
WPROWADZENIE DO MECHANIKI KWANTOWEJ 

I. KRÓTKA HISTORYCZNA UWAGA O POCHODZENIU MECHANIKI KWANTOWEJ 

Po przeczytaniu tej sekcji  powinieneś: 

• Potrafić opisywać braki klasycznej fizyki w opisywaniu eksperymentalnie obserwowalnych zachowań 

w układach fizycznych. 

• Zapoznać się z kilkoma kluczowymi eksperymentami, które utorowały drogę do tego, aby mechanika 

kwantowa stała się akceptowaną teorią fizyczną. 

Fizyka jest ostatecznie eksperymentalną nauką w tym sensie, że to, co jest prawdziwe w otaczającym 

nas świecie, jest determinowane przez obserwację i pomiary. Jednak nie oznacza to, że teoria jest 

przestarzała. Daleko od tego, fizyka teoretyczna jest niezbędna w zrozumieniu zachowania natury, 

ponieważ zarówno (i) przewiduje nowe zjawiska, które następnie mogą zostać zweryfikowane 

eksperymentalnie, jak i (ii) wyjaśnia nowe pomiary eksperymentalne, które nie są jeszcze zrozumiałe. 

Teorię można uznać za (potencjalnie) poprawną, o ile jest zgodna z pomiarami eksperymentalnymi. 

Właśnie z tego powodu upadek fizyki klasycznej (choć na pewno wciąż jest wykorzystywany w skali 

makroskopowej) zaczął się ujawniać pod koniec XIX wieku. Podano zestaw pomiarów 

eksperymentalnych niezgodnych z przewidywaniami fizyki klasycznej. W związku z tym powstała 

potrzeba opracowania nowej teorii, która byłaby zgodna z obserwacjami eksperymentalnymi. Był to 

materiał siewny, który na początku XX wieku przekształci się w teorię fizyki kwantowej. 

A. Niedostatki fizyki klasycznej 

Przytoczymy tutaj niektóre z wyników eksperymentalnych, które dostarczyły mocnych dowodów na 

to, że klasyczna fizyka była niewystarczająca do opisania obserwowalnych zjawisk. 

Efekt fotoelektryczny 

Ten efekt składa się z elektronów wybijanych z materiału, zazwyczaj z metalu, przez lekkie uderzenie 

w powierzchnię materiału. Klasycznie światło opisuje się jako pole elektromagnetyczne o energii 

proporcjonalnej do natężenia pola. Jednak zaobserwowano eksperymentalnie, że energia elektronów 

wzbudzonych z materiału była niezależna od intensywności światła. Zamiast tego energia zależy od 

częstotliwości v światła, o ile częstotliwość była większa niż próg  v0. Jeden stwierdził, że energia 

elektronu została opisana przez: 

Eelectron = h(v-v0),  

tak długo jak v > v0. Tutaj h to stała Plancka. Tego wyniku nie można wyjaśnić klasycznie. Z drugiej 

strony Einstein zasugerował, że efekt fotoelektryczny można wyjaśnić, zakładając, że światło składa się 

z dyskretnych kwantów energii, mianowicie fotonów, z których każdy ma energię E = hv. Elektron na 

powierzchni metalu mógłby następnie pochłonąć foton i zwiększyć jego energię kinetyczną. Jeśli w ten 

sposób zaabsorbowana zostanie wystarczająca ilość energii, przekraczająca energię progową 

wymaganą do oddzielenia elektronu od metalu, elektron zostanie wybity z materiału, jak pokazano na 

rysunku. 



 

Ważne jest, aby zauważyć, że kwantyzacja energii opisana powyżej została zauważona przez Plancka w 

1900 roku, przed Einsteinem, osiągnięciem, które otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1918 

roku. Planck przedstawił ideę kwantyzacji energii w kontekście czerni Promieniowanie ciała, śmiały 

pomysł, który rozwiązał również rozbieżności między fizyką klasyczną (która przewidywała rozbieżne 

uwalnianie energii dla ciała czarnego) a pomiarami eksperymentalnymi. 

Efekt Comptona 

Tak jakby kwantyzacja energii światła nie była wystarczająco radykalna, eksperyment przeprowadzony 

przez Comptona w 1923 roku wykazał jeszcze jedną zaskakującą właściwość światła: mógł zachowywać 

się raczej jak cząstka niż fala. Stosując promieniowanie rentgenowskie, Compton wykazał, że padające 

światło zmieni kierunek po rozproszeniu na cienkim arkuszu materiału w taki sposób, że interakcja 

między światłem i elektronami w materiale może być interpretowana jako zderzenie dwóch cząstek. 

Innymi słowy, wyniki eksperymentalne można wytłumaczyć traktując światło jako cząstkę (foton) o 

energii E = hv i pęd p = hv/c, a następnie po prostu stosując prawa zachowania dla energii i pędu, jak 

pokazano na rysunku. Należy podkreślić, że wyniki te nie unieważniają interpretacji światła o 

charakterze falowym, co wyraźnie widać na przykład w eksperymenty dyfrakcyjne lub interferencyjne. 

Jednak pokazuje, że światło wykazuje dwoistość fal cząsteczkowych: w zależności od precyzyjnego 

układu eksperymentalnego może wyświetlać właściwości fali lub cząstki. 

 



Falowa natura elektronów 

Światło, klasycznie uważane za falę, może zachowywać się jak cząstka. Czy to możliwe, że elektron, 

klasycznie uważany za cząstkę, może zachowywać się jak fala? Zauważyliśmy, że powyżej impetu 

związanego z fotonem było p = hv/c, co oznacza, że jego długość fali λ = c /v odnosi się do pędu zgodnie 

z λ = h / p. To właśnie de Broglie zasugerował, że ta relacja nie jest unikalna dla fotonów, ale że jest tak 

naprawdę uniwersalna nawet dla cząstek. To koniecznie sugerowało, że masywne cząstki, takie jak 

elektrony, miałyby również towarzyszącą długość fali λ określony przez ich pęd p. Na jego cześć, to λ 

został nazwany długością fali de Broglie. Chociaż sam w sobie jest interesujący pomysł, wystarczyłby 

dowód czysto eksperymentalny, by potwierdzić tę hipotezę. Co godne uwagi, taki eksperyment 

przeprowadzili Davisson i Germer, a także Thomson (wszyscy, którzy otrzymali nagrodę Nobla w 

dziedzinie fizyki w 1937 r.), Która zdecydowanie udowodniła, że ma elektrony. Rzeczywisty 

eksperyment polegał na wysłaniu wiązki elektronów w kierunku cienkich filmów złożonych ze złota i 

obserwacji rozkładu przestrzennego elektronów pojawiających się po drugiej stronie filmu. Naukowcy 

zaobserwowali, że wzór rozkładu elektronów było zgodne z interferencją fal o wielkości fali λ pasujące 

do prognozy de Broglie. Matematycznie, wzór interferencji można wyjaśnić, przypisując funkcję fali? 

do elektronu: 

Ψ(r, t) = Ψ0ei (p · r-Et) /h 

gdzie Ψ0 jest amplitudą fali, r jest pozycją, t jest czasem, E jest energią elektronu, p jest jej pędem, a h 

= h/2π jest zmniejszoną stałą Plancka. Co więcej, późniejsze eksperymenty potwierdziły, że efekt ten 

nie zależy od posiadania dużego zespołu elektronów padającego na cel rozpraszania (taki jak film). 

Interferencja elektronów wzór pojawił się również, gdy pojedyncze elektrony mogły się rozpraszać, po 

jednym na raz. W tym przypadku jedyną możliwą interpretacją fizyczną jest to, że elektronowa funkcja 

falowa faktycznie przeszkadza sobie! Później rozwiniemy formalizm matematyczny, który dokładnie 

pokazuje, jak to jest możliwe 

 

Podsumowując, fakt, że wiele odkryć eksperymentalnych okazało się niespójne z przewidywaniami 

klasycznej fizyki, silnie motywował potrzebę opracowania nowej teorii zdolnej do prawidłowego 

przewidywania. W ten sposób narodziła się mechanika kwantowa i konsekwentnie rozwijana w 

pierwszej połowie XX wieku przez wielu wielkich fizyków, takich jak (oprócz wspomnianych powyżej) 

Bohra, Diraca, Heisenberga, Schrödingera i wielu innych. 



II. PODSTAWOWE ZASADY I TEORIE W MECHANICE KWANTOWEJ

Cele nauki: 

• Zrozumieć niektóre konsekwencje opisywania cząstek jako fal i jak to się robi matematycznie w

mechanice kwantowej. 

• Poznanie podstawowych postulatów mechaniki kwantowej oraz sposób ustawiania i podejścia do

problemu wartości własnej dla fizycznej wielkości F i przynależnego mu operatora . 

• Zrozumieć, jak obliczyć gęstości prawdopodobieństwa i prądy z funkcji falowych Ψ i interpretować je

fizycznie. 

• Umieć obliczyć ewolucję czasu wartości oczekiwań i wyjaśnić zasadę nieoznaczoności Heisenberga.

Przed ustaleniem podstawowych aksjomatów, na których oparta jest mechanika kwantowa, krótko 

motywujemy matematyczną postać równania Schrödingera - prawdopodobnie najważniejszego 

równania w mechanice kwantowej. Należy również zauważyć, że mechanika kwantowa może 

faktycznie być sformułowana w różnych reprezentacjach, takich jak reprezentacja przestrzeni 

położenia lub reprezentacja pędu-przestrzeni. Aby nauczyć się mechaniki kwantowej, często wygodnie 

jest korzystać z reprezentacji przestrzeni pozycyjnej, ponieważ łatwiej jest intuicyjnie zrozumieć, co 

dzieje się w zwykłej przestrzeni miejsca, w której żyjemy, a nie w bardziej abstrakcyjnym typie 

przestrzeni. Istnieje jednak bardziej ogólne sformułowanie mechaniki kwantowej, które jest zarówno 

bardziej eleganckie, jak i wydajne. 

A. Opisywanie cząstek jako fal 

Eksperymenty dyfrakcyjne wykonane za pomocą wiązek elektronów, opisane w poprzednim rozdziale, 

wyraźnie pokazały winietowanie elektronów. Ale jak to opisujemy matematycznie? Najprostszym 

typem fal są funkcje cosinus i sinus, a zatem wydaje się kuszące użycie fali płaskiej, do reprezentowania 

swobodnej cząstki propagującej się w przestrzeni. Jednak fala płaska jest całkowicie zdelokalizowana, 

ponieważ rozciąga się na całą przestrzeń: nie ma części funkcji, która powoduje, że zachowuje się 

jakościowo różnie w jednej części przestrzeni w porównaniu do innej (na przykład, jest stłumiona w 

jednej przestrzeni i skończona gdzieś indziej). Przez samą koncepcję cząstki rozumie się zwykle 

przedmiot zlokalizowany w przestrzeni. Można to jednak osiągnąć za pomocą 

Przedrostek (2πh)-3/2 został wybrany dla wygody, jak stanie się jasne później. Energia dla 

nierelatywistycznej, wolnej cząstki jest określona przez E = p2/2m, a funkcja a ζ(p) określa "wagę" 

udziału pędu p do całkowitej funkcji falowej Ψ . Pouczające jest także rozróżnienie między prędkością 

fazową vp a prędkością grupową vg związaną z falą w powyższym równaniu. Prędkość faz określona jest 

przez 

vp = ω/k 

gdzie ω jest częstotliwością fali, podczas gdy k jest liczbą falową. Dlatego też vp = ω/k  = E/p = p/2m. Z 

drugiej strony prędkość grupowa jest ogólnie różna, ponieważ jest definiowana przez: 

vg = dω/dk 

co oznacza ,że  vg = dω/dk = dE/dp = p/m 



Kształt ζ(p) określa dokładną postać funkcji falowej Ψ(R, t), która opisuje rozważaną cząstkę. W 

zależności od systemu, w którym cząstka jest częścią i jakiego rodzaju interakcji podlega, powinniśmy 

oczekiwać, że Ψ (r, t) będzie wyglądać bardzo różnie od prostej fali płaskiej. Jednakże, podobnie jak 

zachowanie lepkich płynów jest określone przez równania Naviera-Stokesa, niezależnie od dokładnych 

szczegółów systemu, wydaje się rozsądne, że w taki sam sposób powinno istnieć równanie rządzące 

zachowaniem wszystkich takich falowych funkcji? Dokładna forma? powinien zdecydowanie zależeć 

od konkretnego rozważanego systemu, ale wszyscy powinni ogólnie rzecz biorąc, są one zgodne z 

pewnym typem ogólnego równania fal mechanicznych (podobnie jak płyny lepkie mają wspólną cechę, 

że spełniają równania Naviera-Stokesa). Jakie to ma być równanie? Aby zobaczyć, które równanie 

spełnia nasze Ψ , najpierw to zauważamy 

 

Tutaj wprowadziliśmy operatora Laplace 

 

Dlatego nasza funkcja falowa Ψ spełnia równanie: 

 

To równanie jest znane jako równanie Schrödingera (w skrócie SE) dla cząstki swobodnej. Ważną cechą 

tego równania jest to, że jest liniowy i pierwszy porządek w czasie. To znaczy, że to wystarczy, abyśmy 

wiedzieli Ψ w jednej chwili t = t0 w celu ustalenia Ψ w dowolnym późniejszym czasie t. Co więcej, 

zauważamy, że  Część równania powstała, ponieważ E = p2/2m został sprowadzony z wykładnika, 

ponieważ rozróżniliśmy go w odniesieniu do czasu. Dlatego jeśli zdefiniujemy operatora pędu 

 

więc na przykład x, możemy przepisać SE dla wolnej cząstki jako 

 

A co z cząstką, która nie jest wolna? Jeśli cząstka porusza się w potencjalnym V (r), może na przykład 

być związana z pewnym regionem, jeśli potencjał jest silnie atrakcyjny w tym obszarze przestrzeni. Dla 

cząstki swobodnej wiemy, że hamiltonian zawiera czysto kinetyczną energię, więc H = p2/2m. Teraz 

właśnie ustaliliśmy, że dla takiej wolnej cząsteczki jest równanie, które można przepisać jako: 

 



Jeśli obecna jest potencjalna energia V, tak więc H = p2/2m + V(r). W oparciu o powyższe, uzasadnione 

może być podejrzenie, że równanie pudełkowe jest ważne również wtedy, gdy V jest obecne, tak że H 

może zależeć od r do V = V(r). Chociaż nie mogliśmy wiedzieć a priori, że tak jest, eksperymenty 

jednoznacznie pokazują, że jest to prawdą. Nierelatywistyczna cząstka poruszająca się w potencjale V 

(r), tak że pełny hamiltonian czyta H = p2/2m + V, jest opisana przez funkcję falową, która spełnia 

powyższe równanie w ramce. Rozwiązanie tego równania dla wielu scenariuszy będzie naszym 

problemem w następnej części. 

B. Postulaty mechaniki kwantowej 

Mamy teraz do czynienia z podstawowymi postulatami, na których bazuje mechanika kwantowa. Ich 

wiarygodności nie da się udowodnić, ale należy ją przetestować na podstawie faktów doświadczalnych. 

Mechanika kwantowa przetrwała ten test do tej pory.  

Postulat 1. Do dowolnej obserwowalnej ilości F istnieje mechanika kwantowa znana jako . Niech q i 

p uogólnione współrzędne i momenty w mechanice klasycznej. Jeżeli obserwowalna ilość zależy od 

tych współrzędnych, F = F (q1, q2, ... p1, p2 ...), operator zależy od operatorów  i  określonych 

jako: 

 

Zwróć uwagę, że ponieważ  działa na qn, kolejność, w jakiej operatory się pojawiają, jest ważna. 

Kolejność operatorów musi być taka, aby operator  był hermitowski. Powrócimy do tego, co to 

oznacza później. W większości systemów, które należy uwzględnić, qn może być uważana za 

współrzędną kartezjańską, podczas gdy pn jest przynależnym momentum mqn. 

Postulat 2. Stan fizyczny układu opisany jest przez funkcję falową Ψ, Która zależy od uogólnionych 

współrzędnych qn i czasu t. Funkcja falowa spełnia równanie Schrödingera 

 

gdzie H jest operatorem Hamiltona systemu. Operator Hamilton skonstruowany jest z klasycznego 

hamiltonianu systemu H = H (qn, pn), wykonując qn→  i pn → . Klasyczny Hamiltonian jest ogólnie 

(choć istnieją wyjątki) funkcją, która zapewnia energię systemu. Równanie powyższe jest znane jako 

zależna od czasu SE, która odróżnia go od równania, które napotkamy później, a mianowicie SE 

niezależnego od czasu. 

Postulat 3. Wartość oczekiwana dla obserwowalnej ilości F jest obliczana przez całkę: 

 

Tutaj, Ψ* jest złożonym koniugatem Ψ mając na uwadze, że dr = dq1dq2. . . jest uogólnionym 

elementem objętości, tak że całka jest zajęta nad wszystkimi dozwolonymi wartościami uogólnionych 

współrzędnych qn. Na przykład, jeśli rozważana obserwowana ilość jest pozycją cząstki poruszającej się 

w jednym wymiarze, mamy F = x. Odkrywamy ,że 

 



Wartość oczekiwana danej ilości jest wielkością statystyczną: można ją uważać za średnią wartość 

uzyskaną, jeśli ktoś wielokrotnie mierzył F niezależnie. Wyrażenie dla  powyżej sugeruje, że |Ψ|2 

działa jak funkcja, która uwzględnia wagę prawdopodobnej konkretnej wartości x. Jest to właśnie 

interpretacja prawdopodobieństwa funkcja falowa Ψ przedstawiony przez Maxa Borna w 1926 r., a 

mianowicie: 

Prawdopodobieństwo zlokalizowania cząstki w objętości  dr wyśrodkowanej wokół pozycji r w czasie t 

wynosi |Ψ(r, t)|2dr.  

Gęstość prawdopodobieństwa ρ  jest wtedy ρ = |Ψ(r, t)|2, co wyraźnie spełnia wymóg, że takie 

prawdopodobieństwo musi być nieujemne (ρ ≥ 0). Co więcej, całkowite prawdopodobieństwo 

znalezienia cząstki w pewnym punkcie przestrzeni musi mieć 1, więc ∫|Ψ (r, t)|dr = 1. Można to 

zapewnić normalizując poprawnie funkcję fali, którą omówimy bardziej szczegółowo później. 

Postulat 4. Mierzenie obserwowalnej ilości F może dostarczyć tylko jedną z wartości własnych fn 

operatora . Jeśli mierzy się F i otrzymuje wynik fn, system jest natychmiast po pomiarze w stanie 

własnym ξn z   co odpowiada wartości własnej fn. To znaczy że 

 

gdzie fn jest skalarem 

Operatory hermitowskie 

Wykonywanie eksperymentalnego pomiaru na fizycznej wielkości może dostarczyć tylko rzeczywistą 

(w przeciwieństwie do urojonej lub złożonej) liczby. Dlatego wartość oczekiwana fizycznej wielkości F 

musi być spełniona 

 

Teraz pokazujemy, że jest to odpowiednik odpowiadającego operatora F będącego hermitem. Definicja 

takiego operatora jest taka 

 

dla wszelkich funkcji falowych Ψ1,2. Od razu widzimy, że jest to zgodne z wartością oczekiwaną F jest 

prawdziwa dla systemu opisanego przez funkcję fali Ψ ponieważ 

 

który spełnia Ψ1 = Ψ2 w równaniu powyżej powyższego). W rzeczywistości można pokazać (spróbuj!), 

Że definicje hermitowskiego operatora w równaniach są odpowiednio równoważne (pokaż to 

ustawiając  z φ ∈ ℜ). Operator hermitowski jest również określany jako operator 

samopozycyjny. Ogólnie rzecz biorąc, operator połączenia do  jest oznaczony jako  i jest 

zdefiniowany przez  

 



Samosprzężony  operator spełnia , co widać w przypadku hermitowskiego operatora. 

Używając powyższego równania, można udowodnić, że połączenie produktu operatorów wymienia ich 

kolejność: 

 

Przykład 1. Ilości fizyczne i ich operatory. Wcześniej stwierdziliśmy, że operatorem pędu w jednym 

wymiarze jest 

 

Aby sprawdzić, czy jest hermitianem, zauważamy to 

 

gdzie wykorzystaliśmy całkowanie cząstkowe. Teraz drugi termin po prawej stronie powyższego 

równania wynosi zero, jeśli funkcja falowa zanika w punkcie x→ ± ∞. Fizycznie możliwa do 

zrealizowania funkcja falowa powinna to zaspokajać, dlatego możemy ustawić ten tak zwany termin 

powierzchniowy na zero. Zauważając że   widzimy że 

 

W ten sposób udowodniliśmy, że  jest hermitianem, tak jak powinno być: . Należy jednak 

pamiętać, że . Operacja łączenia † nie jest zatem tym samym, co sprzężenie złożone * dla 

operatorów, ogólnie. Każda funkcja samej pozycji, taka jak energia potencjalna V(r), może być 

trywialnie postrzegana jako spełniająca wymagania hermitowskiego operatora. Dzieje się tak dlatego, 

że  jest skalarem (w przeciwieństwie do operatora, takiego jak ), a skalary wymieniają 

się  z innymi skalarami takich jak Ψ1,2. 

Jak wspomniano w Postulacie 1, kolejność operatorów mechaniki kwantowej jest ważna. Widzimy, że 

, co można sprawdzić, zauważając to  

 

podczas gdy 

 

Wynika z tego, że kiedy działa na funkcję F, ma taki sam efekt jak mnożenie F z ih: 



 

Ten przykład pokazuje znaczenie kolejności, w której dwa operatory mechaniki kwantowej działają na 

funkcję falową. Jeśli operatorzy są tacy, że zamówienie nie ma znaczenia, to operatorzy komutują. 

Powyżej pokazaliśmy, że i  nie komutują. Komutator między dwoma operatorami  i  jest 

zapisywany jako 

 

Podczas gdy pokazaliśmy, że , można łatwo sprawdzić, czy  i  komutują. Bardziej 

ogólnie, mamy to 

 

W tym przypadku, δmn oznacza funkcję delta Kroneckera, która jest równa 1, jeśli m = n, podczas gdy 

jest równa 0, jeśli m ≠ n. Interesującym punktem jest to, że określona kombinacja wielkości fizycznych, 

takich jak xpx, nie jest automatycznie hermoitianem  mechanicznym, jeśli po prostu reprezentuje się 

go jako  (spróbuj to zweryfikować). Rozstrzygnięcie tego jest oczywiste, dylemat polega na tym, 

że chociaż xpx = 1/2(xpx + pxx) klasycznie, ponieważ zarówno px jak i x są skalarami, to odpowiednie 

operatory nie są równe kwantowo mechanicznie: .  

W rzeczywistości kombinacja  faktycznie jest hermitianem, a zatem musi być 

odpowiednim operatorem kwantowym odpowiadającym klasycznej ilości xpx. 

C. Wartości własne i funkcje własne 

Kiedy operator   działa na funkcję  ξ , Wynik nie jest w zasadzie proporcjonalny do samej funkcji ξ. 

Jeśli tak jest, mówimy że ξ jest funkcją własną operatora . Bardziej konkretnie, jeżeli  

 

 wówczas ξn jest funkcją własną  z przynależną wartością własną fn. Spektrum wartości własnych {fn} 

może być dyskretne lub ciągłe, a nawet mieszane. Na przykład, wolna cząstka ma ciągłe widmo 

wartości własnej energii, podczas gdy wartości własne energii dla atomów wodoru są mieszaniną 

dyskretną i ciągłą. Aby odpowiadać fizycznie akceptowalnej funkcji własnej, ξn musi spełniać pewne 

wymagania matematyczne. Główną koncepcją związaną z tym jest, jeśli ξ jest kwadratowo całkowalny, 

w tym przypadku spełnia 

 

Ma to szczególne znaczenie dla dyskretnego spektrum wartości własnej, ponieważ w przypadku 

spektrum wartości własnej, które jest ciągłe, funkcje własne nie są na ogół kwadratowo całkowalne. 

