n = 2, tedy

Energii odpovídající pohybu částice ve směru y dostaneme jako rozdíl její celkové
energie a energie Ex. Je

Nápověda k d)

Jak vypadají vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice v nekonečně hluboké
jednorozměrné potenciálové jámě šířky L se středem v bodě x = 0?

► Řešení nápovědy k d)

Vlastní funkce hamiltoniánu pro případ částice v nekonečně hluboké jednorozměrné
potenciálové jámě jsou

 pro n lichá a

 pro n sudá.

Jim odpovídají energie .

(Podrobné odvození najdete v úloze Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky.)



 

Řešení d)

Jelikož hamiltonián nezávisí na čase, lze separovat obě souřadnice a čas, to
znamená vyjádřit celkovou vlnovou funkci jako součin tří funkcí

Ze zadání víme, že co se týče jejího pohybu ve směru x, částice se nachází ve stavu
s kvantovým číslem n = 2. Dosazením hodnot L = 2a a n = 2 do obecného předpisu
(viz řešení předcházející nápovědy)

dostáváme

 

Ve směru y není pohyb částice omezen. Přísluší jí energie

Řešením nečasové Schrödingerovy rovnice

kde , jsou funkce

kde A, B jsou libovolná komplexní čísla.

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice je znám faktor

který vyjadřuje časovou závislost vlnové funkce popisující stav částice s energií E.

 

Vrátíme-li se nyní k celkové vlnové funkci , dostáváme

kde .

Řešení e)

Dle předpokladu je celková energie částice rovna



což je více než

ale méně než

Jelikož energie Ex, spojená s pohybem částice ve směru x, může nabývat pouze
vybraných diskrétních hodnot, můžeme usoudit, že

Z pohledu jednorozměrné potenciálové jámy orientované ve směru x se tedy částice
nachází ve stavu s kvantovým číslem n = 1.

Na energii Ey, spojenou s pohybem částice ve směru y, nyní zbývá

 

Dále budeme postupovat analogicky jako při řešení úkolu d).

Jelikož hamiltonián nezávisí na čase, lze separovat obě souřadnice a čas, to
znamená vyjádřit celkovou vlnovou funkci jako součin tří funkcí

Ze zadání víme, že co se týče jejího pohybu ve směru x, částice se nachází ve stavu
s kvantovým číslem n = 1. Dosazením hodnot L = 2a a n = 1 do obecného předpisu
(viz Řešení nápovědy k d))

dostáváme

 

Ve směru y není pohyb částice omezen. Jak jsme zjistili výše, přísluší jí energie

Řešením nečasové Schrödingerovy rovnice

kde , jsou funkce



kde A, B jsou libovolná komplexní čísla.

 

Z řešení časové části Schrödingerovy rovnice je znám faktor

který vyjadřuje časovou závislost vlnové funkce popisující stav částice s energií E.

 

Vrátíme-li se nyní k celkové vlnové funkci , dostáváme

kde .

Řešení f)

Dle předpokladu se nyní nepřekonatelná potenciálová bariéra objeví také v místech
se souřadnicí y = ±a a pohyb částice je tak i ve směru y omezen na úsečku. Energie
Ey, spojená s pohybem částice ve směru y, tak bude stejně jako energie Ex, spojená
s pohybem částice ve směru x, kvantována. Možnými hodnotami jsou

 a ,  kde nx, nx = 1, 2, ...

(Podrobné odvození kvantování energie naleznete v úloze Symetrická nekonečná
pravoúhlá jáma této sbírky.)

Celková energie  může nabývat hodnot

Nejnižší možné hladiny jsou

 atd.

Hodnota  je větší než E12, ale menší než E22. Diskrétní spektrum energií

stacionárních stavů je jednoznačně dané, proto se částice nemůže nacházet ve
vlastním stavu s energií rovnou uvedené hodnotě. Pokud se ale zaměříme na střední
hodnoty energie, pak existuje spousta nestacionárních stavů, pro které je zadaná
energie právě touto střední hodnotou.

Odpovědi



a) Možné energie jsou diskrétní , n = 1, 2, ..., libovolná 

a celková .

 

c) Energie  a energie .

 

d) Hledaná (nenormovaná) vlnová funkce má tvar

kde  a A, B jsou nějaká komplexní čísla.

 

e) Hledaná (nenormovaná) vlnová funkce má tvar

kde  a A, B jsou nějaká komplexní čísla.

 

f) Celková energie částice nemůže nabývat hodnoty , neboť ta neodpovídá

žádné z možných hladin diskrétního energetického spektra.



 

 

 

 

Příloha 4 – Potenciálová jáma konečné hloubky 

 



Diskrétní spektrum

Uvažujte elektron v potenciálové jámě hloubky V0 = 1,25 eV a šířky L = 14,5 nm.

a) Určete počet diskrétních energetických hladin pro tento případ.

b) Určete přibližně dvě nejnižší hladiny energie.

Nápověda

Stacionární Schrödingerova rovnice pro vlnovou funkci ψ popisující stav částice
o hmotnosti m a energii E má tvar

Vzhledem k průběhu potenciálu je v tomto případě vhodné přepsat si tuto rovnici
zvlášť pro tři oblasti tak, jak je znázorněno v následujícím obrázku.

Vlnová funkce musí být v bodech x = ± L/2 (tj. v místech s konečnou nespojitostí
potenciálu) spojitá a mít v nich spojitou první derivaci. Je nutno splnit tzv. sešívací
podmínky:



Splněny musí být také okrajové podmínky:

Obecné řešení

Obecné řešení provedeme ve čtyřech krocích. Nejprve vyřešíme Schrödingerovu
rovnici pro danou situaci postupně v oblastech I, II a III. Ze symetrie problému
vzhledem k bodu x = 0 vyplývá i určitá symetrie vlastních funkcí hamiltoniánu.
Postupně tedy budeme diskutovat sudé a následně liché vlastní funkce. V závěru
obecného řešení shrneme vlastní čísla příslušná sudým i lichým vlastním funkcím
a provedeme krátkou diskusi o diskrétním energetickém spektru pro danou situaci.

► Řešení Schrödingerovy rovnice

Vzhledem k průběhu potenciálu je v tomto případě vhodné řešit Schrödingerovu
rovnici zvlášť pro tři oblasti tak, jak je znázorněno v následujícím obrázku.

Pro energii E < V0 má nečasová Schrödingerova rovnice v oblasti I tvar

kde

Obecné řešení této diferenciální rovnice má tvar

kde A, B jsou libovolná komplexní čísla. Vzhledem k okrajové podmínce pro
x → −∞ má však fyzikální smysl pouze .

 

Analogicky dostaneme v oblasti III obecné řešení



kde F, G jsou libovolná komplexní čísla. Vzhledem k okrajové podmínce pro
x → ∞ má však fyzikální smysl pouze .

 

V oblasti II má Schrödingerova rovnice tvar

kde

Obecné řešení této diferenciální rovnice má tvar

kde C, D jsou libovolná komplexní čísla.

Ze symetrie potenciálu vzhledem k bodu x = 0 lze odvodit, že vlastní funkce
hamiltoniánu musí být buď sudé, nebo liché. (Detailně viz např. SKÁLA, L. Úvod
do kvantové mechaniky. Praha: Academia, 2005, s. 98. ISBN 80-200-1316-4.)

Sudé jsou funkce  a liché funkce .

► Sudá řešení

Mějme neprve vlnovou funkci sestávájící z

 pro x ≤ −L/2,

 pro |x| < L/2,

 pro x ≥ L/2.

Vzhledem k symetrii problému musí být G = A a stačí, když budeme situaci dále
řešit pouze pro x ≥ 0. Vzhledem ke spojitosti vlnové funkce (viz nápověda) musí
platit

tj. po dosazení

neboli



Aby měla tato homogenní soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých A, D
netriviální řešení, musí být její determinant roven nule:

Hledáme tedy taková k, pro která se výraz na levé straně vynuluje. Po jednoduché
úpravě dostáváme podmínku

nebo ekvivalentně

kde n je celé číslo. Vzhledem k úvodní substituci  ekvivalentní

s  nám už v této chvíli vyvstává před očima nutné kvantování energie.

Z definice konstant k a α dále vidíme, že platí

Problém teď můžeme řešit graficky, vyneseme-li do soustavy souřadnic s osami kL
a αL „kladnou” čtvrtkružnici

a křivky

Obrázek bude vypadat nějak takto:



Počet červeně zvýrazněných průsečíků závisí na poloměru kružnice, který se odvíjí
od šířky jámy a dalších parametrů, které vystupují v rovnici této kružnice. Zároveň
platí rovnost

   počet průsečíků = počet k = počet diskrétních energetických hladin v dané jámě.

► Lichá řešení

Mějme nyní vlnovou funkci sestávájící z

 pro x ≤ −L/2,

 pro |x| < L/2,

 pro x ≥ L/2.

Vzhledem k symetrii problému musí být G = A a stačí, když budeme situaci dále
řešit pouze pro x ≥ 0. Vzhledem ke spojitosti vlnové funkce (viz nápověda) musí
platit

tj. po dosazení

neboli

Aby měla tato homogenní soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých A, C
netriviální řešení, musí být její determinant roven nule:



Hledáme tedy taková k, pro která se výraz na levé straně vynuluje. Po jednoduché
úpravě dostáváme podmínku

nebo ekvivalentně

kde n je celé číslo. Vzhledem k úvodní substituci  ekvivalentní

s  nám už v této chvíli vyvstává před očima nutné kvantování energie.

