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Úvod

Kvantová mechanika je jednou z nejpodivnějších částí fyziky. Je to snad i tím, že

s ní nemáme žádnou přímou a jasnou zkušenost. Tu nemáme ani s teorií relativity,

nicméně ta je mnohem známější, neboť se ji snaží popřít celá řada filmů a knih.

Prvním důvodem pro  vznik  této  práce  bylo  absolvování  předmětu  „Kvantová

mechanika“  na  Matematicko-fyzikální  fakultě  Univerzity  Karlovy v  Praze.  Tento

předmět mě velmi zaujal, neboť se zabýval fyzikálním oborem, o které jsem předtím

nevěděl  téměř  nic.  Užitečnou pomůckou pro pochopení  (či  spíše  zvyknutí  si)  na

nezvyklé  zákonitosti  kvantové  mechaniky  byly  aplety,  výukové  programy

znázorňující  zákonitosti  této  části  fyziky.  Proto  jsem se  rozhodl  pro  bakalářskou

práci s touto tématikou. 

Práce se týká apletů, které se zabývají úvodními kapitolami kvantové mechaniky.

Přínosem této práce je pohled člověka, který není odborníkem na tuto problematiku,

ale naopak se s ní poměrně nedávno seznámil.

Konkrétně jsou v této práci hodnoceny aplety zabývající se vázanými stavy, tedy

stavy  v  konečně  a  nekonečně  hlubokých  potenciálových  jámách,  harmonickém

oscilátoru, případně v dalších, méně obvyklých potenciálech.
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1 Teorie - vázané stavy pro jednoduché potenciály

Základem pro tuto část textu práce byla učebnice [1], kde lze také nalézt podrobné

odvození všech výsledků v níže uvedeném shrnutí.

Jeden ze základních problémů kvantové mechaniky, který je podstatný pro tuto

práci,  je hledání vlnové funkce částice v daném potenciálu. Při hledání využíváme

několik  skutečností.  Zaprvé  jsou  to  vlastnosti  požadované  u  vlnových  funkcí.

Z postulátu o vlnové funkci vyplývá, že vlnové funkce musí být spojité se spojitými

parciálními  derivacemi  (výjimkou  jsou  místa,  kde  dochází  k  nekonečnému

potenciálovému skoku) a  také kvadraticky integrabilní.  Při  hledání vlnové funkce

řešíme tzv.  Schrödingerovy rovnice. Další z postulátů kvantové mechaniky říká, že

časový  vývoj  systému  je  dán  rovnicí,  kterou  nazýváme  časová  Schrödingerova

rovnice:

iħ
∂ψ ( r⃗ ,t )

∂ t
= Ĥψ ( r⃗ ,t ).

V případě časově nezávislého Hamiltoniánu lze uvažovat separaci vlnové funkce

na dvě části:

ψ ( r⃗ , t)=ψ ( r⃗ )ϕ (t) .

Poté lze časovou Schrödingerovu rovnici rozdělit také na dvě části, v každé z nich

vystupuje jen jedna z proměnných vlnové funkce. Tu část, která je závislá na poloze,

nazýváme nečasová Schrödingerova rovnice:

(− ħ2

2m
Δ+V)ψ ( r⃗ )=Eψ ( r⃗ ).

Druhou rovnicí je rovnice pro část vlnové funkce závislé na čase:

iħ
d ϕ (t)

dt
=Eϕ (t) .

Její řešení má tvar

ϕn(t )=e
E n

iħ
t

.

Jedná se o komplexní exponenciálu, tedy její absolutní hodnota je konstantní a

rovna  jedné.  Proto  je  i  hustota  pravděpodobnosti  ve  stacionárním  stavu  časově
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nezávislá.

Základní tvary potenciálů

Zřejmě  nejjednoduším  tvarem  potenciálu  je  pravoúhlá  nekonečně  hluboká

jáma. V jednodimenzionálním případě se jedná o situaci, kdy je v intervalu  (0,  a)

potenciál  roven nule  a  mimo tuto  oblast  nekonečnu.  V oblastech  mimo uvedený

interval částice být nemůže, tedy je zde  ψ = 0.  Na intervalu samotném k získání

stacionárních stavů řešíme nečasovou Schrödingerovu rovnici. Výsledkem je funkce

ψ n(x )=√ 2
a

sin
π x n

a
,

kde n∈ℕ  je číslo energetické hladiny. Energie může nabývat jen určitých hodnot

– konkrétně

En=
π

2 ħ2

2 ma2 n2 .

V nestacionárním případě, který je popsán vlnovou funkcí, kterou vždy můžeme

vyjádřit jako lineární kombinaci stacionárních stavů, může střední hodnota energie

ležet  kdekoliv v intervalu od energie  stavu s nejnižší  energií  až  po energii  stavu

s energií  nejvyšší.  Další  charakteristikou  nekonečné  jámy  je  snadný  přechod  do

vyšších dimenzí, který je řešen pomocí separace proměnných.

Složitějším  případem  potenciálu  je  jednodimenzionální  pravoúhlá  konečná

jáma. V tomto případě řešíme potenciál, který je například v intervalu (−a
2

,
a
2)

roven nule a mimo tuto oblast konstantní hodnotě V0, která je větší než nula. Budeme

se zabývat pouze vázanými stavy, tedy situací, kdy je celková energie částice menší

než  V0.  Mimo oblast  jámy řeší  Schrödingerovu rovnici reálná exponenciála,  která

musí směrem ke kladnému i zápornému nekonečnu klesat z důvodu požadavku na

integrabilitu vlnové funkce. V oblasti jámy lze pro sudá řešení vzít funkci

y=B cos kx.