Przykładem tego jest operator pędu , który ma następujące równanie wartości własnej: 

 



Rozwiązanie tego równania jest proste: 

 

Teraz wartość własna f musi być rzeczywista, aby uniknąć ξ rozbieżne jako x → ± ∞. Ale w takim 

przypadku, |ξ|2 nie jest kwadratowo całkowalny, co można zweryfikować przez bezpośrednie 

wstawienie do równania. Inaczej niż w przypadku dyskretnego spektrum wartości własnej, w którym 

moglibyśmy wybrać stały prefektor w sposób, który normalizuje funkcję falową (co oznacza, że spełnia 

 

, musimy znormalizować funkcję własną w równaniu w  inny sposób. Powrócimy do tego zagadnienia 

nieco później. Jeżeli system jest w stanie własnym Ψn  operatora  z przynależną wartością własną fn, 

to pomiar fizycznej wielkości F z pewnością da wynik F = fn. Po pierwsze, pamiętaj, że dla 

hermitowskiego operatora (którego wszystkie fizyczne wielkości muszą być reprezentowane przez), 

wartości własne fn są zawsze prawdziwe. Załóżmy, że Ψn jest znormalizowany, w takim przypadku: 

 

Widzimy, że fn jest wartością oczekiwaną <F> zgodnie z Postulatem 3, ale aby udowodnić, że pomiar F 

może tylko dać fn, musimy pokazać, że nie ma statystycznej wariancji wokół tej wartości oczekiwanej. 

Udowodniono to zauważając to 

 

 

ponieważ  

 

Innym użytecznym wynikiem jest to, że funkcje własne należące do różnych wartości własnych są 

gwarantowane ortogonalnie dla hermitowskiego operatora:   Aby to zobaczyć, 

przyjmijmy najpierw, że bierzemy pod uwagę dwie wartości własne, które są różne, fm ≠ fn . 

. Wynika, że 

 

ponieważ  jest hermitem. Przesuwa się prawą stronę na lewą stronę powyższego równania 

 

ponieważ fn jest prawdziwy, co uzupełnia dowód. Ogólnie, całka 

 



jest określana jako iloczyn skalarny funkcji Ψ i Ψn. Notacja z nawiasami po prawej stronie jest często 

używana w literaturze do oznaczenia tej konkretnej całości, a bezpośrednia inspekcja pokazuje, że 

mamy dla instancji  

 

W niektórych systemach istnieje kilka niezależnych funkcji własnych  Ψ1 ,  Ψ2,. . . Ψg związane z jedną 

szczególną wartością własną f. W takim przypadku musimy zrewidować przedstawiony powyżej szkic 

dotyczący ortogonalności funkcji falowych. Wartość własna f jest zdegenerowana ze stopniem 

degeneracji g. Chociaż funkcje własne {Ψi} mogą nie być automatycznie ortonormalne (to znaczy 

zarówno znormalizowane, jak i ortogonalne) zgodnie z 

 

wciąż możemy stworzyć zestaw kombinacji liniowych tych funkcji własnych {Ψi}  , które są 

ortonormalne. Procedura, która to dokonuje, jest znaną metodą z algebry liniowej znanej jako 

ortogonalizacja Grama-Schmidta. Kluczową kwestią jest tutaj to, że nawet gdy wartość własna jest 

zdegenerowana, zestaw ortonormalizowanych funkcji własnych może być uzyskany. Wcześniej 

stwierdziliśmy, że funkcje własne związane z ciągłym spektrum wartości własnych nie mogą być 

normalizowane za pomocą funkcji delta Kroneckera. Tak było np. W przypadku funkcje własne 

operatora pędu ,które dla wartości własnej f można zapisać jako   (zmieniliśmy 

notację  z ξ na Ψ tutaj, ale wybór symbolu naturalnie nie ma żadnej fizycznej konsekwencji). Możemy 

jednak normalizować funkcje własne w inny sposób, a mianowicie 

 

gdzie wprowadziliśmy funkcję delta Diraca δ(x). Ta funkcja może być uważana za nieskończenie cienką, 

ale jednocześnie nieskończenie dużą, w taki sposób, że jej integralna część jest dobrze zdefiniowana i 

znormalizowana do 1: 

 

W rezultacie δ(x) → ∞ dla  x = 0 i δ(x) = 0 dla x ≠ 0. To również spełnia: 

 

gdzie c jest skalarem. Wracając do funkcji własnych dla operatora pędu, musimy wybrać stałą 

całkowania Ψ0 w określony sposób, jeśli chcemy Ψ aby spełnić warunek normalizacji), a mianowicie Ψ0 

= 1 / √2πh. Wynika to z integralnej reprezentacji funkcji delta, która czyta 

 

Wspominamy na marginesie, że istnieją również inne sposoby formalnego zdefiniowania funkcji delta 

pod względem integralnym. Możemy teraz zastosować tę procedurę do innego operatora, który 



również ma ciągłe spektrum wartości własnej, mianowicie operator pozycji . Równanie własnej 

wartości przyjmuje postać 

 

który jest rozwiązany przez Ψf (x) = cδ (x - f), gdzie c jest stałą. Można to zweryfikować za pomocą 

właściwości yδ (y) = 0, którą wymieniliśmy w równaniu z y = x-f. Pozostałe zadanie polega na ustaleniu, 

co musi być, aby  Ψf spełniała normalizację funkcji delta Diraca.  

 

 

Zatem dowolna liczba zespolona c = eiγ  z γ ε ℜ ? ? wykona zadanie (np. c = 1). 

D. Ekspansja za pomocą funkcji własnych 

W mechanice kwantowej, często rozszerza się funkcje falowe, stosując funkcje własne Ψn operatora 

hermitowskiego, na przykład funkcje własne operatora Hamilton H. Zobaczymy przykłady tego w 

dalszej części książki. Warunkiem tego jest jednak założenie, że funkcje własne hermitowskiego 

operatora tworzą kompletny zestaw. W praktyce oznacza to, że każda regularna i kwadratowo 

całkowalna funkcja ξ(r) może być zapisana jako superpozycja funkcji własnych  Ψn: 

 

Załóżmy najpierw, że funkcje  Ψn tworzą zbiór ortonormalny i że widmo wartości własnej jest 

dyskretne. Aby określić, jakie są współczynniki ekspansji cn, korzystamy z ortonormalności ∫Ψ*
mΨn  = 

δmn przez pomnożenie ξ(r) przez Ψ*
m(r) i całkowalne na całej przestrzeni: 

 

tak więc 

 

Jeśli wstawimy to równanie do równania dwa wyżej, uzyskamy równanie 

 

co może być prawdziwe  jeśli 

 



To jest kompletność relacji dla funkcji własnych Ψn. 

Możemy postępować w równoważny sposób, jeśli punktem wyjścia jest ciągłe spektrum wartości 

własnych, z wyjątkiem tego, że funkcja arbitralna ξ(r) musi być obecnie reprezentowana przez całkę 

zamiast funkcji własnych zamiast sumy: 

 

Relacja kompletności w tym przypadku (spróbuj pokazać to za pomocą tej samej strategii co w 

przypadku widma dyskretnego powyżej) brzmi: 

 

Weryfikujemy bezpośrednio, czy funkcja własna ustawiona dla operatora pędu px rzeczywiście spełnia 

tę zależność kompletności, ponieważ 

 

Rozsądne jest, że współczynniki rozszerzalności cn (w odrębnym przypadku) i c(n) (w przypadku 

ciągłym) muszą być wybrane matematycznie w określony sposób, aby liniowa kombinacja funkcji 

własnych odtwarzała dowolną funkcję ξ. Ale czy współczynniki mają jakieś głębsze fizyczne znaczenie? 

Okazuje się, że tak. Rozważmy fizyczną wielkość F w układzie opisanym przez kwantowe mechaniczne 

działanie falowe Ψ. Załóżmy dla konkretności, że mamy do czynienia z dyskretnym spektrum wartości 

własnej fn dla przynależnego operatora . Możemy więc napisać funkcję falową Ψ opisujące stan jako 

rozszerzenie funkcji własnych F, nazwane? n, zgodnie z naszym poprzednim traktowaniem: 

 

Wartość oczekiwana wielkości F zależy od współczynników rozszerzalności cn, widzianych przez: 

 

Przypomnijmy teraz Postulat 4, w którym stwierdziliśmy, że pomiar wielkości F może dać tylko jedną z 

wartości własnych fn operatora . Ponieważ właśnie pokazaliśmy, że , możemy 

teraz zaproponować konkretną fizyczną interpretację współczynników cn. Powodem tego jest to, że 

wartość oczekiwana jest statystycznie zdefiniowana jako  gdzie Pn oznacza 

prawdopodobieństwo uzyskania fn. Wynika z tego, że Pn = |cn|2, więc 

Prawdopodobieństwo, że pomiar F daje fn, gdy system znajduje się w stanie Ψ jest |cn|2 = |∫Ψ*
nΨdr|2 



Jako ograniczający przypadek widzimy, że jeśli Ψ  jest w rzeczywistości jednym szczególnym stanem 

własnym z , tj. Ψ = Ψm następnie |cn| 2 = δmn i prawdopodobieństwo pomiaru wartości własnej fm 

jest równe jedności, tak jak powinno. Ogólnie rzecz biorąc, musimy mieć to , że Σn|c|2 = 1, które wyraża 

zachowanie prawdopodobieństwa. Obliczenia ponownie postępują w ten sam sposób dla scenariusza 

ciągłego widma, w którym to przypadku uzyskujemy 

 

Możemy to stwierdzić  

Prawdopodobieństwo pomiaru F w przedziale  

 

Ważnym przypadkiem jest , to znaczy operator pozycji. Wcześniej wykazano, że funkcja własna 

to δ(x - f) w jednym wymiarze przestrzennym: xδ (x - f) = fδ (x - f). Daje to następujące współczynniki 

rozszerzalności: 

 

Zgodnie z powyższą fizyczną interpretacją współczynników rozszerzalności c(f) wynika, że |Ψ(f)|2df to 

prawdopodobieństwo pomiaru x w przedziale (f, f + df). Dlatego |Ψ(x)|2 jest gęstością 

prawdopodobieństwa dla pozycji x. Innymi słowy, prawdopodobieństwo znalezienia cząstki opisanej 

przez Ψ(x) w pozycji x jest określone przez bezwzględną wartość podniesioną do kwadratu funkcji 

falowej |Ψ(x)|2. Jest to kluczowy wynik, ponieważ nadaje konkretny fizyczny sens wielkości fali. W 

końcu zauważamy, że w przypadku widma zawierającego zarówno dyskretny, jak i ciągły zestaw 

wartości własnych, należałoby rozwinąć ξ(r) zgodnie z: 

 

E. Prawdopodobieństwo prądu  i gęstość 

W powyższej sekcji wykazaliśmy, że gęstość prawdopodobieństwa przestrzennego ρ dla cząstki 

opisanej przez Ψ (co oznacza, że Ψ jest rozwiązaniem równania Schrödingera) jest podane przez 

ρ(r, t) = |Ψ(r, t)|2.  

i że jest znormalizowany do jedności według 

∫ ρ(r,t)dr = 1 

Ponieważ całkowite prawdopodobieństwo musi być zachowany przez cały czas t (cząstka musi zawsze 

być gdzieś), co oznacza, że każdej zmianie prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w konkretnej 

lokalizacji x musi towarzyszyć wzrost prawdopodobieństwa w innym miejscu. Jest to wyrażone 

równaniem ciągłości dla prawdopodobieństwa, które teraz wywodzimy. Jeśli prawdopodobieństwo ρ 

zwiększenia pewnej objętości V, musi istnieć towarzyszący pływający probabilistyczny prąd do tej 

objętości przez powierzchnię S otaczającą V. Oznaczając gęstość powierzchni tego prądu j, wynika że 



 

gdzie n jest normalnym wektorem powierzchni S. Korzystanie z twierdzenia o dywergencji z rachunku: 

 

możemy przepisać do: 

 

Kiedy integralność znika, a nie cała całka, mamy gwarancję, że przepływ prawdopodobieństwa zostanie 

zachowany bez względu na to, którą objętość V rozważymy. Dlatego równanie ciągłości ma postać: 

 

Czytelnik może rozpoznać postać tego równania z klasycznej elektrodynamiki, gdzie równanie 

równoważne zachowuje się dla zachowania ładunku. Gęstość prawdopodobieństwa została powyżej 

pokazana jako równa ρ = |Ψ|2 i wiemy, że funkcja falowa systemu spełnia zależne od czasu 

.  Zazwyczaj to wiemy ,że  

, tak więc 

 

 

Możemy to przerobić dalej, używając tego ab’’ – b’’a = (ab’ – b’a)’  gdzie ‘ oznacza różniczkowanie. 

Zauważ także, że warunki z V(r, t) znoszą się nawzajem. Otrzymujemy 

 

Porównując to do powyższego wyrażenia w ramce, jesteśmy teraz w stanie zidentyfikować bieżące 

prawdopodobieństwo mechaniki kwantowej obecny: 

 

Następnie udowodniliśmy, że równanie ciągłości prawdopodobieństwa jest zgodne z zależną od czasu 

SE i interpretacją |Ψ|2 jako gęstością prawdopodobieństwa. Zamykamy tą część, demonstrując, w jaki 

sposób obecność zewnętrznego pola magnetycznego można włączyć do obliczeń. Ilość 

A jest potencjałem wektora, podobnie jak w mechanice klasycznej. Gdy A ≠ 0, z mechaniki klasycznej 

znane jest, że hamiltonian systemu ulega modyfikacji: pęd kanoniczny p musi być zastąpiony przez p-



qA, gdzie q jest ładunkiem elektrycznym cząstki. Jest to konieczne do uzyskania prawidłowych równań 

ruchu cząstki (a także o fundamentalnym znaczeniu dla uzyskania tak zwanej niezmienności skrajni, 

chociaż nie omawiamy tutaj tego tematu dalej . Zgodnie z naszą receptą na zapisanie kwantowo-

mechanicznego operatora Hamiltona opartego na klasycznym hamiltonianie, zależna od czasu SE 

przyjmuje teraz postać:  

 

Zauważamy, że obecność potencjału elektrostatycznego może być również uwzględniona w energii V 

siły. Ważną konsekwencją sposobu, w jaki A wchodzi do operatora Hamiltona, jest to, że zapewnia 

bezpośrednie sprzężenie z pędem naładowanych cząsteczek  za pośrednictwem terminów  

 (jak widać przy wypisywaniu kwadratu). Postępując tak, jak powyżej, w odniesieniu do 

wyprowadzania gęstości prądu prawdopodobieństwa (obliczając 𝜕𝑡ρ przez zależne od czasu SE), 

znajdujemy to samo równanie ciągłości 𝜕𝑡ρ + ∇ ∙ j = 0 gdzie j teraz odczytamy: 

 

Zgodnie z wymaganiami spójności, zmniejsza się do poprawnego wyniku przy braku pola, A → 0. 

F. Równoczesne funkcje własne 

Pokazaliśmy wcześniej, że fizyczna wielkość F ma ostro określoną wartość f, tj. z zerową statystyczną 

zmiennością, gdy układ jest w stanie własnym ξ operatora : 

 

Zastanów się teraz nad inną wielkością fizyczną G. Czy F i G mogą jednocześnie mieć ostro zdefiniowane 

wartości? Jeśli tak, to stan systemu musi być stanem własnym dla F i G jednocześnie: 

 

Jeśli działamy na dwóch równaniach odpowiednio  i  i odejmujemy je od siebie, wynikiem jest: 

 

ponieważ  i gdzie g i f są skalarami, które komutują. 

Obserwacja ta staje się znacznie bardziej interesująca, jeśli istnieje kompletny zestaw funkcji własnych 

ξn, a nie tylko jedna funkcja ξ ,  i . Powodem tego jest to, że możemy, jak poprzednio, rozwinąć 

dowolną funkcję ξ w funkcjach własnych ξn , ponieważ te ostatnie tworzą kompletny zestaw. W tym 

przypadku [F, G]? = 0 ma wartość true dla dowolnej funkcji?. Wynika z tego, że sam komutator musi 

zniknąć, . Wniosek jest taki, że dwie wielkości fizyczne, które zawsze mają ostro 

określone wartości jednocześnie, muszą mieć operatorów komutujących. Ponadto, odwrotna 

instrukcja jest również prawdziwe: jeśli dwa operatory komutują, możemy znaleźć wspólny zestaw 

funkcji własnych dla nich. Te stwierdzenia zawierają zarówno degenerację, jak i bez niej. Rozważmy na 



przykład przypadek bez degeneracji. Niech ξ być funkcją własną  z wartością własną f. Od kiedy  i 

 komutują, otrzymujemy  Dlatego funkcja  musi być funkcją własną  z wartością 

własną f. Teraz, jeśli f nie jest zdegenerowaną wartością własną,  nie może być równy ξ ale musi 

być odrębny do czynnika multiplikatywnego g. W efekcie,  ,to znaczy że ξ jest rzeczywiście 

funkcją własną G, a dowód jest kompletny. Jeśli wartość własna f jest zdegenerowana, może istnieć 

kilka funkcji własnych ξj , j = 1, 2,. . . p związany z tą wartością własną. Dlatego nie możemy już twierdzić, 

że  musi być proporcjonalna do  ξj. Zamiast tego będzie to zazwyczaj liniowa kombinacja 

wszystkich funkcji własnych: 

 

Jednak nadal można zidentyfikować zestaw funkcji własnych ξ dla  i , które same są liniowymi 

kombinacjami ξj (spróbuj tego!). Istnienie takich wzajemnych właściwości własnych okazuje się być 

bardzo przydatne w kilku scenariuszach. Na przykład, później pokażemy, że operatory energii E, 

wielkość momentu pędu kwadratu L2 i jeden składnik momentu pędu (np. Lz) mają wspólny zestaw 

funkcji własnych dla sferycznie symetrycznych potencjałów V(r) = V(r). Praktycznym przykładem dwóch 

operatorów, którzy mogą współdzielić zestaw funkcji własnych, jest operator Hamiltona  i operator 

parzystości . Ten ostatni odwraca wektor pozycji, tak że 

 

Aby zidentyfikować spektrum wartości własnych, które  może mieć, rozważmy jego równanie 

wartości własnej: 

 

Działając z  na tym równaniu zapewnia 

 

Jednak działanie dwa razy z operatorem parzystości powinno być równoznaczne z robieniem niczego, 

ponieważ efektem netto dwukrotnego cofnięcia znaku r jest r → -r → r: kończymy z tym, od czego 

zaczęliśmy. Dlatego co oznacza, że P2 = 1 musi być spełnione. Oczywiste jest, że istnieją dwie 

możliwości: 

 

Teraz, jeśli hamiltonian opisujący układ ma symetrię inwersji, nie powinien się zmieniać po wykonaniu 

transformacji r → (-r). Oznacza to, że . W takim przypadku możemy udowodnić, że 

komutuje z  : 



 

Ponieważ to się dzieje niezależnie od Ψ, sam komutatormusi zniknąć, aby [ , ] = 0. Zgodnie z naszym 

poprzednim traktowaniem, od razu wiemy, że możliwe jest zidentyfikowanie zestawu wspólnych 

funkcji własnych dla  i . W przypadku braku degeneracji stany te będą automatycznie miały 

określoną parzystość. Można to bezpośrednio zweryfikować później, kiedy potraktujemy nieskończone 

potencjalne odwierty, przesuwając potencjał, aby wyśrodkować wokół x = 0, aby potencjał, a zatem 

operator  Hamilton, był inwersją symetryczną [niezmienną pod transformacją x →(-x)]. 

G. Ewolucja czasu wartości oczekiwanych 

Widzieliśmy, jak wartości oczekiwania dla wielkości fizycznych F są ostro określone i niezależne od 

czasu, gdy mamy wystarczająco dużo szczęścia, że stan systemu jest funkcją własną operatora . 

Jednak daleko nam do tego, że mamy ten luksus. Ogólnie rzecz biorąc, kwantowe wartości oczekiwane 

wielkości fizycznych mogą być zależne od czasu, a zatem powinniśmy ustalić, w jaki sposób wartość 

oczekiwana takich zmiennych dynamicznych ewoluuje w funkcji czasu t. Ewolucja czasu wartości 

oczekiwanej 

 

można zidentyfikować za pomocą zależnego od czasu SE 

 

w następujący sposób [gdzie również korzystamy z faktu, że  jest hermitem] więc: 

 

Innymi słowy, pokazaliśmy że 

 

Główną konsekwencją tego równania jest to, że jeśli operator nie zależy bezpośrednio od czasu, tak 

że , to znaczy, że jego wartość oczekiwana <F> będzie niezależny od czasu, o ile  dojedzie z 

. Jeden odnosi się do F jako stała ruchu, ponieważ nie zmienia się z czasem. Rozważmy na przykład 

wolną cząstkę, która po prostu ma energię kinetyczną:  = p2/2m. Klasycznie, pęd tej cząstki byłby 

zachowany, ponieważ nie występują siły (potencjalne gradienty). Kwantowo w sensie mechanicznym 

komutujemy, to samo jest prawdą, ponieważ operator  pędu komutuje  z tym . 

H. Twierdzenie Ehrenfesta 



Chociaż mechanika kwantowa zastępuje mechanikę klasyczną jako prawidłowość fizycznie 

uzasadnioną w małych skalach długości (takich jak skala nanometrowa), nadal powinniśmy oczekiwać 

mechaniki kwantowej w celu odzyskania mechaniki klasycznej jako ograniczającego przypadku, gdy 

przechodzimy do większych skal (takich jak makroskopowe) świat, którego doświadczamy). Aby to 

przetestować, rozważ ruchomą cząstkę. Później powiemy konkretnie, w jaki sposób ma ona znaczenie. 

Klasyczne równania ruchu dla tej cząstki to drugie prawo Newton dp/dt = - ∇V i definiujemy pęr dr/dt 

= p/m. Czy istnieje teraz co najmniej zestaw równoważnych równań mechaniki kwantowej dla wartości 

oczekiwanych pozycji <r> i pędu <p>? 

Jak już wiemy dobrze, są one określone mechanicznie kwantowo jako: 

 

Stosując naszą formułę w powyższym polu do ewolucji czasu wielkości fizycznej, uzyskaliśmy to dla 

pozycji zmiennej  

 

Uzyskaliśmy to dzięki zastosowaniu tego, że operator Hamiltona dla cząstki poruszającej się w 

potencjale V to  = p2/2m + V(r, t) i że r komutuje z V. Aby ocenić końcowy komutator w równaniu 

musimy tylko obliczyć  ponieważ wynik będzie taki sam dla komponentów y i z. Odkrywamy ,że 

 

Tutaj skorzystaliśmy z podstawowej zależności komutacji między pędem a pozycją które 

ustaliliśmy wcześniej. Wstawmy to w do powyższego równania, a odpowiedni wynik dla składników y 

i z, otrzymujemy 

 

Widzimy, że to rzeczywiście dobrze odpowiada klasycznemu wynikowi dr / dt = p / m. A co z równaniem 

ruchu dla <p>  Otrzymujemy: 

 

gdzie pojęcie kinetyczne w  nie daje żadnego wkładu, ponieważ komutuje z  p (operator komutuje 

sam z sobą). Pozostaje oszacować  : 

 

Wynik końcowy to  

 



ponownie dobrze korespondujące z drugim prawem klasycznego Newtona. Twierdzenie Ehrenfesta 

może teraz stanowić: 

Równania mechaniki kwantowej ruchu dla wartości oczekiwanej pozycji, pędu i siły są takie same jak 

klasyczne równania ruchu dla tych wielkości. 

Jaka jest więc różnica między prognozami kwantowo-mechanicznymi i klasycznymi dla tych wielkości? 

Co więcej, nadal nie komentowaliśmy, w jaki sposób odgrywają w tym rolę cząsteczki. Aby uzyskać 

więcej informacji, zwracamy uwagę na wartość oczekiwaną  <F (r)> siły F = - ∇ V nie musi być taka sama 

jak obliczona siła przy wartości oczekiwanej pozycji, <F(r).> Tylko gdyby tak było, moglibyśmy 

wywnioskować, że cząstka podążałaby za klasyczną trajektorią również w mechanice kwantowej. 