Z definice konstant k a α dále vidíme, že platí

Problém teď můžeme řešit graficky, vyneseme-li do soustavy souřadnic s osami kL
a αL „kladnou” čtvrtkružnici

a křivky

Obrázek bude vypadat nějak takto:

Počet červeně zvýrazněných průsečíků závisí na poloměru kružnice, který se odvíjí
od šířky jámy a dalších parametrů, které vystupují v rovnici této kružnice. Zároveň
platí rovnost

   počet průsečíků = počet k = počet diskrétních energetických hladin v dané jámě.



► Diskrétní hladiny energie

Teď můžeme grafická řešení obou případů spojit do jednoho obrázku, čímž
dostaneme

Počet průsečíků N (a tedy i počet diskrétních hladin energie) závisí na poloměru
čtvrtkružnice

Zřejmě platí

 

Řešení a)

Počet diskrétních energetických hladin N je dán vztahem (viz obecné řešení výše)

neboli

Po dosazení konkrétních hodnot dostáváme

Bude tedy N = 27.

Řešení b)

Pro přesné určení dvou nejnižších hladin diskrétního energetického spektra bychom
museli vyřešit transcendentní rovnice, tj. využít pomoci některého výpočetního
matematického programu. Zjistili jsme ale, že v daném případě se v jámě nachází
27 vázaných stavů, což je relativně hodně, a proto první dva průsečíky (viz grafy



uvedené v předcházejících sekcích řešení) se zleva dosti blíží bodům, pro které
platí kL = π, resp. kL = 2π.

Hledané hladiny se proto budou blížit energiím

a

v nichž poznáváme hladiny energie pro částici o hmotnosti m v nekonečně hluboké
potenciálové jámě šířky L (viz úloha Symetrická nekonečná pravoúhlá jáma této
sbírky).

Odpovědi

a) Pro elektron v potenciálové jámě hloubky V0 = 1,25 eV a šířky L = 14,5 nm
    existuje 27 diskrétních energetických hladin.

b) Hladiny energie prvních dvou vázaných stavů se zdola blíží energiím

     a 



Kreslení vlnové funkce

V obecném řešení úlohy Diskrétní spektrum této sbírky jsme zjistili, že vlnová
funkce základního stavu částice o hmotnosti m v potenciálové jámě hloubky V0
umístěné mezi body x = −L/2 a x = L/2

má tvar

 pro x ≤ −L/2,

 pro |x| ≤ L/2,

 pro x ≥ L/2,

kde k je řešením transcendentní rovnice

, kde 

a A, D jsou vhodné normovací konstanty.

Číslo α nazýváme koeficient útlumu (attenuation coefficient). Jeho převrácenou
hodnotou je vzdálenost, na níž hodnota exponenciální části vlnové funkce poklesne
na jednu e-tinu (decrease length).

 

1) V aplikaci Wave Function Sketcher dostupné na http://phys.educ.ksu.edu
/vqm/html/wfsketcher.html „nakreslete” vlnovou funkci základního stavu elektronu
v jámě šířky 0,5 nm a hloubky 4 eV. K numerickému řešení využijte Numerical
Solution for Ground State dostupné na http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase
/quantum/pfbox.html.

2) Pomocí počitadla pravděpodobnosti výskytu částice v jistých mezích, které je
také součástí výše zmíněné aplikace Wave Function Sketcher, zjistěte, s jakou
pravděpodobností se elektron v základním stavu v jámě šířky 0,5 nm a hloubky
4 eV nachází v klasicky nedostupné oblasti.

Důležitá poznámka: Wave Function Sketcher pracuje s jámou, jejíž okraj
odpovídá nulové potenciální energii a dno záporné potenciální energii. Numerical
Solution for Ground State pracuje s jámou, jejíž dno odpovídá nulové potenciální
energii tak, jak ukazuje ilustrace v úvodu této úlohy. Jelikož však nulovou hladinu
potenciálu můžeme volit libovolně, tyto spíše vizuální rozdíly nemají vliv na stav
diskutované částice. Pouze si musíme při přechodu od jednoho případu k druhému
dávat pozor, kde dosazovat potenciální energii nulovou, kdy +4 eV a kdy −4 eV.



Nápověda k 1

Jako vstupní hodnoty dosaďte do numerického výpočtu dostupného na
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/pfbox.html

šířku jámy (well width) „L = 0.5 nm”,
hmotnost (mass) „m = 1 me”,
hloubku jámy (potential U0) „U0 = 4 eV”.

Z vypočtených údajů můžete vyčíst koeficient útlumu (attenuation coefficient) α,
jehož převrácenou hodnotou je vzdálenost, na níž hodnota exponenciální části
vlnové funkce poklesne na jednu e-tinu (tj. decrease length, kterou je třeba zadat
při „kreslení” vlnové funkce na http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html
/wfsketcher.html).

Řešení 1

„Kreslení” vlnové funkce na http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/wfsketcher.html:

Parametry jámy nastavíme dle zadání potential width 0.500 nm, height −4.000 eV,
right level 0.000 eV.

Po čtvrté iteraci vychází v Numerical Solution for Ground State efektivní kinetická
energie částice asi 0.733 eV. Nastavíme tedy total energy −3.280 eV, což je
kinetická energie zmenšená o potenciální energii 4 eV (resp. k ní nejbližší hodnota,
kterou diskrétní nastavování hodnot energie umožňuje).

 

Dále nastavíme parametry vlnové funkce v Regionu II.

Amplitudu (amplitude) nastavíme rovnou 1.000, aby byla funkce pěkně vidět.

Po čtvrté iteraci vychází v Numerical Solution for Ground State efektivní šířka
jámy rovna 0.716 nm. Vlnovou délku (wavelength) nastavíme rovnou dvojnásobku
této šířky, tj. 1.432 nm (uvnitř leží jen „jeden kopeček kosinusoidy”). Tlačítkem
check můžeme zkontrolovat, že jsme vlnovou délku určili správně.

Fázový posun (phase) nastavíme tak, aby nejvyšší bod kosinusoidy ležel ve středu
jámy. Vzhledem k diskrétnímu nastavování možných hodnot se nejlepší zdá být
hodnota 0.168π (nebo případně 0.176π, přesné by bylo asi něco mezi).

 

Dále nastavíme parametry vlnové funkce v Regionu I.

Výběr tvaru křivky (shape) je zřejmý – patří sem rostoucí kladná exponenciála.

Teď budeme muset trochu počítat. V zadání jsme připomněli, že koeficient útlumu

Jeho převrácenou hodnotou je vzdálenost, na níž hodnota exponenciální části
vlnové funkce poklesne na jednu e-tinu (decrease length). Označme ji xd. Platí

Dosadíme-li sem hmotnost elektronu, potenciál 4 eV a výše zmíněnou efektivní
hodnotu energie (v základních jednotkách, tj. joulech), dostáváme



Tlačítkem check můžeme ověřit, že decrease length rovná 0.108 nm je správně.

Amplitudu (amplitude) nastavíme tak, aby exponenciála na hranici potenciálové
jámy hladce navazovala na část kosinusoidy. Jde přibližně o hodnotu 0.484 nm.

 

V Regionu III nastavíme parametry vlnové funkce stejně jako v Regionu I, pouze
tvar křivky zvolíme jako klesající kladnou exponenciálu.

Řešení 2

Hranice oblasti, pro niž je vypočítávána pravděpodobnost výskytu částice,
posuneme na hranice jámy. Vidíme, že uvnitř jámy se částice vyskytuje
s pravděpodobností 87 %. Úhrnná pravděpodobnost výskytu částice na ose x
musí být rovna 100 %, částice se proto mimo jámu (tj. v klasicky nedostupné
oblasti) nachází s pravděpodobností 13 %.

Vizuální řešení

  Kliknutím na ikonku vlevo se vám v novém panelu otevře obrázek dvou
  grafů vytvořených pomocí Wave Function Sketcheru v úkolu 1 této úlohy.





 

 

 

 

Příloha 5 – Lineární harmonický oscilátor 

 



Částice v „zakázaném” území

Částice o hmotnosti m se pohybuje v poli potenciálu . Vlnová
funkce základního stavu je

Energie základního stavu je 

 

a) Najděte maximální možnou vzdálenost částice s touto energií od rovnovážné
polohy, kterou dovoluje klasická mechanika.

b) S jakou pravděpodobností se částice bude nacházet za touto vzdáleností podle
kvantové mechaniky?

 

Při výpočtu můžete využít znalost integrálů

 a .

 

 Tuto hodnotu můžeme spočítat buď numericky rozkladem funkce v řadu,
následnou integrací člen po členu a započtením několik prvních relevantních
členů nebo s využitím některého matematického programu.

Nápověda k a)

Z pohledu klasické mechaniky je rovnovážná poloha v bodě x = 0 a částice se
nemůže dostat do místa s větší potenciální energií, než je její vlastní energie.