Povolené  hodnoty  vlnového  vektoru  k jsou  určeny  pomocí  tzv.  „sešívacích

podmínek“,  tedy  podmínek  plynoucích  ze  spojitosti  funkce  a  jejích  derivací.

Výsledný vztah pro vlnový vektor k je
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ka=(2n+1)π−2arcsin
ħk

√2mV 0

,

s povolenými hladinami energie ve tvaru

E=
ħ2 k 2

2 m
.

V případě lichých řešení  je  situace analogická,  místo kosinu je použit  sinus  a

vlnový vektor je dán vztahem

ka=2nπ−2arcsin
ħk

2mV 0

.

Platí, že v libovolné jámě existuje alespoň jedna povolená hladina energie.

Dalším  významným  potenciálem  je  lineární  harmonický  oscilátor  (dále  jen

LHO). V tomto případě je potenciální energie dána vztahem V ( x)=
1
2

mω
2 x2. Tato

situace je analyticky řešitelná a přitom fyzikálně zajímavá, neboť se jedná o situaci,

kdy se částice pohybuje v blízkosti rovnovážné polohy. Jedná se vlastně o třetí člen

Taylorova rozvoje  potenciální energie. Pokud vezmeme pouze první tři členy, pak

první lze vynulovat díky volitelné „nulové hladině“ potenciální energie a druhý je

v rovnovážné poloze roven nule.

Při řešení tohoto problému nejprve zjistíme asymptotické chování vlnové funkce.

V asymptotické oblasti se vlnová funkce chová jako funkce A e
−

ξ
2 , kde  ξ =

x
x0

.

Poté  hledáme  řešení  tak,  že  A nebudeme  považovat  za  konstantu,  ale  za  funkci

(proměnné ξ), kterou rozvineme do mocninné řady a najdeme rekurentní vztah pro

její koeficienty. Zjistíme ale, že pro nekonečnou mocninnou řadu by vlnová funkce

divergovala, tedy  A musí mít tvar polynomu. To nastane, pokud energie bude mít

hodnoty ve tvaru

En=ħω(n+
1
2).

Výsledná vlnová funkce má tvar

ψn(x )=
1

√(x0)

1

√2n n !√π
e

(x / x0 )
2

2 H n( x / x0) ,
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kde Hn jsou Hermitovy polynomy.

Zajímavým je  fakt,  že  kvantování  energie  (obecně,  nejen  u  LHO)  nevyplývá

z nějakých postulátů, ale z okrajových podmínek a z podmínek kladených na vlnové

funkce.
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2 Hodnocení apletů

Kritéria

Po prostudování  metodiky hodnocení  MPTL [2] a  článku  [3] jsem se rozhodl

použít pro práci tato kritéria:

Technická stránka

Jaké pluginy aplet vyžaduje? Funguje i bez připojení k internetu? Jakou má formu

(samostatné okno nebo funguje přímo v prohlížeči)? Jedná se o jeden podrobný aplet,

nebo o mnoho jednoduchých? Jaké problémy (kapitoly) obsahuje a jak detailně je

popisuje? Jak jsou řešeny vstupy, případně ošetřeny nevhodné?

Fyzikální stránka

Je aplet fyzikálně korektní? Vytváří správné představy pro začátečníky?

Uživatelská stránka

Jaké je rozvržení obrazovky? Jaká je míra interakce? Je ovládání intuitivní? Jaký

je celkový vzhledový dojem?

Metodická stránka

Jsou  přítomny  nějaké  otázky  a  problémy  k  řešení?  Je  aplet  doprovázen

odvozeními či souvislostmi?

Aplety

Poté  jsem  prošel  čtyři  rozsáhlé  soubory  apletů  a  dva  propracované  aplety

vztahující se k mému tématu. Výběr byl proveden podle doporučení MPTL a serveru

Merlot [4].
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Physlet Quantum Physics

Historie apletů s označení Physlet  [5] je vcelku stará,  přesto není jejich vývoj

opuštěn.  Kolekce  Physlet  je  mnohem  širší  a  nezahrnuje  jen  kvantovou  fyziku.

Původně byly k dispozici jako součást knihy [6], nyní jsou dostupné i na internetu.

Technická stránka:

Tento soubor apletů je naprogramován v prostředí Java, je stáhnutelný, ale není to

pro používání nezbytné. Aplety jsou řazeny do kapitol, z nichž nejméně 4 se vztahují

k našemu tématu, konkrétně je jedná o kapitoly: konečná jáma (6), nekonečná jáma

(6), harmonický oscilátor (5), vícedimenzionální jámy (4). Čísla v závorkách udávají

počet apletů, které se vztahují k našemu tématu. 