Różnica między <F(r)> a F(<r>) można oszacować ilościowo, zwiększając siłę wokół wartości 

oczekiwanej pozycji (zasadniczo rozszerzenie Taylora). Rozważ jednowymiarowy przypadek dla 

uproszczenia: 

 

Przyjmując wartość oczekiwaną otrzymujemy: 

 

gdzie liniowy wyraz w równaniu  zniknął ponieważ <x-<x> > = 0. Teraz możemy wreszcie nawiązać 

połączenie z rozmiarem cząstki / obiektem, o którym mowa. Chodzi o to, że dla makroskopowych 

"cząstek" (powiedzmy, piłki nożnej), odchylenie standardowe  Δx ≡ <(x-<x>2)1/2 co zgodnie z równaniem 

jest dokładnie tym, co powoduje ,że różnica między <F(x)> i F(<x>) jest znikomo mała. Powód jest taki, 

że Δx, po prostu z jego definicji, może być traktowane jako miara przestrzennego rozszerzenia fali 

kwantowej opisującej cząstkę, tj. długość fali de Broglie'a? λ wprowadzone wcześniej. Obiekty 

makroskopowe mają wyjątkowo małe fale λ - znacznie mniejsze niż sam obiekt fizyczny, a w tym 

przypadku klasyczna mechanika działa dobrze. Co dzieje się wówczas w przypadku mikroskopijnie 

małych obiektów, w których ważna staje się fizyka kwantowa? Okazuje się, że mechanika klasyczna 

może być w rzeczywistości stosowana jako aproksymacja początkowa w przypadku ja również dla 

obiektów mikroskopowych. Mówiąc dokładniej, jest to dozwolone, jeśli potencjał poruszania się 

obiektu zmienia się bardzo wolno w porównaniu z długością fali de Broglie'a λ. Jeśli potencjał nie 

zmienia się powoli w skali długości λ. Wymagana jest pełna obróbka kwantowa i cząstka nie będzie 

podążała swoją klasyczną trajektorią. Szczególna wzmianka o liniowym (np. Polu grawitacyjnym blisko 

powierzchni Ziemi) i potencjałach kwadratowych (np. Wyidealizowana sprężyna oscylacyjna bez 

tłumienia) jest wymagana, ponieważ w tych scenariuszach wynika, że F’’ a wszystkie pochodne 

wyższego rzędu są identyczne jak zero. W tym przypadku wynika to z równania.  że <F(x)> = F(<x>), Tak 

aby trajektoria klasyczna była uzyskane nawet kwantowo mechanicznie przy obliczaniu <r<>. 

I. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 

Widzieliśmy, że dwie wielkości fizyczne z operatorami, którzy komutują , mają ostro określone wartości 

jednocześnie. Jeśli nie komutują, standardowe odchylenie ΔF od wartości oczekiwanej <F> jest 

sensownym miarą ilościową dla "spreadu" w wartości, jakiej można by się spodziewać po wielokrotnym 

pomiarze F: 

 



Aby być konkretem, rozważmy ponownie najbardziej fundamentalny przykład dwóch 

niewykorzystanych ilości, mianowicie pozycję i pęd. Okazuje się, że stopień, w jakim te dwie wielkości 

można ostro zdefiniować jednocześnie, jest ograniczony poprzez relację niepewności Heisenberga: 

  

Udowodnimy tę relację poniżej, ale najpierw wyjaśnijmy, jak ją zinterpretować. Jedną z konsekwencji 

jest to, że funkcja falowa z dość dobrze zdefiniowanym pędem (ale wciąż skończonym  Δpx) musi mieć 

bardzo duży spread Δx w pozycji. Jest tak z pewnością w przypadku fali płaskiej, która ma ostry 

określony pęd, Δpx = 0, co z kolei oznacza ,że Δx → ∞ ponieważ fala płaszczyzny jest całkowicie 

zdelokalizowana i rozciąga się na całą przestrzeń. I odwrotnie, silnie zlokalizowana funkcja falowa o 

małej wariancji Δx musi mieć duży spread Δpx  w pędzie. Zasada nieoznaczoności Heisenberga jest w 

rzeczywistości szczególnym przypadkiem bardziej ogólnego wyniku, a mianowicie: 

 

dla dwóch wielkości fizycznych F i G. Wstawienie F = x i G = px daje relacji niepewności Heisenberga, 

ale pozostaje dowodem na ogólny przypadek. Aby to zrobić, zwróć najpierw uwagę, że następująca 

integracja nie może być ujemna: 

 

Wprowadziliśmy tutaj  

  

 i stałą β ∈ ℜ.  Zauważ, że operatory  i  są hermitowskie, jeśli  i  są hermitowskie, ponieważ 

jedyną różnicą jest to, że stała została odjęta. Jeśli teraz zapisujemy wartość bezwzględną do kwadratu 

w równaniu jako argument o wartości bezwzględnej razy jego sprzężenie zespolone, otrzymujemy 

 

Używając hermitowskiej własności tych operatorów, możemy przepisać powyższe równanie jako: 

 

Pomimo obecności wyimaginowanej liczby w ostatnim okresie równania, możemy być pewni, że 

termin ten jest prawdziwy od pierwotnego, integralnego równania musi być prawdziwy. Nasze leczenie 

do tej pory jest całkowicie niezależne od naszego konkretnego wyboru  β . Wybierając  

 

daje nam to: 

 



Jeśli teraz przywrócimy fizyczne wielkości F i G, chcieliśmy zacząć od definicji    i  w równaniu, 

możemy przepisać równanie: 

 

 

gdzie użyliśmy tego <C2> = (ΔF)2, <D2> = (ΔG)2, i [ , ] = [ , ]. Udowodniliśmy w ten sposób ogólną 

zależność pomiędzy wielkościami F i G. W przypadku szczególnym, odnosimy poprzedni wynik, że 

dwóch dojeżdżających operatorów może mieć ostro zdefiniowane wartości jednocześnie od 

zanikającej prawej strony równania  pozwala na ΔFΔG = 0. 

 

III. ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA SCHRÖDINGERA: STANY POWIĄZANE  I ROZPROSZENIE 

Po przeczytaniu tej sekcji powinieneś: 

• Wiedzieć, jak radzić sobie z równaniem Schrödingera (SE) i stanami stacjonarnymi. 

• Zrozumieć, jak uzyskać odpowiednie warunki brzegowe dla funkcji falowej z SE. 

• Rozumieć pojęcie superpozycji stanów i zapadania się funkcji falowej podczas pomiaru. 

• Umieć obliczać związane stany energii w studniach potenchału. 

A.  Stany Stacjonarne 

Rozważmy scenariusz, w którym Hamiltonian, a więc i operator Hamiltona, nie zależy bezpośrednio od 

czasu t. W takim przypadku zależna od czasu SE wcześniej wprowadziliśmy 

 

staje się rozłącznym równaniem przez ustawienie Ψ(r,t) = ψ(R)D(t) Wstawienie tego do SE daje: 

 

po podzieleniu całego równania na Ψ. Ponieważ lewa strona zależy tylko od t mając na uwadze, że 

prawa strona zależy tylko od r, co oznacza, że obie strony równań muszą być stałe, które z niezwykłym 

ostrożnością będą miały nazwę E (wkrótce przekonamy się, dlaczego jest to odpowiednia nazwa dla 

stałej, ponieważ tak naprawdę jest to energia). Równanie dla D (t) wtedy odczytujemy 

 

który ma rozwiązanie 

 

Inne równanie odczytujemy 



 

i jest znany jako równanie Schrödingera niezależne od czasu. Pełna funkcja falowa, która rozwiązuje 

pełną zależną czasowo SE dla systemu stacjonarnego, przyjmuje zatem postać 

 

Zaabsorbowaliśmy stałą D0 do ψ(r). Powodem, dla którego określa się to mianem systemu 

stacjonarnego, jest to, że odpowiadająca gęstość prawdopodobieństwa |Ψ(r,t)|2 = |ψ(r)|2 jest 

niezależna w czasie. Dlatego też wszelkie wartości oczekiwane dla wielkości fizycznych, które nie zależą 

wyraźnie od czasu, również powinny być niezależne od czasu: 

 

Należy zauważyć, że sama funkcja falowa nie jest niezależna od czasu: zależy od czasu przez czynnik  

 e-iEt/h. 

Przestrzenna część funkcji falowej Ψ jest określany za pomocą współczynnika ψ(r). Z kolei uzyskuje się 

to poprzez rozwiązanie niezależnego od czasu SE  co tak naprawdę jest równaniem 

wartości własnej. Rozważmy na przykład cząstkę poruszającą się w potencjale V (r), w którym to 

przypadku przyjmuje ona postać: 

 

Teraz widzimy, dlaczego E było odpowiednim wyborem dla stałej powyżej: jest to wartość własna 

energii operatora Hamiltona  . Załóżmy, że istnieje zbiór dyskretnych wartości własnych {En} z . 

Następnie następuje ogólne rozwiązanie SE zależnego od czasu SE 

 

gdzie {cn} jest zbiorem współczynników, które określają wagę wkładu z własnego stanu n. Wstawianie 

do równania w zależnym od czasu SE pokazuje, że jest to rozwiązanie. Kiedy system jest opisany przez 

funkcję falową Ψ(r, t), która jest sumą kilku funkcji własnych, mówi się, że system znajduje się w 

superpozycji stanów. W szczególności, gdy istnieje wkład z własnych stanów o różnych energiach En, 

widzimy, że |Ψ (r,t)|2 nie jest już niezależny od czasu i dlatego nie może być stanem stacjonarnym. 

Inaczej mówiąc, superpozycja stanów stacjonarnych o różnych energiach nie jest w sumie stanem 

stacjonarnym. Zauważ, że powyższe równanie nie jest symbolem własnym . 

B. Niepewność związana z czasem i energią: co to naprawdę oznacza 

Niniejsza część ma charakter interludium i nie jest niezbędny do zrozumienia, jak rozwiązać równanie 

Schrödingera. Czytelnik może zatem przejść do następnej sekcji, jeśli jest to pożądane - jednak niniejsza 

sekcja podnosi interesujący punkt koncepcyjny, który warto rozważyć. Natomiast stosunek 

niepewności ΔxΔpx  ≥ h/2 omówione w poprzedniej części jest dobrze zdefiniowane matematycznie i 



pod względem znaczenia fizycznego, często spotyka się podobną relację niepewności dotyczącą czasu 

i energii w literaturze. Ma formę 

 

Problem z tą relacją polega na tym, że nie jest od razu jasne, w jaki sposób jest ona uzyskiwana lub co 

ona oznacza. Na przykład, chociaż istnieje operator energii w mechanice kwantowej (Hamiltonian ), 

nie ma operatora czasu w mechanice kwantowej. W rzeczywistości czas jest niezależną zmienną w 

nierelatywistycznej mechanice kwantowej. Tak więc od samego początku jasne jest, że nie możemy 

uzyskać powyższego równania w taki sam sposób jak ΔxΔpx  ≥ h/2, ten drugi wymaga dobrze 

zdefiniowanych operatorów pozycji i pędu. Co ponadto Δt oznacza? Spowodowało to wiele dyskusji 

dotyczących istnienia i znaczenia powyższego równania i, niestety, pewne poważne błędne 

interpretacje tego. Tutaj pokażemy jak pierwotnie zrobili L. I. Mandelshtam, I. E. Tamm "Relacja 

niepewności między energią a czasem w nierelatywistycznej mechanice kwantowej, że powyższe 

równanie można wyprowadzić w nierelatywistycznej QM, o ile jeden prawidłowo definiuje znaczenie 

ΔE i Δt. Następnie omówimy jego fizyczną interpretację. Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy sobie 

na krótko różnicę między stanami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Stan stacjonarny Ψn rozwiązuje 

oba zależne od czasu SE i jest funkcją własną niezależnego od czasu  w tym samym czasie. Można go 

zapisać jako Ψn = ψne-1Ent/h gdzie ψ jest funkcją własną , podczas gdy E jest przynależną energią 

własną. Jeśli system jest w stanie stacjonarnym, wszystkie wartości oczekiwane obserwowalnych 

wielkości są niezależne od czasu. Teraz, zgodnie z zasadą superpozycji, wiemy również, że każda liniowa 

kombinacja stanów stacjonarnych będzie również rozwiązaniem dla zależnego od czasu SE, tak że 

ogólny stan fizyczny systemu (wciąż dla hamiltonianu niezależnego od czasu) może być zapisany jako 

 

Najważniejsze jest to ,że Ψ nie jest już funkcją własną , co oznacza ,że Ψ nie jest stanem 

stacjonarnym. Zarówno gęstość prawdopodobieństwa |Ψ|2, jak i wartość oczekiwana fizycznych 

obserwowalnych mogą teraz zależeć od czasu, a energia nie jest ostro zdefiniowana (ΔE ≠ 0). Teraz 

naszkicujemy dowód równania 

 

Niech  będzie niezależnym od czasu Hamiltonianem i niech Ψ być funkcją falową systemu, która 

niekoniecznie jest stacjonarna. W takim przypadku możemy pokazać, że na obrazie Heisenberga, gdzie 

zależność czasowa jest umieszczana na operatorach, podczas gdy funkcje falowe są niezależne od 

czasu, wartość oczekiwana ilości A, która nie jest zależna na czas (∂A /∂t = 0) jawnie spełnia: 

 

Niech ΔA i ΔE oznaczają odchylenia od średniej kwadratowej (znane również jako odchylenia 

standardowe) odpowiednio A i H, w którym to przypadku można wykazać, że  

. Wstawiając powyższe wyrażenie dla komutatora między A i H uzyskuje się: 



 

które można dokładnie zapisać jako 

 

jeśli określimy 

 

Kluczowym punktem w odniesieniu do fizycznej interpretacji tej niepewnej zależności między ΔE i Δt 

jest rozpoznanie, co Δt oznacza. Z powyższej definicji widzimy, że Δt jest czasem wymaganym, aby 

wartość oczekiwana A zmieniła się o wartość równą jego odchyleniu standardowemu ΔA. Mówiąc 

bardziej nieformalnie, jest to czas wymagany do znacznej zmiany wartości oczekiwanej A (przy 

"znaczącym" ilościowym określeniu przez odchylenie standardowe). Jeśli system jest w stanie 

stacjonarnym, to wiemy, że d<A>/dt = 0, tak że Δt → ∞ ale to jest w porządku, ponieważ ΔE→ 0, a 

nierówność jest nadal ważna. W przypadku stanu niestacjonarnego, ΔE ≠ 0 to odchylenie standardowe 

hamiltonowskich  i Δt można uważać za czas życia stanu Ψ w odniesieniu do obserwowalnego A, 

zgodnie z powyższym wyjaśnieniem. Dokładniej, jest to przedział czasowy, po którym wartość 

oczekiwana A zmieniła się znacząco (jak określono przez standardowe odchylenie A). Jak 

interpretujemy to fizycznie? Jedną z konsekwencji jest to, że stan, który istnieje tylko przez krótki czas, 

nie może mieć dobrze zdefiniowanej energii. Stan wzbudzenia w układzie materii skondensowanej, 

który ma skończony czas życia, będzie następnie wyzwalał nieco inną energię za każdym razem, gdy 

rozpadnie się, a rozprzestrzenianie się tej energii będzie większe (co oznacza większy ΔE), tym krótsze 

będzie jego życie Δt. Do długotrwałego wzbudzenia Δt → ∞, energia staje się dobrze zdefiniowana Δ E 

→ 0. Ta niepewność energetyczna znajduje odzwierciedlenie w naturalnej szerokości linii rozkładu 

energii uwalnianych przez cząstkę, która uległa rozkładowi w ten sposób: stany szybko rozkładające się 

mają szeroką szerokość linii. Ta sama zasada odnosi się również do szybko rozkładających się cząstek 

w fizyce cząstek: im szybciej cząsteczka rozpada się, tym krótszy jest jej okres życia, a mniej pewna jest 

jej masa. Powyższe rozumowanie wydaje się sugerować, że powinien istnieć silny związek między 

relacją niepewności czasowo-energetycznej a pojęciem fluktuacji kwantowych. Dobrze znanym 

przykładem kwantowej fluktuacji w fizyce cząstek jest diagram polaryzacji pęcherzyków, w którym 

foton przekształca się w tymczasową parę elektron-pozytron, która następnie zapada się z powrotem 

w foton. Fakt, że często spotykamy się z błędnymi stwierdzeniami, takimi jak to, że może się to zdarzyć, 

ponieważ para e- -  e+ "pożycza" energię ze środowiska, podkreśla znaczenie właściwego 

interpretowania, co oznacza relacja niepewności czasowo-energetycznej. W świetle wyjaśnienia, które 

podaliśmy powyżej, możemy teraz zrozumieć, że powodem, że takie spontaniczne pary cząstek mogą 

wystąpić jako fluktuacje kwantowe, jest to, że energia próżni nie może być ostro zdefiniowana. Na 

obrazku z kreskówki można sobie wyobrazić, że pola próżniowe "nieustannie drgają", a zatem mają 

coś, co nazywa się energią punktu zerowego, to ostatnie stwierdzenie tak naprawdę właśnie to wyraża  

ΔE ≠ 0. Teraz, z powodu tej niepewności w energii próżni, możemy tworzyć spontaniczne pary 

odpowiadające diagramowi bąbelków w fizyce cząstek, które istnieją w skończonym czasie Δt , tak 

długo jak ΔEΔt ≥ h/2. Proszę zwrócić uwagę na ważną różnicę między stwierdzeniem, że energia nie 

jest ostro zdefiniowana, co jest stwierdzeniem statystycznym, i mówiąc, że energia może wydawać się 

z niczego lub być "pożyczona" z jakiegoś źle zdefiniowanego środowiska. Próżnia nie jest stanem 



stacjonarnym, ponieważ w tym przypadku mielibyśmy ΔE = 0. Zauważ, że hamiltonowska opisująca 

próżnię może nadal być niezależna od czasu, nawet jeśli próżnia jest w stanie niestacjonarny. 

C. Upadek funkcji falowej i superpozycji 

Jak widzieliśmy, układ kwantowo-mechaniczny może znajdować się w superpozycji stanów Ψ = Σncnψn. 

Załóżmy, że n są stanami własnymi operatora  z wartościami własnymi qn. Po zmierzeniu fizycznej 

ilości Q, która ma kwantowy operator , jedyne wartości, które możemy dla tego uzyskać to qn z 

prawdopodobieństwami |cn|2. Załóżmy, że mierzymy qm  przy  t = t0. Natychmiast po wykonaniu 

pomiaru system znajduje się w stanie Ψ = ψm i nie jest już w superpozycji stanów. Czy powraca do 

superpozycji stanów? To zależy. W rzeczywistości zależność czasowa od funkcji falowej Ψ będzie 

rządzony przez zależną od czasu SE, a zatem przez hamiltonian systemu, gdzie używa sięΨ(t = t0) = ψm 

jako warunek początkowy. Wykonanie pomiaru w systemie powoduje więc złożenie superpozycji 

stanów w pojedynczy stan i niszczy efekty, takie jak wzór interferencji w eksperymentach z podwójną 

szczeliną (jeśli tutaj wykryje się elektron przechodzący przez szczelinę - jeśli nie wykryje się elektronu , 

wzór interferencji jest pokazany na ekranie). 

D. Właściwości funkcji falowej 

Dla uproszczenia od teraz ograniczamy naszą uwagę do systemów jednowymiarowych, aby zachować 

jak najbardziej kompaktowy zapis. Prezentowane wyniki mają naturalne rozszerzenie na systemy 

wielowymiarowe, które traktujemy jawnie w późniejszym rozdziale. Na początek koncentrujemy się na 

stacjonarnych rozwiązaniach SE, abyśmy skupili się głównie na rozwiązaniach SE niezależnych od czasu: 

 

Przydatną pierwszą obserwację uzyskuje się, przepisując to równanie na: 

 

która jest dozwolona tak długo jak ψ(x) ≠ 0. Wynika z tego, że funkcja falowa i jej pochodna muszą być 

ciągłe wszędzie, jeśli V(x) jest skończone na wszystkich x, tj. nie rozbieżności. Gdyby ψ’ w pewnym 

momencie był nieciągły ψ’’ niekoniecznie działać pojedynczo w tym punkcie i być proporcjonalne do 

funkcji delta Diraca δ , co jest sprzeczne z skończoną wielkością V(x). Powodem, dla którego ta 

obserwacja jest przydatna, jest to, że dostarcza nam zestawu warunków brzegowych, których możemy 

użyć do rozwiązania równania, a mianowicie ciągłość ψ i ψ’ . Co więcej, krzywizna funkcji falowej 

dostarcza nam informacji fizycznych. Ogólnie rzecz biorąc, im silniejsza jest krzywizna funkcji falowej, 

tym wyższa jest jej energia kinetyczna. Jest to prawdą, ponieważ operator energii kinetycznej to p2
x 

/2m, gdzie   tak, że duża wartość pochodnej przekłada się na dużą energię kinetyczną. 

Krzywizna jest określana matematycznie przez ψ’’ , która z kolei jest określana przez to, czy energia E 

jest większa niż potencjał V, jak widać po prawej stronie równania. Osobliwą cechą systemów 

jednowymiarowych jest to, że w przeciwieństwie do np. systemy trójwymiarowe, tylko jedna 

kwadratowa funkcja własna może towarzyszyć każdej wartości własnej. W efekcie nie ma degeneracji 

w jednym wymiarze. Można to udowodnić, biorąc pod uwagę dwie funkcje ψ1 i ψ2, które zaczynamy 

przyjmując, że mają tę samą wartość własną E. Używając niezależnego od czasu SE, widzimy, że 



 

Wynika z tego, że (ψ’1ψ2 - ψ1ψ’2) musi być stałą. Aby określić wartość stałej, korzystamy z faktu, że 

funkcja kwadratowo całkowalna musi zanikąć przy x → ± ∞. Dlatego też stała musi wynosić zero w 

następujący sposób, oceniając (ψ’1ψ2 - ψ1ψ’2) w punkcie x → ± ∞ . Oznacza to, że ψ’1ψ2 =  ψ1ψ’2, który 

ma rozwiązanie ψ1 = cψ2, gdzie c jest dowolną, nową stałą. Jednak ψ  i ψ2  miały być różne, a ustawienie 

c = 1 czyni je równymi. Musimy stwierdzić, że nie ma degeneracji funkcji własnych z dyskretnym 

spektrum wartości własnej w jednym wymiarze. Zauważ, że nie dotyczy to ciągłego spektrum wartości 

własnej, ponieważ w takim przypadku wiemy, że funkcje falowe zasadniczo nie są całkowite. Z kolei 

oznacza to? nie musi znikać w punkcie x → ± ∞ abyśmy nie mogli użyć tego samego argumentu, co 

powyżej. 

E. Cząstka w studni potencjalnej 

Pouczający przykład demonstrujący, w jaki sposób cząstka zdobywa widmo własnej wartości 

energetycznej, odpowiadające stanowi związanemu (ograniczonemu do pewnego obszaru 

przestrzeni), jest nieskończenie głębokim potencjałem: 

 

 

Ponieważ potencjał jest nieskończenie wysoki na zewnątrz studni, cząstka jest ograniczona do 

umieszczenia wewnątrz dwóch twardych ścian, pojawiających się przy x = 0 i x = L. Wewnątrz studni (0 

< x < L), SE niezależna od czasu czyta: 

 

ponieważ potencjał wynosi zero. Ogólne rozwiązanie tego równania  

 

gdzie a i b są nieokreślonymi współczynnikami. Ustalamy je za pomocą odpowiednich warunków 

brzegowych, jak wspomniano wcześniej. Poza studnią,ψ musi zniknąć. Oznacza to, że  ψ(0) =ψ(L) = 0. 

W konsekwencji, b musi wynosić zero .natomiast ψ(L) = 0 jest gwarantowane, jeśli dodatkowo 

 

Zauważ, że n = 0 nie jest uwzględnione, ponieważ mogłoby to spowodować , że ψ znika niezależnie od 

pozycji x. Powyższe równanie zapewnia precyzyjnie dopuszczalne widmo wartości energetycznej, które 

może mieć cząstka wewnątrz studni potencjału: 

 

 

Rozwiązanie dla funkcji falowej to: 



 

Pozostały współczynnik a określa się, żądając tego? jest znormalizowany: 

 

wykonując całkę. Jest to spełnione przez a √2/L. Końcowym rezultatem jest to, że funkcja falowa 

opisująca cząstkę z energią En to ψn(x) = √2Lsin(nπx/L). Pierwsze kilka funkcji własnych pokazano na 

rysunku.  