Řešení a)

Částice se může z rovnovážné polohy v bodě x = 0 maximálně vychýlit do
polohy xmax takové, že její potenciální energie

což je celková energie, kterou má částice k dispozici. Z tohoto vztahu už snadno
dostaneme, že

Nápověda k b)

Pravděpodobnost výskytu částice ve vzdálenosti větší než x0 od rovnovážné polohy
v bodě x = 0 spočteme v kvantové mechanice podle vztahu



(♠)

Řešení b)

Pravděpodobnost výskytu částice ve vzdálenosti větší než x0 od rovnovážné polohy
v bodě x = 0 spočteme v kvantové mechanice podle vztahu

Vzhledem k symetrii zadané vlnové funkce  můžeme psát

kde jsme použili substituci 

 

Dále využijeme hodnoty integrálů uvedených v zadání úlohy. Platí

proto je

Dosazením této hodnoty do vztahu (♠) dostáváme

Odpovědi

a) Z pohledu klasické mechaniky se částice může z rovnovážné polohy vychýlit
nejvýše do vzdálenosti x0.

b) Při kvantově mechanickém popisu situace se částice v klasicky „zakázaném“
území nachází s pravděpodobností asi 16 %.



Makroskopický oscilátor

Lineární harmonický oscilátor (LHO) tvoří tělísko o hmotnosti 1 mg na pružině
zanedbatelné tuhosti, které kmitá s frekvencí 1 Hz a rovnovážnou polohou prochází
vždy rychlostí 10 cm·s−1. Předpokládejme, že se systém nenachází v žádném
významném silovém poli.

1) Jaké kvantové číslo odpovídá energii takového oscilátoru?

2) Určete vzdálenost dvou sousedních energetických hladin a porovnejte ji
s celkovou energií tohoto oscilátoru.

3) Spočítejte amplitudu kmitání při zadaných hodnotách a amplitudu kmitu pro
kvantově-mechanický základní stav uvedeného oscilátoru.

Nápověda k 1 a 2

Jak lze ze zadaných hodnot určit energii oscilátoru z pohledu klasické fyziky? A
jak vypadá energie LHO z pohledu kvantové mechaniky?

► Řešení nápovědy

Energie daného systému je při průchodu rovnovážnou polohou rovna kinetické
energii kmitajícího tělíska, tj.  kde hmotnost m i rychlost v jsou

známy ze zadání úlohy. Potenciální energie pružnosti je v tomto okamžiku nulová.

 

Z pohledu kvantové mechaniky tvoří diskrétní energetické spektrum LHO energie

  n = 0, 1, 2, ...,

kde frekvence pohybu f je známa ze zadání úlohy.

 

Řešení 1

Klasický i kvantově mechanický pohled popisuje tentýž systém s danou energií, tj.
ať vyjádříme energii klasicky, nebo kvantově, jedná se vždy u tutéž energii. Platí
proto rovnost

odkud je

a po číselném dosazení

Řešení 2



Z pohledu kvantové mechaniky tvoří diskrétní energetické spektrum LHO energie

kde frekvence pohybu f je známa ze zadání úlohy.

Energetický rozdíl dvou sousedních hladin je proto konstatně roven

Poměr tohoto rozdílu a celkové energie oscilátoru je roven

Celková energie je tedy řádově přibližně 1025-násobkem energetického rozdílu
dvou sousedních hladin, což odpovídá kvantovému číslu vypočtenému v úkolu 1.

Nápověda ke 3

Jak se mění rychlost oscilátoru, jestliže se jeho poloha mění podle vztahu

► Řešení nápovědy ke 3

Rychlost je v tomto případě derivací souřadnice:

 

Řešení 3

Jestliže se poloha oscilátoru mění podle vztahu

mění se jeho rychlost podle vztahu

V časech t = kπ prochází částice rovnovážnou polohou a pohybuje se (jak je řečeno
v zadání) rychlostí v = 10 cm·s−1. Platí tedy

odkud je amplituda

 

Nyní se soustředíme na základní stav takového oscilátoru z hlediska kvantové
mechaniky. Jeho energie je rovna E1 = hf. Při průchodu rovnovážnou polohou
opět musí platit



odkud je amplituda

což je asi desetkrát méně, než je průměrný rozměr jádra atomu.

Odpověď

1) Popisované tělísko o hmotnosti 1 mg je sice asi pro naše oko dost malé,
z pohledu fyziky jde však o makroskopický objekt, a tak nás nepřekvapí, že
kvantové číslo popisující jeho stav jakožto kvantového LHO je asi 7,55·1024, tedy
obrovské.

 

2) Energetický rozdíl dvou sousedních hladin je konstantně ΔE = 6,626·10−34 J.

Poměr tohoto rozdílu a celkové energie oscilátoru je řádově roven 
Znamená to, že v takových měřítkách už kvantování energie ztrácí praktický
význam, neboť není nikterak pozorovatelné.

 

3) Amplituda kmitání je při zadaných hodnotách rovna přibližně 16 mm. Pro
základní stav uvedeného oscilátoru (tj. stav s kvantovým číslem n = 1) by tato
amplituda byla přibližně 0,58·10−15 m, což je asi desetkrát méně, než je průměrný
rozměr jádra atomu.



Kmitající atom dusíku

Atom dusíku v molekule N2 se chová přibližně jako lineární harmonický
oscilátor (LHO) kmitající s úhlovou frekvencí ω = 3,4·1012 s−1.

a) Určete energii základního stavu oscilátoru v meV.

b) Oscilátor přejde absorpcí fotonu ze základního do prvního excitovaného stavu.
Určete energii a vlnovou délku fotonu.

Nápověda

Jak vypadá explicitní předpis pro diskrétní hladiny energie LHO? Jaká je hodnota
redukované Planckovy konstanty v eV·s? (Tato hodnota není pro výpočet nutná,
ale urychlí ho.)

► Řešení nápovědy

Diskrétní hladiny energie lineárního harmonického oscilátoru kmitajícího s úhlovou
frekvencí ω jsou

, kde n = 0, 1, 2, ...

Hodnota redukované Planckovy konstanty v jednotkách vhodných pro tento příklad
je ħ = 6,582·10−16 eV·s.

 

Řešení

Diskrétní hladiny energie lineárního harmonického oscilátoru kmitajícího s úhlovou
frekvencí ω jsou

, kde n = 0, 1, 2, ...

Hodnota redukované Planckovy konstanty v jednotkách vhodných pro tento příklad
je ħ = 6,582·10−16 eV·s.

 

Energie základního stavu našeho oscilátoru je

 

Energie absorbovaného fotonu odpovídá rozdílu energií základního a prvního
excitovaného stavu:



 

Energie kvanta záření o vlnové délce  je , musí proto platit .
Odtud po úpravě dostáváme

Odpověď

a) Energii základního stavu oscilátoru je přibližně rovna 1,1 meV.

b) Energie absorbovaného fotonu je přibližně rovna 2,2 meV a jeho vlnová délka je
přibližně rovna 5,5·10−4 m. Jde o tzv. daleké infračervené záření.



Vibrace molekuly HCl

a) Odhadněte energetický rozdíl mezi prvními dvěma vibračními stavy (základním
a prvním excitovaným) molekuly HCl, která se chová jako lineární harmonický
oscilátor (LHO), pro který je síla pružnosti úměrná výchylce přes konstantu
C = 470 N·m−1.

b) Může být molekula HCl excitována ze základního do prvního excitovaného stavu
pouze vlivem pokojové teploty v místnosti?

Teoretický úvod

Stejně jako v makroskopických rozměrech (astronomie), také v měřítku atomů
a molekul se hodí řešit dvoučásticové problémy převedením na problém pohybu
jedné efektivní částice kolem společného těžiště původních dvou částic. Konkrétně
vibrace dvouatomové molekuly mohou být popsány jako lineárně harmonické
kmity jedné efektivní částice.

Nechť jsou rovnovážné polohy atomu o hmotnosti m1 a atomu o hmotnosti m2 ve
vzdálenosti R.

Předpokládejme, že oba atomy kmitají kolem svých rovnovážných poloh se stejnou
kruhovou frekvencí ω. Celá molekula se chová jako LHO, síla pružnosti závisí na
výchylce přímo úměrně s konstantu úměrnosti charakteristickou pro daný prvek:

Situaci lze převést na kmitání jedné efektivní částice o hmotnosti

kolem těžiště, které leží někde na spojnici středů či přesněji rovnovážných poloh
obou atomů.

Nápověda 1

Molekula HCl se chová jako LHO, síla pružnosti závisí na výchylce přímo úměrně:

Převedeme-li situaci na kmitání jedné efektivní částice o hmotnosti

kolem těžiště molekuly, čemu je rovna její energie?

Podaří se vám najít vztah pro kruhovou frekvenci kmitů ω?



► Řešení nápovědy 1

Uvažujme lineární harmonický oscilátor kmitající s kruhovou frekvencí ω kolem
rovnovážné polohy v bodě x = 0 s amplitudou výchylky A.

Potenciální energie pružnosti takového oscilátoru je rovna

kde x značí výchylku z rovnovážné polohy a C je konstanta pružnosti ze zadání.
Maximální hodnoty nabývá tato energie v místě maximální výchylky,

nulová je naopak při průchodu rovnovážnou polohou.