Vstupy jsou řešeny posuvníky nebo přímým zadáváním hodnot.  Špatné vstupy

(u přímého  zadávání)  jsou  řešeny vcelku  nepohodlným způsobem:  vyskakovacím

oknem s upozorněním. Na druhou stranu je ale zřejmé, proč nebyl vstup přijat.

obrázek 1
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Fyzikální stránka:

Při prohlídce apletů jsem nenarazil na žádné závažné fyzikální nedostatky,  pro

začátečníka je nezvyklé použití bezrozměrných jednotek. V některých případech je

zobrazována absolutní hodnota vlnové funkce a její fáze, občas je zase zobrazována

reálná i imaginární část. Často lze vybírat ze dvou zobrazení (různá zobrazení vlnové

funkce, případně hustota pravděpodobnosti).

Uživatelská stránka:

Míra interakce je nízká, typicky jdou měnit v průměru 1 až 2 parametry, jak lze

vidět na obr. 1.  Aplet je rozvržen na webové stránce tak, že první je interakční okno,

poté  text  a  poté  občas  další  okno  a  další  text  (tuto  druhou  část  není  těžké

přehlédnout).

Metodická stránka:

Každá kapitola je rozdělena do dvou, případně tří částí. První část je objevování a

odvozování  zákonitostí  dané  části  fyziky.  Následuje  část  na  procvičení  látky

s otázkami a problémy. Někdy následuje ještě jedna část, která obsahuje alternativní

zobrazení  věcí z  první a druhé části.  Toto další  zobrazení ukazuje vlnové funkce

pomocí jejich velikosti a fáze, zatímco původní zobrazení používá plochu, do které

vlnová funkce při svém časovém vývoji zasahuje, a fázi. Slabou stránkou je psaní

rovnic přímo do vysvětlovacího textu pod apletem, nějaké oddělení či zvýraznění by

napomohlo přehlednosti.

PhET Quantum Bound States

Tento  aplet  [7] je  součástí  projektu  Coloradské  univerzity  ve  městě  Boulder.

Snahou projektu PhET (Physics Education Technology) je s pomocí apletů zlepšit

vzdělávání,  hlavně  v  oblasti  přírodních  věd.  Poslední  aktualizace  tohoto  apletu

proběhla roku 2011. Dále značen PhET.
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Technická stránka:

Aplet  je  vytvořený  v prostředí  Java,  spuštění  i  chod  jsou  bezproblémové.  Je

možné  ho  stáhnout  do  počítače,  případně  spustit  přímo  –  poté  už  není  potřeba

připojení  k  internetu.  Aplet  má  formu  jednoho  okna,  jehož  obsah  je  rozdělen

záložkami do tří kapitol: jedna jáma, dvě jámy, mnoho jam. Nastavit jde celkem 9

druhů  jam  a  jejich  parametry.  Vynikající  je  možnost  u  všeho  zobrazit  hustotu

pravděpodobnosti  nebo nezávisle  na sobě reálnou část,  imaginární  část,  „hranici“

(funkce  svými  hodnotami  při  časovém vývoji  obsáhne  určitou  oblast,  právě  její

hranice je myšlena) a fázi vlnové funkce.  Vstupy jsou řešeny přímým zadáváním

hodnot nebo interakcí v zobrazovací části. Nevhodný vstup je jednoduše opraven na

přijatelný (což je pro uživatele nejsnažší řešení).

Fyzikální stránka:

Grafy jsou intuitivní, zobrazují pod sebou zároveň energetické hladiny a vlnovou

funkci  k vybrané  hladině.  Dobrý dojem je  podpořen tím,  že  nechybí  jednotky či

popisky os. Je také řádně popsáno, co je na obrázcích.

Uživatelská stránka:

Jak  můžeme  vidět  na  obr.  2,  celý  aplet  je  vzhledově  příjemný,  hravý,  pěkně

barevně zpracovaný. Možnosti interakce jsou vysoké, jdou nastavovat parametry jam

–  hloubka,  šířka,  v  některých  případech  sklon  či  jejich  počet.  Aplet  ale  vyniká

možností  nastavit  kombinaci  několika  stavů (podle  parametrů  jámy až  pro  44)  a

zobrazením  jejich  časového  vývoje.  Zvláště  oceňuji  tlačítlo  help,  reset  a  lupa.

Stiskem  tlačítka  help  se  vyvolají  malé  nápovědy,  které  jsou  umístěné  přímo  u

interaktivních prvků. Tlačítko reset po potvrzení vše navrátí do původního stavu. Po

stisku  tlačítka  lupa  se  objeví  lupa.  Na první  pohled  se  zdá  být  přebytečnou,  ale

nastavíme-li mnoho jam vedle sebe, lupa se stane vítaným pomocníkem. Bez ní lze

v případě mnoha jam vidět jen několik „širokých“ hladin energie, ale s použitím lupy

je patrné,  že se  nejedná o širokou hladinu,  ale  o  několik  hladin  s  velmi  malými

rozdíly energií.
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Metodická stránka:

V apletu samotném nejsou otázky ani odvození. Na webu jsou k apletu přiložené

materiály:  tipy  pro  učitele,  příklady  výukových  cílů,  otázky  –  což  ocení  více

vyučující, než studenti.

obrázek 2

QuVis

QuVis  (Quantum  Mechanics  Visualisation  project)  je  kolekce  apletů  [8]

vytvářených v rámci  teprve  několik  let  běžícího  projektu  univerzity  St  Andrews.

