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ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ
E kötet megelőző kiadása volt az utolsó könyv, amelyen együtt dolgozhattam mesteremmel, L. D. Landauval.
Akkor a kötet csaknem valamennyi fejezetét átdolgoztuk és kibővítettük.
Természetes, hogy ez az új kiadás lényegesen kevesebb átdolgozott részt tartalmaz. Mindazonáltal így sok új
anyag került a könyvbe (gyakran feladat formájában): részben az utóbbi években elért egyes eredmények,
részben pedig néhány olyan régebbi eredmény, mely az utóbbi években került az érdeklődés középpontjába.
Az elméleti fizika fegyvertárának csodálatos ismerete lehetővé tette Landau számára, hogy az eredmények egész
sorát, az eredeti munkáktól függetlenül, a saját eszközeivel kapja meg. Ez az oka annak, hogy a könyvből
hiányoznak bizonyos igen fontos hivatkozások; itt most megkíséreltem ezek pótlását. Ugyanakkor magára
L. D. Landaura is hivatkoztam olyan helyeken, ahol tőle származó, máshol nem publikált eredmények vagy
módszerek kerülnek előadásra.
Mint a sorozat többi kötetének új kiadásánál, most is sok barátom nyújtott segítséget, rámutatva a korábbi
kiadásokban előforduló pontatlanságokra vagy valamilyen kiegészítés szükségességére. E kötetben több helyen
figyelembe vettem A. M. Brodszkij, G. F. Drukarjov, I. G. Kaplan, V. P. Krajnov, J. B. Levinszon,
P. E. Nyemirovszkij, V. L. Pokrovszkij, I. I. Szobelman és I. Sz. Sapiro tanácsait; valamennyiüknek őszinte
köszönetet mondok.
A kötet új kiadásával kapcsolatos munkát L. P. Pitajevszkij szoros közreműködésével végeztem. Személyében
olyan munkatársra találtam, aki ugyancsak a Landau-iskolához tartozik, és akivel ugyanazokért a tudományos
ideálokért lelkesedünk.
A Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Fizikai
Kutató Intézete,
Moszkva, 1973 novemberében
E. M. LIFSIC
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AZ ELSŐ KIADÁS ELŐSZAVÁBÓL
Az Elméleti fizika sorozat jelen kötetének tárgya a kvantummechanika. A téma hatalmas terjedelme miatt
célszerűnek látszott az anyagot két részre osztani. A most megjelenő első rész a nemrelativisztikus elméletet
tartalmazza, a relativisztikus elmélet a második rész tárgya lesz.
A relativisztikus elmélet kifejezést a legtágabb értelemben használjuk: ide tartozik minden olyan kvantumos
jelenség, mely lényegesen függ a fénysebességtől. Ennek megfelelően a tárgyalás nemcsak a Dirac-elméletet és
az azzal kapcsolatos problémákat öleli fel, hanem a sugárzás teljes kvantumelméletét is.
A kvantummechanika alapjainak ismertetésén kívül a könyvben sok alkalmazást is adunk – jóval többet, mint
általában az kvantummechanikai könyvekben szokásos. Kihagytuk azonban azokat a kérdéseket, amelyeknek
tárgyalása során a kísérleti adatok részletes analízisére lenne szükség; ez elkerülhetetlenül túlvezetne a könyv
keretein.
A felvetett konkrét kérdéseket a lehető legrészletesebben tárgyaljuk. Ezért feleslegesnek tartjuk az eredeti
művekre való hivatkozást, megelégszünk a szerző nevének feltüntetésével.
Mint az előző kötetben, most is arra törekszünk, hogy az általános kérdések tárgyalása során a lehető
legvilágosabban kidomborítsuk az elmélet fizikai lényegét, és ennek alapján dolgozzuk ki a matematikai
módszereket. Ez különösen a könyv első szakaszaira vonatkozik, melyekben a kvantummechanikai operátorok
általános tulajdonságait taglaljuk. A lineáris operátorokra érvényes matematikai tételekből kiinduló, szokásossá
vált tárgyalási móddal ellentétben a fizikai kérdésfeltevésből származtatjuk az operátorokra és
sajátfüggvényekre vonatkozó matematikai követelményeket.
Lehetetlen nem észrevenni, hogy sok kvantummechanika tankönyv tárgyalásmódja lényegesen bonyolultabb,
mint az eredeti munkáké. Bár az ilyen tárgyalásmódot az általánosság és szigorúság hangoztatásával védik,
figyelmesen vizsgálva könnyen belátható, hogy mindkét indok olyan mértékben illuzórikus, hogy a „szigorú”
tételek jelentős része egyszerűen hibás. Az előadásmód ilyenféle elbonyolítását teljesen indokolatlannak
tekintjük, ezért mi, ezzel ellentétben, egyszerűségre törekszünk, és sokszor visszanyúlunk az eredeti
munkákhoz.
Néhány pusztán matematikai részletet a könyv végén a Matematikai kiegészítésben foglalunk össze, hogy ezzel
lehetőleg ne törjük meg a tárgyalás folyamatosságát. Ez a kiegészítés kézikönyvpótló célokat is szolgál.
Moszkva, 1947. május.
L. D. LANDAU, E. M. LIFSIC
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NÉHÁNY JELÖLÉS
Az operátorok betűje fölé „kalapot” teszünk:

.