Kinetická energie takového oscilátoru je rovna

kde A je již zmíněná amplituda výchylky z rovnovážné polohy, x je okamžitá
výchylka a ω je kruhová frekvence kmitání. (Podrobné odvození tohoto vztahu
najdete v následujícím oddíle.) Maximální hodnoty

nabývá při průchodu rovnovážnou polohou, kde je v té chvíli potenciální energie
pružnosti nulová. Ze zákona zachování energie proto musí platit

odkud vyjádříme kruhovou frekvenci ω

► Odvození kinetické energie LHO

Jestliže se poloha oscilátoru mění podle vztahu

mění se jeho rychlost podle vztahu

Kinetická energie oscilátoru je rovna



 

Nápověda 2

Jaká je atomová hmotnost 1H a 35Cl?

► Řešení nápovědy 2

V tabulkách si vyhledáme, že m(H) = 1 mu a m(Cl) = 35 mu, kde mu je tzv.
atomová hmotnostní jednotka a platí mu = 1,66·10−27 kg.

 

Nápověda 3

Jak vypadá energetické spektrum LHO (z pohledu kvantové mechaniky)?

► Řešení nápovědy 3

Energetické spektrum LHO je diskrétní a pro jednotlivé energie platí

n = 0, 1, 2, ...

 

Řešení a)

V teoretickém úvodu a v první nápovědě zaznělo, že celý problém lze řešit jako
kmitání jedné efektivní částice o hmotnosti

kolem jisté rovnovážné polohy. Dosadíme-li atomové hmotnosti vodíku a chlóru,
dostáváme

kde mu je tzv. atomová hmotnostní jednotka a platí mu = 1,66·10−27 kg.

Ve třetí nápovědě jsme připomněli, že diskrétní hladiny energie LHO jsou tvaru

n = 0, 1, 2, ...

Přechodu mezi základním a prvním excitovaným stavem tedy odpovídá

V řešení první nápovědy jsme ukázali, že

je tedy



Nápověda 4

Existuje nějaký vztah vyjadřující souvislost mezi možným přírůstkem energie dané
částice a teplotou okolního prostředí?

► Řešení nápovědy 4

Na molekulární úrovni se často užívá řádové rovnosti

kde k = 1,38·10−23 J·K−1 je tzv. Boltzmannova konstanta a T je termodynamická
teplota prostředí. Co tím rozumíme? Každý atom nebo molekula prostřední nese
energii přibližně rovnou kT. Molekula HCl obklopená takovým prostředím může
být excitována přijetím energie kT při srážce s některou jinou molekulou prostředí.
Přijetí několikanásobku energie kT při současné srážce s několika okolními
molekulami se považuje za velmi málo pravděpodobné.

 

Řešení b)

Jak už víme z části a), energetický rozdíl mezi základním a prvním excitovaným
stavem je přibližně

Teplota potřebná k dodání takové energie by byla

 (více k tomuto vztahu v přecházející nápovědě),

Pokojovou teplotou nerozumíme více než asi 300 K, což tedy evidentně k excitaci
molekuly HCl nestačí.

Odkaz

Více informací na toto téma si můžete přečíst na anglické wikipedii na adrese
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity v odstavci The effect of quantum
energy levels in storing energy in degrees of freedom.

Aplet

Shrňme si nejprve zadané hodnoty a výsledky získané v průběhu řešení této úlohy.
Máme částici o hmotnosti m = 35/36 mu ≈ 906 MeV/c2, která se chová jako LHO
s konstantou pružnosti C = 470 N/m = 470 J/m2 ≈ 2934 eV/nm2.

Pro kruhovou frekvenci  platí  a hladiny diskrétního energetického

spektra nabývají hodnot , kde n = 0, 1, 2, ... Rozdíl energií



základního a prvního excitovaného stavu je .

Úlohu jsme již vyřešili početně a nyní můžeme výsledek porovnat s hodnotou,
kterou pro danou situaci vypočítá aplet dostupný na adrese http://www.falstad.com
/qm1d/.

Vpravo nahoře vyberte možnost Setup: Harmonic Oscillator. Nahoře v záložce
View (zobrazit) zaškrtněte položky Energy (energie), Position (poloha), State
Phasors (fázory stacionárních stavů), Values/Dimensions (hodnoty/rozměry) a
Expectation Values (střední hodnoty). Po pravé straně je možno regulovat hodnoty
Particle Mass (hmotnost částice) a Spring Constant (konstanta pružnosti). Záhy
zjistíme, že rozsah obou těchto parametrů nepokrývá naše vstupní hodnoty.
Kdybychom však v apletu nastavili hmotnost tisíckrát menší a konstantu pružnosti
desetkrát menší, než jak vystupují v naší úloze, vyjde úhlová frekvence i energie
desetkrát větší, než by odpovídalo našim hodnotám. (Rozmyslete si.) Převod pak
již bude snadný.

Hmotnost částice a šířku jámy je možno nastavit pouze na určité diskrétní hodnoty.
Při defaultním nastavení Resolution (rozlišení) je z dostupných hodnot nejblíže
hmotnost 894,25 keV/c2 a konstanta pružnosti 290,58 eV/nm2 (značená písmenem
k, které my v této úloze nepoužíváme, aby nedocházelo k záměně s Boltzmannovou
konstantou). Dvojklikem na první/druhé kolečko ve spodní části okna nebo
kliknutím na první/druhou možnou hladinu energie v horní části okna zvolte
požadovaný stacionární stav. Aplet pod grafy ukáže střední hodnotu energie, která
se v případě stacionárního stavu rovná přímo jediné možné hodnotě energie dané
částice.

► Komentář k apletu

Pro hodnoty m = 894,25 keV/c2 a C = 290,58 eV/nm2 (resp. k = 290,58 eV/nm2)
vychází energie základního stavu 1,79 eV a energie prvního excitovaného stavu
5,31 eV. Nesmíme ovšem zapomenout na přizpůsobení vstupních hodnot! Pro
původní hodnoty by energie byla desetkrát menší: E0 = 0,179 eV, E1 = 0,531 eV
a jejich rozdíl ΔE = 0,352 eV, což se při vší přibližnosti tohoto vizualizovaného
výpočtu krásně shoduje s „manuálně” vypočtenou hodnotou 0,356 eV.

 

Odpověď

a) Energetický rozdíl mezi základním stavem a prvním excitovaným stavem
molekuly HCl je roven přibližně 0,356 eV.

b) Ne, molekula HCl nemůže být excitována ze základního do prvního
excitovaného stavu pouze vlivem pokojové teploty v místnosti.



 

 

 

 

Příloha 6 – Atom vodíku 

 

 



Střední a nejpravděpodobnější vzdálenost
elektronu

Elektron v základním stavu atomu vodíku je popsán vlnovou funkcí

kde .

a) Určete číselnou hodnotu a.

b) Vypočtěte střední vzdálenost elektronu od jádra.

c) Vypočtěte nejpravděpodobnější vzdálenost elektronu od jádra.

Nápověda k a) – hodnoty konstant

ħ = 1,055·10−34 J·s

ε0 = 8,85·10−12 C2N−1m−2

me = 9,11·10−31 kg

Qe = 1,602·10−19 C

Řešení a)

Číselnou hodnotu a získáme dosazením hodnot uvedených v předcházející

nápovědě do vzorce  uvedeného v zadání. Je

Nápověda k b) – střední hodnota polohy

Střední hodnotu operátoru  je v kulově symetrické úloze, jako je takto, vhodné
počítat s použitím sférických souřadnic. Objemový element má ve sférických
souřadnicích tvar  Jak tedy bude vypadat vztah pro
výpočet ?

► Řešení nápovědy

Střední hodnotu operátoru  vypočítáme z definice jako integrál

a ve sférických souřadnicích tedy jako trojný integrál



 

Nápověda k b) – jak integrovat

Dospěli jste při výpočtu střední polohy částice k integrálu, s kterým si neumíte
poradit? Zkuste třikrát po sobě aplikovat metodu per partes (nebo se podívejte,
jak takové řešení vypadá).

► Řešení nápovědy

K výpočtu střední hodnoty polohy částice se může hodit integrál

který vypočteme trojím použitím metody per partes:

 

Řešení b)

Podle definice střední hodnoty platí

neboli ve sférických souřadnicích

Tento trojný integrál můžeme díky separovatelnosti proměnných upravit na součin
tří jednoduchých integrálů:



Integrály přes oba úhly jsou velmi jednoduché a integrál přes r lze po substituci

 spočítat metodou per partes (detailně viz předcházející nápověda).

Dostáváme tak

Nápověda k c) – pravděpodobnost

Řekneme-li, že elektron se nachází ve vzdálenosti r od jádra, nespecifikujeme tím
jeho polohu úplně přesně. Víme ovšem, že se nachází někde na sféře o poloměru r
(se středem v jádře). Jestliže tedy hledáme jeho nejpravděpodobnější vzdálenost od
jádra, hledáme vlastně sféru, na níž se elektron nachází s největší
pravděpodobností. Pravděpodobnost výskytu elektronu na sféře o poloměru r
získáme integrací kvadrátu absolutní hodnoty dané vlnové funkce přes tuto sféru.