Kolekce  obsahuje  22  kapitol  na  téma  kvantová  mechanika,  z  toho  nejméně  5

(nekonečná  jáma,  konečná  jáma,  harmonický  oscilátor,  vázané  stavy  a  2D

potenciály) se přímo týkají mého tématu.
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obrázek 3

Technická stránka:

Tento soubor apletů byl vytvořen v programu Adobe Flash, který je pro tyto účely

asi  vhodnější,  než  prostředí  Java.  Jedná  se  o  desítky  malých  apletů,  které  jsou

zaměřené vždy na jednu konkrétní věc (vlnová funkce pro hybnost, měření energie,

skládání  stavů,  atp.).  Tyto  jsou  sdruženy do  již  zmíněných  kapitol.  Počet  apletů

v jedné  kapitole  se  pohybuje  od  1  do  11.  Nevhodné  vstupy  zadat  nejde,  neboť

veškerou interakci zajišťují tlačítka a posuvníky.

Fyzikální stránka:

Po  fyzikální  stránce  jsou  zde  výrazné  klady  i  zápory.  Vhodný  je  důraz  na

propojenost  kvantové  a  klasické  mechaniky,  např.  pomocí  zobrazování

pravděpodobnosti  výskytu částice jak v klasickém, tak v kvantovém případě (viz

obr. 3).  Záporem  je  nepřítomnost  komplexních  čísel.  V  případě  skládání

stacionárních stavů se jim aplet vyhýbá použitím absolutní hodnoty.
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Uživatelská stránka:

Aplety  jsou  jednoduché,  přehledné,  s moderním  vzhledem.  Trochu  postrádám

větší možnosti interakce. Jedná se spíše o vysvětlování s doprovodnými obrázky a

animacemi, než aby byl kladen důraz na rozsáhlou možnost interakce.

Metodická stránka:

Silnou stránkou těchto apletů je přehlednost. Každý aplet sestává ze dvou částí,

v první  je  látka  představena  a  ve  druhé  části  vysvětlena  krok  po  kroku  (jedna

z „představujících“  stránek  je  na  obr.  3).  Ač  jsou  jednotlivé  aplety  jednoduché,

nechybí zde prostor pro souvislosti. Ať mezi kvantovou a klasickou fyzikou, tak i

mezi  jednotlivými  kapitolami  kvantové  mechaniky  (např.  konečná  a  nekonečná

jáma).  Tyto  aplety  se  nesoustředí  na  formální  odvozování,  ale  spíše  na  popis  a

vysvětlení problému.

Quantum Physics Online version 2.0

Tento soubor apletů  [9]  byl vytvořen pod záštitou École Polytechnique původně

jako  součást  knihy  [10].  V  dalším  textu  jej  budu  značit  QPO.  Naposled  byl

aktualizován roku 2005.

Technická stránka:

Jedná se o aplet napsaný v jazyce Java, který sestává z 33 obrazovek rozdělených

skupinami záložek do 6 témat. Pro naše témata je z  nich vhodných 18 obrazovek.

Vstupy jsou většinou řešeny výběrem z několika možností, nebo interakce probíhá

přímo  v  „zobrazovací  části“  –  například  posouváním hladiny energie.  Nevhodné

vstupy zadat nejde (s výjimkou jednoho případu, kdy se po zadání nestane nic) a

aplet funguje bez jakýchkoli potíží.  Nejde sice stáhnout, ale je spuštěn jako nové

okno, které funguje i po odpojení od internetu.
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obrázek 4

Fyzikální stránka:

Fyzikálně jsou aplety korektní,  až  na jeden extrémní případ:  pokud je energie

nastavena pod nulovou hladinu, není zobrazená funkce konstantní nulou, ale v pravé

části (nebo v obou okrajích) má nenulové hodnoty, což je zřejmě dáno numerickou

povahou  výpočtu  průběhu  vlnové  funkce.  Poněkud  matoucí  a  nepřehledné  je

zobrazení vlnových funkcí přímo na energetických hladinách (viz obr. 5).

Uvádím ještě zdařilé znázornění vlnové funkce ve dvoudimenzionálním případě –

viz obr. 4.

Uživatelská stránka:

Slabou stránkou je menší intuitivnost ovládání. Míra interakce je průměrná, ale je

velkým plus,  že  často  probíhá  napřímo  (např.  myší  se  uchopí  hladina  energie  a

pohybuje  se  s ní  přímo)  a  ne  pomocí  posuvníků  a  tlačítek  pod  či  vedle  grafu.
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Nejčastěji je možno měnit dva parametry na jedné obrazovce. Výborná je interakce

pro  dvojitou  jámu,  kdy  je  možno  hýbat  s  8  krajními  body  (které  jsou  spojeny

svislými a vodorovnými úsečkami) a tím modelovat různé tvary jam (viz obr. 5).

obrázek 5

Metodická stránka:

Aplety jsou přeložené z francouzštiny, v níž jsou k dispozici i studijní materiály a

videa, na která úvod apletu odkazuje.

1-D Quantum States Applet

Tento aplet [11] je jedním z několika desítek apletů, které napsal programátor Paul

Falstad.  Jeho  poslední  verze  byla  vydána  roku  2014,  jedná  se  tedy o  stále  živý

projekt. V dalším textu bude značen QSA.
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obrázek 6

Technická stránka:

Aplet naprogramovaný v jazyce Java, který je v porovnání s ostatními výjimečný

zveřejněným zdrojovým kódem. Aplet samotný je jedním oknem s možností navolit,

co  má  být  zobrazováno  (poloha,  hybnost,  podíl  jednotlivých  vlastních  funkcí...).