Térfogatelem:
a koordinátatérben
Az

, a konfigurációs térben

, az impulzustérben

mennyiség mátrixeleme (definíciója a 37. oldalon található):

Átmenet frekvenciája:

vagy

.

Két operátor kommutátora:
Hamilton-operátor:

.

.

.

A hullámfüggvény fáziseltolódása:

.

Az atomi és a Coulomb-egységek definícióját 1. a 150. oldalon.
A vektor- és tenzorindexeket az ,

,

latin betűkkel jelöljük.

Antiszimmetrikus egységtenzor:

(definícióját lásd a 110. oldalon).

Nagyságrendi egyenlőség jele:
Arányosság jele:
Közelítő egyenlőség jele:
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1. fejezet - I. FEJEZET A
KVANTUMMECHANIKA
ALAPFOGALMAI
1. 1. §. A határozatlansági elv
A klasszikus mechanikát és elektrodinamikát atomi jelenségekre alkalmazva, élesen szembekerülünk a
tapasztalattal. Ez világosan látható már abból az ellentmondásból is, amely akkor adódik, ha a klasszikus
elektrodinamikát a mag körül klasszikus pályán keringő elektronokkal modellezett atomra alkalmazzuk. Ilyen
mozgás esetén, mint töltések gyorsuló mozgásánál általában, az elektronoknak állandóan elektromágneses
sugárzást kellene kibocsátaniuk. A sugárzás következtében az elektronok energiát veszítenének, és végül is a
magba esnének. Így tehát a klasszikus elektrodinamika szerint az atom instabil lenne, ami semmiképpen sem
felel meg a valóságnak.
Az elmélet és a tapasztalat között fennálló ilyen mély ellentmondás azt mutatja, hogy az atomi jelenségeket – a
tér nagyon kis tartományában lejátszódó, nagyon kis tömegű részecskékkel kapcsolatos jelenségeket – leíró
elmélet kidolgozása a klasszikus alapfogalmak és törvények mélyreható megváltoztatását teszi szükségessé.
E változtatások megvilágítására egy kísérletileg megfigyelhető jelenségből, az ún. elektrondiffrakcióból célszerű
kiindulni.1 A tapasztalat szerint egy homogén elektronnyalábot kristályon átbocsátva, a továbbhaladó nyalábban
intenzitásminimumok és -maximumok váltakoznak, pontosan úgy, mint az elektromágneses hullámok elhajlása
során. Így tehát, bizonyos esetekben, anyagi részecskék – elektronok – hullámjelenségekre jellemző
tulajdonságokat mutatnak.
Hogy ez a jelenség milyen mély ellentmondásban áll a mozgásról alkotott szokásos elképzeléssel, mindennél
világosabban látható a következő gondolatkísérletből, mely az elektron kristályrácson való elhajlásának
leegyszerűsített modellje. Vegyünk egy, az elektronok számára átjárhatatlan ernyőt, melyen két nyílás van. Az
ernyőre elektronnyalábot2 bocsátunk, és az egyik rést elzárjuk. Az ernyő mögött elhelyezett második ernyőn
valamilyen intenzitáseloszlást figyelhetünk meg; más intenzitás-eloszlás adódik, ha a második rést zárjuk el, és
az elsőt nyitjuk ki. A mindkét rés kinyitásakor kialakuló elhajlási képet vizsgálva, egyszerű megfontolások
alapján azt várjuk, hogy a kialakuló kép a két megelőzőnek egymásra helyezésével adódik: a saját pályáján
mozgó elektron áthalad az egyik résen, és nem fejt ki semmilyen hatást a másik nyíláson áthaladó elektronra. Az
elektronelhajlás jelensége abban áll, hogy a valóságban az ernyőn kialakuló kép az interferencia miatt
lényegesen eltér az egyes rések által adott képek összegétől. Nyilvánvaló, hogy ez az eredmény sehogy sem
egyeztethető össze az elektronok meghatározott pályán való mozgásáról alkotott elképzelésekkel.
Így tehát az atomi jelenségeket leíró mechanika –az úgynevezett hullám - vagy kvantummechanika – a
klasszikus mechanikai elképzelésektől jelentősen eltérő mozgásfogalomból kiindulva építendő fel.
A kvantummechanikában nem létezik a részecskék pályájának fogalma. Ez a körülmény a lényegi tartalma a
W. Heisenberg által 1927-ben felállított határozatlansági elvnek3
A klasszikus mechanika szokásos fogalmait elutasító határozatlansági elvnek negatív a tartalma; önmagában
nem lehet elegendő arra, hogy a részecskék új mechanikájának alapjául szolgáljon. Természetes, hogy egy ilyen
elmélet csak pozitív állításokra építhető, ezeket a következőkben (2. ) fogjuk vizsgálni. Ahhoz azonban, hogy