 

Interesującym punktem jest to, że minimalna energia cząstki nie jest równa zeru, pomimo braku 

jakiegokolwiek potencjału energii. Innymi słowy, istnieje skończona energia punktu zerowego, która 

jest efektem kwantowo-mechanicznym bez analogu w klasycznej fizyce. Minimalna energia cząstki jest 

rzeczywiście E1, uzyskana dla n = 1, podczas gdy klasycznie energia kinetyczna mogłaby zniknąć. Fakt, 

że musi istnieć skończona energia punktu zerowego, wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga, 

którą szczegółowo omówimy w dalszej części. Fakt, że efekty falowe pokazane na rysunku są 

symetryczne lub antysymetryczne wokół środka potencjalnej studni, nie jest zbiegiem okoliczności. Jest 

to ogólny wynik, że potencjał, który jest symetryczny wokół określonego punktu w przestrzeni, 

powoduje powstanie funkcji własnych, które również mają specyficzną parzystość w odniesieniu do 

tego punktu. Bardziej realistyczny, a tym samym nieco bardziej skomplikowany scenariusz można 

rozważyć, rozluźniając wymóg, by potencjał był nieskończenie wysoki poza studnią. Zróbmy to samo, 

co powyżej, ale gdzie energia potencjalna jest teraz skończona V = V0 poza studnią: 



 

Tym razem studnia potencjału rozciąga się od x = -L do x = L, jak pokazano na rysunku. 

 

Ta sytuacja jest interesująca nie tylko jako przykład naukowy, ale także dlatego, że ma bezpośrednie 

znaczenie w fizyce stosowanej. Potencjalne odwierty, takie jak tutaj rozważane, są rutynowo 

wykonywane w laboratoriach eksperymentalnych, w których właściwości przewodzenia elektrycznego 

zamkniętych elektronów w studzience można kontrolować za pomocą zastosowanej różnicy napięcia. 

Nasze niezależne od czasu SE ma teraz postać: 

 

Przydatne jest rozróżnienie przypadków, w których energia E jest większa lub mniejsza niż potencjał 

V0. Rozważając najpierw przypadek E < V0, aby cząstka klasycznie nie miała wystarczającej energii, aby 

uzyskać dostęp do regionu poza studnią, rozwiązanie SE dla |x| > L to: 

 

Zdefiniowaliśmy tutaj 

 

 która jest dodatnią, rzeczywistą liczbą od E < V0, podczas gdy A i B są współczynniki do ustalenia. Aby 

upewnić się, że utrzymujemy funkcję czterodzielną całkowitą, musimy usunąć wyrażenie wykładnicze 

w równaniu , które odbiegają, gdy x → ∞ i x → -∞ odpowiednio. Wynika, że 

 

Natomiast odwrotnie, rozwiązanie SE ma postać: 

 



gdzie liczba falowa wynosi teraz k = √2mE/h . Jak omówiliśmy na początku, zarówno ψ i ψ’ muszą być 

ciągłe, dopóki potencjał jest skończony wszędzie. To pozwala nam określić współczynniki za pomocą ψ 

i ψ’ które muszą być równe przy x = 0 i przy x = L. Warunek graniczny x = -L daje nam C i D wyrażone w 

kategoriach A: 

 

Warunek brzegowy przy x = L daje równanie (po wyeliminowaniu B): 

 

które po wstawieniu C i D z równania daje: 

 

Równanie powyższe jest spełnione, gdy jeden z nawiasów kwadratowych wynosi zero. Jeśli pierwszy 

nawias kwadratowy wynosi zero, wynika to z równania), że D = 0. Odwrotnie, jeśli drugi nawias wynosi 

zero, równanie daje C = 0. Możemy następnie podsumować nasze wnioski, o ile są one następujące. 

Kiedy energia E cząstki jest taka, że równanie  

tan(kL) = κ / k  

jest spełnione, otrzymujemy symetryczne funkcje energetyczne 

 

Zamiast tego, kiedy energia jest taka, że  

tan (kL) = -k/κ 

 jest spełniony, otrzymujemy antysymetryczne funkcje energetyczne  

 

Zapisywanie wyrażenia dla k i κ wyraźnie, widzimy, że  

 

Pozostałe zadanie to próba rozwiązania równania. dla energii E, w którym to przypadku uda nam się 

zidentyfikować wartości własne energii dla problemu związanego stanu E < V0. Zanim to zrobimy, 

zauważamy, że odzyskamy poprawny wynik w limicie V0 → ∞ (nieskończony potencjał, który dobrze 

wcześniej traktowaliśmy). Można to zauważyć, zauważając, że po prawej stronie równania jest równe 

∞ (linia górna) lub 0 (linia dolna), gdy V0→ ∞, który jest spełniony, gdy funkcja tan po lewej stronie ma 

argument, który jest równy całkowitemu czasowi π/2. Dzieje się tak, gdy En =  h2π2n2/ [2m (2L)2], co 

jest zgodne z wynikiem, jaki uzyskaliśmy dla nieskończonej studni, ponieważ szerokość studni wynosiła 

tam L zamiast 2L. Znalezienie ogólnego rozwiązania dla E z równanianie jest możliwe analitycznie, 

ponieważ jest to równanie transcendentalne. Jest to jednak prosta liczba (spróbuj ją rozwiązać za 

pomocą np. MATLAB, wykreślając lewą i prawą stronę równania i identyfikując punkty przecięć, ale 



jeśli zamiast tego skupimy naszą uwagę na energiach przekraczających potencjał (E > V0), Postęp 

analityczny staje się możliwy. Musimy teraz powrócić do niezależności czasowej SE, które poza studnią 

(|x|> L) czytamy 

 

gdzie zdefiniowaliśmy K =√2m (E - V0)/h. Rozwiązaniem jest: 

 

gdzie a i b są nieokreślonymi współczynnikami. To rozwiązanie zasadniczo różni się od poprzednio 

traktowanego, ważnego dla E < V0, ponieważ oscyluje jako funkcja położenia, a nie rozpadu. W efekcie 

cząstka działa teraz jako wolna cząsteczka poza studnią, co jest uzasadnione, ponieważ jej energia 

przekracza barierę potencjalną. To nie jest już stanem związanym, co z kolei powoduje, że widmo 

energii jest ciągłe, a nie dyskretne: rozwiązania istnieją dla wszystkich E > V0. Niektóre kluczowe 

wnioski, jakie uzyskaliśmy dzięki naszemu traktowaniu skończonego i nieskończonego potencjału, są 

następujące: 

• Widmo energii jest ciągłe dla energii przekraczających barierę potencjalną (tj. Energie, w których 

cząstka klasyczna nie byłaby związana). 

• Dozwolone stany graniczne występujące dla energii poniżej bariery potencjału istnieją tylko przy 

określonych (dyskretnych) wartościach energii. 

• Dopóki potencjał nie jest nieskończenie wysoki, istnieje skończone prawdopodobieństwo |ψ|2 

umiejscowienia cząsteczki na zewnątrz studni (tj. Wewnątrz potencjalnego obszaru bariery). 

• Funkcje własne dla stanów związanych mają określoną parzystość (symetryczną lub 

antysymetryczną) w odniesieniu do punktu symetrii potencjału. 

δ-funkcja potencjału 

Modelowanie potencjału jako matematycznej δ-funkcji może wydawać się nierealistycznym 

przybliżeniem. Niemniej jednak taki potencjał zwykle pojawia się w modelach fizycznych rzeczywistych 

systemów i działa zaskakująco dobrze w wielu przypadkach. Powinniśmy oczekiwać, że funkcja? Będzie 

rozsądnym modelem dla wyjątkowo głębokiego i wąskiego potencjału. Jeśli potencjał jest atrakcyjny 

(podobny do potencjału dobrze wyleczonego powyżej), możemy napisać: 

V(x) = -αδ(x) 

gdzie 

 α > 0. Jeśli α  < 0, taki potencjał zamiast tego tworzy silną barierę, na którą np. elektrony mogą się 

rozpraszać. Jest to model, który często pojawia się, gdy oblicza się prądy elektryczne propagujące w 

strukturach hybrydowych składających się z dwóch lub więcej materiałów: obszar interfejsu pomiędzy 

dwoma takimi materiałami, w którym spodziewane jest silne rozproszenie ze względu na 

niedopasowanie sieci i inne defekty, można następnie opisać w rozsądny sposób. dobrze przez δ-

funkcję. Z dala od punktu x = 0, gdzie V = 0, niezależna od czasu SE ma rozkładające się wykładniczo 

rozwiązania: 



kiedy E <0. Powodem, dla którego jesteśmy zainteresowani rozkładaniem rozwiązań poza x = 0, jest to, 

czego szukamy stanów związanych, które powinny być zlokalizowane w pobliżu potencjału wiązania 

przy x = 0. Ponadto stany graniczne powinny mają energię E < 0, ponieważ w przeciwnym razie mieliby 

wystarczająco energii, by rozprzestrzeniać się z dala od wolnych cząstek potencjał (E > 0). Aby znaleźć 

dozwolone energie stanów związanych w δ- funkcji,, używamy (jak wcześniej) warunków brzegowych. 

Ciągłość funkcji fali nie pomaga nam tutaj zbyt wiele, ponieważ jest to oczywiste z równania, że dwa 

rozwiązania dla x < 0 i x > 0 są ciągle połączone przy x = 0. Jednak wiemy również że istnieje warunek 

brzegowy związany z pochodną funkcji falowej. Aby zobaczyć, jak δ-funkcji modyfikuje zwykłą ciągłość 

pochodnej, integrujemy SE  

 na niewielkiej odległości ζ i pobrać limit ζ → 0: 

ponieważ .  Używając równania do oceny pochodnych w równaniu 

uzyskujemy otrzymujemy 

który został zmieniony na 

W ten sposób odkryliśmy, że δ-funkcja potencjału ma tylko jeden pojedynczy stan wiążący, co jest 

zadziwiające niezależnie od znaku α. 

IV. KWANTOWY OSCYLATOR HARMONICZNY I ROZPROSZENIE

Powinieneś: 

• Wiedzieć, jak przeprowadzić kwantową obróbkę modelu oscylatora harmonicznego i zrozumieć

procedurę uzyskiwania wartości własnych energii dla tego problemu. 

• Rozumieć, w jaki sposób działa rozpraszanie cząstek w mechanice kwantowej, w szczególności w

odniesieniu do różnicy między rozpraszaniem na potencjalnych dołkach i barierach, a także różnicami 

jakościowymi do rozpraszania cząstek w klasycznej fizyce. 

Jednym z podstawowych manekinów fizyki jest oscylator harmoniczny. Traktowanie tego systemu jest 

często podkreślane nie tylko w mechanice kwantowej, ale już na poziomie mechaniki klasycznej. 

Jednym z powodów jego popularności jest fakt, że jest on dokładnie rozwiązalny, co jest przywilejem 



rzadko spotykanym w fizyce. Co ważniejsze jednak, zastosowanie modelu oscylatora harmonicznego 

wykracza daleko poza standardowy system sprężyny oscylującej w przód iw tył. Powodem tego jest to, 

że równania rządzące zachowaniem się wielu układów fizycznych, w tym zachowanie kwantów pola 

elektromagnetycznego (fotonów), cząsteczek i złożonych obwodów elektrycznych, mogą być 

przepisane w taki sposób, że są one równoważne harmoniczny model oscylatora! Dlatego traktujemy 

ten system kwantowo mechanicznie szczegółowo tutaj. Ponadto przedstawimy szczegółową analizę 

tego, jak cząstki rozpraszają się na potencjałach, a nie w jaki sposób cząstki są powiązane z 

potencjałem, tak jak w poprzednim rozdziale. Rozpraszanie cząstek ma kluczowe znaczenie w fizyce, 

ponieważ jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uzyskiwania informacji o potencjale 

generowanym przez różne źródła, takie jak inne cząstki. Cząstki będą rozpraszać się w sposób, który 

zależy od interakcji między nimi a centrum rozpraszania, co pozwala eksperymentatorowi zrozumieć, 

z jakim rodzajem potencjalnego problemu mamy do czynienia. 

A. Oscylator harmoniczny 

Z mechaniki klasycznej wiemy, że Hamiltonian (klasyczna funkcja energetyczna) dla oscylatora 

harmonicznego czytamy: 

 

Opisuje on cząstkę o masie m, na którą działa siła F = -kq, gdzie k = mω2, w ten sposób nieustannie 

próbuje przywrócić ją do swojego położenia równowagi q = 0. Bez tłumienia powoduje to klasyczną 

oscylację z częstotliwością ω =√k/m. Aby potraktować to kwantowo mechanicznie, najpierw 

zapisujemy operatora Hamiltona. Do tej pory dobrze wiemy, że metoda polega na tym, aby najpierw 

pozwolić: 

 

w operatorze Hamilton. Niezależny od czasu SE następnie przyjmuje formę; 

 

Dla zwięzłości zapisu, wprowadźmy kilka znormalizowanych (bezwymiarowych) wielkości w 

następujący sposób: 

 

Korzystanie z tych relacji w równaniu 

 

 daje: 

 



Przyjrzyjmy się, jak można znaleźć rozwiązanie tego równania. Często warto zastanowić się, jak 

równanie zachowuje się w różnych ograniczających przypadkach, aby uzyskać "wyczucie" tego, jak 

powinno wyglądać rozwiązanie. Na przykład dla dużych wartości x widzimy, że: 

 

Wykładniczy e ± x2 / 2 rozwiązuje to równanie. Jednak fizycznie dodatkowo tego wymagamy ,że  ψ 

powinien zanikać na duże odległości, a nie rozchodzić się (aby przynajmniej mieć szansę na 

normalizację). Z tego powodu zachowujemy tylko rozwiązanie e-x2/2. Nawiasem mówiąc, okazuje się, że 

jeśli zaczniemy ε = 1 w równaniu ,  a następnie e-x2/2 jest w rzeczywistości dokładnym rozwiązaniem. 

Nie mamy jednak żadnego ważnego powodu, aby się tego spodziewać ,że ψ powinien zachowywać się 

jak e-x2/2 dla małych wartości x. Zapisanie ansatz (funkcji próbnej) jest wtedy naturalne: 

 

gdzie ζ(x) powinno zbliżyć się do stałej wartości na dużym x. Wstawienie tego ansatz do równania  

podaje następujące równanie ζ, które  musi spełniać: 

 

Czy można łatwo uzyskać ζ’ i ζ’’: 

 

Możemy zauważyć, że warunki k = 0 i k = 1 nie przyczyniają się do ζ’’. Dlatego możemy przepisać go 

jako: 

 

Wstawianie tych wyrażeń dla ζ’ i ζ’’ w równaniu zapewnia 

 

Jest więc jasne, dlaczego przepisaliśmy ζ’’ w sposób, w jaki to zrobiliśmy: było możliwe zebranie 

wszystkich terminów w jednym podsumowaniu. Sztuczka polega teraz na wybraniu współczynników 

{ak} w taki sposób, aby znikały terminy wewnątrz nawiasów [...] w powyższym równaniu. Dopiero 

wówczas równanie zostanie spełnione bez względu na wartość x. W ten sposób uzyskamy wymaganie: 

 

To jest formuła rekurencji , która pozwala nam wyrazić ζ tylko przez a0 i a1 w następujący sposób: 



 

Widzimy, jak wszystkie terminy {ak} dla k ≥ 2 są określane przez a0 i a1 za pomocą równania. 

Dla dużych wartości |x|, ζ(x) podane przez równanie  rozchodzi się, jak można zauważyć w następujący 

sposób. Patrząc na równanie, widzimy, że warunki dla dużych k, które są bardzo istotne w granicach | 

|x| → ∞  zgodnie z tym, jak zdefiniowaliśmy ζ przede wszystkim spełniają: 

 

Porównaj to ze współczynnikami w rozszerzeniu funkcji ex2: 

 

które również spełniają zależność równania dla dużego k: 

 

Nawet gdybyśmy pomnożyli ex2 z wielomianem w x, ten sam wniosek miałby miejsce, ponieważ 

dominowałaby funkcja wykładnicza. W świetle tego jasne jest, że nawiasy proporcjonalne do a0 i a1 w 

równaniu muszą rozbiegać się w dużych x (ponieważ właśnie udowodniliśmy, że stosunek między 

współczynnikami jest taki sam jak dla funkcja rozbieżności ex2). Jest to problematyczne, ponieważ 

całkowita kwantowa funkcja falowa ψ(x) = ζ(x)e-x2/2 również byłaby rozbieżna. Aby tego uniknąć, 

musimy upewnić się, że ζ(x) jest zamiast tego wielomianem, tak że e-x2/2 dominuje na dużym |x|. 

Możemy to osiągnąć, jeśli stosunek rekurencji równania zaczyna wytwarzać współczynniki, które są 

równe zeru, gdy k jest równy indeksowi odcięcia, który nazywamy n. W szczególności widzimy, że jeśli 

wybierzemy ε = 2n + 1, gdzie teraz n jest stałą liczbą całkowitą, a następnie  an+2 = 0, co z kolei zapewnia, 

że an+4 = an+6 =. . . = 0. Wszystkie współczynniki ak dla parzystych k do k = n pozostają jednak niezerowe. 

Dla współczynników nieparzystych k nie ma wartości granicznej, gdy n jest parzyste, co oznacza, że 

jedynym sposobem uniknięcia rozbieżności jest ustawienie a1 = 0. Pozostaje to, że ζ(x) jest teraz 

wielomianem, gdzie współczynniki ak są tylko niezerowe dla parzystego k są podane przez równanie.) 

i kończą się, gdy k = n. I odwrotnie, możemy dokładnie zrobić ten sam argument, gdy n jest stałą liczbą 

nieparzystą. W tym wypadku, ζ staje się wielomianem, gdzie współczynniki ak są tylko niezerowe dla 

nieparzystej k, są podane przez równanie i kończą się, gdy k = n. W tym przypadku jest to a0, które musi 

być ustawione na zero. Podsumowując do tej pory, byliśmy w stanie pokazać, że istnieją dopuszczalne 

(normalizowane) funkcje falowe formy ψ (x) = ζ(x)e-x2/2 gdzie ζ(x) jest wielomianem w x kiedy ε = 2n + 

1, n = 0, 1, 2,. . .. Patrząc na naszą definicję ε powyżej, widzimy, że oznacza to, że wartości własne 

energii muszą być: 

 

J est to dyskretny zestaw wartości własnych, których stały przyrosty hω  między każdą kolejną 

wartością własną. Z własnymi wartościami własnymi możemy teraz powrócić do równania 

określającego?, Mianowicie równanie ma postać: 



 

 

gdzie dodaliśmy n indeks dolny do  ζ  aby wskazać, że jest on powiązany z wartością własną En. Zgodnie 

z powyższym traktowaniem wiemy teraz, że to równanie ma wielomianowy roztwór stopnia n. 

Zostawiamy to jako ćwiczenie dla czytelnika, aby pokazać, że rozwiązanie ζn jest takie, że stają się 

znormalizowane funkcje własne 

 

gdzie Hn są wielomianami Hermite'a. Spełniają dokładnie równanie: 

H’’n - 2xH’n + 2nHn = 0  

i mogą być zdefiniowane przez 

 

Ze względu na swoją własność Hn (-x) = (-1)nHn(x)  

wynika z tego, że wszystkie mają określoną parzystość: ψn jest niezmienne w q → (-q) jeśli n jest liczbą 

parzystą, podczas gdy ψn zmienia znak pod q → (-q) dla nieparzystych n. Konkretna postać wartości 

własnych dla oscylatora harmonicznego, który odkryliśmy powyżej, okazała się jednakowo odległa od 

siebie, oddzielona przez kwant hω = hv.  Przypominamy że jest to dokładnie kwant energii przenoszonej 

przez fotony, zgodnie z postulatem Plancka. W rzeczywistości nie jest to zbieg okoliczności, ponieważ 

pole elektromagnetyczne można wyrazić jako superpozycję oscylatorów harmonicznych! Jest to tutaj 

szczegółowo omówione. 

B. Mechaniczne rozpraszanie kwantowe 

Zamiast badać, w jaki sposób powiązane stany pojawiają się w atrakcyjnych potencjałach, jak to już 

wcześniej zrobiliśmy, chcemy teraz określić, w jaki sposób potencjał może rozproszyć nadchodzącą 

cząstkę. Ma to kluczowe znaczenie w fizyce, ponieważ sposób, w jaki cząstka jest rozproszona (co 

można zmierzyć poprzez wykrycie, w jakim kierunku odchylona jest cząstka) daje nam cenną 

informację o charakterze źródła potencjału rozpraszania. Na przykład, w jaki sposób potencjał zależy 

od odległości separacji cząstki od źródła potencjału lub od kąta, w jakim cząstka zbliża się do potencjału 

za pomocą? Aby zilustrować istotę tego, jak można potraktować ten problem mechanicznie kwantowo, 

zaczynamy od skupienia się na rozpraszaniu w jednym wymiarze. W takim przypadku istnieją tylko dwa 

istotne kierunki: cząstka może poruszać się do przodu lub do tyłu. W bardziej ogólnym przypadku 

trójwymiarowym można zastosować bardziej zaawansowane leczenie, jak pokazano tutaj. Cząstka 

będzie miała prawdopodobieństwo T dla przekazywania przez potencjał i prawdopodobieństwo R dla 

odbicia. Jest oczywiste, że T + R musi być równy jeden. Oba te współczynniki będą na ogół zależeć od 

właściwości cząstki i samego potencjału. W najprostszym przypadku, w którym rozważamy falę płaską 

w kierunku potencjału, cząstkę charakteryzuje energia i masa. Jego funkcja falowa daleko od 

potencjału, gdzie V(x) → 0, jest 

 



gdzie k = √2mE /? a  ψ0 oznacza amplitudę funkcji falowej. Znak w wykładniku określa, w którym 

kierunku porusza się cząstka: w kierunku lub od bariery. Teraz, gdy cząstka zbliża się do potencjału V, 

rozwiązanie niezależnego od czasu SE nie jest już koniecznie falą płaską, jak w równaniu. Jednak, jeśli 

cząstka przesunie się przez potencjał, ponownie powróci do fali płaskiej daleko po drugiej stronie 

potencjału. Aby określić prawdopodobieństwa transmisji i odbicia cząstki, musimy obliczyć powiązane 

prądy prawdopodobieństwa kwantowego. Wcześniej wyprowadziliśmy, że kwantowy prąd 

prawdopodobieństwa jest otrzymywany z funkcji falowej ψ tak jak: 

 

Prawdopodobieństwo transmisji jest następnie określane przez stosunek wielkości transmitowanego, 

jt, do wielkości padającego prądu, ji, i podobnie do prawdopodobieństwa odbicia: 

 

Zwróć uwagę, w jaki sposób dołączamy znak wartości bezwzględnej do wielkości odbitego prądu jr, aby 

uzyskać jego wielkość. Powodem tego jest to, że odbitego prądu powinien mieć przeciwny znak ji, 

ponieważ odbity prąd musi przesunąć się przeciwnie do prądu padającego. Spójrzmy, jak to działa w 

praktycznych obliczeniach.  