► Řešení nápovědy

Ve sférických souřadnicích bude mít integrál pro pravděpodobnost výskytu částice
na sféře o poloměru r tvar

 

Nápověda k c) – extrém

Hledáme nejpravděpodobnější vzdálenost r, tj. hledáme extrém funkce P(r). Funkce
P(r), kterou dostaneme, má spojité všechny derivace, proto má-li v nějakém bodě
extrém, musí tam mít nutně nulovou derivaci. Hledáme tedy r takové, že P'(r) = 0.

Řešení c)

Jestliže hledáme nejpravděpodobnější vzdálenost elektronu od jádra, hledáme
vlastně sféru, na níž se elektron nachází s největší pravděpodobností.
Pravděpodobnost výskytu elektronu na sféře o poloměru r získáme integrací
kvadrátu absolutní hodnoty dané vlnové funkce přes tuto sféru:

Hledáme nejpravděpodobnější vzdálenost r, tj. hledáme extrém funkce P(r). Funkce
P(r), kterou dostaneme, má spojité všechny derivace, proto má-li v nějakém bodě
extrém, musí tam mít nutně nulovou derivaci. Hledáme tedy r takové, že P'(r) = 0.
Platí



 nastane pro r = 0 a pro r = a. Dosazením těchto dvou hodnot do P(r)
vidíme, že v případě r = 0 jde o minimální pravděpodobnost, zatímco v případě
r = a jde o hledanou maximální pravděpodobnost.

Odpovědi

a) Hodnota a je rovna přibližně 5,3·10−11 m.

b) Střední vzdálenost elektronu od jádra je rovna 1,5a , tj. přibližně 7,9·10−11 m.

c) Nejpravděpodobnější vzdálenost elektronu od jádra je rovna a ≈ 5,3·10−11 m.

Komentář

Konstanta a se nazývá Bohrův poloměr atomu. Bohrův model atomu jako
předchůdce kvantového modelu není dostatečný k řešení složitějších problémů, ale
jak je vidět z právě vypočteného, v případě atomu vodíku poskytuje velmi dobrou
představu o pohybu jediného přítomného elektronu (zde v základním stavu).



Elektron vně koule

Elektron v základním stavu atomu vodíku je popsán vlnovou funkcí

kde  je tzv. Bohrův poloměr.

Určete pravděpodobnost, že se takový elektron nachází ve vzdálenosti od jádra
větší než a.

Začátek řešení

Pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu vodíku nachází ve
vzdálenosti od jádra větší než a, je rovna

Po dosazení dostáváme

Díky separovatelnosti proměnných můžeme tento trojný integrál upravit na součin
tří jednoduchých integrálů:

Nápověda - jak integrovat

Dospěli jste při výpočtu pravděpodobnosti k integrálu, s kterým si neumíte
poradit? Zkuste dvakrát po sobě aplikovat metodu per partes (nebo se podívejte,
jak takové řešení vypadá).

► Řešení nápovědy

K výpočtu pravděpodobnosti se může hodit integrál

který vypočteme dvojím použitím metody per partes:



 

Pokračování řešení

Došli jsme k tomu, že pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu
vodíku nachází ve vzdálenosti od jádra větší než a, je rovna

Integrály přes oba úhly jsou velmi jednoduché a integrál přes r lze po substituci
 spočítat metodou per partes (detailně viz nápověda). Dostáváme tak

Odpověď

Pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu vodíku nachází ve
vzdálenosti od jádra větší než a, je asi 68 %.

Odkaz

Velmi podobnou situaci řeší také úloha Elektron mezi kulovými plochami této
sbírky.



Elektron mezi kulovými plochami

Elektron v základním stavu atomu vodíku je popsán vlnovou funkcí

kde  je tzv. Bohrův poloměr.

Určete pravděpodobnost, že se takový elektron nachází mezi kulovými
plochami o poloměrech a a 2a.

Začátek řešení

Pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu vodíku nachází mezi
kulovými plochami o poloměrech a a 2a, je rovna

Po dosazení dostáváme

Díky separovatelnosti proměnných můžeme tento trojný integrál upravit na součin
tří jednoduchých integrálů:

Nápověda - jak integrovat

Dospěli jste při výpočtu pravděpodobnosti k integrálu, s kterým si neumíte
poradit? Zkuste dvakrát po sobě aplikovat metodu per partes (nebo se podívejte,
jak takové řešení vypadá).

► Řešení nápovědy

K výpočtu pravděpodobnosti se může hodit integrál

který vypočteme dvojím použitím metody per partes:



 

Pokračování řešení

Došli jsme k tomu, že pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu
vodíku nachází mezi kulovými plochami o poloměrech a a 2a, je rovna

Integrály přes oba úhly jsou velmi jednoduché a integrál přes r lze po substituci
 spočítat metodou per partes (detailně viz nápověda). Dostáváme tak

Odpověď

Pravděpodobnost, že se elektron v základním stavu atomu vodíku nachází mezi
kulovými plochami o poloměrech a a 2a, je asi 44 %.

Odkaz

Velmi podobnou situaci řeší také úloha Elektron vně koule této sbírky.



První excitovaný stav

Jaká je energie prvního excitovaného stavu elektronu v atomu vodíku? Jakou
energii vyzáří při přechodu do základního stavu? Jakou vlnovou délku a barvu
bude mít pozorovaná spektrální čára?

Teoretický úvod

Elektron v atomu vodíku je k jádru vázán pouze tehdy, když je jeho celková
energie menší než nula. V opačném případě jde o elektron volný. Z řešení
Schrödingerovy rovnice vyplývá za podmínek kladených na vlnovou funkci ψ
energie kvantovaná následujícím způsobem:

kde R = 13,6 eV se nazývá Rydbergova energie.

Stav s energií E1 se nazývá základní a má nejnižší možnou energii (nejvyšší
vazbovou energii), proto je nejstabilnější. Ostatní stavy nazýváme excitované
a elektron se do nich může dostat absorpcí vhodného kvanta energie. Tyto stavy
jsou ovšem nestabilní a elektron má tendenci přecházet z nich do stavů nižších,
resp. až do stavu základního.

Řešení

Stavu s kvantovým číslem n přísluší energie .

Prvnímu excitovanému stavu, tj,. stavu s kvantovým číslem n = 2, přísluší energie

 

Při přechodu z prvního excitovaného do základního stavu vyzáří elektron v atomu
vodíku energii, která je rovna rozdílu energetických hladin s kvantovými čísly n = 2
a n = 1:

 

Mezi kvantem energie ΔE a vlnovou délkou λ odpovídajícího záření platí vztah

Odtud dostáváme

a po dosazení číselných hodnot



Takováto vlnová délka odpovídá dalekému ultrafialovému záření, proto nemá
smysl mluvit o jeho barvě.

Odpověď

Energie prvního excitovaného stavu elektronu v atomu vodíku je −3,4 eV.

Při přechodu z prvního excitovaného do základního stavu vyzáří elektron v atomu
vodíku energii 10,2 eV.

Pozorovaná spektrální čára odpovídá ultrafialovému záření o vlnové délce 122 nm.

Komentář

V nejrůznějších chemicko-fyzikálních tabulkách nebo i na anglické wikipedii
můžete najít, že ionizační energie (tj. rozdíl mezi nulovou hladinou energie a
nejnižší hladinou energie elektronu v atomu vodíku E1, která je záporná) vodíku je
1312 kJ·mol−1. Po vydělení Avogadrovou konstantou NA = 6,022·1023 mol−1

dostaneme právě energii 21,787·10−19 J = 13,6 eV.



Tepelná ionizace vodíku

Při jaké teplotě je průměrná energie jedné molekuly plynného vodíku rovna energii
potřebné k odtržení elektronu z atomu vodíku?

Nápověda

Jaká je – např. podle Bohrova modelu – energie základního stavu elektronu v
atomu vodíku, resp. energie, kterou je třeba dodat, aby se tento elektron z vodíku
uvolnil?

Jak dle kinetické teorie plynů závisí vnitřní energie molekuly H2 na teplotě T
plynu?

► Řešení nápovědy

Energie základního stavu elektronu v atomu vodíku je E1 = −13,6 eV. Energie
potřebná k jeho uvolnění je proto právě E = 13,6 eV.

 

Podle kinetické teorie plynů je vnitřní energie jednoatomové molekuly plynu

rovna , zatímco energie dvouatomové molekuly plynu je rovna , kde

k = 1,38·10−23 J·K−1 je tzv. Boltzmannova konstanta. Energie molekuly H2 je

tedy při teplotě T rovna  .

 

Více teorie lze nalézt například v knize BARTUŠKA, K. – SVOBODA, E. Fyzika
pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2000,
s. 73. ISBN 80-7196-200-7. Z online zdrojů najdete odvození také na české
wikipedii pod heslem vnitřní energie ideálního plynu.)

 

Řešení

Energie základního stavu elektronu v atomu vodíku je E1 = −13,6 eV. Energie
potřebná k ionizaci atomu vodíku je proto právě E = 13,6 eV.

Podle kinetické teorie plynů je střední kinetická energie molekuly H2 při teplotě T

rovna , kde k = 1,38·10−23 J·K−1 je tzv. Boltzmannova konstanta.