állításainkat megfogalmazhassuk, előzetesen tisztáznunk kell a kvantummechanikai kérdésfeltevés jellegét.
E célból mindenekelőtt a kvantum- és a klasszikus mechanika egymáshoz való viszonyának sajátos jellegével
kell foglalkoznunk.
Egy általános elmélet rendszerint logikailag zárt módon megfogalmazható, a szűkebb érvényű, belőle
határesetként adódó elmélettől függetlenül. Így például a relativisztikus mechanika felépíthető a saját elvei
Az elektronelhajlás jelenségét a valóságban a kvantummechanika megalkotása után fedezték fel. Mi azonban nem ragaszkodunk az elmélet
fejlődésének történelmi sorrendjéhez, hanem úgy fogjuk azt felépíteni, hogy a lehető legvilágosabban megmutassuk, hogyan kapcsolódnak a
kvantummechanika elvei a kísérletileg megfigyelhető jelenségekhez.
2
Feltételezzük: a nyaláb olyan ritka, hogy a részecskék kölcsönhatása nem játszik szerepet.
3
Érdekes, hogy a kvantummechanika teljes matematikai apparátusát W. Heisenberg és E. Schrödingeraz 1925–1926-os években alkotta meg,
tehát a komplementaritás elvének felfedezése előtt, mely feltárta e matematikai apparátus fizikai tartalmát.
1
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ALAPFOGALMAI
alapján, a newtoni mechanikára való utalás nélkül. A kvantummechanika alaptételeinek megfogalmazása
azonban elvileg lehetetlen a klasszikus mechanikára való hivatkozás nélkül.
Az, hogy az elektronnak4 nincs meghatározott pályája, már magában azt jelenti, hogy más dinamikai jellemzői
sem lehetnek.5 Nyilvánvaló ezért, hogy tisztán kvantumos objektumokból álló rendszer esetén nem lehetne egy
logikailag zárt mechanikát felépíteni Az elektron mozgásának számszerű leírására csak akkor van lehetőség, ha
léteznek a klasszikus mechanika törvényeinek elegendő pontossággal eleget tevő tárgyak is. Ha az elektron
kölcsönhatásba lép egy „klasszikus tárggya”, akkor ez utóbbi állapota általában megváltozik. E változás jellege
és nagysága függ az elektron állapotától, ezért annak mennyiségi jellemzésére használható.
Ebben az összefüggésben a „klasszikus tárgyat” általában „műszernek”, a tárgy és az elektron kölcsönhatásának
folyamatát pedig „mérésnek” szokás nevezni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy semmiképpen sem olyan
„mérési” folyamatra gondolunk, amelyben fizikus-megfigyelő részt vesz. A kvantummechanikában minden
olyan folyamat mérésnek számít, amely klasszikus és kvantumos objektum közötti kölcsönhatással jár,
függetlenül attól, hogy tudomást vesz-e róla, vagy közreműködik-e benne bármiféle megfigyelő. A mérés
fogalmának a kvantummechanikában játszott rendkívül fontos szerepét N. Bohrtisztázta.
A műszert úgy definiáltuk, mint a klasszikus mechanika törvényeinek elegendő pontossággal engedelmeskedő
fizikai objektumot. Ilyen például egy elegendően nagy tömegű test. Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy
a műszer okvetlenül makroszkopikus. Bizonyos körülmények között a műszer szerepét mikroszkopikus
objektum is betöltheti, minthogy az „elegendő pontosság” fogalma a konkrét feladattól függ. Például egy
elektron Wilson-kamrában való mozgását az általa kiváltott ködnyom megfigyelésével követjük, amelynek
vastagsága nagy az atomi méretekhez képest; a pályának ilyen pontossággal való meghatározása esetén az
elektron klasszikus objektumnak tekinthető.
A kvantummechanika tehát sajátos helyet foglal el a fizikai elméletek között – a klasszikus mechanikát
határesetként tartalmazza, ugyanakkor már megalapozásánál szükség van erre a határesetre.
Most már meghatározhatjuk a kvantummechanika feladatkörét. A tipikus feladat egy megismételt mérés
eredményének megjóslása a korábbi mérések eredményeinek ismeretében. Ezenkívül, mint a későbbiekben látni
fogjuk, a kvantummechanika, a klasszikushoz képest, általában korlátozza a különböző fizikai mennyiségek (pl.
energia) lehetséges értékeinek tartományát; vagyis az illető fizikai mennyiség mérésekor kapott lehetséges