Funguje bezproblémově, zadávání  vstupů je řešeno pomocí posuvníků a  výběrem

z možností,  případně  interakcí  v  „zobrazovací  části“.  K dispozici  je  i  vcelku

podrobná nápověda.

Fyzikální stránka:

Aplet je fyzikálně korektní. Za velmi dobrou považuji možnost, kterou ukazuje

obr. 6, což je zobrazení potenciálu spolu s vlnovými funkcemi, které závisí na poloze

a hybnosti. Chybí popisky, v apletu není snadné se vyznat.
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Uživatelská stránka:

Možnosti  interakce  a  nastavování  jsou  pozoruhodné.  Na  výběr  je  20

přednastavených tvarů potenciálů a k tomu možnost načrtnout pomocí myši jakýkoli

další. Poté se dají zobrazovat vlastní funkce daného potenciálu, a nebo lze načrtnout

myší funkci, k níž je vykreslena podobná kombinace vlastních funkcí a je zobrazen

její časový vývoj. Kombinace vlastních funkcí je znázorněna pomocí mnoha malých

„hodin“ s jednou ručičkou. Její délka určuje velikost komplexního koeficientu dané

vlastní funkce v rozvoji obecné vlnové funkce (tj. jakýsi „podíl“ dané vlastní funkce)

a  směr  ručičky  ukazuje  fázi  příslušného  koeficientu.  Díky  tomuto  způsobu  není

snadné  nastavit  přesné  poměry zastoupení  jednotlivých  stavů,  ale  považuji  to  za

velmi názorné.

Metodická stránka:

Aplet neobsahuje žádné otázky, problémy či teorii. Je vhodný pro někoho, kdo zná

základy a chce aplet, který umožňuje zobrazit téměř vše.

Open Source Physics: Bound-state Measurement Exercises

in Quantum Mechanics

Další aplet [12], který vytvořili Belloni a Christian. Tento je, jak název napovídá,

zaměřen na měření v kvantové mechanice. Byl vydán roku 2010 a zatím naposled

aktualizován 2014. Nadále bude značen jako MEQ.

Technická stránka:

Jedná se o velký aplet vytvořený v jazyce Java, který je nutno stáhnout. Ke každé

kapitole lze spustit několik miniapletů (samostatných menších oken), které obsahují

vývoj vlnových funkcí v čase s možností simulace měření. Velkou nevýhodou je, že

každý z miniapletů je jen pro jedno kvantové číslo. Veškerá interakce je zajišťována

několika tlačítky, žádná možnost zadávání hodnot zde není.
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obrázek 7

Fyzikální stránka:

Pokud je opakováno měření polohy při zastaveném čase, výsledek se velmi málo

posouvá.  Možná  je  to  způsobeno  malým  časovým  skokem  při  měření  nebo

numerickým výpočtem. Přesto je vynikající možnost simulace měření jak energie,

tak polohy a hybnosti. Pomocí toho se dá ukázat nepředvídatelnost výsledku (jeho

pravděpodobnostní charakter) a taky ovlivnění systému měřením.

Uživatelská stránka:

Obr. 7 ukazuje slabou stránku tohoto apletu, kterou je nepřehlednost způsobená

otevíráním nových oken pro vlnové funkce. Míra interakce je nízká, obsahuje jen

ovládání časového vývoje a simulace měření.

Metodická stránka:

Aplet  obsahuje  stručnou  teorii  k vlastním  stavům,  jejich  kombinacím  a  také

k měření. Také jsou zde položeny desítky otázek a problémů (bez odpovědí a řešení).
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3 Porovnání apletů

Interaktivita

Tato  část  obsahuje  porovnání  míry  interaktivity  a  způsobu  zadávání  vstupů.

V rámci míry interaktivity lze aplety rozdělit do dvou skupin. Jedna obsahuje takové

aplety,  které předkládají problémy postupně, tedy obsahují  velké množství dílčích

apletů, u kterých se dá měnit například jen jeden parametr. Druhá obsahuje aplety,

které  ukazují  všechno  najednou.  Ty  jsou  sice  výhodné  možností  měnit  mnoho

parametrů nezávisle na sobě, ale mohou být nepřehledné. 

Do první skupiny patří následující čtyři aplety:

Physlet používá především přímé zadávání hodnot a posuvníky. Občas také nabízí

výběr z možností. Míra interakce na jednotlivých apletech je malá, ale apletů je zase

mnoho. Lze tedy měnit mnoho parametrů, ale ne zároveň. Pěkná je trochu skrytá

funkce  zobrazovat  řešení  Schrödingerovy  rovnice  pro  libovolné  energie.

V případech,  kdy  aplet  ukazuje  energetické  hladiny,  je  možné  je  vybírat  levým

tlačítkem myši a tím pravým se zobrazí řešení Schrödingerovy rovnice (tato možnost

ale není dostupná pokaždé).

QuVis nabízí  minimum interakce.  Používá  posuvníky a  zaškrtávání  možností,

některé aplety jsou jen „videa“ s tlačítky start/pause.

QPO často používá interakci v zobrazovacím okně či výběr z možností. Velmi se

mi  líbí,  že  většinu  plochy  apletu  zabírá  ono  zobrazovací/interakční  okno  a

k nastavování slouží malá lišta vespod.

