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Bonusové úlohy: List 9
Kvantová teorie I, NOFY075, Streda 10:40, F2

1 Základný stav atómu vodíka variačným princípom 3 body
Elektrón sa pohybuje v potenciáli V (r) = −e′2/r, kde e′2 = Ze2/4πε0. Variačnou metódou
odhadnite energiu základného stavu. Použite testovaciu funkciu ψα(r) = Ae−αr, pričom α a A sú
kladné reálne konštanty. Postupujte v nasledujúcich krokoch; zíde sa vám užitočná formulka∫ ∞

0
e−µxxndx =

n!

µn+1
.

(a) Konštantu A určite z podmienky normalizácie (v troch rozmeroch).
(b) Spočítajte strednú hodnotu energie; použite vyjadrenie Laplaceovho operátora vo sférických

súradniciach.
(c) Nájdite minimum energie a optimálny parameter α. Ako súvisí vaše variačné riešenie s exaktným

riešením vodíkupodobných atómov?

2 Viazané stavy v jednorozmernej jame 3 body
Ukážte použitím variačnej metódy, že v jednorozmernej potenciálovej jame s potenciálom

V (x) = −V0 pre a>|x|,
V (x) = 0 pre a<|x|

existuje aspoň jeden viazaný stav. Vlnovú funkciu vyberieme v tvare ψ(x) = 1√
2α

exp(−|x|/2α).

(a) Všimnite si, že vlnová funkcia nemá spojitú prvú deriváciu. Výpočet kinetickej energie sa
zjednoduší pomocou vzťahu∫

ψ∗d
2ψ

dx2
dx = −

∫ ∣∣∣∣dψdx
∣∣∣∣2 dx (1)

Zdôvodnite vyššie uvedený vzťah!
(b) Overte, že stredná hodnota energie je E(α) = 〈ψ|Ĥ|ψ〉 = −V0[1− e−a/α] + ~2

8mα2 .
(c) V limite α� a je možné aproximovať exponenciálu prvým rádom Taylorovho rozvoja. Ukážte,

že pre dostatočne veľké α je Eα záporné.
(d) Diskusia: porovnajte s výsledkom domácej úlohy č. 5: “Vázané stavy δ-shell”

3 Oscilátor v elektrickom poli 4 body
Na lineárny harmonický oscilátor s nábojom q pôsobí elektrické pole s intenzitou E orientovanou v
smere osi x. Vypočítajte zmeny energetických hladín v prvom i v druhom ráde poruchovej teórie.
Nájdite aj presné riešenie úlohy a porovnajte približný výsledok s presným (nápoveda: potenciálna
energia oscilátora v elektrickom poli je potenciálnou energiou posunutého oscilátora).
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