eredményeket. A kvantummechanika matematikai appparátusától elvárjuk, hogy lehetővé tegye e megengedett
értékek meghatározását.
A kvantummechanikában a mérési folyamat rendkívül lényeges sajátsága, hogy mindig hatással van a mérésnek
kitett elektronra, és ez a hatás, előírt mérési pontosság mellett, elvileg sem tehető tetszőlegesen kicsivé. Minél
pontosabb a mérés, annál erősebb az általa kifejtett hatás, és csak nagyon kis mérési pontosság megkövetelése
esetén lehet gyenge a mérésnek a tárgyra való hatása. A mérés e sajátsága logikai kapcsolatban áll azzal, hogy
az elektron dinamikai jellemzői csak magának a mérésnek eredményeként jelennek meg; nyilvánvaló, hogy ha a
mérési folyamatnak az objektumra való hatását tetszés szerint kicsivé tehetnénk, ez azt jelentené, hogy magának
a mért mennyiségnek a méréstől függetlenül meghatározott értéke van.
A különböző típusú mérések között lényeges szerepet játszik az elektron koordinátáinak meghatározása.
A kvantummechanika alkalmazhatóságának határain belül az elektron koordinátáinak mérését tetszőleges
pontossággal elvégezhetjük.6
Tegyük fel, hogy meghatározott
időnként megmérjük az elektron koordinátáit. Az eredmények általában
nem fekszenek egy sima görbén. Ellenkezőleg, minél pontosabb a mérés, az eredmények annál jobban szórnak,
annál rendezetlenebbek, annak megfelelően, hogy az elektronpálya fogalom nem létezik. Többé-kevésbé sima
pálya csak abban az esetben adódik, ha az elektron koordinátáit kis pontossággal határozzuk meg, mint például a
Wilson-kamrában kicsapódott páracseppek megfigyelése esetén.
Ha állandó mérési pontosság mellett a mérések között eltelt
időtartamot csökkentjük, akkor a szomszédos
mérések eredménye természetesen közel esik egymáshoz. Azonban, bár az egymást követő mérések sorozatának
Ebben a paragrafusban éppúgy, mint a következőkben, a rövidség kedvéért elektronról beszélünk, tetszőleges kvantumobjektumot, tehát
olyan részecskét vagy részecskerendszert értve ezen, mely a kvantummechanikának, nem pedig a klasszikus mechanikának
engedelmeskedik.
5
Az elektron mozgását jellemző mennyiségekről van szó, nem pedig azokról a mennyiségekről – paraméterekről –, amelyek az elektront
mint részecskét jellemzik (töltés, tömeg).
6
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy „elvégzett mérésről” beszélve, mindig az elektron és a klasz-szikus „mérőeszköz” kölcsönhatására
gondolunk, függetlenül bármiféle kívülálló megfigyelő jelenlététől.
4
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eredményei kis térrészbe esnek, e térrészen belül teljesen rendezetlenül helyezkednek el, semmiképpen sem
rajzolnak ki egy sima görbét. Speciálisan, ha
tart nullához, a közeli mérések eredményei egyáltalán nem
tartanak egy egyeneshez.
Ez utóbbi körülmény azt mutatja, hogy a kvantummechanikában nem létezik a részecske sebességének fogalma
a szó klasszikus értelmében, azaz mint az a határérték, amelyhez két időpillanatban mért koordináta
különbségének és az időpillanatok közt eltelt időtartamnak a hányadosa tart. A továbbiakban látni fogjuk
azonban, hogy a kvantummechanikában ésszerű módon definiálható a részecske sebessége adott időpillanatban
úgy, hogy az a klasszikus mechanikára való áttérés során átmenjen a klasszikus sebességbe.
Míg azonban a klasszikus mechanikában egy részecske bármely adott időpontban meghatározott koordinátákkal
és sebességgel rendelkezik, a kvantummechanikában egészen más a helyzet. Ha az elvégzett mérés
eredményeként az elektron koordinátái meghatározottá válnak, akkor nem lesz meghatározott sebessége.
Fordítva, ha az elektron sebessége meghatározott, nem lehet a térben meghatározott helyzete. Valóban, ha
bármely időpontban az elektronnak egyszerre lenne helye és sebessége, ez meghatározott pálya létét is jelentené,
amivel az elektron nem rendelkezik. A kvantummechanikában tehát az elektron koordinátája és sebessége nem
mérhetők meg egyidejűleg pontosan, azaz nem lehet egyidejűleg meghatározott értékük. Azt mondhatjuk, hogy