Dle zadání hledáme právě takovou teplotu T, při níž je

tedy teplotu

Pozor na to, že energii musíme dosazovat v základních jednotkách, tedy v joulech.
Dostáváme



což je teplota, s níž se na Zemi jistě nesetkáme, proto se nemusíme bát
nekontrolovatelné ionizace vodíku obsaženého ve vzduchu.

Odpověď

Hledaná teplota je rovna přibližně 63000 K, což je teplota, s níž se na Zemi jistě
nesetkáme, proto se nemusíme bát nekontrolovatelné ionizace vodíku obsaženého
ve vzduchu.

Komentář

V nejrůznějších chemicko-fyzikálních tabulkách nebo i na anglické wikipedii
můžete najít, že ionizační energie (tj. rozdíl mezi nulovou hladinou energie
a nejnižší hladinou energie elektronu v atomu vodíku E1, která je záporná) vodíku
je 1312 kJ·mol−1. Po vydělení Avogadrovou konstantou NA = 6,022·1023 mol−1

dostaneme právě energii 21,787·10−19 J = 13,6 eV.



 

 

 

 

Příloha 7 – Další problémy 

 

 



►

Potenciálová bariéra

Uvažujte tunelování elektronu o celkové energii E = 5,1 eV pravoúhlou
potenciálovou bariérou o výšce V0 = 6,8 eV a šířce a = 750 pm.

a) Jak přibližně je velký koeficient průchodu T pro tyto elektrony?

b) O kolik procent se změní koeficient průchodu, změní-li se o 1,0 % výška
bariéry?

c) O kolik procent se změní koeficient průchodu, změní-li se o 1,0 % šířka bariéry?

d) O kolik procent se změní koeficient průchodu, změní-li se o 1,0 % kinetická
energie dopadajícího elektronu?

 

Při výpočtu můžete užít kalkulačku pro výpočet hyperbolického sinu.

Ilustrativní aplet

Jak závisí pravděpodobnost průchodu částice potenciálovým valem na jeho výšce,
šířce a energii nalétávající částice? Z kvalitativního hlediska je odpověď intuitivní.
Prozkoumejme ale tuto problematiku v nějakém konkrétním případě trochu více
kvantitativně.

Pohrajte si s apletem Quantum Tunneling dostupným na adrese http://phys.educ.
ksu.edu/vqm/html/qtunneling.html. Z nabízených částic si vyberte elektron a výšku
pravoúhlé potenciálové bariéry nastavte větší, než je energie nalétávajícího
elektronu. Zvolte zobrazení hustoty pravděpodobnosti a sledujte, jak se mění
pravděpodobnost průchodu částice skrze překážku při různých vzájemných
poměrech energie elektronu, výšky a šířky potenciálové bariéry.

Vzhledem k omezené detailnosti zobrazeného průběhu je zásadnější změna křivky
vidět až při velkých změnách v nastavení volitelných parametrů. Ve skutečnosti je
ale závislost pravděpodobnosti pro tunelování velmi citlivá na změnu kteréhokoli
z parametrů, jak si můžete sami propočítat v následující úloze.

Nápověda – koeficient průchodu

Koeficient průchodu je pro pravoúhlou bariéru roven

kde

Podrobné odvození najdete v každé učebnici kvantové mechaniky, např. v knize
SKÁLA, L. Úvod do kvantové mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN
80-200-1316-4.

PDF: Podrobné řešení



Řešení – shrnutí

   parametry    koeficient průchodu  změna vůči T 

V0, E, a T  

1,01V0, E, a 83,5 % T -17,5 % T

0,99V0, E, a 120,0 % T +20,0 % T

V0, E, 1,01a 90,5 % T -9,5 % T

V0, E, 0,99a 110,5 % T +10,5 % T

V0, 1,01E, a 114,0 % T +14,0 % T

V0, 0,99E, a 88,0 % T -12,0 % T

Pravděpodobnost průchodu elektronu pravoúhlou potenciálovou bariérou roste
s klesající výškou bariéry, s klesající šířkou bariéry a s rostoucí kinetickou energií
nalétávajícího elektronu. Největší vliv se zdá mít výška bariéry – změna výšky
o jediné procento změní pravděpodobnost protunelování o celých cca 20%!



Pravděpodobnost protunelování (neboli také koeficient transmise) částice o hmotnosti   a energii   

potenciálovou bariérou výšky    a šířky   je 
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a) Pro tunelování elektronu o celkové energii             pravoúhlou potenciálovou bariérou o výšce 

            a šířce             získáme dosazením do úvodních vztahů následující. 

 

  
         

 
 

                                        

               
               

  
 

  
         

  
 

 
  

   
 
  
 

 
 

  
              

  
 

   
      

   
    

 
 

  
    
  

  
 

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron ze     . 

 

b1) Pro bariéru o     vyšší, tj.   
                  , dostáváme následující. 

   
      

    

 
 

                                          

               
               

   
 

  
          

  
 

 
  
    

 
  
  

 
 

  
            

  
 

   
        

   
      

 
 

  
    
  

     
    

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 

   
    

    
           

 

b2) Pro bariéru o     nižší, tj.   
                  , dostáváme následující.  

   
      

    

 
 

                                          

               
               



   
 

  
          

  
 

 
  
    

 
  
  

 
 

  
            

  
 

   
        

   
      

 
 

  
    
 

 
    
   

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 

   
    

    
            

 

c1) Pro bariéru o     širší, tj.                   , dostáváme následující. 

   
 

  
          

 
 

 
 
  

   
 
  
 

 
 

  
             

 
 

 
   
      

   
    

 
 

  
    
 

 
  
 

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 

   
    

    
           

 

c2) Pro bariéru o     užší, tj.                   , dostáváme následující. 

   
 

  
          

 
 

 
 
  

   
 
  
 

 
 

  
             

 
 

 
   
   

   
   
   

 

 
 

  
    
 

 
  
 

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 

   
    

    
            

 

d1) Pro elektron s o     větší kinetickou energií, tj.                   , dostáváme následující. 

   
          

 
 

                                          

               
               

   
 

  
          

  
 

  
  

   
  
  
 

 
 

  
             

  
 

     
      

     
    

 
 

  
    
  

   
    

   
  

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 



   
    

    
            

 

d2) Pro elektron s o     menší kinetickou energií, tj.                   , dostáváme následující.  

   
          

 
 

                                          

               
               

   
 

  
          

  
 

  
  

   
  
  
 

 
 

  
             

 
 

 
     
      

     
    

 
 

  
    
 

 
   
   

 
   
   

 
 

    
 

Úspěšně tedy protuneluje přibližně jeden elektron z     . 

   
    

    
           



Potenciálová jáma typu delta funkce

Částice o hmotnosti m se pohybuje v jednom rozměru, kde je potenciální energie
popsána vztahem V(x) = −aδ(x), kde δ(x) je Diracova delta funkce*. Jedná se
o zvláštní případ potenciálové jámy. Pohyb částice je takový, že není třeba
uvažovat relativistické efekty.

Uvažujme částici, která se nachází ve vázaném stavu. Najděte hodnotu x0 takovou,
že pravděpodobnost výskytu dané částice v oblasti |x| < x0 je rovna přesně 50 %.

* Více o Diracově delta funkci například zde na české wikipedii.

Nápověda 1

Co to znamená, že částice je ve vázaném stavu?

► Řešení nápovědy 1

O vázaných stavech mluvíme tehdy, když má částice celkovou energii menší, než je
úroveň potenciálu v nekonečnu (pro x → ± ∞), a pro vlnovou funkci  popisující
stav částice platí

 

Řešení Schrödingerovy rovnice

Schrödingerova rovnice má v daném případě tvar

což efektivně zahrnuje rovnici

pro x ≠ 0, jejíž řešení splňující vazebné podmínky  jsou

 pro  a

 pro 

kde  a  je vhodná normovací konstanta.

Vzhledem k vyžadované spojitosti vlnové funkce v nule musí být

Vzhledem k nekonečnému potenciálovému skoku v bodě x = 0 zde nepožadujeme
spojitost derivace vlnové funkce.

Nápověda 2

Zkuste zintegrovat výše uvedenou Schrödingerovu rovnici od  do .



Diracova delta funkce je rovna nule pro všechna x ≠ 0, proto je zajímavé zkoumat
celý problém právě na okolí nuly (číslo  zde chápeme jako velmi malé).

Řešení – 1. část

Zintegrováním Schrödingerovy rovnice

v mezích od  do  dostaneme

Jelikož je

 pro  a

 pro 

kde  a  je vhodná normovací konstanta, je derivace vlnové
funkce rovna

 pro  a

 pro 

Tyto derivace můžeme dosadit do rovnice  a dostáváme tak rovnici

Nápověda 3

Již víme, že dosud neznámá konstanta A je limitou a hodnotou vlnové funkce v
bodě x = 0. Spolu s tím, co víme o chování delta funkce, by mohlo být užitečné
zkoumat limitní chování předchozích vztahů v nule. Pro Schrödingerovu rovnici
zintegrovanou od  do  proto proveďte limitu .

Řešení – 2. část

Nejprve si uveďme dva vztahy, které použijeme

Z definice delta funkce platí .

Z vlastností integrálu platí .

