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Bonusové úlohy: List 3
Kvantová teorie NBCM110, Utorok 10:40

1 Anizotrópny lineárny harmonický oscilátor (ALHO) 4 bodov
Častica sa nachádza v trojrozmernej potenciálovej jame, popísanej potenciálom V (xi). Budeme
študovať pohyb častice v okolí minima potenciálu (jamy).

(a) Zapíšte potenciál V (xi) aproximovaný druhým rádom Taylorovho rozvoja v okolí minima.
(b) Položme V (xi) ≈ V2(xi) = V0 +

1
2

∑3
i=1mωix

2
i . Vysvetlite pôvod konštánt ωi. Vo V2(xi) sa

nenachádzajú zmiešané členy, napr. x1x2. Je korektné tieto členy zanedbať? Je daný tvar
V2(xi) generický?

(c) Zavedieme tri sady anihilačných a kreačných operátorov

x̂j = (â†j + âj)

√
~

2mωj
, p̂j = i(â†j − âj)

√
~mωj

2
, kde j = 1, 2, 3 (1)

(Imaginárnu jednotku označujeme symbolom i, na rozdiel od súradnicových indexov i, j ∈
{1, 2, 3}!) Spočítajte komutátory [âi, âj ], [âi, â

†
j ] a [â†i , â

†
j ].

(d) Hamiltonián častice je Ĥ =
∑

i
p̂2i
2m + V2(x̂i). Vyjadrite Ĥ = Ĥ(âi , â

†
i ) pomocou operátorov

âi , â
†
i , i = 1, 2, 3. Dostali ste Hamiltonián troch nezávislých oscilátorov?

(e) Nech ω3 = ω2 = ω1/2. Stanovte štyri najnižšie vlastné energie ALHO, popísaného Hamil-
toniánom z odseku (c). Nápoveda: vlastné energie E(n1, n2, n3) sú súčtom vlastných energií
troch nezávislých oscilátorov.

2 Moment hybnosti a zákon zachovania v ALHO 3 body
Hamiltonián ALHO je vyjadrený cez anihilačné a kreačné operátory z úlohy 1 (c). Uvažujme
najskôr všeobecný prípad s ľubovoľnými ωi.

(a) Vyjadrite operátor projekcie momentu hybnosti L̂3 = x̂1p̂2 − x̂2p̂1 pomocou operátorov âi , â
†
i .

Bude užitočné upraviť výsledný výraz na tvar, v ktorom sú anihilačné operátory napravo od
kreačných (tzv. normálne usporiadanie).

(b) Vyjadrite komutátor [Ĥ, L̂3] (pomocou âi , â
†
i ). Čo sa stane v prípade ω1 = ω2? Vysvetlite

výsledok.

3 Franck-Condonove faktory 4 body
Kryštalická mriežka je porušená prímesným atómom, ktorý harmonicky kmitá v jednom rozmere
okolo svojej rovnovážnej polohy x0. Predpokladáme, že sa nachádza v základnom stave |ψx0,n=0〉
Hamiltoniánu Ĥx0 = p2

2m + 1
2mω

2(x̂− x0)2. Po absorpcií fotónu prímes stratí elektrón, v dôsledku
čoho sa zmení rovnovážna poloha prímesi z x0 na x1. Ionizovaná prímes je popísaná Hamiltoniánom
Ĥ∗ = Ĥx1 + E∗ kde E∗ je energia ionizácie. Až na konštantu sa jedná o Hamiltonián oscilátora
posunutého do x1. Spočítajte pravdepodobnosť excitácie n-tého stavu prímesi w(x1, n← x0, 0).
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(a) Napíšte vlastné funkcie ψx0,n(x) operátora Ĥx0 a vlastné funkcie ψx1,n(x) operátora Ĥx1 .
Literatúra: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky

(b) Podľa Franck-Condonovho princípu je pravdepodobnosť excitácie w(x1, n← x0, 0) ∝ |〈ψx1,n|ψx0,0〉|2,
t.j. úmerná kvadrátu prekryvu daných vlnových funkcií1.
Kvalitatívne odhadnite, ako bude závisieť w(x1, n← x0, 0) od premenných v tomto probléme.
Bude závisieť od x0, x1, |x0 − x1|, x0 + x1? Čo sa stane s pravdepodobnosťou w(x1, 0← x0, 0)

v limite x0 − x1 →∞? Ako bude vyzerať w(x1, n← x0, 0), ak x0 = x1?
(c) Vyjadrite funkciu pod integrálom 〈ψx1,n|ψx0,0〉 =

∫
dx′ψ∗

x1,n(x
′)ψx0,0(x

′) prostredníctvom Her-
miteových polynómov.

(d) Integrál sa dá (jednoduchým, ale zdĺhavým výpočtom, ktorý nemusíte robiť) úplne spočítať s
výsledkom

|〈ψx1,n|ψx0,0〉|2 =
gn

n!
e−g, kde g = ξ21/2, ξ1 = x1

√
mω/~. (2)

Aký význam má parameter ξ1? Nakreslite graf závislosti w(x1, n← x0, 0) na n v limite g � 1

a g � 1 a vysvetlite výsledok.

Literatúra: Heslo “Franck-Condon principle” vo Wikipedii obsahuje geometrické
znázornenie výsledku (2), ako aj príklady systémov, kde sa využíva.

4 Hustota stavov: parabolický disperzný vzťah 4 body
Voľná častica bez spinu sa pohybuje v “krabici” s periodickými okrajovými podmienkami (POP)

ψ(x+ L, y, z) = ψ(x, y, z), ψ(x, y, z + L) = ψ(x, y, z), ψ(x, y + L, z) = ψ(x, y, z).

Hamiltonián má vlastné funkcie ψk(r) = A exp(ik · r).

(a) Zopakujte si riešenie voľnej častice v krabici. Ktoré hodnoty k = (kx, ky, kz) spĺňajú POP?
Presvedčte sa, že jednému kvantovému stavu zodpovedá v priestore vlnových vektorov objem(
2π
L

)3. Literatúra: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky, kap. 4.2
(b) Vyjadrite závislosť vlastných energií ε(k) na vlnovom vektore k.
(c) Zaujíma nás počet stavov s energiou ε(k) < E, kde E je konštanta. Je možné ho vyjadriť

pomocou vzťahu
∑

k θ(E − ε(k)) := N(E), kde θ(x) je skoková (Heavisideová) funkcia. Aký
výsledok dostanete pre N(E) ak E < 0?

(d) Geometrickou úvahou ukážte, že pre veľké N(E) platí približný vzťah

N(E) = L3

∫
d3k

(2π)3
θ(E − ε(k)). (3)

(e) Priamym výpočtom (integrácia vo sférických súradniciach) nájdite explicitný výraz pre N(E).
Mali by ste dostať N(E) ∝ E3/2.

(f) Spočítajte hustotu stavov definovanú predpisom D(E) = dN(E)/dE.
(g) Ako by sa výsledok zmenil pre časticu so spinom S 6= 0?
(h) Zopakujte výpočet v jedno- a dvojrozmernom prípade a presvečte sa, že pre dané E hustota

stavov rastie úmerne s d-rozmerným objemom systému (d = 1, 2, 3).

1Franck-Condonov princíp predpokladá, že ionizácia prebehne na časovej škále t∗ � ω, teda veľmi rýchlo, a prímes v stave
|ψx0,0〉 sa náhle ocitne pod vplyvom Ĥ∗.
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