az elektron koordinátái és sebessége olyan mennyiségek, amelyek nem léteznek egyszerre. Később levezetjük az
egy időpontban elvégzett koordináta- és sebességmérés lehetséges pontossága közötti összefüggést.
A fizikai rendszer teljes leírása a klasszikus mechanikában az összes koordináta és sebesség egyidejű
megadásával valósítható meg; a kezdőértékek alapján a mozgásegyenletek teljesen meghatározzák a rendszer
viselkedését minden későbbi időpontban. A kvantummechanikában ilyen leírás elvileg lehetetlen, minthogy a
koordináták és a nekik megfelelő sebességek nem léteznek egyidejűleg. Így egy kvantummechanikai rendszer
állapotát kevesebb mennyiség írja le, mint a klasszikusét, a leírás kevésbé részletes, mint a klasszikus esetben.
Ennek nagyon fontos kihatásai vannak a kvantummechanika következtetéseinek jellegét illetően. Míg a
klasszikus leírás lehetővé teszi, hogy teljes pontossággal megjósoljuk a mechanikai rendszer további mozgását,
a kvantummechanika kevésbé részletes leírása nyilvánvalóan nem lehet elegendő erre. Ez azt jelenti, hogy ha az
elektron a kvantummechanikában lehetséges legteljesebb módon leírt állapotban van, a következő
időpillanatokban való viselkedése elvi okokból nem egyértelmű. A kvantummechanika ezért nem tehet szigorú
kijelentéseket az elektron jövőbeni viselkedésére vonatkozóan. Ha az elektron kezdeti állapota adott, a később
elvégzett mérések különböző eredményre vezethetnek. A kvantummechanika feladata csupán a mérés során
adódó egyik vagy másik eredmény valószínűségének meghatározása. Természetes, hogy bizonyos esetekben
egy mérés valamelyik eredményének valószínűsége egységnyi is lehet, azaz bekövetkezése bizonyos lehet,
ilyenkor az adott mérés eredménye egyértelmű.
A kvantummechanikai mérési folyamatok két csoportra oszthatók. Az egyikbe, mely a mérések nagy részét
magában foglalja, azok tartoznak, amelyek a rendszer semmilyen állapotában sem vezetnek biztosan egyértelmű
eredményre. A másodikba azok a mérések tartoznak, amelyek esetében minden lehetséges eredményhez van
olyan állapot, melyben biztosan az illető eredményt kapjuk. Éppen ez utóbbi mérések, amelyeknek az
eredménye előrelátható, játszanak igen lényeges szerepet a kvantummechanikában. Az állapotnak ilyen
mérésekkel meghatározott kvantitatív jellemzői testesítik meg azt, amit a kvantummechanikában fizikai
mennyiségnek nevezünk. Ha egy bizonyos állapotban a mérés biztosan egyértelmű eredményre vezet, akkor azt
mondjuk, hogy ebben az állapotban az illető fizikai mennyiségnek meghatározott értéke van. A következőkben a
„fizikai mennyiség” kifejezést mindenütt a fenti értelemben használjuk.
Később látni fogjuk, hogy a kvantummechanikában távolról sem teljesül az, hogy a fizikai mennyiségek
bármely csoportja egyidejűleg mérhető, azaz egyidejűleg meghatározott az értéke (egy példáról – az elektron
sebességéről és koordinátáiról már beszéltünk).
A kvantummechanikában fontos szerepet játszanak a fizikai mennyiségek alábbi tulajdonságú rendszerei: a
rendszert alkotó mennyiségek egyidejűleg mérhetők, és ha egyidejűleg meghatározott az értékük, akkor már más
fizikai mennyiségnek (mely nem a fentiek függvénye) nem lehet meghatározott értéke az adott állapotban.
A fizikai mennyiségek ilyen együttesét a fizikai mennyiségek teljes rendszerének nevezzük.
Az elektron állapotának minden leírása valamilyen mérési folyamat eredménye. Most megfogalmazzuk, mit
jelent az állapot teljes leírása a kvantummechanikában. A fizikai állapotot teljesen a fizikai mennyiségek teljes
rendszerének egyidejű mérésével írjuk le. Speciálisan, egy ilyen mérés eredményei alapján megadható minden
későbbi mérés lehetséges eredményeinek valószínűsége, függetlenül mindattól, ami az elektronnal az első mérés
előtt történt.
3
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A későbbiekben a kvantummechanikai rendszer állapotán mindenütt (a 14.
teljesen leírt állapotokat értjük.