 

Najpierw rozważmy scenariusz pokazany po lewej, gdzie cząsteczka jest padająca w kierunku 

potencjalnej studni z głębokością |V0|. Odwiert jest ograniczony do regionu 0 < x <L, co daje nam 

następujące rozwiązanie dla niezależnego od czasu SE: 

 

Tutaj, wektory falowe wewnątrz i na zewnątrz studni potencjału są różne z powodu obecności stałej (-

V0) w SE dla 0 ≤ x ≤  L. W szczególności mamy: 

 

Po sprawdzeniu równania), widzimy, że przed nadchodzącą falą wykładniczą nie ma żadnego 

prefektora. W efekcie ustawiliśmy amplitudę funkcji falowej równą jedności. Jest to jednak 

standardowa procedura w kontekście rozproszenia, ponieważ ostatecznie nie ma znaczenia, którą stałą 



amplitudę wybieramy dla nadchodzącej fali. Powodem tego jest to, że prawdopodobieństwo odbicia i 

transmisji zależy tylko od proporcji prądów prawdopodobieństwa. Dlatego zamiast dołączać stały 

współczynnik? 0 do wszystkich wykładników w równaniu i przeciągając go razem z nami podczas 

wszystkich obliczeń, aby zniknąć w ostatnim kroku, ustawiliśmy go na ψ0 = 1natychmiast. Należy 

również zauważyć, że po prawej stronie bariery x > L nie ma wyrazu  e-ikx. Chwila zastanowienia ujawnia, 

dlaczego tak jest: taka fala musi koniecznie opisywać poruszającą się w lewo cząstkę. Występuje w 

regionie x < L, gdzie takie pojęcie odpowiada fali odbitej. Ale dla x > L może istnieć tylko transmitowana 

fala. Abyśmy mogli określić R i T, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie współczynników {a, b, r, t} 

w równaniu. Mogą one ogólnie być różne, ponieważ odpowiadają masie fal rozprzestrzeniających się 

w różnych kierunkach w systemie. Tak jak poprzednio, używamy odpowiednich warunków 

brzegowych, aby je określić. W tym celu zaczynamy od stwierdzenia, że potencjał jest wszędzie 

skończony, a zatem odpowiednie warunki brzegowe to (i) ciągłość funkcji falowej i (ii) ciągłość 

pochodnej funkcji falowej. Użycie tych warunków przy x = 0 i x = L daje nam zestaw równań: 

 

 

Łatwo jest rozwiązać ten zestaw równań i jesteśmy szczególnie zainteresowani r i t, ponieważ są to 

współczynniki związane z falami odbitymi i przesyłanymi. Odkryliśmy ,że: 

 

Mając te współczynniki w ręce, możemy teraz obliczyć prąd kwantowy prozdrowotności za pomocą 

równania . Dla fali padającej, ψi = eikx, która daje 

ji = hk/m 

Dla fali odbitej mamy ψr = re-ikx, więc  

jr = -hk|r|2/m 

Na koniec, dla transmitowanej fali, mamy ψt = teikr i: 

jt = hk|t|2/m. 

Jesteśmy teraz w stanie obliczyć T i R poprzez: 

 



Prawdopodobieństwo transmisji i odbicia oscyluje wraz z długością L studni potencjału. Co ciekawe, 

istnieje skończone prawdopodobieństwo odbicia R pomimo faktu, że potencjał jest czysto atrakcyjny. 

Nie ma to odpowiednika w mechanice klasycznej. Jako kontrola spójności widzimy, że R + T = 1 jest 

rzeczywiście spełniony, jako konserwacja wymagań prawdopodobieństwa. Naturalne jest zadać 

pytanie: jakie są idealne warunki do spowodowania transmisji cząstki? Innymi słowy, biorąc pod 

uwagę, że możemy eksperymentalnie zaprojektować siłę |V0| i długość L potencjalnej studni, jakie są 

optymalne wybory powodujące wysoką transmisję? Widzimy z równania , że T → 1 kiedy sin(qL) → 0. 

Dzieje się tak, gdy qL = n π, n = 1, 2, 3,. . . a ponieważ q = √2m(E+V0)/h 

To odpowiada 

 

Dla tych specjalnych energii padającej cząstki nie ma refleksji. Jak możemy to zrozumieć fizycznie? Ze 

względu na opis funkcji fali cząstki naturalnie można oczekiwać, że może istnieć analogia w optyce i tak 

właśnie jest. Aby to zobaczyć, należy pamiętać, że warunek qL = nπ może być przepisany jako 2L = 2nπ/ 

q. Ponieważ długość fali cząstki wynosi 2π /q, widzimy, że warunek rezonansu zapewniający T = 1 jest 

spełniony, gdy dwukrotna długość studni potencjału jest równa całkowitej liczbie długości fali. Innymi 

słowy, 2L jest całkowitą odległością przebytą przez falę wchodzącą do studni, a następnie odbijaną od 

krawędzi x = L tak, że przemieszcza się ona z powrotem do x = 0. Gdy długość ta jest równa całkowitej 

liczbie długości fali, występuje destrukcyjność interferencja między tą falą a falą, która jest natychmiast 

odbijana na x = 0 (bez pierwszego przejścia przez potencjał), tak że wygaszona jest fala odbita netto. 

W rezultacie nie następuje odbicie, a fala jest w pełni transmitowana. Efekt ten ma miejsce w optyce, 

a także tutaj, ze względu na kwantową mechaniczną falę cząstek. Z drugiej strony odbicie jest 

maksymalne, gdy qL = (n + 1/2)π. Szkic zachowania T względem padającej energii cząstek E pokazano 

na rysunku. 

 

Co się stanie, jeśli zamiast tego rozważymy przypadek cząstki w kierunku potencjalnej bariery, a nie 

studnię? Oczywiście musimy pozwolić -V0 → V0, aby uczynić potencjał odpychający. Ma to decydującą 

konsekwencję, gdy padająca energia cząstek E jest mniejsza niż V→, ponieważ falowód staje się teraz 

wyobrażony: 

 



gdzie κ ∈ ℜ dla E < V0. Obliczając prawdopodobieństwo odbicia i transmisji w taki sam sposób jak 

mając na uwadze, że R = 1 - T. W przeciwieństwie do studni potencjału, nie ma sposobu, aby T = 1, z 

wyjątkiem usuwania bariery razem przez ustawienie L →  0. W przypadku, gdy κL >>  1 (na przykład, 

jeśli V0 >>  E lub szerokie bariery), otrzymujemy przez rozszerzenie sinh: 

Jest oczywiste, że prawdopodobieństwo transmisji maleje wykładniczo w miarę wzrostu L, ale w 

przeciwieństwie do klasycznego wyniku wciąż istnieje skończone prawdopodobieństwo, że cząstka 

może pojawić się po drugiej stronie bariery. To jest istota tunelowania mechaniki kwantowej. Co 

ciekawe, a także w przeciwieństwie do fizyki klasycznej, istnieje prawdopodobieństwo skończonego 

odbicia, nawet jeśli E > V0 (spróbuj wyprowadzić wyrażenie dla R i T w tym scenariuszu). Poza tym, że 

jest interesująca z punktu widzenia fundamentalnego, tunelowanie kwantowo mechaniczne jest 

wykorzystywane w wielu praktycznych zastosowaniach. Jednym z przykładów jest skaningowa 

mikroskopia tunelowa, w której tunelowanie pozwala na wizualizację atomu krajobrazu materiałów. 

Umieszczając małą metaliczną końcówkę bardzo blisko (rzędu nanometru) na powierzchni materiału i 

ustanawiając różnicę napięcia między końcówką a powierzchnią, elektrony mogą między nimi 

tunelować. Prawdopodobieństwo tunelowania, a tym samym prąd sieci przepływający między 

wierzchołkiem a powierzchnią, zależy bardzo wrażliwie na odległość L od powierzchni wskazanej 

powyżej. Dlatego przesuwanie końcówki STM po powierzchni materiału pozwala bardzo dokładnie 

określić strukturę atomową (potencjał) powierzchni materiału. To tylko jeden z przykładów 

wykorzystania mechaniki kwantowej w konkretnych zastosowaniach. Interesujące jest to, w zależności 

od dokładnej formy terminu energii kinetycznej u operatora Hamiltona, problem rozpraszania może 

przybierać bardzo nietypowe właściwości. Na przykład, podczas gdy konwencjonalne wolne cząstki 

opisywane są przez , elektrony w grafenie (pojedyncza warstwa atomów węgla) są opisane 

przez efektywny hamiltonian, który jest liniowy w operatorze p momentu pędu. W konsekwencji takie 

cząstki mogą znacznie się rozprzestrzeniać przez potencjalną barierę bez jakiegokolwiek rozkładu w 

szczególnych okolicznościach. 

V. MECHANIKA KWANTOWA POZA 1D 

Powinieneś: 

• Zrozumieć, w jaki sposób matematycznie uogólniać mechanikę kwantową do 2D i 3D, stosując

równanie Schrödingera (SE) i odpowiednie funkcje własne. 

• Wiedzieć, jak obliczyć gęstość stanów dla wolnych elektronów ograniczonych do objętości V. •

Rozumieć, jak skonfigurować SE i oddzielić funkcję fali? w centralnym potencjale. 

Do tej pory skupialiśmy się prawie wyłącznie na jednowymiarowych systemach i potencjałach. Teraz 

uogólniamy te wyniki na trzy wymiary przestrzenne (co w końcu jest bardziej realistycznym 

scenariuszem) i zobaczmy, jak wpływa to na wyniki. 

A. Cząstka w pudełku 



Zastanówmy się najpierw nad naszym poprzednim scenariuszem cząstki w studni potencjału, otoczonej 

nieskończenie wysokimi barierami. Jest to również powszechnie nazywane scenariuszem "cząstek w 

pudełku". Wewnątrz pudełka o objętości V = LxLyLz cząsteczka jest wolna, dzięki czemu: 

 

SE  można oddzielić, ponieważ operator Hamilton w polu może być zapisany jako suma 

trzech niezależnych wyrażeń,  z: 

 

Oznacza to, że jego rozwiązanie ma formę ψ = ψxψyψz, gdzie rozwiązania dla ψj są rozwiązaniami dla 

cząstki 1D w pudełku, podczas gdy wartość własna to E = Ex + Ey + Ez (sprawdź, czy jest to prawdą przez 

wstawienie funkcja fali!). Dlatego otrzymujemy?  

 

z wartościami własnymi energii? 

 

Stała proporcjonalności w równaniu powyżej można określić przez normalizację, jak poprzednio. 

System cząsteczek w pudełku wykracza poza bycie pouczającym przykładem i ma duże znaczenie dla 

systemów eksperymentalnych. Na przykład cząstki w skrzynkach falowych i wartości własne energii 

tworzą fundament dla idealnych gazów. Taki Gazy stanowią dokładnie zamknięty, wielociałowy układ 

nieoddziałujących cząstek. 

Gęstość stanów  

Z postaci wartości własnych w równaniu widzimy, że wraz ze wzrostem objętości V = LxLyLz zmniejsza 

się odstęp między wartościami własnymi. Innymi słowy, gdy V stanie się makroskopowo duża 

skwantowane wartości własne będą leżeć bardzo blisko siebie. Odpowiednie pytanie, które należy 

zadać, to: ile poziomów energii istnieje w małym przedziale energii (E, E + ΔE)? Aby odpowiedzieć na 

to pytanie, postanowiliśmy obliczyć gęstość stanów D (E). Całkowitą liczbę poziomów energii w 

przedziale małej energii (E, E +ΔE) można następnie obliczyć jako D(E)ΔE. Rozważmy trójwymiarową 

przestrzeń, w której nx, ny, nz są osiami współrzędnych i gdzie dozwolone są tylko dodatnie wartości nj. 

Wartości własne w równaniu, a następnie odpowiadają punktom w tym miejscu (patrz: a), tak, że 

istnieje jeden stan kwantowy na element objętości w naszej (nx, ny, nz) -przestrzeni. Do bardzo dobrej 

aproksymacji liczba stanów o energii mniejszej niż pewna wartość E będzie wówczas równa objętości 

ośmiokrotności dodatniej okresu elipsy z osiami aj, j = x, y, z gdzie: 

 

 



 

Objętość elipsoidy o osiach aj jest równa V = 4πaxayaz/3, więc zgodnie z powyższym rozumowaniem 

liczba stanów R (E) o energii mniejszej niż E jest równa: 

 

Możemy następnie obliczyć liczbę stanów w małym przedziale energii (E, E +ΔE) jako 

 

W porównaniu z powyższą definicją gęstości stanów D (E), jest jasne, że D (E) = dR / dE. Całkujące 

równanie w odniesieniu do E podaje ostateczną odpowiedź: 

 

Fakt, że gęstość stanów idzie jak D( E ) ∝ √E (patrz figura b) jest bezpośrednim wynikiem 

trójwymiarowości rozpatrywanego układu. Ogólnie rzecz biorąc, dla systemu wymiarowego dz 

konwencjonalną relacją energia-pęd znajduje się to 

 

W konsekwencji gęstość dostępnych stanów własnych w dwóch wymiarach (d = 2) jest wtedy 

faktycznie niezależna od energii. Dwuwymiarowy system daleki jest od teoretycznego konstruktu - w 

rzeczywistości jest on rutynowo badany w laboratoriach fizycznych. Grafen, pojedyncza warstwa 

atomów węgla ułożona w kratownicy o strukturze plastra miodu, jest przykładem materiał 

dwuwymiarowy (w tym przypadku wyrażenie dla DOS zmienia się jednak, ponieważ energia jest 

liniowa, a nie kwadratowa w pędzie w grafenie). Jednak nawet przed pomyślnym wyodrębnieniem 

arkuszy grafenowych w 2004 r., Systemy dwuwymiarowe zrealizowano eksperymentalnie, czyniąc 

grubość Lz tak małą, że energia π2h2/2mL2
z stała się znacznie większa niż wszystkie inne dostępne 

energie. W tym przypadku mamy gwarancję, że cząstki pozostaną w stanie nz = 1 i nie będą 

podekscytowane wyższymi liczbami kwantowymi nz. Dlatego fizycznie jest regulowane wyłącznie przez 

zachowanie w płaszczyźnie-xy układu, tj. nx i ny liczb kwantowych. Chociaż założyliśmy, że rozpatrywana 

objętość została podana przez V = LxLyLz, obliczenie D(E) pokazane powyżej staje się coraz bardziej 

poprawne, nawet dla geometrii o innej objętości, gdy V rośnie w wielkości. Co więcej, nasze powyższe 

obliczenia nie uwzględniają stopnia swobody obrotu (istotnego dla np. elektronów). W dalszej części 

powrócimy do tego, czym jest spin, dla czytelników nieobeznanych z tą koncepcją. Na razie po prostu 



wspominamy, że jeśli wziąć pod uwagę spin, po prostu mnoży się gęstość stanów D (E) przez liczbę 

dostępnych stanów spinowych dla cząstki. 

Wpływ różnych warunków brzegowych 

Często spotykamy się z periodycznymi warunkami brzegowymi w literaturze, a zatem wyjaśniamy 

konsekwencje używania ich zamiast twardych warunków brzegowych (co oznacza, że funkcja falowa 

zanika na krawędzi systemu). Aby zilustrować ten punkt, należy wziąć pod uwagę prostotę 

jednowymiarowej cząstki w scenariuszu pudełkowym. Ponieważ potencjał jest przyjmowany jako 

nieskończenie wysoki przy x < 0 i x > L, funkcja falowa musi spełniać ψ(x = 0) =ψ (x = L) = 0. Dla wolnej 

cząstki w pudełku łatwo jest pokazać że zniknięcie? na krawędziach prowadzi do warunku kwantyzacji 

k = πn/L, n = 1,2,3… 

dla wektora fali  k funkcji falowej, która brzmi ψ = √2/Lsin(kx). 

Matematycznie, ujemne wartości n również powinny być dozwolone, ponieważ jeśli sin (kx) = 0, wtedy 

wyraźnie sin(-kx) = 0 ,również. Jednak ujemne wartości k zmieniają się tylko ψ z ogólnym 

współczynnikiem (-1), a zatem fizycznie odpowiada temu samemu stanowi, ponieważ |ψ|2 pozostaje 

niezmieniony. Dlatego tylko dodatnie liczby całkowite n pojawiają się w powyższym warunku 

kwantyzacji. Innym sposobem myślenia jest to, że sin(kx) = (eikx + e-ikx)/2i pokazuje, że ujemne wartości 

n (a tym samym k) już pojawiają się w funkcji fali. To, co jest używane częściej niż twarde warunki 

brzegowe, nawet jeśli chodzi o układy skończone, to tak zwane okresowe warunki brzegowe. Oznacza 

to, że jeden wymaga, aby funkcja falowa spełniała warunki  ψ(x = 0) = ψ (x = L). Ponieważ czyta się 

ogólne rozwiązanie funkcji falowej dla cząstki swobodnej (tak jak w przypadku cząstek w pudełku) 

ψ= Aeikx + Be-ikx  

narzuca to warunek  

 

Zauważ, jak napisaliśmy rozwiązanie z e±ikx zamiast sin i cos, co jest w pełni dozwolone, ponieważ sin 

cos są liniowymi kombinacjami e±ikx. Główna różnica między równaniami jest taka, że teraz 

dopuszczalne są również wartości ujemne n. Dlaczego to się dzieje? Chodzi o to, że ponieważ A i B są 

dowolnymi złożonymi współczynnikami [w przeciwieństwie do przypadku "cząstka w pudełku", gdzie 

ψ(x = 0) wymusza A = -B], nowe ψ i |ψ |2 otrzymuje się, gdy k→ (-k) w przeciwieństwie do scenariusza 

"cząstka w pudełku" z twardymi ścianami. Istnieje wówczas dwa razy więcej rozwiązań (od wersji plus, 

ponieważ n = 0 również daje wartość ψ ≠ 0) w przypadku okresowego warunku brzegowego w 

porównaniu z przypadkiem cząstki "ściana w pudełku". Co więcej, okresowe warunki brzegowe (PBC) 

pozwalają nam opisywać fale rozchodzące się zarówno w kierunku dodatnim, jak i ujemnym, o różnej 

wadze A i B, w przeciwieństwie do przypadku cząstek w pudełku, który pozwala tylko na fale stojące, 

które są równoważne falom przeciwdziałającym propagacji  e±ikx z równą wagą. Wybranie A = -B w 

przypadku PBC odtwarza oczywiście twardą obudowę. Bardzo dobrze - ale jeśli mamy teraz izolowany 

system, czy nie powinniśmy nadal używać warunków ścianek twardych, aby były dokładne? Z 

pewnością funkcja falowa musi zniknąć na krawędziach próżni. Ściśle mówiąc, tak. Istnieją jednak co 

najmniej dwa powody, dla których warto stosować okresowe warunki brzegowe: 

• Zwykle materiał nie istnieje w izolacji, ale jest raczej podłączony do innego rodzaju materiału. W tym 

przypadku chcemy móc opisać możliwość rozprzestrzeniania się elektronów w dowolnym kierunku, 



który jest realizowany za pomocą PBC. Zauważ, że nawet jeśli używamy PBC zamiast twardych 

warunków brzegowych, wciąż możemy policzyć liczbę trybów elektronowych k. 

• Nawet jeśli materiał istnieje w ścisłej izolacji, nie należy oczekiwać, że warunki brzegowe wpłyną na 

fizykę zasadniczo w dużej części materiału (z dala od granic), jeśli materiał jest wystarczająco duży. W 

takim przypadku nie powinno mieć znaczenia, jakich warunków brzegowych używamy, i możemy użyć 

tej, która jest wygodniejsza, jak na przykład PBC. 

Najsilniejszy argument jest pierwszy. Jeśli na przykład interesuje nas omawianie transportu w 

skończonym systemie, jasne jest, że musimy umieć opisywać rozprzestrzeniające się elektrony w 

różnych kierunkach. Mimo to należy zastosować twardą ścianę, jeśli chcemy zidentyfikować tryby 

krawędzi systemu wyższego rzędu, który jest naprawdę zakończony przez próżnię. Podsumowując, 

użycie okresowych warunków brzegowych dla układu w objętości V pozwala nam scharakteryzować 

cząstki w systemie z dobrze zdefiniowanym pędem. To z kolei oznacza, że możemy opisać cząstki 

propagujące się w różnych kierunkach w układzie, co jest istotne np. Dla opisujący ruch elektronu w 

metalu. Należy również zauważyć, że gęstość stanów D(E) uzyskanych przy użyciu PBC jest w 

rzeczywistości taka sama jak w przypadku warunków twardej ściany. Zachęcam czytelnika, aby 

spróbował to udowodnić, stosując tę samą procedurę, co w przypadku twardej obudowy ściennej! 

Powinieneś odkryć, że liczba stanów w dodatnim oktencie z energią mniejszą niż E jest w przypadku 

PBC 1/8 tego, co znaleźliśmy w przypadku twardej ściany. Jednocześnie w przypadku PBC dopuszcza 

się ujemne liczby całkowite dla nj, co daje nam dodatkowy czynnik 23 = 8, który anuluje 1/8, tak, że 

gęstość stanów jest taka sama 

B. Oscylator harmoniczny 

Trójwymiarowy oscylator harmoniczny, który pozwala nam być anizotropowy (co oznacza, że może 

mieć różne stałe sprężystości w różnych kierunkach przestrzennych), ma operatora Hamiltona: 

 

Tutaj ωj jest częstotliwością związaną z kierunkiem przestrzennym xj (j = 1, 2, 3 gdzie x1 = x, x2 = y, x3 = 

z). Ponieważ nie ma sprzężenia między różnymi współrzędnymi przestrzennymi xj w równaniu), ruch w 

każdym kierunku powinien być niezależny od ruchu w innych kierunkach. Ponieważ równanie można 

zapisać jako sumę trzech niezależnych wyrazów 

 

niezależny od czasu SE jest rozdzielny. Podobnie jak w przypadku cząstki w pudełku, 

oznacza to funkcję falową 

 

rozwiązuje równanie, w którym ψj spełnia 

 



W tym momencie możemy po prostu ponownie użyć już uzyskanego wyniku dla jednowymiarowego 

oscylatora harmonicznego, w którym my wiemy 

 

tak aby stała się całkowita wartość własna energii 

 

W poprzedniej części, w którym szczegółowo omówiliśmy model oscylatora harmonicznego, 

wspomnieliśmy, że oscylator harmoniczny jest odpowiednim modelem dla dużej ilości pozornie 

odmiennych systemów fizycznych. Obecne uogólnienie oscylatora harmonicznego na 3D jest na 

przykład istotne zarówno dla pola elektromagnetycznego, jak i skwantyzowanych drgań sieci w 

kryształach, które zawierają materiały. W szczególnym przypadku, w którym wszystkie częstotliwości 

własne są równe, ωj = ω, Mówimy, że system jest izotropowy (zachowuje się tak samo we wszystkich 

kierunkach przestrzennych). Wartość własna systemu staje się wtedy E = (N + 3/2)hω gdzie N = nx + ny 

+ nz. Podczas gdy stan podłoża E0 nie jest zdegenerowany, są stany wzbudzone , ponieważ dana 

skończona wartość N może być uzyskana na kilka różnych sposobów przez połączenie {nx, ny, nz} w 

odpowiedni sposób. Należy tu zwrócić uwagę na to, że degeneracji wynikającej z zachowań 

izotropowych towarzyszy fakt, że operator Hamiltona  uzyskuje symetrię, mianowicie symetrię 

obrotową. Można to zauważyć, ponieważ potencjał przyjmuje postać V(r) = 1/2mωr2, który jest 

niezmienny w obrocie, ponieważ zależy tylko od bezwzględnej wartości | r |(r2 = | r |2). Obserwacja, 

że symetrie i degeneracje są blisko spokrewnione, nie jest przypadkowa i powrócimy do tej kwestii 

później. 

C. Potencjały 2D o współrzędnych biegunowych 

Do tej pory używaliśmy kartezjańskich współrzędnych w naszym traktowaniu wszystkich systemów. 

