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Analytická řešení dvojrozměrné Schrödingerovy rovnice

Doktorská disertační práce pana Mgr. Vladimíra Tichého je založena na
jednom článku ve sborníku a třech článcích v mezinárodních impaktovaných
časopisech (Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Central
European Journal of Physics, Canadian Journal of Physics), které jsou její
součástí. Těmto článkům předchází stručné ale přehledné komentované shr-
nutí výsledků doplněné o některé další poznatky. Cílem práce je odvození
explicitně vyjádřených vlastních funkcí Schrödingerova operátoru v rovině
spolu s příslušnými vlastními hodnotami. Jedná se téměř vždy o základní
stavy Hamiltonova operátoru, v některých speciálních případech byl odvozen
i výraz pro první excitovaný stav. Existence explicitních řešení je podmíněna
speciální volbou potenciálu, kterým je ve zmíněných článcích vždy polynom
čtvrtého stupně v kartézských souřadnicích x, y, po kterém se požaduje, aby
jako funkce na rovině byl zdola omezený a neomezeně rostoucí v nekonečnu.
V úvodní části práce jsou dále krátce zmíněna některá další zobecnění, a
sice případy, kdy potenciálem je polynom šestého stupně nebo když se jedná
o potenciál Morseova typu. Ve druhém případě potenciál již není polyno-
mem v kartézských souřadnicích nýbrž v exponenciálních funkcích e−x, e−y.
Na druhé straně se autor snaží uvažovat co nejobecnější situaci a nepředpo-
kládá další speciální vlastnosti potenciálu, zejména pak dodatečné vlastnosti
symetrie, které by umožňovaly separaci proměnných.

Dosažené výsledky představují zajímavý příspěvek k teorii vícerozměr-
ných Schrödingerových operátorů s možnými dalšími aplikacemi v teoretické
fyzice. Pokud mohu sám posoudit a jak také nasvědčuje úspěšné recenzní
řízení ve zmíněných časopisech, jedná se o výsledky zcela nové a původní.

Metoda řešení v případě, kdy potenciálem je polynom čtvrtého stupně,
je založena na předpokladu, že základní stav je možné vyjádřit jako expo-
nenciální funkci složenou s polynomem třetího stupně v souřadnicích x, y.
Dosazení do Schrödingerovy rovnice pak vede na poměrně složité algebraické
vztahy mezi koeficienty potenciálu a koeficienty polynomu, který určuje vl-
novou funkci. Jistou komplikaci však představuje skutečnost, že polynom
v exponentu je lichého stupně. Aby byla zaručena kvadratická integrovatel-
nost vlnové funkce, kartézské souřadnice x, y v potenciálu i exponentu jsou
nahrazeny svými absolutními hodnotami |x|, |y|. Jak autor konstatuje, to
vede na nespojitost parciálních derivací vlnové funkce na souřadných osách.

Řešení algebraických vztahů mezi koeficienty hledal uchazeč společně
se spoluautory ve zmíněné sérii článků. V článku [Collect. Czech. Chem.
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Commun. ’08] bylo řešení nalezeno ve speciálním případě. Článek [Cent.
Eur. J. Phys.] se zabývá případem, kdy potenciál je sice komplexní ale PT -
symetrický. Konečně úplná klasifikace řešení algebraických rovnic je cílem
článku [Canadian J. Phys. ’12].

V úvodní části práce bych uvítal, kdyby autor pro úplnost a snažší čtení
uvedl i některé poznatky, které jsou známé a lze je dohledat v pracích jiných
autorů a které proto nejsou popsány v původních článcích zahrnutých do
disertace. Konkrétně mám na mysli stručné zavedení PT -symetrie v části
2.2.7 a zdůvodnění, proč je potenciál (2.69) PT -symetrický.

K disertační práci mám následující otázky. (i) V žádném článku včetně
prvního [Collect. Czech. Chem. Commun. ’08], na který se ostatní články
odkazují, není uveden přímý argument pro to, že základní stav je tvaru expo-
nenciální funkce složená s polynomem, a spíše se to přijímá jako předpoklad.
Lze tomu jistě věřit, neboť tomu nasvědčuje zkušenost s jednorozměrným
případem, a intuitivně lze čekat, že základní stav bude co možná nejjedno-
duššího tvaru. Může to představovat samostatný a třeba i obtížný problém,
ale existuje nějaký důkaz toho, že všechny ostatní vlastní energie jsou již
větší?

(ii) Nahrazení souřadnic x, y absolutními hodnotami |x|, |y| ve vlnové
funkci mi nepřipadá úplně nevinné. Jelikož laplacián je diferenciální operá-
tor druhého řádu, jeho aplikace v zobecněném smyslu může vést na singulární
členy v podobě Diracových delta funkcí. Pokud tomu tak skutečně je, zna-
mená to, že k potenciálu se vlastně tyto singulární členy skrytě přidávají. Po-
znamenávám, že singulární příspěvky k potenciálu se běžně zavádějí pomocí
hraničních podmínek na podvarietách, které jsou nosiči těchto singulárních
členů. Byl tento problém podrobněji analyzován?

(iii) V celkovém kontextu práce se přirozeně nabízí otázka, zda je nějaká
naděje na úplné řešení spektrálního problému alespoň ve vybraném třeba
i velmi speciálním případě?

Závěr. Doktorská disertační práce Mgr. Vladimíra Tichého přináší nové
zajímavé výsledky v oblasti vícerozměrných Schrödingerových rovnic, která
má zásadní důležitost jak z pohledu teoretické fyziky tak i matematické fy-
ziky. Tyto výsledky byly publikovány v mezinárodních impaktovaných časo-
pisech a v samotné práci jsou zpracovány na velmi slušné formální úrovni.
Doporučuji proto, aby práce byla přijata k obhajobě a po jejím úspěšném
obhájení byl uchazeči udělen titul Ph.D. (doktor).

V Praze dne 16. srpna 2012
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