 

Limitováním rovnice ( ) z předchozí části řešení



tak dojdeme ke vztahu

odkud

Nyní již můžeme souhrnně zapsat předpis pro vlnovou funkci

a zbývá určit hodnotu normovací konstanty .

Vzhledem k symetrii problému je

Požadujeme

takže můžeme volit např.

Nyní již máme vlnovou funkce zcela kompletní

Řešení – 3. část

Pravděpodobnost, že se částice, jejíž stav je popsán vlnovou funkcí



nachází na intervalu (−x0, x0), je rovna

Dosadíme tedy nalezenou vlnovou funkci

a integrál spočítáme

Hledáme takové x0, aby pro něj platilo , tj.

Odtud vyjádříme postupně x0

Odpověď

Částice o hmotnosti m v oblasti s potenciální energií V(x) = −aδ(x) se nachází na

intervalu (−x0, x0) s pravděpodobností 50 % právě tehdy, když je 
.



Síla na stěnu pravoúhlé jámy

Elektron je vázán uvnitř nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámy šířky L

s neprostupnými stěnami: potenciál V(x) = 0 pro |x| ≤ L/2 a V(x) → ∞ pro |x| > L/2.

Elektron se nachází v základním stavu, který je popsán normovanou vlnovou funkcí

a přísluší mu energie . Určete sílu působící na stěnu jámy nejprve

obecně a pak pro konkrétní jámu šířky L = 10−10 m (tj. řádově rozměr atomu).

Nápověda – síla

Jak souvisí síla, kterou částice působí na stěnu jámy, s její energií?

► Řešení nápovědy – síla

Pokud se v systému neztrácí energie jinak než deformací (změnou šířky) jámy,
platí, že zapůsobí-li částice zevnitř silou na stěnu jámy a posune ji tím o δL
(rozšíří), vykoná práci F·δL rovnou úbytku její energie, tedy F·δL = E1(L) −
E1(L+δL). Odtud

resp. v limitním případě (neboť jáma se ve skutečnosti nezvětšuje)

Síla, kterou částice tlačí na stěnu jámy, souvisí s tím, jak by se měnila její energie
při měnící se šířce jámy.

 

Řešení

Elektronu v základním stavu přísluší energie . Síla, kterou elektron

působí na stěnu jámy, proto bude mít velikost



Pro konkrétní jámu šířky L = 10−10 m vychází

Odpověď

Průměrná síla působící na stěnu nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámy
šířky L, vyvolaná přítomností elektronu v základním stavu uvnitř této jámy, je

rovna , pro konkrétní jámu šířky L = 10−10 m pak přibližně 10−7 N.

Odkaz

Srovnej s úlohou Tlak na stěnu sférické jámy této sbírky.



Tlak na stěnu sférické jámy

Částice o hmotnosti m je vázána uvnitř sféry o poloměru R s neprostupnými
stěnami: potenciál V(r) = 0 pro r ≤ R a V(r) → ∞ pro r > R. Částice se nachází
v základním, sféricky symetrickém stavu, který je popsán vlnovou funkcí

a přísluší jí energie . Určete tlak na vnitřní stěnu sféry

a) nejprve obecně,

b) pro elektron a sféru o poloměru R = 10−10 m (tj. řádově rozměr atomu),

c) pro proton v jádře atomu o poloměru R = 10−15 m.

Nápověda – tlak

Na čem závisí tlak na vnitřní stěnu sféry o poloměru R?

► Řešení nápovědy – tlak

Tlak je obecně roven síle působící kolmo na jednotku plochy. Pro případ sféry
o poloměru R tedy

 

Nápověda – síla

Jak souvisí síla, kterou částice působí na stěnu jámy, s její energií?

► Řešení nápovědy – síla

Pokud se v systému neztrácí energie jinak než deformací (změnou poloměru) jámy,
platí, že zapůsobí-li částice zevnitř silou na stěnu jámy a posune ji tím o δR
(rozšíří), vykoná práci F·δR rovnou úbytku její energie, tedy F·δR = E1(R) −



E1(R+δR). Odtud

resp. v limitním případě (neboť jáma se ve skutečnosti nezvětšuje)

Síla, kterou částice tlačí na stěnu jámy, souvisí s tím, jak by se měnila její energie
při měnícím se poloměru jámy.

 

Řešení

a) Částici v základním stavu přísluší energie

Síla, kterou částice působí na vnitřní stěnu sféry, je rovna minus derivaci energie
(viz nápověda), a proto bude mít velikost

Tlak na vnitřní stěnu sféry o poloměru R bude

b) Pro případ elektronu a sféru o poloměru R = 10−10 m bude

kde hmotnost elektronu me = 9,11·10−31 kg. Vychází

c) Pro případ protonu v jádře atomu bude

kde hmotnost protonu mp = 1,673·10−27 kg a poloměr R = 10−15 m. Vychází



což je obrovský tlak – pro srovnání řádově 1028-krát větší, než je tzv. normální
atmosférický tlak (1013,25 hPa), na který jsme zvyklí.

Odpověď

a) Tlak na vnitřní stěnu sféry o poloměru R, vyvolaný přítomností částice
o hmotnosti m v základním stavu uvnitř této sféry, je roven

b) V případě elektronu uvnitř sféry o poloměru R = 10−10 m by šlo o tlak 1012 Pa.

c) V případě protonu v jádře atomu o poloměru R = 10−15 m by šlo o tlak přibližně
5,2·1033 Pa, tedy obrovský tlak – pro srovnání řádově 1028-krát větší, než je tzv.
normální atmosférický tlak (1013,25 hPa), na který jsme zvyklí.

Odkaz

Srovnej s úlohou Síla na stěnu pravoúhlé jámy této sbírky.



Vlnové klubko

Uvažujme pohyb volné částice v jednom rozměru. Její stav je v daném čase popsán
vlnovou funkcí

kterou vzhledem k prostorovému rozložení příslušné pravděpodobnosti výskytu
částice v kvantové mechanice nazýváme vlnovým klubkem. Určete střední hodnotu
a střední kvadratickou odchylku polohy částice a její neurčitost.

Při řešení můžete využít známé hodnoty tzv. Gaussových určitých integrálů

 a .

Nápověda

Střední kvadratická odchylka polohy se vypočítá jako . Lze tento
vztah ještě nějak zjednodušit?

► Řešení nápovědy

Platí, že

Uvědomme si ale, že střední hodnota polohy  je číslo a střední hodnota ze
střední hodnoty je pořád to samé číslo. Platí proto

 

Řešení – střední hodnota x

Střední hodnotu polohy vypočteme jako integrál

Pro naši konkrétní vlnovou funkci získáme

Zde je vhodné použít substituci



Dosazením do výše uvedeného integrálu  dostáváme

Funkce  je lichá, proto je integrál  roven nule.

Funkce  je naopak sudá, proto je 

S využitím známé hodnoty Gaussova integrálu  dostáváme, že

střední hodnota polohy je rovna

Řešení – střední hodnota x2

Střední hodnotu x2 vypočteme jako integrál

Pro naši konkrétní vlnovou funkci získáme

Zde vhodné použít opět substituci

Dosazením do výše uvedeného integrálu ( ) dostáváme



Funkce  je lichá, proto je integrál  roven nule.

Funkce  je naopak sudá, proto je 

Také funkce  je sudá a platí 

S využitím známých integrálů  a 

dostáváme, že střední hodnota x2 je rovna

Řešení – střední kvadratická odchylka x

Střední kvadratická odchylka souřadnice x je rovna

Dosazením středních hodnot  a  vypočtených v předcházejících oddílech
dostáváme

Neurčitost polohy  je pak odmocninou z kvadratické odchylky, tj.

Odpověď

Střední hodnota polohy je rovna .

Střední kvadratická odchylka je rovna .

Neurčitost polohy je rovna .

Komentář

Analogický výpočet je možno provést pro střední hodnotu, střední kvadratickou
odchylku a neurčitost hybnosti. Vychází

Při měřeních prováděných na částici popsané uvedenou vlnovou funkcí tak nikdy
nemůžeme dostat přesnou hodnotu polohy, ani přesnou hodnotu hybnosti. Čím
přesněji známe polohu (tj. čím menší je σ), tím nepřesněji známe hybnost a naopak.



Součin obou neurčitostí dává

což je minimální hodnota dovolená Heisenbergovou relací neurčitosti pro polohu
a hybnost. Stavy odpovídající rovnítku v relacích neurčitosti v kvantové mechanice
nazýváme koherentními.



Souřadnicová vs. impulsová reprezentace

Částice o hmotnosti m se nachází potenciálním silovém poli. Její stav popisuje
vlnová funkce , která je řešením Schrödingerovy rovnice ve tvaru

kde a je nějaká reálná konstanta a

Určete .

Nápověda 1

Jak souvisí síla působící na částici s její potenciální energií?

► Řešení nápovědy 1

Síla působící na částici je rovna záporně vzatému gradientu její potenciální energie:

 

Nápověda 2

Jak vypadá operátor hybnosti v souřadnicové reprezentaci? Jak vypadá operátor
polohy v impulsové reprezentaci?

Odvození tvaru operátorů v impulsové reprezentaci je možné najít například na
webu http://wiki.matfyz.cz/wiki/16._Formalizmus_kvantové_teorie.