MEQ nabízí minimum interakce, která spočívá především ve  výběru miniapletu

(jiné kvantové číslo – jiný spuštěný miniaplet, což je velmi nepraktické).

Do druhé skupiny patří následující aplety:

PhET používá hlavně posuvníky s možností zadávat hodnoty přímo, v menší míře

používá záložky. Parametry jámy jde také měnit přímo v zobrazovacím okně.

QSA používá posuvníky a především interakci přímo v zobrazovacím okně. Má

navíc v horním menu možnost nastavit, co se bude zobrazovat v hlavním okně.
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Způsoby zobrazování vlnové funkce

Zobrazení komplexní vlnové funkce není jednoduchá záležitost. Existuje několik

způsobů zobrazení  a  je  třeba,  aby je  student  správně chápal.  Komplexní  čísla  se

v apletech zobrazují třemi způsoby. Někdy jsou vykresleny dvě funkce, z nichž jedna

představuje reálnou část a druhá komplexní část. Tento způsob je nepřehledný pro

případ složitějších vlnových funkcí. Na druhou stranu je na něm nejlépe vidět časová

změna.  Nebo je  zobrazena  „hranice“  oblasti,  kterou funkce  svými  hodnotami  při

časovém vývoji obsáhne, tj. oblast mezi velikostí hodnoty funkce dané komplexním

číslem a zápornou hodnotou této velikosti. Fáze je naznačena barvou, kterou je tato

oblast vybarvena. Třetím způsobem je velikost komplexního čísla a fáze. Z tohoto

způsobu lze asi nejlépe vyčíst hustotu pravděpodobnosti. Tyto tři způsoby (v pořadí,

v jakém jsou napsány výše) ukazuje obr. 8.

obrázek 8
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Physlet používá všechny způsoby zobrazení spolu s hustotou pravděpodobnosti.

Často je na výběr ze dvou možností zobrazení.

PhET a QSA umí všechny způsoby (i hustotu pravděpodobnosti) a dávají nám na

výběr, co chceme zobrazit.

QuVis zobrazuje převážně reálnou vlnovou funkci a hustotu pravděpodobnosti.

QPO zobrazuje  reálné vlnové funkce,  v  části  se  skládáním používá  reálnou a

imaginární část spolu s výslednou hustotou.

MEQ používá k zobrazení vlnové funkce výhradně „její hranici“ a fázi.

Témata apletů

Kromě technické stránky je třeba porovnat i tematickou rozsáhlost apletů. Tabulka

1 slouží pro přehled obsahu základních témat,  za která jsem vybral:  nekonečná a

konečná jáma, harmonický oscilátor, a pro dvě témata pokročilejší, nicméně často

obsažená v apletech: více jam vedle sebe a jáma ve dvou dimenzích. V tabulce 1 je

rozlišeno „třístupňové ano“, smysl je takový, že pokud je uvedeno ano, tak se aplet

nějak  věnuje  danému  tématu,  ale  jen  málo.  Při  dobře je  tématu  věnováno  více

prostoru a  při  rozsáhle je dané téma probráno podrobně,  případně obsahuje něco

zajímavého navíc. Po tabulce následuje přehled dalších zajímavých témat či funkcí u

jednotlivých apletů.

nekonečná konečná oscilátor více jam 2D jáma

Physlet dobře dobře dobře dobře rozsáhle

PhET ne dobře dobře rozsáhle ne

QuVis dobře ano ano ne dobře

QPO ne ano rozsáhle ano rozsáhle

QSA rozsáhle rozsáhle rozsáhle rozsáhle ne

MEQ ano ne ano ne ne

Tabulka 1

Physlet kromě  vlastních  apletů  obsahuje  i  dobrá  cvičení,  z nichž  některá  se

dotýkají  i  relací  neurčitosti.  Obsahuje  také  řešení  Schrödingerovy  rovnice  pro
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libovolné energie. V kapitole týkající se konečné jámy jsou kromě pravoúhlé jámy

k dispozici  různé  tvary  jam  (nakloněná,  po  částech  konstantní,  více  jam  vedle

sebe, ...).

PhET nabízí možnost přidat působení elektrického pole pro potenciál ve tvaru

několika  (nejvýše  10)  pravoúhlých  konečných  jam  či  jam  představujících

coulombický potenciál.

QuVis ukazuje méně obvyklé potenciály, jako „poloviční“ harmonický oscilátor

či trojúhelníkovou a kruhovou jámu.

QPO disponuje  vhodným  řazením  apletů,  postupuje  od  jednoduchého  ke

složitému. Zprvu ukazuje „povolené“ hladiny energie spolu s tím, jak vypadá řešení

Schrödingerovy  rovnice  mimo  tyto  hladiny.  Toto  řešení  Schrödingerovy  rovnice

považuji  za  lépe  zpracované,  než  jaké  nabízí  Physlet.  Zde není  problém nastavit

takové řešení, aby bylo vlnovou funkcí, v Physletu to problém je. Dobře zpracovaný

je  gaussovský  balík  v  harmonickém  oscilátoru  a  především  názorná

dvoudimenzionální jáma a harmonický oscilátor.