Zwracamy teraz uwagę na współrzędne biegunowe, używając współrzędnych (r,φ) zamiast (x, y), nie 

tylko ze względu na wartość pedagogiczną, ale także jako prekursora dla naszego traktowania 

istotnego przypadku obrotowo-symetrycznego systemu 3D . Naszym punktem wyjścia jest potencjał V 

(r), który jest obrotowo symetryczny, co oznacza, że zależy on tylko od wielkości r = | r |. Dlatego V (r) 

= V (r) i SE to: 

 

W tym przypadku użyliśmy M dla masy cząstek zamiast m, ponieważ ten ostatni symbol będzie 

używany dla liczby kwantowej związanej z momentem pędu. Ponadto użyliśmy notacji skróconej  

𝜕j ≡ 𝜕/ 𝜕j i 𝜕j
2 = 𝜕2/ 𝜕j

2   

z j  = r, φ. Na koniec wykorzystaliśmy fakt, że operator Laplace ∇2 w 2D i używający współrzędnych 

biegunowych to: 

 

Równanie powyżej tego to rozdzielne równanie. Pozostaje to ćwiczeniem dla czytelnika, aby wykazać, 

że podczas ustawiania 



 

w równaniu 

 

, równanie można zmienić w następujący sposób: 

 

Chociaż R i Φ zależą tylko od jednej zmiennej, trzymamy się z krótką notacją 𝜕j  dla zwięzłości. Ponieważ 

lewa strona powyższego równania zależy tylko od r, natomiast prawa strona zależy tylko od φ, Obie 

strony muszą być równe stałej. Nazywamy ten stały m2. Równanie dla części kątowej Φ funkcji falowej 

ψ następnie ma formę - 

 

który ma rozwiązanie 

 

To rozwiązanie daje nam informację o tym, jakie wartości m może przyjąć. Zastanów się, że φ i φ + 2π 

musi odpowiadać temu samemu kątowi fizycznemu, ponieważ 2π przesunięcia kąta powoduje 

przywrócenie wektora położenia do jego pierwotnego położenia. Zatem m musi być liczbą całkowitą, 

aby zapewnić, że Φ(φ) = Φ (φ + 2π). Ustaliliśmy następnie, że całkowita funkcja falowa ma postać 

 

gdzie R(r) musi spełniać następujące równanie 

 

Jego konkretne rozwiązanie zależy od kształtu V(r). Powrócimy do tego typu równania później. 

VI. KWANTYZACJA SPINÓW I MOMENTÓW PĘDU 

Powinieneś: 

• Wiedzieć, jak radzić sobie z kwantowaniem orbitujących operatorów momentów pędu i 

przynależności do relacji komutacji 

• Zrozumieć, jak dojść do skwantyzowanych wartości własnych energii z potencjału kulombowskiego. 

• Potrafi wyjaśnić właściwości uogólnionych operatorów momentów pędu w mechanice kwantowej, 

w w szczególności operator spinu. 

Z  mechaniki klasycznej wiemy, że moment pędu jest ważną wielkością, która jest zachowywana zawsze 



cząstka porusza się w centralnym potencjale V (r) = V (r). Zobaczymy teraz, jak ten wynik ma również 

wartość kwantową mechanicznie, co oznacza, że wartości własne związane z operatorem dla momentu 

pędu będą miały kluczowe znaczenie aby opisać stany kwantowe. 

A. Orbitalny moment pędu 

Klasycznie wiemy, że moment pędu cząstki w pozycji r z p pędu względem centrum układu 

współrzędnych jest zdefiniowane jako 

L = r × p. 

W związku z tym operatory mechaniki kwantowej dla każdego ze składników Lj są uzyskiwane za 

pośrednictwem naszej zwykłej receptury i   dla j = x, y, z: L 

 

Łatwo jest sprawdzić, czy wszystkie te operatory są hermitowskie (spróbuj), ponieważ powinny 

odpowiadać fizycznie obserwowanym wartościom:   . . Teraz, traktując operatorów pozycji i 

pędu we wczesnych częściachi, stwierdziliśmy, że nie komutowały: . W konsekwencji, nie 

mogliby oni ostro zdefiniować wartości własnych jednocześnie zgodnie z zasadą nieoznaczoności 

Heisenberga ΔxΔpx ≥ h/2. A co z komponentami momentu pędu? Czy mogą mieć ostro zdefiniowane 

wartości jednocześnie? Robiąc wielokrotne użycie  (i podobnie dla y i z) wynika z definicji 

w równania ,że: 

 

W ten sam sposób można znaleźć dla innych komutatorów, że   i . 

Zwróć uwagę, w jaki sposób możemy uzyskać różne komutatory od siebie poprzez cykliczną permutację 

zmiennych. Możemy również pokazać, że operator dla wielkości kwadratowej całkowitego momentu 

pędu, L2 i jednego ze składowych momentu pędu Lj dojedzie (spróbuj to pokazać): 

 

za pomocą relacji w równaniu!] To samo dotyczy    . Dlatego też dochodzimy 

do tego ,że 

• Dwa kartezjańskie komponenty momentu pędu nie mogą mieć ostro zdefiniowanych wartości 

jednocześnie. 

• Jeden składnik momentu pędu i wielkość kwadratu momentu pędu mogą mieć ostro określone 

wartości jednocześnie. 

Mając to na uwadze, powinniśmy być w stanie zidentyfikować równoczesne funkcje własne dla  

. Wybieramy  zamiast  lub  po prostu przez konwencję: z-składnik nie jest wyjątkowy w 

porównaniu do innych z jakiegokolwiek powodu. Przed uzyskaniem wspólnego zestawu funkcji 

własnych (które muszą istnieć od czasu, gdy  i  komutują), zamiast tego wyrażamy operatory 



momentu pędu w sferycznych współrzędnych. Jest to wygodniejsze, ponieważ obroty są łatwiejsze w 

posługiwaniu się kątami niż współrzędne kartezjańskie. Znaleźliśmy powyżej 

 

ponieważ x = r sinθcosθ, y = r sinθsinθ, i z = r cosθ, stwierdzamy, że  

 

ponieważ φ nie zależy od z(tanφ =  y/x). Możemy wyrażać 𝜕x i 𝜕y pod względem współrzędnych 

sferycznych i odpowiednich pochodnych po tej samej trasie i wstawiać wyniki do równania stanowi: 

 

Używając  

 

, identyfikujemy również: 

 

Po ustaleniu, czym są operatorzy orbitalnych momentów pędu (określamy "orbitalny", aby odróżnić 

ich od wewnętrznego operatora momentu pędu, który wkrótce przedstawimy, mianowicie spin), 

możemy teraz omówić ich funkcje własne.  

Dla  wynika, że równanie wartości własnej  

 

jest spełniony przez Φ(φ) = eimφ . Ponieważ postęp z φ przez 2π powinien wylądować nam dokładnie w 

tym samym punkcie fizycznym, m musi być liczbą całkowitą, aby to zapewnić? Φ(φ) =Φ (φ + 2π). 

Zauważ, że jest to dokładnie ta sama właściwość i funkcja własna, które omówiliśmy dla rotacyjnie 

symetrycznego potencjału w 2D w poprzednim rozdziale. Nie jest to zbieg okoliczności: obrotowy 

potencjał symetryczny w 2D (powiedzmy, płaszczyźnie xy) powoduje, że moment pędu wzdłuż 

kierunku z jest zachowany. Dlatego też funkcja własna takiego systemu powinna być stanem własnym 

 z dobrze określona wartość własna. Ponieważ  działa tylko na φ, a  nie?θ, Wynika stąd, że 

wspólny zestaw funkcji własnych dla  i  musi mieć formę ogólną: 

 



Napiszmy zatem problem wartości własnej dla  jako: 

 

Powodem, dla którego napisaliśmy wartość własną jako λh2, a nie po prostu stałą c, jest to, że L2 ma 

wymiar  h2. W ten sposób, λ ma gwarantowaną bezwymiarową liczbę kwantową, daje nam równanie, 

które określa Φ(θ) 

 

Wprowadzamy pomocniczą ilość X ≡ cosθ i przepisać równanie jako 

 

Aby rozwiązać to równanie, korzystamy z wielomianów Legendre'a. Równanie różniczkowe 

 

który jest uzyskany przez ustawienie m ≡ 0 w równaniu. Jest znany jako równanie różniczkowe 

Legendre'a. Chociaż można go rozwiązać matematycznie dla dowolnych wartości λ, to ma on tylko 

fizycznie akceptowalne rozwiązanie dla określonych, dyskretnych wartości λ. Aby zbadać to dalej, 

rozwijamy Θ w potęgach X (ta sama strategia, której użyliśmy w problemie harmonicznego  oscylatora): 

 

Podłączając to do powyższego równania dostajemy wzór rekurencji dla współczynników (ponownie, 

podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego): 

 

Aby uzyskać fizycznie akceptowalne funkcje falowe, musimy to zapewnić ,że Θ nie jest zbieżna. 

Potencjalny problem powstaje, gdy X = 1 (odpowiadający θ = 0), w którym to przypadku mamy

 

Dla dużych n jednak to wynika z równania , że an + 2/an →  1 co z kolei oznacza to ,że  

 

nie ma zagwarantowanej zbieżności (to samo dzieje się np. Dla rozbieżnych harmonicznych szereg  

 

gdzie an = 1 / n). Jesteśmy zmuszeni wybrać λ w równaniu,  aby szereg została obcięty (zatrzymany) w 

pewnym momencie. Tak się dzieje, gdy 



λ = l(l + 1), l = 0, 1, 2, 3,. . . 

Kiedy l jest liczbą nieparzystą, szeregi z nieparzystymi potęgami i X zakończy się z Xl jako końcowym 

wyrazem . Do tego, żądamy, aby a0 = 0, ponieważ równomierne potęgi X nie są obcięte. Podobnie, gdy 

l jest liczbą parzystą, żądamy, aby a1 = 0. Ta procedura zapewnia, że otrzymujemy fizycznie 

dopuszczalne rozwiązania równania), które zbiegają się dla dowolnego X, i że te rozwiązania są 

wielomianami stopnia l. Kiedy rozwiązania są znormalizowane, tak aby wartość  rozwiązanie w X = 1 

wynosi 1, rozwiązanie jest określane jako wielomian Legendre'a Pl (X) stopnia l: 

Pl (X = 1) = Pl (θ = 0) = 1 

Odtąd będziemy trzymać się zapisu Pl zamiast rozwiązania, a nie używać Θ Użyteczną właściwością jest 

to 

Pl (-X) = (-1)l Pl (X). 

Do tej pory jednak rozważaliśmy tylko specjalny przypadek m = 0. W celu rozwiązania pierwotnego 

równania wartości własnej  dla m ≠ 0, różniczkujemy równanie  m razy (stosując notację P  dla 

rozwiązania, a nie Θ, jak wymienione wcześniej) i uzyskać: 

 

Porównując to do równania pokazuje, że znaleźliśmy rozwiązanie. Mianowicie funkcja  

 

jest rozwiązaniem dla arbitralnego m (wliczając m = 0) 

Podczas traktowania przypadku m = 0 ważnym problemem było to, że chcieliśmy uzyskać rozwiązania, 

które byłyby fizycznie akceptowalne (nie rozbieżne). To samo dotyczy: nie interesuje nas tylko 

matematyczne rozwiązanie, ale tylko te rozwiązania, które można znormalizować, ponieważ 

rozwiązanie określa kwantowe działanie falowe. Od zakresu wartości, które | X | może wziąć kłamstwa 

w obrębie [0, 1], jasne jest, że powyższe równanie jest fizycznie akceptowalnym rozwiązaniem dla 

dowolnego X, ponieważ Pm
l (X) jest skończony dla | X | ≤  1. Ponadto, ponieważ Pl(X) jest wielomianem 

l-tego stopnia Pm
l (X) może być skończone, gdy m ≤ l ze względu na różniczkowanie 𝜕m

xPl(X). Funkcje Pl 

(X) są wielomianami Legendre'a, natomiast funkcje Pm
l (X) są znane jako powiązane wielomiany 

Legendre’a. Wynika to jasno z równania.  

 

że od pojawienia się tylko m2, relacja  

 

jest spełniona. Pierwsze kilka skojarzonych wielomianów Legendre'a: 

 

a ich parzystość [zachowana pod transformacją X → (-X)] to: 



 

Czytelnik jest zachęcany, aby spróbować pokazać to z własności parzystości Pl (X), o której mówiliśmy 

wcześniej, i z tego, w jaki sposób uzyskaliśmy równanie Pm
l(X) w pierwszej kolejności. Podsumujmy 

nasze traktowanie wspólnego zestawu funkcji własnych dla i  do tej pory. Odkryliśmy, że funkcje 

Ylm(θ,φ), które są iloczynami eimφ i Pm
l (cosθ), są funkcjami własnymi  i  

należące wartości własne: 

Kiedy Ylm są znormalizowane do jedności po całkowaniu na wszystkich kątach przestrzennych: 

 

są one określane jako harmoniczne. Pełna forma Ylm to: 

 

gdzie tm można dowolnie wybierać jako +1 lub -1. Zwykle jeden ustawia tm = 1 dla m ≤ 0 i tm = (-1)m dla 

m ≥ 0. Wspominamy również o właściwościach parzystości Ylm, ponieważ są one często przydatne 

podczas całkowania. Inwersja ma wpływ, że r → -r, który we współrzędnych sferycznych jest 

równoważny z r→ r,θ → π - θ,  i φ → φ + π. W związku z tym, eimφ → (-1)meimφ i X = cosθ   → -X co 

oznacza, że  

 

Parzystość sferycznych harmonicznych jest więc określona wyłącznie przez liczbę kwantową l. 

Parzystość jest parzysta dla nieparzystej l, a nawet dla parzystego l. Należy zauważyć, że często w 

literaturze używa się liter, aby klasyfikować sferyczne harmoniczne, a nie ich liczbę kwantową l. W 

szczególności używamy 

• s dla l = 0 

• p dla l = 1 

• d dla l = 2 

• f dla l = 3 

i tak dalej. Źródłem tej nomenklatury jest charakterystyka pewnych grup linii widmowych 

analizowanych pod koniec XIX wieku, gdzie na przykład s oznacza "sharp", a p - principal. Niektóre 

specyficzne wyrażenia dla sferycznych harmonicznych są następujące: 

 



Zwróć uwagę, że s-komponent Y00 jest niezmiennie rotacyjny, ponieważ jest niezależny od obu θ i φ. 

Harmoniczne sferyczne tworzą kompletny zestaw ortonormalny, co oznacza, że dowolna funkcja g 

(θ,φ) Istniejąca na powierzchni kuli może zostać rozszerzona na te (właściwość często wykorzystywaną 

w fizyce): 

 

gdzie cml są współczynnikami ekspansji. Właściwość ortonormalności wyrażana jest w standardowy 

sposób: 

 

B. Potencjał centralny i zastosowanie do potencjału kulombowskiego 

Wcześniej widzieliśmy, że funkcje własne dla dwuwymiarowo symetrycznego potencjału są 

proporcjonalne do eimφ, które, jak wiemy, jest funkcją elektronową dla . Ma to sens, ponieważ Lz jest 

wartością konserwatywną dla układu, który jest obrotowo symetryczny wokół osi z. Teraz rozszerzamy 

te rozważania na 3D, a także przyglądamy się potencjałowi Coulomba jako swoistemu przykładowi. 

Masa m poruszająca się w sferycznie symetrycznym potencjale V(r) = V(r) ma operatora Hamiltona: 

 

Przedstawienie współrzędnych sferycznych i zastosowanie definicji  w równaniu, można to zapisać 

jako: 

 

Terminy związane z energią kinetyczną cząstki opisują zatem zarówno ruch w kierunku promieniowym, 

jak i obroty, przy czym ten ostatni dokładnie opisuje termin ∝ . W obliczu operatora Hamiltona, 

jedną z pierwszych rzeczy, które warto zauważyć, jest to, że inne operatory odpowiadają ilościom 

fizycznym, które do niego przemawiają. W tym przypadku jasne jest, że  komutuje z  , ponieważ 

 zależy od  i  komutuje sam ze sobą. Co więcej, w poprzedniej sekcji wykazaliśmy, że wszystkie 

komponenty momentu pędu są ogólnie dostępne dla . Dzięki temu możemy stwierdzić, że  i Lj (j 

= x, y, z) są zachowanymi wielkościami i że istnieje zestaw wspólnych funkcji własnych dla (i) energii, 

(ii) kwadratu całkowitego momentu pędu i (iii) jednego ze składników momentu pędu 

(konwencjonalnie wybranego jako Lz). Udowodniliśmy w poprzedniej sekcji, że Ylm (θ,φ) Są funkcjami 

własnymi dla  i , co oznacza, że wspólny zestaw funkcji własnych dla tych operatorów i  musi 

mieć postać: 

 

Używając tego L2Y = l (l + 1)h2Y, wstawienie równania do  daje 



 

Co godne uwagi, możemy zapisać to równanie jako zwykły jednowymiarowy SE dla cząstki poruszającej 

się w efektywnym potencjale Veff. Odbywa się to poprzez wprowadzenie u (R) = rR (r) i 

 

w takim przypadku równanie przyjmuje formę: 

 

Widzimy, że efektywny potencjalny Veff składa się z pierwotnego potencjału i tak zwanego 

odśrodkowego terminu l(l + 1)h2/2mr2. Szkic Veff poniżej [gdzie V(r) jest potencjałem atrakcyjnym] 

pokazuje, że efektem terminu wirowania jest generalnie mniejsze wartości r mniej dostępne dla 

cząstki, gdy l≠0. W wielu przypadkach Veff nabywa minimum o skończonej wartości r = r0 (nie pokazano 

na rysunku). 

 

Aby określić pełną funkcję falową ψ(r,θ,φ) dla sferycznie symetrycznego potencjału, jedynym 

pozostałym zadaniem jest rozwiązanie równania powyżej dla u(r) dla r ≥ 0, ponieważ daje nam to R (r), 

który przechodzi w równanie (już określiliśmy Ylm). Zanim spróbujemy rozwiązać równanie, zróbmy 

kilka uwag dotyczące tego, jak u(r) powinno się zachowywać w różnych granicach. Po pierwsze, 

oczywiste jest, że u (r = 0) musi zniknąć, a powodem jest to, że inaczej R (r) = u (r) / r będzie rozbieżne 

jako r → 0. Po drugie, rozważyć limit asymptotyczny r→ ∞ Zakładając, że potencjał spełnia V (r→ ∞) 

→ 0 (tak jak robią to praktycznie wszystkie potencjalne potencjały), równanie dla u zmniejsza się do 

 

gdzie ‘ oznacza różniczkowanie w odniesieniu do r. Każdy stan związany z E <0 następnie wykładniczy 

zanikiem do zera w następujący sposób 

 



gdzie κ = √2m|E|/h2. Kolejny ważny przypadek ma miejsce, gdy potencjał V (r) rozchodzi się wolniej niż 

1/r2, w którym to przypadku termin odśrodkowy będzie dominował, gdy r → 0. Równanie dla ciebie 

przyjmuje postać:  

 

który ma fizycznie akceptowalne rozwiązanie u(r) ⋍ rl + 1. Dlatego zakładając, że potencjał wirowy 

dominuje jako r → 0, mamy R(r) ∝ rl dla r → 0. Rozpoczynając od sferycznie symetrycznego potencjału 

w 3D, udało nam się zredukować problem do rozwiązania problemu jednowymiarowego (z r jako 

współrzędną) z efektywnym potencjałem Veff(r). Obecnie rozważamy konkretnie potencjał 

kulombowski jako najważniejsze zastosowanie tego problemu. Oddziaływanie elektrostatyczne między 

cząstką o ładunku Ze, pozycja w punkcie początkowym naszego układu współrzędnych, a poruszającym 

się elektronem z ładunkiem -e, to: 

 

Rozpoczniemy od skupienia się na stanach związanych, które w ten sposób mają ujemną energię E < 0. 

Ważne jest, aby zauważyć, że termin "stan związany" ogólnie odnosi się do stanu, który ma mniej 

energii niż asymptotyczna wartość energii potencjalnej. W naszym przypadku ta asymptotyczna 

wartość wynosi zero, a zatem stan związany ma wartość E < 0. Nie ma nic dziwnego w tym, że energia 

jest ujemna, ponieważ zawsze możemy wybrać poziom odniesienia energii, jak nam się podoba. Należy 

zauważyć, że poza przypuszczalnie dyskretnym widmem stanu wiązanego, znajdziemy również ciągłe 

spektrum energii E ≥ 0 odpowiada cząstkom o zbyt dużej energii, które można związać potencjałem. 

Ciągła część widma będzie miała znaczenie przy omawianiu rozpraszania naładowanych cząstek na 

siebie nawzajem. Równanie radialne, które należy rozwiązać w konkretnym przypadku równania 

kulombowskiego, brzmi: 

 

Możemy przynieść to równanie do wygodniejszej formy, wprowadzając ilość pomocniczą 

 

i dzielimy równanie na -4e: 

 

Tutaj wprowadziliśmy ilość: 

 

Okazuje się, że metoda użyta do identyfikacji wartości własnych energii w przypadku oscylatora 

harmonicznego jest bardzo przydatna, ponieważ możemy tu zastosować dokładnie tę samą strategię. 



Zaczynamy od rozważenia zachowania się u (ρ) w przypadku dużych odległości  ρ , w takim przypadku 

równania  zmniejsza się do 

 

Istnieją dwa rozwiązania: u = e±ρ/2. Jednak tylko rozwiązanie e-ρ/2 jest fizycznie akceptowalne, ponieważ 

inne są rozbieżne jeśli ρ → ∞ . Dlatego możemy teraz ustawić 

 

gdzie v(ρ) powinien być wielomianem całkowicie zdominowanym przez e-ρ/2 dla dużych ρ. Wstawianie 

równiania do równania   

 

 daje nam równanie dla v(ρ): 

 

Ponieważ v musi być zbieżnym wielomianem, rozwijamy go w ρ:  

 

Zwróć uwagę, jak najniższa kolejność ρ to l + 1 zamiast zera, powodem jest to, że już wcześniej 

stwierdziliśmy, że u(r) ≃  rl+1 jako r → 0. Wstawianie naszej ekspansji do równania zapewnia

 

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego, jest to równoważne równaniu rekursji dla 

współczynników {ck}, ponieważ współczynnik przed każdym rzędem ρ muszą zanikąć, aby spełnić 

równanie. Z równania, otrzymujemy:  

 

tak, że pełne rozwiązanie v(ρ) można zapisać jako: 

 

Konieczność obcinania tego szeregu można zauważyć, zauważając, że dla dużego k wynika z równania  

,że  ck/ck-1 ≃ 1 / k. Jest to ten sam stosunek pomiędzy dwoma kolejnymi współczynnikami, jak w 

przypadku rozszerzenia serii eρ dla dużych k. Zachowanie asymptotyczne dla dużych ρ, gdzie duże 

wartości k są najbardziej istotne, byłoby wówczas v(ρ) = eρe-ρ/2 = eρ/2, które odbiegają i dlatego nie są 

akceptowane. Dlatego musimy wybrać λ  jako liczbę całkowitą podajemy n, który jest większy lub 

równy l + 1 w celu obcięcia szeregu w równaniu jak widać na podstawie współczynników. Na przykład 

jeśli wybierzemy  



λ = l + 1 + j,  

gdzie j = 0, 1, 2,. . ., wynika  z równania,  że cj + 1 = 0. Najmniejsza wartość dostępna dla n wynosi 1, więc 

l ≤ n - 1.  

Wracając do definicji λ w równaniu  , widzimy, że kryterium, że λ = n daje nam warunek kwantyzacji 

dla energii E: 

 

Ponieważ n, która jest znana jako główna liczba kwantowa, może przyjąć dowolną wartość spośród 

liczb naturalnych, istnieje nieskończenie wiele stanów związanych. Zwróć uwagę, że poziomy energii 

zależą tylko od n, a nie np. o liczbach kwantowych l im związanych z momentem pędu. Liczba 

dyskretnych, dostępnych stanów energetycznych rośnie, gdy zbliżamy się do E = 0 (patrz rysunek). 

Widmo kulombowskie dla wodoru 

 

Innym popularnym sposobem zapisu skwantyzowanych energii stanu związanego naładowanej cząstki 

w potencjale kulombowskim to 

  

Tutaj, me  jest masą elektronów, podczas gdy 

 

jest promieniem Bohra, który jest wygodną skalą długości do pracy z (na przykład normalizacją długości 

przeciw) w fizyce atomowej. Wprowadziliśmy również stałą drobnej struktury w równaniu: 



 

Zauważyliśmy wcześniej, że poziomy energii w równaniu zależy tylko od głównej liczby kwantowej n, 

co oznacza, że istnieje duża degeneracja związana z każdą własną energią. Dla określonej wartości n, 

wiemy, że l przyjmuje wartości l = 0, 1, 2,. . . n-1. Ponadto dla każdej wartości l istnieją (2l + 1) możliwe 

wartości liczby kwantowej skojarzone ze składową z momentu pędu. Całkowita degeneracja dla danej 

wartości własnej En jest wtedy gn gdzie: 

 

Po zidentyfikowaniu wartości własnych potencjału Coulomb, możemy teraz zwrócić naszą uwagę na 

funkcje własne. W naszym powyższym traktowaniu doszliśmy do wniosku, że promieniowe funkcje 

własne muszą mieć postać: 

 

(gdzie m jest masą cząstki), a M(ρ) Jest wielomianem stopnia n-1 -1. Ta ostatnia jest określona przez M 

 

gdzie współczynniki rozszerzalności są określane przez  

 

w efekcie równania gdzie mamy ustawione λ = n, aby skrócić sereg i zapewnić zbieżność. Tylko jeden 

współczynnik, a mianowicie pierwszy (c0), pozostaje nieokreślony poprzez powyższy wzór rekursji. 