► Řešení nápovědy 2

V souřadnicové reprezentaci platí

kde

V impulsové reprezentaci se role obracejí a platí

kde

 

Nápověda 3



Máme-li určit  (tj. sílu v závislosti na souřadnici), měli bychom celý
problém přepsat v souřadnicové reprezentaci.

Vyjádření vlnové funkce v souřadnicové a impulsové reprezentaci jsou navzájem
propojena Fourierovou transformací. (Funkce  a  jsou jakožto
vlnové funkce kvadraticky integrabilní, proto i matematicky splňují předpoklady
pro funkce vstupující do Fourierovy transformace.) Jak tedy bude vypadat zadaná
Schrödingerova rovnice pro vlnovou funkci , která je Fourierovým obrazem
funkce ? Stačí, když v ní nahradíte  a  jejich odpovídajícím
vyjádřením v souřadnicové reprezentaci.

► Řešení nápovědy 3

Jak je řečeno v řešení nápovědy 2, v souřadnicové reprezentaci platí

V impulsové reprezentaci se role obracejí a platí

Potřebujeme-li přejít od operátorů  a  k jejich odpovídajícím

vyjádřením v souřadnicové reprezentaci, je třeba vyjádřit je pomocí něčeho

známého. Z dvou úvodních vztahů snadno odvodíme, že

a podobně

tedy

Podařilo se nám tak propojit  s operátorem  v souřadnicové
reprezentaci a podobně  s operátorem  v souřadnicové reprezentaci.

Schrödingerovu rovnici zadanou v impulsové reprezentaci

proto nyní můžeme přepsat v souřadnicové reprezentaci:

 

Řešení

Schrödingerova rovnice zadaná v impulsové reprezentaci



má v souřadnicové reprezentaci tvar (viz Nápověda 3)

Srovnáním s obecným tvarem nečasové Schrödingerovy rovnice (v souřadnicové
reprezentaci)

vidíme, že potenciální energie

neboli

a tedy můžeme určit sílu

Odpověď

Síla působící v místě  je rovna .

Komentář

Síla lineárně závislá na výchylce, směřující proti směru výchylky typicky popisuje
harmonický oscilátor. V této úloze jde tedy vlastně o zápis Schrödingerovy rovnice
pro trojrozměrný harmonický oscilátor v impulsové reprezentaci.

Odkaz na literaturu

Více o souřadnicové a impulsové reprezentaci naleznete například v knize SKÁLA,
L. Úvod do kvantové mechaniky. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1316-4.



Vlastní stavy částice na kružnici

Částice vázaná na kružnici je příkladem kvantového systému se zajímavými
vlastnostmi. Tento hypotetický model nachází uplatnění například při vysvětlení
Hückelova pravidla pro stabilitu molekul aromatických uhlovodíků.

Uvažujte částici, která se volně pohybuje po kružnici o daném poloměru R v rovině
xy. Řešte problém vlastních čísel a vlastních funkcí hamiltoniánu pro tento případ.

Nápověda 1 – souřadnice polohy

Pro popis polohy částice v prostoru volte vhodné souřadnice. Uvědomte si, že jde
o pohyb po kružnici o poloměru R v rovině xy, tj. v rovině z = 0.

► Řešení nápovědy 1

K popisu polohy částice na kružnici, která se pro tuto úlohu stává naším
„prostorem”, nejlépe poslouží polární souřadnice. Ve vztahu ke kartézským
souřadnicím pro ně platí:

,

 je konstantní.

Vystupuje zde jediná proměnná souřadnice φ, proto jde svým způsobem
o jednorozměrný problém.

 

Nápověda 2 – hamiltonián

Nezapomeňte použít hamiltonián ve tvaru odpovídajícím použitým souřadnicím!

► Řešení nápovědy 2

Obecně má hamiltonián tvar

což se pro nulovou potenciální energii redukuje na

Laplaceův operátor Δ je v tomto případě třeba dosadit ve tvaru odpovídajícím
polárním souřadnicím. Obecně má v polárních souřadnicích tvar

pro případ konstantního poloměru o velikosti R se redukuje na

Je tedy



kde M je hmotnost uvažované částice.

 

Nápověda 3 – Schr. rovnice a vlnové funkce

Vlastní čísla a vlastní funkce hamiltoniánu najdete řešením nečasové
Schrödingerovy rovnice. Nezapomeňte také na to, že vlnové funkce
popisující stav částice musí splňovat určité podmínky.

► Řešení nápovědy 3

Nečasová Schrödingerova rovnice má v tomto případě tvar

neboli

Vlnová funkce musí jednoznačně popisovat částici nacházející se v daném místě na
kružnici, proto musí pro všechna φ platit

Dále musí být vlnová funkce normovaná (na kružnici) – matematicky řečeno

 

Podrobné řešení

Řešením diferenciální rovnice

jsou funkce

kde N je zatím nezjištěná normovací konstanta.

Z podmínky jednoznačnosti

dostáváme

což nastane, je-li



Tato podmínka bude splněna v případě, že hodnota odmocniny je celé číslo, tj.

m = 0, ±1, ±2, ...

Odtud plyne podmínka pro energie

m = 0, ±1, ±2, ...

Kvantování energie tedy v tomto případě plyne z požadavku jednoznačnosti vlnové
funkce, tj. její 2π-periodičnosti na kružnici.

Ještě je třeba vyhovět normovací podmínce

čemuž vyhovuje např. 

Normované vlnové funkce popisující stavy částice pohybující se po kružnici jsou
tedy

s energiemi

m = 0, ±1, ±2, ...

Odpověď

Vlnové funkce popisující stavy částice pohybující se po kružnici jsou funkce

 s energiemi m = 0, ±1, ±2, ...

Komentář

Je zřejmé, že pro všechna m (kromě 0) jsou energetické hladiny dvojnásobně
degenerované, neboť sice Em = E−m, avšak stavy s těmito kvantovými čísly nejsou
zcela identické. Odlišují se například lineárně nezávislými vlnovými funkcemi
ψm(φ) a ψ−m(φ), ale také hodnotami z-ové složky momentu hybnosti L (tj. vlastními
hodnotami operátoru momentu hybnosti, konkrétně jeho z-ové složky). Tento
problém řeší podrobněji úloha Moment hybnosti částice na kružnici této sbírky.



Moment hybnosti částice na kružnici

Částice vázaná na kružnici je příkladem kvantového systému se zajímavými
vlastnostmi. Tento hypotetický model nachází uplatnění například při vysvětlení
Hückelova pravidla pro stabilitu molekul aromatických uhlovodíků.

V úloze Vlastní stavy částice na kružnici jsme zjistili, že stacionární stavy takové
částice popisují vlnové funkce

m = 0, ±1, ±2, ...

 

Ověřte, že tyto funkce jsou zároveň vlastními funkcemi operátoru z-ové složky
momentu hybnosti pro částici, která se pohybuje v rovině xy po kružnici o
poloměru R, a určete vlastní hodnoty tohoto operátoru.

Nápověda 1 – operátor momentu hybnosti

Jak vypadá operátor z-ové složky momentu hybnosti ve sférických souřadnicích?
Najít ho můžete například na str. 34 ve skriptu Kvantová mechanika pro učitele od
Oldřicha Bílka a Vojtěcha Kapsy, dostupném online na adrese
http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/kapsa/skriptaKM/km.pdf.

► Řešení nápovědy 1

Operátor z-ové složky momentu hybnosti je v našem případě roven

Souřadnice φ je jedinnou proměnnou, proto není třeba pracovat s parciální derivací.

 

Nápověda 2 – rovnice

Řešte problém vlastních čísel operátoru 

Řešení

Operátor z-ové složky momentu hybnosti je v našem případě roven

Dosaďme zkusmo do rovnice

pro vlastní čísla operátoru  funkce ψm(φ) a snadno uvidíme, že platí

takže ψm(φ) jsou současně vlastními funkcemi operátorů  i  a vlastní



čísla z-ové složky momentu hybnosti jsou

m = 0, ±1, ±2, ...

Odpověď

Ověřili jsme, že funkce

m = 0, ±1, ±2, ...

jsou opravdu vlastními funkcemi operátoru z-ové složky momentu hybnosti pro
částici, která se pohybuje v rovině xy po kružnici o poloměru R.

Vlastní čísla z-ové složky momentu hybnosti jsou

m = 0, ±1, ±2, ...

Komentář

V kvantové mechanice platí, že mají-li dva operátory společný systém vlastních
funkcí, potom komutují. Opačně platí, že pokud dva operátory komutují, potom
existuje jejich společný systém vlastních funkcí. Nebylo tedy předem zřejmé, že
vlastní funkce hamiltoniánu uvedené v zadání budou nutně i vlastními funkcemi
operátoru z-ové souřadnice momentu hybnosti. Bylo to ovšem možné, neboť tyto
dva operátory spolu komutují, jak zde snadno dokážeme přímým výpočtem
(v kartézských souřadnicích, na které je čtenář pravděpodobně více zvyklý).

Pro operátory

a libovolnou funkci  platí

a pro opačné pořadí operátorů



Srovnáním zjišťujeme, že pro libovolnou funkci  platí

neboli

operátory spolu tedy skutečně komutují.
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