Aplet  QSA nabízí  mimojiné i  pěkný kvantitativní pohled (konkrétní  hmotnost,

energie a u harmonického oscilátoru i perioda kmitů). Také nabízí několik věcí, které

nemá  žádný  jiný  aplet.  Konkrétně  se  jedná  o  možnost  načrtnutí  libovolného

potenciálu a vlnové funkce pomocí myši. Aplet nemá přesně určenou podobu, neboť

se dá nastavit, jaké grafy bude zobrazovat. Obsahuje též možnost simulovat měření

polohy a energie.

MEQ je určen ke znázornění měření a mimo tuto oblast se dá využít jen velmi

omezeně.

Skládání stavů

Zobrazovat kombinaci několika vlastních stavů a její časový vývoj je možnost,

která je pro výuku určitě důležitá.

Physlet má  možnost  ukázat  kombinaci  dvou  stavů  pro  nekonečnou  jámu,

harmonický oscilátor  a také pro dvoudimenzionální  jámu.  V případě obou jam je

zobrazitelný časový vývoj hustoty pravděpodobnosti, u jednodimenzionální jámy se
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dá  ukázat  i  vlnová  funkce  v  závislosti  na  poloze  i  hybnosti.  U  harmonického

oscilátoru  lze  ukázat  hustotu  pravděpodobnosti  a  vlnovou funkci,  ale  lze  vybírat

pouze  ze  tří  možností  kombinace.  Nedostatkem  je  nemožnost  nastavit  „váhu“

jednotlivých stavů.

QuVis obsahuje jeden aplet věnující se kombinaci stavů. Aplet se týká nekonečné

jámy  a  zobrazuje  výslednou  hustotu  pravděpodobnosti.  Kombinovat  jdou  pouze

první tři stavy, přičemž lze trochu měnit jejich „váhu“.

MEQ nabízí 6 přednastavených kombinací a trochu nepohodlný způsob zadávání

dalších.

QPO má skládání stavů velmi dobře didakticky zpracované. Sice se skládají jen

dva stavy (konkrétně první dva stavy v nekonečně hluboké pravoúhlé jámě), ale toto

téma je  pojmuto  z  několika  pohledů.  Hodně také  oceňuji  důraz  na  komplexnost

vlnové funkce. Dále je zde také ukázáno, jakým skládáním dosáhnout gaussovského

balíku v harmonickém oscilátoru.

Velmi dobře propracovanou možnost zobrazovat kombinace více stavů mají dva

z apletů:  PhET a  QSA.  U obou je řešena navzájem velmi odlišným způsobem: u

PhET je to formou tabulky se zadáváním koeficientů u jednotlivých stavů, u QSA je

to  formou  malých  „budíčků“,  kde  délka  „ručičky“  značí  velikost  koeficientu  u

daného stavu a její směr určuje fázi tohoto koeficientu. První způsob je přesnější,

druhý zase názornější.

Rozklad obecné funkce do vlastních stavů

Tento  problém je  pravým opakem předcházejícího.  Zatímco  ke  skládání  stavů

obsahuje každá sada apletů alespoň něco, s rozkladem je to horší.

QuVis obsahuje 3 funkce rozložené do vlastních stavů. Problémem je,  že tyto

funkce nejsou vlnovými funkcemi (mají tvar lomených čar).

QPO má  zajímavý  aplet  na  toto  téma.  Tento  aplet  má  ve  „vykreslovacím

prostoru“ zobrazenou funkci ve tvaru trojúhelníka,  čtverce nebo gaussovy křivky.

Můžeme se buďto snažit dosáhnout těchto tvarů kombinováním vlastních stavů, nebo

stlačit tlačítko, které to vyřeší za nás.
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QSA má zřejmě nejpropracovanější rozklad do vlastních stavů. Dokáže rozložit

libovolnou funkci, kterou načrtneme. Znázornění je stejné jako u skládání – pomocí

malých „budíčků“.

Ostatní aplety rozklad funkce do vlastních stavů nemají.
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4 Doporučení pro použití apletů

V této  kapitole  uvádím doporučení,  jaké aplety používat  při  výuce.  Využívám

přitom svého pohledu člověka, který se s problematikou seznámil teprve nedávno.

Pro  seznámení  se  s  nekonečně  hlubokou  jámou poněkud  paradoxně  nemáme

v rámci hodnocených apletů moc na výběr. Rozhodně je vhodný Physlet (aplet číslo

10.2) ukazující řešení Schrödingerovy rovnice pro libovolné energie – zde je vidět,

že většina řešení nemohou být vlnové funkce, protože nesplní podmínky kladené na

vlnové funkce. Pro závislost vlnové funkce na kvantovém čísle a šířce jámy nabízí

Physlet (aplet číslo 10.3), který ukazuje reálné vlnové funkce stacionárních stavů a

jejich  energie.  Využitelné  je,  že  následuje  cvičení  (problems  10.2),  ve  kterém je

úkolem řadit vlnové funkce podle energie či podle šířky jámy. Až v takové chvíli se

ukáže, zda tomu student porozuměl.

Po  seznámení  se  se  stacionárními  stavy  v  nekonečné  jámě  lze  pokračovat

například  časovým  vývojem  a  skládáním  těchto  stavů.  Obě  tyto  věci  pěkně

znázorňuje aplet  z kolekce  QPO  (sekce 3.3,  viz obr.  9).  QSA a  PhET mají  toto

skládání stavů lépe udělané z hlediska interakčních možností (parametry jam, více

stacionárních stavů a volba koeficientů), ale vlastně není na první pohled moc jasné,

jaký je princip. U QPO apletu lze vidět 2 vlnové funkce a hlavně polohu časové

části,  která  je  komplexní  jedničkou  v  Gaussově  rovině,  a  mění  jen  fázi  vlnové

funkce.

