
Univerzita Karlova ZS 2021
Matematicko-fyzikální fakulta
Ing. Richard Korytár, PhD. 15.12.2021
http://ctcm.kfkl.cz/kt2021

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

1 Dipólový moment a polarizovateľnosť kvantového systému 4 body
Klasická definícia súradnicovej zložky i dipólového momentu Πi nábojovej distribúcie ρ(r) je

Πi =

∫
drρ(r)xi, i = 1, 2, 3 (1)

(a) Vysvetlite, prečo pre kvantovo-mechanickú časticu s nábojom q v stave |ψ〉 platí vzťah

Πi = q〈ψ|xi|ψ〉. (2)

(b) Nech |ψn〉 je vlastným stavom Hamiltoniánu Ĥ0 s energiou En. Dokážte, že pre dipólový
moment v tomto stave, Πi,n := q〈ψn|xi|ψn〉, platí

Πi,n = − ∂En(E)
∂E

∣∣∣∣
E=0

, (Hellmann-Feynmanova veta) (3)

kde En(E) je vlastná energia Hamiltoniánu Ĥ(E) = Ĥ0 − qExi s elektrickým poľom E !
Návod: derivujte En(E) = 〈ψn(E)|Ĥ(E)|ψn(E)〉.

(c) Systém má permanentný dipólový moment, ak Πi 6= 0 bez prítomnosti externého elektrického
poľa. Majme systém, ktorý je symetrický voči inverzii (zrkadleniu) súradnice x1 7→ −x1. Aký
je dôsledok tejto symetrie pre Πi?

(d) Ak má systém dipólový moment v dôsledku externého elektrického poľa, hovoríme o induko-
vanom dipóle. Uvažujme pole v smere osi x, t.j. Ĥ − Ĥ0 = −qEx1. Pre infinitezimálne E platí
dΠi = αi,ndE (vysvetlite!), kde αi,n sú koeficienty polarizovateľnosti. Pomocou druhého rádu
poruchovej teórie pre vlastné energie En získajte vzťah pre αi,n.

2 Polarizovateľnosť harmonického oscilátora 3 body
Uvažujte lineárny jednorozmerný harmonický oscilátor s nábojom q. Odhadnite jeho polarizovateľnosť
v základnom stave pomocou rozmerovej analýzy. Spočítajte jeho polarizovateľnosť v stave |n〉
pomocou vzťahov z poslednej úlohy, resp. vzťahov z prednášky.

3 Častica na retiazke: benzén 5 bodov
Jednoduchý model benzénu (C6H6, ľavá časť obrázku) v priblížení LCAO
pozostáva zo šiestich orbitálov {|i〉, i = 0, . . . 5}, medzi ktorými môžu
elektróny tunelovať. V tejto úlohe najskôr vyriešime kvantovomechanický
problém pre jeden elektrón. Zvyšné elektróny zahrnieme do úlohy na
konci. Označme amplitúdu tunelovania na najbližsí susedný orbitál −t
a zanedbáme tunelovanie na vzdialenejšie orbitály. Každému orbitálu
priradíme energiu E0. Nebudeme uvažovať spinový stupeň voľnosti (má
pri tunelovaní zanedbateľnú úlohu).
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Hamiltonián, popisujúci elektrón na tejto 6-člennej kvantovej retiazke, má teda tvar

Ĥ = −t
[
|0〉〈1|+ |1〉〈2|+ |2〉〈3|+ |3〉〈4|+ |4〉〈5|+ |5〉〈0|+

+ |1〉〈0|+ |2〉〈1|+ |3〉〈2|+ |4〉〈3|+ |5〉〈4|+ |0〉〈5|
]
+

+ E0

[
|1〉〈1| + |2〉〈2| + |3〉〈3| + |4〉〈4| + |5〉〈5| + |0〉〈0|

]
. (4)

Všimnite si, že z dôvodu symetrie nezávisia parametre t, E0 na pozícií (orbitáli). Symbolicky
je 6-členná retiazka znázornená na obrázku vpravo. Vlastnosti tohoto systému preskúmajte v
nasledujúcich krokoch.

(a) Zapíšte maticu 6× 6 Hamiltoniánu, Hij = 〈i|Ĥ|j〉!

(b) Zavedieme novú bázu |i′〉, ktorá je daná predpisom

|0′〉 = |1〉, |1′〉 = |2〉, |2′〉 = |3〉, |3′〉 = |4〉, |4′〉 = |5〉, |5′〉 = |0〉 (5)

Akej fyzikálnej operácií zodpovedá táto transformácia? Napíšte maticu Hamiltoniánu v novej
báze, t.j. 〈i′|Ĥ|j′〉.

(c) V báze {|i〉} zavedieme 6 komplexných vektorov

φk =
1√
6

(
e−ik 2π

6
0, e−ik 2π

6
1, e−ik 2π

6
2, e−ik 2π

6
3, e−ik 2π

6
4, e−ik 2π

6
5
)T

, (6)

kde index k nadobúda hodnoty k = −2,−1, 0, 1, 2, 3. Ide o stĺpcové vektory: T je transpozícia.
Ukážte, že sú normované na 1.

(d) Jednoduchým priamym výpočtom overte, že všetkých 6 vektorov φk sú vlastnými vektormi
matice Hij , a že príslušné vlastné energie sú Ek = E0 − 2t cos(2πk6 ).
Návod: najrýchlejšie výsledok odvodíte, ak budete používať všeobecné celočíselné k. Zíde sa
identita e−ik 2π

6
6 = 1, z ktorej plynú formulky typu e−ik 2π

6
5 = e+ik 2π

6
1.

(e) Nakreslite graf Ek nasledovne: na osi x vyneste k a na osi y položte (Ek − E0)/(2t). Je
spektrum Hamiltoniánu degenerované?

(f) Vlastné vektory, prislúchajúce dvom nedegenerovaným hladinám majú veľmi jednoduchý tvar
(ukázať!).

(g) Nepovinné: Tento výpočet dokáže jednoducho zachytiť niektoré vlastnosti benzénu (viď
Feynmanove prednášky z fyziky: Kvantová mechanika). Molekula však obsahuje množstvo
elektrónov. Ukazuje sa, že len 6 z nich je nutné zahrnúť do nášho jednoduchého modelu, ostatné
obsadzujú stavy na omnoho nižších energiách a tvoria silnú chemickú väzbu. Vezmite 6 stavov
z riešenia tejto úlohy a pomocou Pauliho obsadzovacieho princípu ukážte, ktoré hladiny sú
obsadené. Je potrebné uvažovať dvojnásobnú degeneráciu v dôsledku spinu elektrónov.