kivételével) a fenti értelemben

2. 2. §. A szuperpozíció elve
A mozgásről alkotott elképzelésnek a klasszikusról a kvantummechanikára való áttéréssel kapcsolatos gyökeres
változása megköveteli az elmélet matematikai apparátusának ugyanilyen mélyreható változtatását. Ezzel
kapcsolatban először is felmerül a kvantummechanikai állapotleírás módjának kérdése.
Jelöljük
-val a kvantummechanikai rendszer koordinátáinak összességét,
-val pedig e koordináták
differenciáljainak szorzatát (ezt a rendszer konfigurációs térbeli térfogatelemének nevezzük); egyetlen részecske
esetén
megegyezik a
közönséges térfogatelemmel.
A kvantummechanika matematikai apparátusának alapja az az állítás, hogy a rendszer állapota leírható a
koordináták meghatározott (általában komplex)
függvényével, és ennek abszolútérték-négyzete
meghatározza a koordinátaértékek valószínűségének eloszlását:
rendszeren végrehajtott mérés a koordinátaértékeket a konfigurációs tér
rendszer hullámfüggvényének (vagyállapotfüggvényének7

annak a valószínűsége, hogy a
elemében találja. A függvényt a

A hullámfüggvény ismeretében elvben kiszámítható bármely mérés (nem okvetlenül koordinátamérés)
eredményének valószínűsége. Valamennyi valószínűség -ben és
-ban bilineáris kifejezés formájában
adódik. Egy ilyen kifejezés legáltalánosabb alakja:

1.1. egyenlet - (2,1)

ahol
függ a mérés jellegétől és eredményétől, és az integrálást az egész konfigurációs térre ki kell
terjeszteni. A különböző koordinátaértékek
valószínűsége maga is ilyen típusú kifejezés. 8
A rendszer állapota és vele együtt a hullámfüggvény is általában időben változik. Ebben az értelemben
az
időtől is függő függvénynek tekinthető. Ha a hullámfüggvény ismert valamilyen kezdeti időpillanatban, akkor a
teljes állapotleírás fogalmának értelméből következően, elvben minden későbbi időpontban is meghatározott. A
hullámfüggvény tényleges időfüggését később levezetendő egyenletek határozzák meg.
A koordináták valamennyi lehetséges értékének valószínűségére vett összeg definíciószerűen egységnyi. Ezért
-nek az egész konfigurációs térre vett integrálja eggyel egyenlő:

1.2. egyenlet - (2,2)

Ez az egyenlőség a hullámfüggvény normálási feltétele. Ha
integrálja konvergál, akkor megfelelőállandó
szorzó megválasztásával elérhető, hogy a függvény, mint mondani szokás, normált legyen. Látni fogjuk
azonban, hogy
természetesen

integrálja divergálhat, ekkor a ((2,2)) feltétellel nem normálható. Ilyen esetekben
nem adja meg a koordináták valószínűségének abszolút nagyságát, a konfigurációs tér két

különböző pontjában kiszámított
valószínűségét.

értékek hányadosa azonban meghatározza a megfelelő koordináták relatív

A kvantummechanikában először E. Schrödinger vezette be 1926-ban.
Akkor kapjuk meg ((2,1))-ből, ha
, ahol
jelöljük azt a koordinátaértéket, amelynek valószínűségét keressük.
7
8

az 5. §-ban meghatározandó ún. delta-függvény,
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A hullámfüggvény segítségével kiszámítható, közvetlen fizikai jelentéssel bíró valamennyi mennyiség ((2,1))
alakú, vagyis mindig
-gal szorozva jelenik meg; ezért nyilvánvaló, hogy a normált hullámfüggvény csak
egy
fázisszorzóerejéig határozott, ahol tetszőleges valós szám.
A kvantummechanika pozitív tartalmának alapjául egy sor, a hullámfüggvény tulajdonságaira vonatkozó állítás
szolgál. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze.
Tegyük fel, hogy a
hullámfüggvénnyel jellemzett állapotban elvégzett mérés biztosan meghatározott
eredményre – jelöljük 1-gyel – vezet, a
állapotban pedig a 2 eredményre. Ekkor
és
valamennyi
lineáris kombinációja, vagyis minden
alakú függvény ( és
állandó) olyan állapotot ír le,
amelyben a mérés vagy az 1, vagy a 2 eredményre vezet. Ezenkívül, ha ismerjük az állapotok időfüggését,
melyet az egyik esetben a
, a másikban a
függvény ír le, akkor ezek tetszőleges lineáris
kombinációja szintén egy lehetséges időfüggését adja az állapotnak.
Ezekben az állításokban fejeződik ki az állapotok szuperpozíciójának elve, mely a kvantummechanika alapvető
pozitív elve. Ebből többek között azonnal következik, hogy a hullámfüggvényre vonatkozó valamennyi egyenlet
szükségképpen lineáris -ben.
Tekintsünk egy két részből álló rendszert, és tegyük fel, hogy állapotát a két rész állapotának teljes leírásával
adtuk meg.9 Ekkor belátható, hogy az első rész
koordinátáinak valószínűsége független a második rész
koordinátáinak valószínűségétől, és ezért a rendszer egészének valószínűségeloszlása egyenlő a részek
valószínű-ségeloszlásainak szorzatával. Ez azt jelenti, hogy a rendszer
hullámfüggvénye a két rész,
és
hullámfüggvényének szorzataként írható fel:

1.3. egyenlet - (2,3)

Ha a két rész nem áll kölcsönhatásban egymással, akkor a rendszer egészénekés részeinek hullámfüggvénye
közötti említett kapcsolat minden későbbi időpontban is fennáll:

1.4. egyenlet - (2,4)

3. 3. §. Operátorok
Tekintsünk egy kvantummechanikai rendszer állapotát jellemző valamilyen fizikai mennyiséget. Szigorúan
véve, az alábbi megfontolások során nem egy mennyiséggel kellene foglalkoznunk, hanem egyszerre a fizikai
mennyiségek teljes rendszerével. A megfontolások azonban ettől lényegében nem változnának, úgyhogy az
egyszerűség és a rövidség kedvéért csak egy fizikai mennyiségről beszélünk.
Az adott fizikai mennyiség lehetséges értékeit a kvantummechanikában az illető, fizikai mennyiség
sajátértékeinek nevezzük, ezek összességét pedig a sajátértékek spektrumának. A klasszikus mechanikában a
mennyiségek általában folytonos eloszlású értékeken futnak végig. A kvantummechanikában is vannak olyan
fizikai mennyiségek (például a koordináták), melyek sajátértékei folytonosak; ilyen esetekben a sajátértékek
folytonos spektrumárólbeszélünk. Ilyen mennyiségek mellett a kvantummechanikában vannak olyanok is,
amelyeknek sajátértékei diszkrét sorozatot alkotnak; ilyen esetekben diszkrét spektrumrólbeszélünk.
Először, az egyszerűség kedvéért, diszkrét spektrummal rendelkező mennyiséggel foglalkozunk; a folytonos
spektrum esetét az 5. §-ban vizsgáljuk meg. Az
mennyiség sajátértékeit
-nel jelöljük, ahol
a
értékeket veszi fel. Jelöljük
-nel a rendszer hullámfüggvényét abban az állapotban, amelyben
értéke
. A
hullámfüggvényt az adott
fizikai mennyiség sajátfüggvényéneknevezzük. Feltesszük,
hogy az összes ilyen függvény normált, vagyis

Ezzel egyúttal az egész rendszer teljes leírását is megadtuk. Hangsúlyozni kell, hogy a fordított állítás korántsem igaz: a rendszernek, mint
egésznek, teljes leírása általában még nem határozza meg teljességgel az egyes részek állapotát (l. 14. §).
9
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1.5. egyenlet - (3,1)

Ha egy rendszer tetszőleges, hullámfüggvénnyel jellemzett állapotban van, és a rendszeren az
mennyiség
meghatározása céljából mérést hajtunk végre, eredményül az
sajátértékek egyikét kapjuk. A szuperpozíció
elvének megfelelően azt mondhatjuk, hogy a
hullámfüggvény azoknak a
sajátfüggvényeknek lineáris
kombinációja, amelyeknek megfelelő
sajátérték a
állapotban levő rendszeren elvégzett mérés során
nullától különböző valószínűséggel adódik. Ezért a tetszőleges állapotnak megfelelő általános esetben a
függvény sor alakjában állítható elő:

1.6. egyenlet - (3,2)

ahol az összegezést minden

-ek pedig valamilyenállandó együtthatók.

-re ki kell terjeszteni, az

Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy minden hullámfüggvény, ahogy mondani szokás, sorbafejthető egy
tetszőleges fizikai mennyiség sajátfüggvényei szerint. Azt a függvényrendszert, amely szerint ilyen sorfejtés
elvégezhető, teljes függvényrendszerneknevezzük.
A ((3,2)) sorfejtés lehetőséget nyújt arra, hogy megadjuk, milyen valószínűséggel kapjuk (a mérés során) egy
rendszer hullámfüggvénnyel leírt állapotában az
mennyiség egyik vagy másik
sajátértékét. Valóban,
az előző szakaszban mondottak alapján, e valószínűségeket
és
függvényekben bilineáris kifejezés
határozza meg, ezért azok
és
állandókban is bilineárisak. Ezek a kifejezések ezenkívül nyilvánvalóan
pozitívak. Végül az
érték valószínűsége 1-gyé válik, amennyiben a rendszer a
állapotban van, és
nulla, ha a hullámfüggvény ((3,2)) sorában az adott
tag nem szerepel. E feltételnek eleget tevő egyetlen
pozitív definit mennyiség az
együttható abszolút értékének négyzete. Eredményünk tehát, hogy a ((3,2)) sor
egyes együtthatóinak abszolútérték-négyzete,
, meghatározza az
mennyiség megfelelő
értékének
valószínűségét a hullámfüggvénnyel jellemzett állapotban. Az összes lehetséges
érték valószínűségének
összege szükségképpen eggyel egyenlő; más szóval teljesülnie kell a

