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1 Výmenné sily z kinetickej energie 6 bodov
Makroskopické javy ako feromagnetizmus alebo antiferomagnetizmus majú mikroskopický pôvod vo
výmennom pôsobení medzi elektrónmi. V tomto príklade sa budeme zaoberať problémom pôsobenia
dvoch elektrónov, z ktorých každý je silne viazaný na určitý atóm. Každý z elektrónov obýva stav,
ktorý je lokalizovaný v priestore. Budeme predpokladať, že vzájomné elektrostatické pôsobenie
medzi oboma elektrónmi je slabé a môžeme ho zanedbať.1 Ukážete, že výmenné pôsobenie v tejto
situácií vyplýva z kinetickej energie.

Uvažujme 2 identické častice, ktoré sa pohybujú po priamke. Každá z dvoch častíc je približne
lokalizovaná okolo bodu +a a −a, a je v stave popísanom jednočasticovou vlnovou funkciou
ψ±(x) =

4

√
β
πe

−β(x∓a)2/2.

(a) Vyjadrite dvojčasticovú vlnovú funkciu ψ(x1, x2), ktorá spĺňa podmienky symetrie, resp. anti-
symetrie. Vlnovú funkciu normalizujte. Neprehliadnite skutočnosť, že jednočasticové funkcie
majú konečný prekryv I =

∫
ψ+(x)ψ−(x)dx.

(b) Hamiltonián, obsahujúci iba kinetický člen, má štandardný tvar Ĥ = Ĥ(x1)+ Ĥ(x2). Vyjadrite
energiu E(a) tohto dvojčasticového systému. Výpočet obsahuje prekryv I, diagonálny ele-
ment h1 =

∫
ψ+(x)Ĥ(x)ψ+(x)dx a obdobný prekryvový element h2 =

∫
ψ+(x)Ĥ(x)ψ−(x)dx.

Výsledok pre E(a) vyjadrite formálne ako funkciu maticových elementov I, h1, h2, a potom
explicitne ako funkciu a, β.

(c) Vypočítajte silu, ktorou na seba častice pôsobia, t.j. F = −dE(a)/da. Budeme predpokladať,
že častice sú od seba vzdialené (βa2 � 1), čo dovolí zjednodušiť niektoré výrazy.

(d) Stanovte charakter sily pre sym. aj antisym. prípad. Je odpudivá, alebo príťažlivá?

(e) Teraz uvažujte, že obe častice sú elektróny, t.j. majú spin. Ktoré riešenie má, pre dané a,
nižšiu energiu, a aký bude výsledný spinový moment v základnom stave?

Ďalšie rozširujúce štúdium:

https://www.cond-mat.de/events/correl12/manuscripts/koch.pdf

2 Energia základného stavu jadra deutéria variačne 3 body
Pomocou variačného princípu nájdite približnú energiu základného stavu jadra deutéria. Predpok-
ladajte, že interakciu protónu s neutrónom je možné približne popísať potenciálom U(r) = −Ae−r/a

(A = 32MeV, a = 2.2 · 10−13cm). Radiálnu časť vlnovej funkcie vezmite v tvare R(r) = ce−αr/(2a),
kde α je variačný parameter.

1Skutočne, v mnohých tuhých látkach a molekulách dochádza k tzv. tieneniu (oslabeniu) Coulombovského pôsobenia.

http://ctcm.kfkl.cz/kt2021
https://www.cond-mat.de/events/correl12/manuscripts/koch.pdf


3 Vlnová funkcia protónu v atóme vodíka 4 body
Nech ψ(r) je vlnová funkcia opisujúca relatívny pohyb elektrónu a protónu. Predpokladajme, že
ťažisko týchto 2 častíc je známe, a platí R = 0. Vyjadrite normalizovanú vlnovú funkciu protónu,
ψp(rp). Návod: ψp(rp) = A

∫
d3reΨep(re, rp), kde Ψep(re, rp) je vlnová funkcia systému a A je

konštanta.

4 Hustota stavov: lineárny disperzný vzťah 3 body
Častice s nulovou hmotnosťou (napríklad fotóny, akustické fonóny, ale aj elementárne excitácie
v graféne), majú lineárny disperzný vzťah ε(k) = v|k|, (v > 0). Spočítajte hustotu stavov v 3
rozmeroch. Degeneráciu hladín v dôsledku spinu nebudeme uvažovať.