Jednak c0 można określić na podstawie normalizacji: 

 

Korzystając z powyższych równań, stwierdzamy, że: 

 

i tak dalej. Skoro możemy przepisać ρ tak jak ρ = 2r/na z a = a0me/Zm, potwierdzamy powyższą uwagę, 

że a0 to naturalna skala długości charakteryzująca przestrzenny zasięg działania fal. Podkreślamy to 

również ,że ρ zależy od n, co oznacza ,że ρ jest inny dla każdego Rnl w równaniu. 

Zastosowanie do układów dwuskładnikowych 

Mogłoby się wydawać, że nasza obecna obróbka cząstki poruszającej się w potencjale kulombowskim 

może być bezpośrednio zastosowana do atomu wodoru, opisując interakcję elektron-proton. Jednak 



ściśle rzecz biorąc, rdzeń atomowy niekoniecznie pozostaje w spoczynku, podczas gdy elektron porusza 

się: zależy od względnej masy dwóch składników. Niemniej jednak, z mechaniki klasycznej wiemy, że 

możemy zredukować problem dwuskładnikowy z interakcjami centralnymi (w zależności tylko | r | = 

r) od skutecznego problemu jednego ciała. Co ciekawe, nawet jeśli interakcja nie ma charakteru 

centralnego, problem dwóch ciał może zostać zredukowany do dwóch niezwiązanych z jednym 

problemem problemów. Odbywa się to w następujący sposób. Rozważ klasyczny hamiltonian dla 

dwóch cząstek o masie m1 i m2, które wchodzą w interakcję z potencjałem V (r) (niekoniecznie 

obrotowo symetrycznym): 

 

Przedstawmy współrzędną środka masy R i relatywną współrzędną r: 

 

Aby znaleźć mechanikę kwantowo-mechaniczną Hamiltona pod względem tych współrzędnych, 

stosujemy się do zwykłej recepty na identyfikację klasycznego hamiltonisty, a następnie puszczenie 

 i  Używając tego 

 

 

możemy przepisać równanie 

 

Tutaj wprowadziliśmy masę CM M = m1 + m2, zredukowaną masę m = m1m2 / (m1 + m2) i środek pędu 

P i względny p zgodnie z: 

 

Odpowiedni SE dla stanów stacjonarnych uzyskuje się przez wprowadzenie operatorów, jak 

wspomniano powyżej, dzięki czemu: 

 

Chodzi o to, że równanie to rozdzielne równanie, które występuje dokładnie wtedy, gdy mamy dwa 

oddzielone od siebie podsystemy. Można to zauważyć, pisząc 

 

gdzie równanie dla funkcji środka masy funkcji falowej (CM)  ψCM to: 



 

Podobnie, równanie dla funkcji falowej ψrel: 

 

a całkowita energia systemu jest sumą energii związanych z ruchem środka masy (ECM) i względnego 

ruchu (Erel) cząstek: E = ECM + Erel. Wyniki, które uzyskaliśmy w ten sposób, można następnie 

interpretować fizycznie w następujący sposób. Dwuelementowy problem z interakcją V (r1 - r2) jest 

formalnie równoważny dwóm niezależnym problemom z jednym ciałem: jeden dla ruchu środka masy 

i jeden dla względnego ruchu cząstek. Ruch CM to ruch swobodnej cząstki o masie M, natomiast ruch 

względny jest cząstką o masie m poruszającej się w potencjale V(r). 

C. Uogólnione operatory momentu pędu 

Nasze potraktowanie wielkości kwadratu momentu pędu, L2, pokazało, że możliwe wartości własne dla 

mechaniki kwantowej , gdzie l (l + 1)h2, gdzie l = 0, 1, 2,. . .. Podobnie, dozwolone wartości własne 

dla  gdzie mh, gdzie m = -l, -l + 1,. . . l -1, l. Ponieważ nie wszystkie operatory momentu pędu mogą 

być wyrażone jako L = r × p, konieczne jest uogólnienie traktowania podanego wcześniej. To pozwoli 

nam opisać wewnętrzny moment pędu, taki jak spin, który traktujemy w następnej części. Generalny 

operator momentu pędu  w mechanice kwantowej (którego  jest przypadkiem szczególnym) 

określają zasady komutacji spełnione przez jego komponenty: 

 

podczas gdy dwie pozostałe zasady komutacji wynikają z cyklicznej zmiany współrzędnych: x →y, y→ 

z, z→x. Właśnie te relacje komutacyjne, które udowodniliśmy, są ważne dla . Dla zwięzłości notacji 

pomijamy . . zapis dla operatorów poniżej. Należy zauważyć, że stosunek komutacji [J2, Ji] = 0 dla i = x, 

y, z wynika wyłącznie z powyższego zestawu zasad komutacji dla komponentów. Dlatego wiemy z 

naszego poprzedniego traktowania L, że istnieje wspólny zestaw stanów własnych dla J2 i jednego z 

nich elementy, zwykle uważane za Jz. W tej sekcji wprowadzamy nową notację dla stanów własnych, 

która umożliwia zapisanie równań własnych w następujący sposób: 

 

Notacja |j, m>  dla "funkcji falowej" (a dokładniej, stanu) systemu, jest ona spowodowana przez Diraca 

i znana jako notacja bra-ket. Jest on stosowany w ogólnym opracowaniu mechaniki kwantowej 

Używanie funkcji falowych do opisania systemu ma znaczenie tylko dla reprezentacji pozycji 

kwantowej mechanika, a ta reprezentacja jest szczególnym przypadkiem bardziej ogólnej teorii. Dla 

naszych obecnych celów, gdzie główny nacisk kładziony jest na właściwości i kwantowanie operatorów 

momentów obrotowych, zadowolimy się po prostu używaniem obiektu | . . .> aby opisać stan systemu 

pod względem liczb kwantowych j i m. Jakie wartości ogólnie przyjmuje j i m? Kontrola wymiarowa 

równania pokazuje, że j i m muszą być liczbami bezwymiarowymi. Ponieważ kwadrat hermitowskiego 

operatora, J2, musi być liczbą rzeczywistą i nieujemną, wiemy, że j(j +1) ≥ 0. Ponadto możemy ustawić 

j ≥ 0 bez utraty ogólności, ponieważ każda nieujemna liczba może być zapisywana jako j(j +1), gdy j≥ 0. 



Na razie to wszystko, co wiemy o tych liczbach, ale teraz zbadamy, w jaki sposób możemy dowiedzieć 

się więcej. Aby określić dokładne wartości, jakie mogą przyjąć j i m, definiujemy operatory:  

J± = Jx ± iJy  

Ponieważ Jx i Jy komutują z  J2, J± również dkomutuje z J2, ponieważ jest to liniowa kombinacja tego 

pierwszego. Obliczmy również komutator między Jz i J ±, który wkrótce się przyda: 

 [Jz, J±] = ihJy ± i(-ihJx) = ±h(Jx ± iJy) = ±hJ±  

Zbadajmy również wpływ, jaki J± ma na stan | j, m >: 

 

 W efekcie, J±|j, m> jest wektorem własnym dla J2 o tej samej wartości własnej co |j, m> ma. Podobnie, 

stwierdzamy, że 

 

Z poprzednich równań możemy wywnioskować, że J±|j,m?> jest zbiorem wspólnych wektorów 

własnych dla J2 i Jz, ale z innym zestawem wartości własnych dla operatora Jz. W szczególności, m  został 

przesunięty o jedną jednostkę w porównaniu do stanów własnych | j, m >. W szczególności 

pokazaliśmy w równaniu, że: 

 

gdzie c± jest stałą. Operatory J+ i J- uzyskują w ten sposób odpowiednio nazwę operatorów podnoszenia 

i obniżania, ponieważ ich efektem jest podniesienie lub obniżenie wartości m własnego stanu 

własnego. Ich zbiorowe imię to drabina operatorów. Fizycznie uzasadnione jest to, że maksymalna 

wartość, jaką m może przyjąć, powinna być ograniczona przez j, tak jak to stwierdziliśmy w przypadku 

orbitalnego momentu pędu, gdy J = L. Można to zrozumieć, zauważając, że gdy wielkość jest określona 

przez j, jeden z komponenty (np. Jz) nie mogą być dowolnie duże, ale raczej ograniczone przez 

dokładnie wielkość całkowitego wektora. Rzeczywiście, można pokazać formalnie (spróbuj!), Że dla 

danej wartości liczby kwantowej j, dopuszczalne wartości dla m to:  

 

podczas gdy dozwolone wartości dla j to: 

 

Wyniki te są zgodne z naszym traktowaniem szczególnego przypadku, w którym J jest orbitującym 

momentem pędu L = r × p. W tym przypadku uznano, że liczba kwantowa l (odpowiadająca j powyżej) 

przyjmuje wartości całkowite. Jednak inne rodzaje momentu pędu pozwalają j na przyjmowanie 

wartości pół-całkowitych. Jedną szczególną konsekwencją tego jest to, że w niektórych przypadkach 

trzeba zrobić rotację 4π  zamiast 2π ,  aby powrócić do pierwotnego punktu startowego! Takie 

momenty pędu muszą mieć zasadniczo inne pochodzenie niż orbitalny moment pędu L, a teraz 

przyjrzymy się właśnie temu przykładowi. 



D. Spin kwantowy 

Nasze dotychczasowe zabiegi skupiły się na cząstce poruszającej się w jakimś zewnętrznym potencjale 

lub cząstkach wchodzących w interakcje ze sobą. Jak widzieliśmy w naszym traktowaniu potencjału 

Coulomba w poprzedniej sekcji, orbitalny moment pędu systemu jest kluczową częścią fizycznego 

opisu problemu. Okazuje się jednak, że pojedyncza cząstka, nawet w spoczynku, również ma 

wewnętrzny moment pędu zwany spinem. Kiedy cząstka elementarna jest naładowana, istnieje 

również moment magnetyczny μ związany z spinem S. Na przykład, elektrony mają spin i wewnętrzny 

moment magnetyczny, podczas gdy neutrina mają spin, ale nie mają momentu magnetycznego. Cząstki 

kompozytowe (takie jak neutrony składające się z trzech kwarków) mogą mieć moment magnetyczny 

pomimo zerowego ładunku netto. Cząstki takie jak elektrony, pozytony, protony, neutrony i neutrina 

wszystkie charakteryzują się liczbą kwantową s = 1/2. Liczba s pełni tę samą rolę co liczba kwantowa l 

dla momentu pędu: określa wielkość spinu. Foton ma spin s = 1. Ponadto, liczba kwantowa ms jest 

odpowiednikiem liczby m, którą wprowadziliśmy dla momentu pędu: charakteryzuje ona wielkość 

spinowego komponentu momentu pędu wzdłuż konkretnej osi. Skąd wiemy, że cząstki mają spin? 

Istnieje obfity eksperymentalny dowód na to, taki jak efekt Zeemana i eksperyment Stern-Gerlacha. 

Ściśle mówiąc, te ostatnie eksperymenty badają moment magnetyczny μ, który istnieje z powodu spinu 

S, ale spin faktycznie manifestuje się w widmach atomowych, nawet bez obecności pola 

magnetycznego (będziemy musieli więcej o tym powiedzieć później). Aby myśleć o spinie w 

uproszczony sposób, można wyobrazić sobie elektron obracający się wokół własnej osi i tworzący 

moment pędu. Jest to jednak po prostu "kreskówkowy" obraz, który nie może być wzięty dosłownie z 

kilku powodów, z których jednym jest to, że nasze poprzednie potraktowanie orbitującego momentu 

pędu L pokazało, że związana z nim liczba kwantowa l przyjmuje tylko wartości całkowite. Spin 

elektronów, z drugiej strony, przyjmuje wartość połowy liczby całkowitej. Dlatego nie należy go uważać 

dosłownie za ruch obrotowy w przestrzeni. Z naszego traktowania uogólnionych operatorów momentu 

pędu J w poprzedniej sekcji wiemy, że jeśli s = 1/2, dozwolone wartości dla liczby kwantowej ms 

związanej z operatorem Sz to ms = ± 1/2. Możemy wtedy zapisać dwa wspólne stany wzajemne | s, ms> 

dla S2 i Sz jako: 

 

Jak wchodzi spin do operatora Hamilton? W przypadku naładowanej cząstki stwierdziliśmy powyżej, 

że spinowi S towarzyszy moment magnetyczny μ. To samo dzieje się z orbitującym momentem pędu 

związanym z krążącym prądem ładowania, który wytwarza moment magnetyczny zgodnie z: 

 

gdzie L jest orbitalnym momentem pędu związanym z ruchem kołowym cząstki. Ładunek poruszający 

się po orbicie kołowej o prędkości v ma L = mvR, gdzie R jest promieniem orbity, a prąd wynosi I = 

q/2πR/v R/v. 

Dlatego moment magnetyczny (produkt między prądem a obszarem) wynosi μL = IA = qvR/2 = qL / 2m.  



 

Teraz, jeśli operatory momentu pędu mają na ogół moment magnetyczny μJ z nimi powiązany, 

możemy wywnioskować, że ogólnie powinniśmy być w stanie zapisać  

 

gdzie gJ, znane jako wartość g, ze względu na spójną wymiarowość musi być liczbą bezwymiarową. Dla 

orbitalnego momentu pędu mamy więc gJ = gL = 1. Dla momentu magnetycznego powstającego w ten 

sposób ze spinu elektronu o ładunku q = -e, mamy więc 

 

gdzie gS przewiduje się, że jest gS = 2, przy czym jeden eksperymentalnie stwierdza, że jest on bardzo 

zbliżony do tej wartości: gS ≃ 2,002. Jeśli przyjmiemy, że spin elektronowy wytwarza moment 

magnetyczny, to jedną z konsekwencji jest wejście do Hamiltona za pomocą terminu -μ · B w obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego B. Wynika to z dobrze znanego sprzężenia między polami 

magnetycznymi i momentami magnetycznymi występującymi w teorii elektromagnetycznej. Różnica 

w obróbce kwantowej jest, jak widzieliśmy konsekwentnie w całej książce, że zastępujemy klasyczne 

ilości ich odpowiednimi operatorami. W efekcie μ jest proporcjonalne do kwantowego mechanicznego 

operatora momentu pędu S. 

VII. STATYSTYKA KWANTOWA I SIŁY WYMIANY 

Powinieneś: 

• Zrozumieć, skąd biorą się symetryczne wymagania dla funkcji falowej bozonów i fermionów oraz 

niektóre z ich fizycznych konsekwencji. 

• Być w stanie wyjaśnić zasadę Pauliego i dlaczego ma on fizyczne znaczenie w rzeczywistych 

systemach. 

• Zrozumieć, jak powstają siły wymuszające ze względu na wymagania symetrii dla funkcji falowej i jak 

mają one znaczenie fizyczne. 

Widzieliśmy wiele przykładów SE dla różnych systemów jednocząsteczkowych. Zasadniczo SE jest 

ustanowione dla systemu wielu ciał poprzez uogólnienie jednoczęściowego operatora Hamiltona i 

włączenie interakcji pomiędzy cząstkami. Jednak w teorii mechaniki kwantowej istnieje podstawowa 

zasada, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, co ma kluczowe znaczenie podczas traktowania układów 

wielociałowych identycznymi cząstkami. Pojęcie identycznych cząstek jest czymś wyjątkowym w teorii 

kwantowej, ponieważ z klasycznej perspektywy fizyki nie ma czegoś takiego: ruch cząstek może (w 



zasadzie) być zawsze obliczany ostro bez żadnej niepewności. Z drugiej strony w mechanice kwantowej 

nie można rozróżnić identycznych cząsteczek, takich jak elektrony. To więcej niż semantyka, ponieważ 

ma ona rzeczywiste konsekwencje eksperymentalne. Na przykład spektrum energetyczne atomów 

byłoby na ogół zupełnie inne, gdyby identyczne cząstki nie były nie do odróżnienia, jak zobaczymy. 

Dlatego coś tak fundamentalnego, jak system okresowy w rzeczywistości polega  na rozważaniach 

kwantowo-mechanicznych identycznych cząstek w postaci tzw. zasady wykluczania Pauliego . 

A. Symetria funkcji falowej 

Zastanówmy się nad mechaniką fali kwantowej Ψ = Ψ(1, 2) opisujący układ składający się z dwóch 

identycznych cząsteczek oznaczonych 1 i 2. Znacznik "1" odnosi się zatem zarówno do pozycji r1 cząstki, 

jak i liczby kwantów spinowych ms,1. Ponieważ wszystkie elektrony mają s = 1/2, wystarczy 

jednoznacznie rozważyć ms = {1/2, -1/2}. Teraz, jeśli cząstki są naprawdę identyczne, fizyczne 

właściwości systemu muszą być całkowicie niezmienne, jeśli wymieniamy dwa: 1 ↔ 2. Ponieważ 

wiemy, że wartość bezwzględna podniesiona do kwadratu Ψ odpowiada gęstości 

prawdopodobieństwa, musimy więc żądać tego 

 

Matematycznie, tylko współczynnik fazowy typu eiα z α ∈ 𝔎 może oddzielić dwa działania falowe, tak 

aby  

 

Widzimy, że można to osiągnąć na co najmniej dwa sposoby. Jeśli α = 0, funkcja falowa jest symetryczna 

w ramach wymiany współrzędnych cząstek. Jeśli α = π, funkcja falowa jest antysymetryczna (uzyskuje 

znak minus) pod wymianą współrzędnych cząstek. Cząstki, które mają symetryczną funkcję falową przy 

wymianie współrzędnych, są znane jako bozony, podczas gdy fermion ma postać antysymetryczną: 

 

W systemach, w których współrzędne przestrzenne i spinowe są od siebie niezależne, możemy zapisać 

całkowitą funkcję falową jako Ψ(1, 2) = ψ(r1, r2)χ (ms,1, ms,2) gdzie ψ opisuje przestrzenne zachowanie 

cząstek podczas gdy χ opisuje zachowanie wirowania. Wynika to z równania, że jeśli system składający 

się z dwóch fermionów ma część przestrzenną ψ to jest symetryczne przy wymianie 1 i 2, wówczas 

część spinu musi być antysymetryczna. Na przykład, niech ↑ i ↓ być krótką notacją dla stanów | s = 

1/2, ms = 1/2> i  | s = ½, ms = -1/2 >, odpowiednio. Zapis wynika z myślenia o ms = +1 2 jako spinie 

skierowanym w górę, ponieważ Lz> 0, podczas gdy ms = -1/2 odpowiada spinowi skierowanemu w dół, 

ponieważ Lz < 0. Stan singletowy  χ ∝ (↑1↓2 - ↓1↑2) jest wyraźnie antysymetryczny pod wymianą 

1↔2. Z drugiej strony, jeden ze stanów trypletowych 

 

jest symetryczny pod tą samą wymianą. To, czy cząstkę uważa się za bozon, czy fermion, faktycznie 

określa się za pomocą kwantowej liczby spinowej s: 



Całkowite cząstki spinowe  (s = 0, 1, ...) są bozonami, natomiast spiny pół- całkowite (s = 1/2, 3/2,…) są 

fermionami.  

Eksperymentalnie, ta relacja pomiędzy spinem cząstki a właściwością symetrii funkcji falowej 

opisującej wiele takich cząstek jest dobrze udokumentowana. Powszechną terminologią jest 

stwierdzenie, że bozony się trzymają statystyki Bosego-Einsteina, podczas gdy fermiony są zgodne ze 

statystykami Fermiego-Diraca, a słowo "statystyka" wskazuje na zachowanie rozkładu takich cząstek w 

systemie. Można również przyjąć pogląd, że układ złożony z liczby N identycznych cząsteczek powinien 

wspólnie działać jako bozon lub fermion. W przypadku takich układów kompozytowych to liczba F w 

złożonym systemie decyduje, w jaki sposób permutacja współrzędnych dwóch takich złożonych 

systemów wpłynie na znak całkowitej funkcji fali Ψ opisujące systemy złożone. W szczególności taka 

permutacja daje współczynnik (-1)F, gdy oba systemy kompozytowe mają Fermion Nr F. Dlatego system 

składający się z dwóch fermionów (F = 2) działa jako bozon efektywny pod względem własności 

statystycznych, podczas gdy wszelkie nieparzyste liczba F fermionów będzie działać jako skuteczny 

fermion. Ta różnica manifestuje się bardzo wyraźnie eksperymentalnie, na przykład w zachowaniu 

atomów 4He (które działają jak bozon, ponieważ F jest parzyste w tym układzie) w porównaniu z 

atomami 3He (gdzie F jest nieparzyste). 

B. Zasada wyłączenia Pauliego i jej zasięg 

Jedną z najbardziej fundamentalnych konsekwencji właściwości symetrii bozonów i fermionów w 

ramach wymiany współrzędnych cząsteczek w systemie jest zasada wykluczenia Pauliego (lub po 

prostu zasada Pauliego):  

Dwa fermiony nie mogą zajmować dokładnie tego samego jednocząsteczkowego stanu 

kwantowego.  

Aby to zobaczyć, rozważmy możliwość utworzenia systemu składającego się z dwóch fermionów w 

stanach ψ1 i ψ2, gdzie i i j odnoszą się np. do określonej wartości głównej liczby kwantowej n dla cząstek 

poruszających się w potencjale kulombowskim. Rozważamy tylko część przestrzenną ψ funkcji falowej, 

aby zachować prostą notację. Antysymetryczna kombinacja: 

 

spełnia ψ(1, 2) = -ψ(2, 1), zgodnie z wymaganiami dla fermionów. Zauważ, że ta funkcja fali rzeczywiście 

jest rozwiązaniem dla SE dla systemu, który może być zapisany jako 

 

dla dwóch nieoddziałujących cząstek, ponieważ (jak widzieliśmy wcześniej) stany produktu typu 

ψi(1)ψj(2)  są stanami własnymi tego  z przynależną wartością własną energii E = Ei + Ej. Co ważne, 

wynika to z równania powyżej ,że   ψ = 0, gdy dwie cząstki znajdują się w tym samym stanie i = j, nawet 

jeśli cząstki zajmują różne pozycje w przestrzeni (1≠ 2). To samo dotyczy również interakcji między 

cząstkami. Zauważamy również, że nawet jeśli cząstki są w różnych stanach kwantowych (i ≠ j) dla 

układu opisanego przez równanie nie mogą zajmować dokładnie tej samej pozycji przestrzennej, 

ponieważ ψ(1,1) = 0. Czynnik 1/√2 zapewnia, że całkowita funkcja falowa jest znormalizowana do 

jedności, gdy ψi i ψj są indywidualnie znormalizowane do jedności. Tak więc zasada Pauliego wynika 

bezpośrednio z wymaganej symetrycznej właściwości fermionowych funkcji falowych: 



funkcja fal całkowitych dla dwóch identycznych fermionów jest antysymetryczna w odniesieniu do 

wymiany cząstek. Obecnie istnieje ogólna strategia zapisywania fal falowych, które zapewniają 

prawidłową symetrię fermionu, a mianowicie poprzez determinanty. Na przykład możemy przepisać 

równanie jak: 

 

Taka funkcja falowa jest znana jako wyznacznik Slatera. Można go uogólnić do funkcji falowej 

opisującej N fermionów znajdujących się w stanach jednocząsteczkowych ψ1,ψ2,. . . ψN: 

 

które następnie przez konstruowanie jest antysymetryczne. Wymiana dwóch współrzędnych 

cząsteczek, takich jak 3 i 7, da wyznacznik, który różni się od pierwotnego jedynie wymianą dwóch 

kolumn. Taka operacja zapewnia matematycznie dokładnie pożądaną zmianę w ogólnym znaku. Co 

więcej, jeśli dwa stany, w których znajdują się cząstki, są równe, takie jak ψ4 = ψ5, dwa rzędy w 

wyznaczniku stają się identyczne, co ponownie matematycznie oddaje wyznacznik (a zatem i funkcję 

falową) równy zeru. Jeśli fermiony oddziałują ze sobą, równanie nie jest już dokładnym rozwiązaniem 

SE, ale nadal jest użyteczny jako punkt wyjścia dla przybliżonych obliczeń np. wartości własne energii. 