Poté lze pokračovat řešením konečné jámy. Zde by šlo začít „zlehka“ s pomocí

QPO a  pokračovat  apletem  PhET.  QPO (sekce  2.3)  použít  na ukázání  toho,  že

konečná jáma má pro energie menší než  V0 diskrétní spektrum a pro větší energie

spojité.  PhET (nastavení:  one  well,  potenciál  square)  je  potom  možné  použít

k zobrazení změn vlnové funkce při změně parametrů potenciálové jámy. Zde lze

vykreslit různá zobrazení vlnové funkce i hustoty pravděpodobnosti. Tímto apletem

(při nastavení many wells) je také ideální demonstrovat chování energetických hladin

při několika jámách vedle sebe (viz obr. 10), a tím naznačit princip vzniku pásové

struktury v pevných látkách.

Jako další  téma může být  zařazen harmonický oscilátor.  Podle mne je vhodné
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začít  apletem  PhET  (one well,  potenciál  harmonic oscilator)  nebo  Physlet  (číslo

12.2) na ukázání tvaru stacionárních stavů a hodnot energetických hladin. Poté by

mohl  následovat  Physlet aplet  (číslo  12.3),  který  ukazuje  klasickou a  kvantovou

hustotu  praděpodobnosti  výskytu  částice.  Nebo  lze  použít  QuVis  (aplet  číslo  4

v sekci  The  Harmonic  Oscillator),  který  ukazuje  tyto  tři  věci  zároveň.  QuVis

postupuje dost rychle, ale pokud už je probraná nekonečná a konečná jáma, neměl by

to být pro studenty problém.

obrázek 9

Poté považuji za vhodné se vrátit ke skládání stavů, tentokrát stavů harmonického

oscilátoru. To je v principu velmi podobné, jako u předchozích kapitol, ale je zde

jedna výjimka,  a  to  zajímavé chování  gaussovského balíku.  Gaussovský balík  se

v harmonickém oscilátoru  posunuje a  může měnit  svoji  pološířku,  přičemž se po

určitém  čase  vrátí  do  počátečního  stavu.  Balík  s  neměnnou  pološířkou  lze

demonstrovat  názorně  na  apletu  QPO  (sekce  3.6),  kde  měníme  energii  a  aplet
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ukazuje podíl  jednotlivých stacionárních vlnových funkcí  a výsledný Gaussovský

balík. Nebo lze použít méně názorný, ale mnohem interaktivnější aplet QSA. Zde lze

zobrazit i vlnovou funkci, která je závislá na hybnosti a v důsledku toho jde dobře

znázornit souvislost mezi klasickou a kvantovou mechanikou. Tento aplet zmiňuji

jako vhodný až nyní,  neboť je těžší  se v něm vyznat,  a proto bych ho doporučil

používat až poté, co se studenti seznámí s méně komplexními aplety.

obrázek 10

Na závěr zbývá zobecnění některých problémů do druhé dimenze. Aplety Physlet

(kapitola 13) a QPO (sekce 4) nám nabízí aplety týkající se 2D nekonečně hluboké

jámy  a  harmonického  oscilátoru.  Oba  zobrazují  „půdorys“  potenciálové  jámy  a

hodnoty vlnové funkce či hustoty pravděpodobnosti, která je udána pomocí barvy.

Physlet umožňuje zobrazit i 3D graf (půdorys mi přijde názornější). Také zobrazuje

energetickou škálu.  QPO proti tomu nabízí názornější zadávání vstupů, které jsou

řešeny klikáním na tečky rozmístěné do čtvercové sítě – v jednom směru roste jedno

kvantové číslo, v kolmém to druhé (viz obr. 4). Co se časového vývoje a skládání
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stavů ve dvoudimenzionálním případě týká, Physlet tyto věci nabízí interaktivně pro

nekonečnou  jámu,  QPO také,  ale  jen  formou  „videa“  (tedy  se  jedná  o  situaci

s nastavenými hodnotami, jediná interakce je tlačítko start/pauza).  QPO má ovšem

touto  formou  i  gaussovské  balíky v nekonečné jámě a  oscilátoru,  lze  tedy jejich

chování porovnat. Při výuce je možné začat apletem QPO (sekce 4.1 a 4.2) a potom

případně skládání stavů znázornit pomocí Physletu (číslo 13.3).
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Závěr

V bakalářské práci jsem shrnul teorii o hledání vlnových funkcí v nejjednodušších

tvarech potenciálů se zaměřením na vázané stavy. Poté jsem stanovil kritéria a podle

nich zhodnotil několik sad apletů, které se týkají vázaných stavů. Tyto sady jsem

mezi sebou porovnal z několika hledisek.

Originálním přínosem práce je ovšem čtvrtá kapitola, která obsahuje doporučení,

jaké  aplety  použít  na  zobrazování  jednotlivých  problémů,  které  se  probírají

v úvodním kurzu kvantové mechaniky. Při  řazení těchto problémů jsme vycházeli

z pořadí přednášky Kvantová mechanika (NUFY100), která je určena pro budoucí

učitele.

Touto prací jsme splnili vytyčené cíle.
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