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Bonusové úlohy: List 3
Kvantová teorie I, NOFY075, Streda 10:40, F2

1 Kreačné a anihilačné operátory 4 body
Dokážte, že v stacionárnom stave lineárneho harmonického oscilátora s kvantovým číslom n platí pre
kvadratické odchýlky súradnice a hybnosti (∆x)2 = (n+ 1

2)~/mω a (∆p)2 = (n+ 1
2)~mω. Návod:

vyjadrite operátory x̂ a p̂ pomocou kreačných a anihilačných operátorov, uvedených na prednáške.
Vyjadrite stredné hodnoty operátora kinetickej a potenciálnej energie a overte vetu o viriále pre
stacionárne stavy.

2 Pravdepodobnosť prechodu do vzbudených stavov posunutého oscilátora 6 bodov
Kryštalická mriežka je porušená prímesným atómom, ktorý
harmonicky kmitá v jednom smere 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. Následkom
absorpcie fotónu prímes emituje elektrón, v dôsledku čoho sa
zmení rovnovážna poloha (ionizovanej) prímesi z x0 na x1. Ioni-
zovaná prímes je popísaná Hamiltoniánom Ĥ∗ = Ĥx1 + E∗ kde
E∗ je energia ionizácie. Až na konštantu E∗ sa jedná o Hamil-
tonián oscilátora posunutého do x1. V nasledujúcich krokoch
budete kvalitatívne (bez výpočtu) študovať pravdepodobnosť,
že fotón vzbudí n-tý stav ionizovanej prímesi, t.j. že dôjde k
prechodu |ψx1,n〉 ← |ψx0,0〉. Túto pravdepodobnosť označíme
w(x1, n← x0, 0). Podľa Franck-Condonovho princípu1je pravde-
podobnosť excitácie rovná w(x1, n← x0, 0) = C|〈ψx1,n|ψx0,0〉|2,
t.j. je úmerná kvadrátu prekryvu daných vlnových funkcií.

(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) Zamyslite sa nad tým, ako bude závisieť w(x1, n← x0, 0) od premenných v tomto probléme.
Bude funkciou 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. Nakreslite graf s ψx0,0(x) a niekoľkými najnižšími funkciami ψx1,n(x)!

(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 = ξ2/2, ξ = (x1 − x0)

√
mω/~. (1)

1Franck-Condonov princíp predpokladá, že ionizácia prebehne na časovej škále t∗ � 2π
ω

, teda rýchlo v porovnaní s periódou
pohybu atómu, a prímes v stave |ψx0,0〉 sa náhle ocitne pod vplyvom Ĥ∗.
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Aký význam má parameter ξ? 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 (1), ako aj príklady systémov, kde sa využíva.

3 Operátor posunutia systému 6 bodov
Definujeme operátor Ŝ(x0) =

∫∞
−∞ dp exp(−ix0p/~) |p〉〈p|, kde |p〉 je vlastný stav operátora hybnosti.

V nasledujúcich krokoch objasníte význam tohto operátora.

(a) Dokážte, že Ŝ(x0)Ŝ(x1) = Ŝ(x0 + x1).

(b) Nájdite vyjadrenie pre Ŝ−1(x0). Je Ŝ(x0) unitárny? Návod: Spočítajte produkt Ŝ(x0)Ŝ(−x0).

(c) Nech |ψ〉 je stav a jeho vlnová funkcia v x-reprezentácií je ψ(x), t.j. |ψ〉 =
∫
dxψ(x)|x〉. Stav

systému posunutého o x0, |ψ′〉, je definovaný vlnovou funkciou ψ′(x) = ψ(x−x0). Substitúciou
sa presvedčte, že platí

|ψ′〉 =
∫

dx′ψ(x′ − x0)|x′〉 =
∫

dx|x+ x0〉〈x|ψ〉.

(d) Pomocou relácie úplnosti a rovinných vĺn ukážte, že

|ψ′〉 =
∫

dx

∫
dp |p〉 1√

2π
exp

[
− i
~
p(x+ x0)

]
〈x|ψ〉. (2)

(e) Dokážte, že Ŝ(x0)|ψ〉 = |ψ′〉. Návod: v rovnici (2) využite fakt, že 〈p|x〉 = exp(−ipx/~)/
√
2π

a reláciu úplnosti.

(f) Nepovinne: Operátor Ŝ(x0) sa niekedy formálne zapisuje v tvare e−ip̂x0/~. V tomto cvičení ste
uvideli súvis medzi transláciou systému o x0 a operátorom jeho hybnosti. Je prejavom toho, že
x a p sú kanonicky združené veličiny. (Iným prejavom združenosti x a p je zákon zachovania
hybnosti v homogénnych systémoch.) Na základe analógie skúste odhadnúť tvary operátorov
rotácie (okolo osi z) a translácie v čase – časového vývoja.