Czy zasada Pauliego odnosi się do dowolnych dwóch elektronów we wszechświecie? Tak, zasada 

Pauliego ma nieskończony zasięg. Jednak ma to tylko praktyczną konsekwencję, gdy dwa elektrony są 

dostatecznie blisko, aby zachodziło nakładanie się ich funkcji falowych. Wiemy teraz, że funkcja falowa 

opisująca dwa elektrony musi być antysymetryczna w ich współrzędnych, takich jak ich pozycje. 

Zignoruj obrót w następnej kolejności dla zwięzłości zapisu. Jeśli mamy dwa elektrony 1 i 2 należące do 

atomu, w którym funkcje własne są oznakowane? j, gdzie j jest liczbą kwantową opisującą stan, 

możemy następnie antysymetryzować całkowitą funkcję falową w następujący sposób, aby opisać stan 

całkowity: 

 

gdzie (n, m) są zbiorem liczb kwantowych opisujących stan, a (1,2) opisuje współrzędne elektronowe. 

Oczywiście, powyższe spełnia Ψ(1, 2) = -Ψ(1, 2). Uogólnienie tego na fermiony N nazywa się 

determinantem Slater, jak widzieliśmy powyżej. Z tego stwierdzenia widzimy, że te dwa elektrony nie 

powinny być w stanie rezydują dokładnie w tym samym stanie ψn, nawet jeśli mają różne pozycje, 

ponieważ funkcja falowa znika wtedy: 

 

Teraz ważne jest, aby odróżnić taki scenariusz od przypadku, w którym dwa elektrony należą do 

różnych atomów rozdzielonych w przestrzeni. W takim przypadku te elektrony mogą znajdować się w 

tym samym stanie kwantowym, ponieważ ich funkcje falowe są rozdzielane w przestrzeni i tym samym 

są skupione wokół różnych punktów (rdzenia każdego atomu). Niech odległość separacji między 

atomami to R. Wtedy ich funkcja falowa jest 



 

Teraz widzimy, że nawet jeśli m = n, funkcja falowa nie zniknie. Zniknie tylko wtedy, gdy n = m i r1 = r2: 

elektrony nie mogą znajdować się dokładnie w tej samej pozycji i w tym samym stanie kwantowym. 

Jest to właściwie podstawowa zasada ferromagnetyzmu: ponieważ elektrony nie mogą znajdować się 

w tym samym położeniu, gdy znajdują się w tym samym stanie kwantowym (oba spiny wskazujące w 

tym samym kierunku, np. ms = +1/2), unikają interakcji Coulomba i obniżają energię systemu. 

C. Wymienić siły dzięki zasadzie Pauliego 

Przykład ferromagnetyzmu wynikający zasadniczo z wymogu symetrii fermionicznych falowodów 

wielkokształtowych pokazuje znaczenie tego wyniku. Przypadek ferromagnetyczny jest przykładem 

interakcji wymiany w pracy. Inaczej mówiąc, możemy myśleć o elektronach efektywnie oddziałujących 

ze sobą z powodu właściwości symetrii funkcji falowej, której należy przestrzegać przy wymianie 

cząstek. Rzućmy okiem na dodatkowy przykład. Rozważmy dwie nieoddziałujące cząstki rezydujące w 

oscylacyjnym potencjale harmonicznym V(q) = mq2/2, gdzie q jest przestrzenną współrzędną i 

definiujemy x ≡ q√mω/h jako długość bezwymiarowa. Część spinową całkowitej funkcji falowej dla 

dwóch cząstek przyjmuje się jako symetryczną, na przykład jeden ze stanów trypletowych w równaniu. 

Podkreślamy, że zasada Pauliego obowiązuje nawet wtedy, gdy bierze się pod uwagę interakcje: 

powodem, dla którego zaniedbujemy interakcje między cząstkami, jest po prostu to, że poważnie 

komplikują problem i nie pozwalają na dokładne traktowanie analityczne. Jesteśmy tutaj 

zainteresowani obliczeniem ilości 

 

co fizycznie mówi nam coś o średniej odległości między cząstkami. Dwie najniżej leżące energetyczne 

są współrzędnymi ψ0 i ψ1dla cząstki o tym potencjale odczytują  

 

Wartość oczekiwana dla x2 w tych dwóch stanach własnych, odpowiednio, jest prosta do obliczenia: 

 

Teraz chcemy obliczyć <(x1 - x2)2> = <x2
1 + x2

2 - 2x1x2>  i porównać, w jaki sposób wyniki różnią się dla 

scenariusza, w którym (i) cząstki są różne i (ii) gdzie cząstki są identyczne. W obu przypadkach jedna 

cząstka będzie w stanie podstawowym ψ0, podczas gdy druga będzie w stanie ψ1. Najpierw rozważ 

scenariusz (i). Niech cząstka 1 będzie w stanie podstawowym. Następnie funkcja falowa Ψ(x1, x2) = ψ0 

(x1)ψ1(x2), rozwiązuje stacjonarne SE. Należy zauważyć, że powyższa funkcja falowa nie ma żadnych 

szczególnych właściwości symetrii, których nie ma potrzeby, gdy cząstki nie są identyczne. Jest jasne, 

że <xi> = 0, więc wynik jest 



 

Porównajmy to ze scenariuszem (ii). Możemy traktować bozony i fermiony jednocześnie, pisząc funkcję 

fali jako 

 

gdzie górny znak odnosi się do przypadku bozonowego, a dolny znak odnosi się do przypadku 

fermionicznego. Teraz oblicza się wartość oczekiwaną w standardowy sposób 

 

Jesteśmy teraz w sytuacji, w której możemy porównać wyniki. Średnia odległość między fermionami 

jest większa niż obu bozonów i przypadku, w którym cząsteczki były rozróżnialne. Z drugiej strony, 

średnia odległość między bozonami jest mniejsza niż fermionów i przypadku, w którym cząstki były 

różne. Innymi słowy, fermiony wydają się odpychać, podczas gdy bozony przyciągają się nawzajem ze 

względu na wymóg symetrii funkcji fali. Właśnie w ten sposób możemy myśleć o efektywnej wymianie 

interakcji między identycznymi cząstkami, która jest powiązana z zachowaniem funkcji falowej pod 

wymianą cząstek. Jest wiele niezwykłych konsekwencji tej wymiany interakcji. Oprócz wyżej 

wspomnianego przykładu ferromagnetyzmu zachodzącego przez elektrony, wymiana przyciągania 

między bozonami może w odpowiednich okolicznościach wywołać tak zwaną kondensację Bosego-

Einsteina, w której makroskopowa liczba bozonów znajduje się w tym samym stanie kwantowym. Taki 

kondensat Bosego-Einsteina może wykazywać fascynujące właściwości, takie jak nadciekłość (chociaż 

wymaga to dodatkowo bozonów, które mają interakcję w pierwszej kolejności). Jeszcze innym 

przykładem, który ma duże praktyczne znaczenie dla opisu podstawowych właściwości materiałów, 

jest duża liczba nieoddziałujących fermionów ograniczonych do objętości V. Z poprzedniego rozdziału 

tej książki, w którym obliczyliśmy gęstość stanów dla takiego układu, wiemy, że liczba stanów R (E) o 

energii mniejszej niż E jest równa: 

 

gdzie ns oznacza liczbę stanów spinowych na cząsteczkę. Dla elektronów, ns = 2. Teraz metal powinien 

być przyzwoicie aproksymowany przez dużą liczbę nieoddziałujących (ze względu na ekranowanie 

kulombowskie) elektronów w objętości V. Jeśli w tym tomie istnieje ogół N0 elektronów, to możemy 

sobie wyobrazić, że elektrony stopniowo wypełniają poziomy energii dostępne w systemie, dopóki nie 

osiągną maksymalnej energii EF. To jest tak zwana energia Fermiego. Powód, dla którego elektrony 

muszą znajdować się w coraz wyższych poziomach energii, wynika właśnie z zasady Pauliego: żadne 

dwa elektrony nie mogą znajdować się w dokładnie tym samym stanie kwantowym, a zatem elektrony 

nie mają innego wyboru, jak zajmować coraz wyższe poziomy energii . Energia Fermiego musi zostać 

określona przez  

R (EF) = N0 ,  

ponieważ wszystkie elektrony mają energię mniejszą lub równą energii Fermiego. Możemy zmienić to 

równanie na 



 

Ponieważ energia Fermiego zależy od gęstości elektronów N0/V, można oszacować jego wielkość w 

typowym metalu na 1-10 eV. Porównując to z energią cieplną dostępną w temperaturze pokojowej T 

= 300 K, czyli kBT ≄ 0,025 eV, widzimy, że energia Fermiego jest znacznie większa. Dlatego nawet w 

temperaturze pokojowej, cały układ złożony z elektronów jest bliski stanu podstawowego. 

VIII. POTENCJAŁY OKRESOWE I ZATOSOWANIE DO BRYŁ 

Powinieneś: 

• Czy znasz mechaniczną funkcję fal kwantowych ψ zachowuje się okresowo i rozumie strategię 

uzyskiwania ψ w modelu Kroniga-Penneya. 

• Zrozumieć, w jaki sposób okresowe potencjały w mechanice kwantowej powodują powstawanie 

pasm energetycznych i pasm przenoszenia oraz w jaki sposób można je wykorzystać do opisu 

rzeczywistych materiałów fizycznych. 

Mechanika kwantowa to fundamentalna teoria, która przenika fizykę, nie tylko kształtując nasze 

rozumienie tego, jak działa natura, ale z realnymi konsekwencjami dla fizyki stosowanej. Na przykład 

mechanika kwantowa jest podstawą teorii pasmowej materiałów półprzewodnikowych. Dlaczego 

niektóre materiały są przewodnikami, półprzewodnikami lub izolatorami? Podczas gdy wcześniej 

stwierdziliśmy, że nasz model swobodnego elektronu o stałym potencjale może być odpowiedni do 

przybliżenia zachowania się metalu, taka struktura nie jest już odpowiednia, jeśli chodzi o dekompilację 

właściwości materiałów izolacyjnych lub nawet półprzewodnikowych. Jednak, jak się okazuje, 

mechanika kwantowa obejmuje także opis takich materiałów, wprowadzając bardziej realistyczny 

profil potencjału, przez który elektrony w ciele stałym przechodzą - mianowicie potencjały okresowe. 

Uwzględnienie interakcji elektron-elektron w obliczeniach mechaniki kwantowej układów 

wielociałowych jest ważnym, ale bardzo trudnym zadaniem, które nie pozwala na żadne dokładne 

rozwiązanie analityczne. Teoria pasmowa mechaniki kwantowej opiera się na obrazie, w którym 

elektrony nie współdziałają ze sobą. Chociaż niektórych rodzajów ciał stałych nie można opisać bez 

odpowiedniego uwzględnienia interakcji, takich jak izolatory Motta, okazuje się, że taka efektywna 

teoria pojedynczych cząstek działa dobrze w wielu okolicznościach i daje przewidywania, które zostały 

eksperymentalnie zweryfikowany. Zauważmy, że przez efektywną teorię pojedynczych cząstek 

rozumiemy hamiltonian składający się z sumy niezależnych cząstek w przeciwieństwie do 

hamiltonianu, w którym zawarte są interakcje między cząstkami. Elektrony poruszające się przez 

kryształ bryły czują potencjał okresowy V(r) ze względu na okresową naturę sieci krystalicznej. 

Postępując w jednym wymiarze dla zwięzłości notacji (wyniki można uogólnić do 3D w prosty sposób), 

potencjał musi następnie spełnić: 

V(x) = V(x + a)  

dla dowolnego x. Wprowadziliśmy stałą sieci a jako długość okresowości. Kompletna sieć materiału 

zbudowana jest z komórek elementarnych, które powtarzają się w całym materiale, a zatem każda 

komórka elementarna ma długość a. 



 

A. Funkcje Blocha 

Zaczynamy od zbadania właściwości własnych energii dla elektronu poruszającego się w okresowym 

potencjale. SE jest jak zwykle gdzie 

 

Ze względu na okresowy charakter potencjału, fizyka musi być niezmienna po przejściu z jednej 

komórki elementarnej do drugiej (tj. Przestrzenne tłumaczenie z odległością a). Dlatego powinniśmy 

żądać tego |ψ (x) 2 = |ψ (x + a)|2.  Oznacza to, że ψ(x) i ψ(x + a) powinny być rozróżniane przez 

współczynnik multiplikatywny o wartości bezwzględnej równej jedność. Napiszmy to konkretnie jako: 

 

gdzie k to prawdziwa ilość. Powinniśmy zatem ogólnie pisać, że: 

 

jest akceptowalnym rozwiązaniem, w którym uk(x) = uk(x + a) jest funkcją okresową. W efekcie widzimy, 

że funkcja falowa dla potencjału okresowego jest płaszczyzną falową eikx modulowaną przez funkcję uk, 

która musi mieć taką samą okresowość jak sama potencjał (w tym przypadku sama sieć). Funkcja 

własna typu pokazanego w równani  jest znany jako funkcja Blocha. Często jest pouczające, aby 

wyprowadzać wyniki na różne sposoby, aby uzyskać lepszy wgląd, i dlatego pokazujemy, jak równanie 

można wyprowadzić w inny sposób. Teraz chcemy wyraźnie użyć operatora translacyjnego , który 

ma następujący wpływ na funkcję falową:  

 

 zatem przesuwa pozycję o długość a. Ten operator komutuje z  : 

 

Dlatego dla tych dwóch operatorów powinien istnieć wspólny zestaw funkcji własnych. Problem 

wartości własnej dla  ma postać: 

 



co oznacza, że ψ(x + a) = tψ(x), gdzie t jest stałą. Jeśli powtórzymy tę procedurę n razy, znajdziemy  

 

Aby zapobiec funkcji fali ψ przed rozbieżnością, musimy ustawić |t| = 1, aby nie narastać w 

nieskończoność. To oznacza, że możemy tak dokładnie parametryzować t jak eika. Tak więc, ψ(x) = eikxuk 

(x) z uk(x + a) = uk(x) jest rzeczywiście spełniony przez wspólny zestaw funkcji własnych dla  i . 

Niektóre komentarze odnoszą się do wyniku, który uzyskaliśmy. Istnieje uderzające podobieństwo 

między równaniem i regularną falę płaską opisującą swobodną cząsteczkę poruszającą się w potencjale 

zerowym: główna różnica polega na tym, że amplituda uk(x) jest okresowo modulowana w obecności 

potencjału okresowego.  Tak nie jest: idealny kryształ w temperaturze zerowej ma zerowy opór 

elektryczny. Zamiast tego chodzi o wibracje termiczne sieci (która w języku mechaniki kwantowej jest 

znana jako fonony) lub niedoskonałości / defekty sieci (takie jak atomy zanieczyszczeń), które 

powodują rozpraszanie elektronów i powodują w ten sposób elektryczną odporność prądów. 

B. Struktura pasmowa i model Kroniga-Penneya 

Powyżej traktowaliśmy falowe impulsy o okresowym potencjale. A co z wartościami własnymi energii? 

Odkryjemy tutaj, że widmo energii zachowuje się zupełnie inaczej w porównaniu z innymi systemami, 

które rozważaliśmy do tej pory.   W szczególności, stwierdzimy, że wartości własne tworzą ciągłe pasma 

energii, które są przerywane przez przerwy w pasmach, gdy nie istnieją dozwolone wartości własne 

energii. Aby to wyraźnie pokazać, rozważamy model Kroniga-Penneya, który ma rozwiązanie 

analityczne. Potencjał jest zilustrowany na rysunku:  

 

składa się on z pojawiających się okresowo δ-funkcji studni, które alternatywnie można uważać za 

ciągły, powtarzający się potencjał. Jeśli chodzi o znaczenie dla modelu kratowego, można by pomyśleć 

o tym modelu jako o pierwszym przybliżeniu (dość surowym, ale dostaje punkt przecięcia) stałej 

potencjał między miejscami atomowymi i atrakcyjny potencjał w każdym miejscu. Możemy napisać 

potencjalną energię jako 

 

W ten sposób współczynnik α charakteryzuje siły potencjału staje się bezwymiarowe, co jest przydatne. 

Widzimy, że studnie δ -funkcji są umieszczone w pewnej odległości od siebie. Wcześniej 

potraktowaliśmy przypadek pojedynczej δ-funkcji studni,dobrze, więc wykorzystajmy niektóre wyniki 

tego traktowania. Nasza strategia będzie rozwiązać ψ w niektórych regionach, a następnie połączyć 



regiony za pomocą odpowiednich warunków brzegowych. W przedziale -a <x <a, SE zawiera tylko jedną 

potencjalną studnię. W przedziale –a < x < a, SE obejmuje jedynie jedną studnię potencjału 

 

Odpowiedni warunek brzegowy dla ψ przy x = 0 otrzymuje się przez całkowanie powyższego równania 

od x = -ε do x = ε i przyjmowanie limε→0. To daje nam: 

 

gdzie 0- oznacza, że x = 0 zbliża się do ujemnego x i podobnie do 0+. Pomiędzy potencjalnymi 

odwiertami mamy V = 0, więc SE opisuje wolną cząsteczkę. Dlatego w przedziale -a < x < 0, rozwiązanie 

dla  

jest 

 

 gdzie relacja między E a bezwymiarową liczbą q wynosi: 

 

Potrzebujemy również funkcji falowej w przedziale 0 < x < a. Jednak można to łatwo uzyskać z równania 

powyższeg za pomocą twierdzenia Blocha  dla falowych potencjałów okresowych: ψ(x + a) = eika?ψ(x). 

Otrzymujemy ψ(0-) = A, ψ’(0-) = Bq/a , natomiast po prawej stronie potencjometru wycentrowanego 

przy  x = 0 otrzymujemy  

 

Oprócz warunku brzegowego, wymagamy ciągłości funkcji falowej przy x = 0 : ψ(0-) =ψ(0+),  

który zapewnia A = eika (Acos q - B sin q.  To będzie nasze pierwsze równanie potrzebne do identyfikacji 

A i B. Drugie z nich uzyskuje się poprzez wstawienie funkcji falowej , dając: eikaq (Asin q + B cos q) = Bq 

- 2αA. Równania te zapewniają następnie dwa jednorodne równania dla A i B, co pozwala nam 

zidentyfikować dwa oddzielne wyrażenia (jeden z każdego równania) dla stosunku A / B: 

 

Po pewnych algebraicznych manipulacjach przepisujemy równanie jako : cos (ka) = cos q - (α/ q) sin q. 

Lewa strona tego równania jest ograniczona wielkością: musi leżeć między -1 a 1. Dlatego jedynym 

sposobem, w jaki to równanie może być spełnione, jest to, czy prawa strona spełnia: | cos q - (α / q) 

sin q | ≤ 1. Otrzymaliśmy następujący wynik centralny: 

Dopuszczalne energie to E = h2q2/2ma2  gdzie q musi spełniać | cos q - (α / q) sin q | ?≤ 1. 

 Zauważ, że energia jest dodatnia, gdy q jest prawdziwe, ale nie ma części naszego obliczenia, która 

wymaga, aby q było prawdziwe. Dlatego powyższy wynik jest również ważny dla energii ujemnych 



(odpowiadających wyimaginowanej q). Obecność nierówności rządzącej dozwolonymi wartościami 

własnymi jest nową cechą, której wcześniej nie napotkaliśmy. Powoduje to obecność dozwolonych 

energii tylko w określonych odstępach czasu. Jakościowe zachowanie funkcji f(q) = cos q - (α / q) sin q 

jest naszkicowane na rysunku jako funkcja energii E [od q = q(E)]. Jasne jest, że widmo energii ma 

strukturę pasmową, w której dozwolone pasma energii są przerywane przez przerwy w pasmach, gdzie 

nie istnieją wartości własne energii. 

 

Aby zrozumieć zależność struktury zespołu od potencjalnej siły α, najpierw to zauważamy α → 0 

nierówność rządząca pojawieniem się pasm energetycznych zmniejsza się do | cos q | ≤ 1, który jest 

zadowolony z jakiejkolwiek pozytywnej energii. Jest to uzasadnione, ponieważ mamy wtedy całkowicie 

wolną cząsteczkę z nieprzerwanym ciągłym widmem dla E > 0. Z drugiej strony, przerwy w pasmach 

pokazane na rysunku  rosną wraz ze wzrostem α. Z kolei pasma energetyczne stają się wtedy bardzo 

wąskie. Pouczające jest także ustalenie zależności między energią E a falowodem k związanym z 

zachowaniem cząstek swobodnych w funkcji falowej Blocha. Ta relacja jest wywnioskowana za pomocą 

równania  cos(ka) = cos q – (α/q) sin q), który wyraźnie brzmi 

 

Ze względu na okresową zależność od k, wystarczy rozważyć interwał 0 < k < 2π/a (lub jakikolwiek inny 

interwał, w którym k rozwija się z 2π / a, jeśli o to chodzi). Zachowanie E vs. k pokazano na poniższym 

rysunku.  



 

Ponieważ k przesuwa się od 0 do π / a, cos (ka) zmienia się od +1 do -1. W tym przedziale istnieje kilka 

pasm energetycznych z różnymi energiami. Wszystkie pasma są oddzielone lukami, zgodnie z naszą 

poprzednią obserwacją. Zwróć uwagę, że każda wartość własna energii jest podwójnie 

zdegenerowana, ponieważ k i (2π / a) - k dostarczają tę samą energię. Relacja E = En(k), gdzie n 

odpowiada numerowi pasma na powyższym rysunku, nazywana jest relacją dyspersji. Jego znaczenie 

w fizyce materii skondensowanej nie może być zawyżone, ponieważ dostarcza kluczowych informacji 

w celu ustalenia, w jaki sposób elektrony zachowują się pod wpływem np. zewnętrzne pole 

elektryczne. Relacja dyspersyjna zatem dyktuje na przykład, czy materiał zachowuje się jak metal, 

półprzewodnik lub izolator. Różnicę między tymi rodzajami materiałów pokazano na poniższym 

rysunku.  

 

 

 



 

Prostokąty oznaczają pasma energii, które są wypełnione (ciemnoszare) lub puste (jasnoszare). W 

metalach (rysunek a) energia Fermiego (energia najwyższego zajmowanego stanu elektronowego w T 

= 0) znajduje się wewnątrz pasma dozwolonych wartości energii. W konsekwencji dostępne są stany 

elektroniczne nawet dla nieskończenie małego wzrostu energii elektronu o E = EF. Umożliwia to 

poruszanie się elektronów w odpowiedzi na pole elektryczne i tym samym przewodzenie prądu. W 

półprzewodnikach (rysunek b) energia Fermiego wpada do szczeliny oddzielającej dwa pasma energii. 

Dolne pasmo jest znane jako pasmo walencyjne, a górne to pasmo przewodzenia. Chociaż pasmo 

wartościowości jest pełne na figurze, nieskończenie mały wzrost energii nie jest wystarczający do 

promowania elektronu od wartościowości do pasma przewodnictwa. Zamiast tego wymagałoby to 

energii porównywalnej do przerwy energetycznej Eg np. By pobudzić elektron do pasma 

przewodnictwa. W niskich temperaturach, gdzie energia cieplna kBT << Eg Np. Żadne elektrony nie 

znajdują się w paśmie przewodnictwa. Materiał izolacyjny (rysunek c) jest jakościowo podobny do 

półprzewodnika, ale wyróżnia się znacznie większą przerwą między dozwolonymi wstęgami. Na 

przykład, diament jest uważany za izolator elektryczny z Eg≃ 5,5 eV, podczas gdy krzem jest 

półprzewodnikiem ze względu na mniejszą szczelinę pasma, np.Eg  ≃ 1,1 eV. 
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