1.7. egyenlet - (3,3)

összefüggésnek.
Ha a
függvény nem lenne normált, a ((3,3)) összefüggés sem teljesülne. A
összeget ekkor
valamilyen, a és
függvényekben bilineáris kifejezés határozná meg, mely
normálásakor egybe megy
át. Ilyen a

integrál. Fennáll tehát a

1.8. egyenlet - (3,4)

egyenlőség.
Másrészt megszorozva

-t komplex konjugáltjának

sorával, és integrálva:

Ezt ((3,4))-gyel összevetve adódik, hogy
6
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amiből a

függvény

sajátfüggvények szerinti sorának az együtthatóit meghatározó

1.9. egyenlet - (3,5)

képletet kapjuk.
A ((3,2)) sor behelyettesítésével:

amiből azonnal látható, hogy a sajátfüggvények eleget tesznek az

1.10. egyenlet - (3,6)

összefüggésnek, ahol
, ha
, és
; ha
. Azt, hogy a
szorzatok integrálja
esetén eltűnik, úgy szokás kifejezni, hogy a
függvények kölcsönösen ortogonálisak. A
sajátfüggvényekösszessége tehát normált, kölcsönösen ortogonális (egy szóval kifejezveortonormált) teljes
függvényrendszert alkot.
Vezessük be az

mennyiség adott állapotban vett

definíciójának megfelelően
megfelelő

átlagértékénekfogalmát. Az átlagérték szokásos

-t úgy kapjuk, hogy az adott mennyiség összes

sajátértékét szorozzuk a

valószínűséggel, és a szorzatokat összeadjuk:

1.11. egyenlet - (3,7)

Az

átlagértéket most olyan alakba írjuk, mely nem a

függvényt tartalmazza. Minthogy ((3,7))-ben
-ben és

függvény sorfejtési együtthatóit, hanem magát a

szorzatok szerepelnek, nyilvánvaló, hogy a keresett kifejezés

-ban bilineáris. Vezessünk be egy matematikai operátort, melyet

következőképpen értelmezünk. Legyen
alkalmazásával kapunk. Az
szorzatának integrálja az

az a függvény, amelyet az

operátort úgy definiáljuk, hogy

és a

-fel jelölünk,10 és a

operátornak a

függvényre való

komplex konjugált függvény

átlagértékkel legyen egyenlő:

1.12. egyenlet - (3,8)

Könnyen belátható, hogy az általános esetben az operátor valamilyen lineáris11 integráloperátor. Valóban,
((3,5)) alatti kifejezését felhasználva, felírhatjuk az átlagérték ((3,7)) definícióját az
10

Az operátorokat mindenütt „kalappal” ellátott betűvel jelöljük.

Lineárisnak nevezzük a következő tulajdonságokkal rendelkező operátort:
tetszőleges függvény, pedig tetszőleges állandó.
11
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alakban. Ezt ((3,8))-cal összehasonlítva látjuk, hogy az

operátorral a

függvényre hatva, az

1.13. egyenlet - (3,9)

eredmény adódik. Ha ide behelyettesítjük
integráloperátor:

((3,5)) alatti kifejezését, azt kapjuk, hogy

a következő alakú

1.14. egyenlet - (3,10)

ahol a

függvény (melyet az operátor magjának nevezünk) ígyírható:

1.15. egyenlet - (3,11)

Így tehát a kvantummechanikában minden fizikai mennyiséghez tartozik egy meghatározott lineáris operátor.
A ((3,9)) képletből látható, hogy ha a
valamennyi
áll:12

nulla), akkor az

függvény a

sajátfüggvények egyike (úgyhogy egy kivételével

operátor hatása egyszerűen a megfelelő

sajátértékkel való szorzásban

1.16. egyenlet - (3,12)

Egy adott

fizikai mennyiség sajátfüggvényei tehát az

egyenlet megoldásai, ahol egy állandó, a sajátértékek pedig az állandónak azok az értékei, melyek mellett
a felírt egyenletnek van bizonyos feltételeknek eleget tevő megoldása. Mint alább látni fogjuk, különböző fizikai
mennyiségek operátorainak alakja közvetlenül meghatározható fizikai megfontolások alapján, és akkor az
operátorok említett tulajdonsága lehetővé teszi a sajátfüggvények és sajátértékek kiszámítását az
egyenlet megoldásával.
Egy valós fizikai mennyiség sajátértékei és’átlagértéke minden állapotban valósak. Ez a körülmény
meghatározott megszorítást jelent a megfelelő operátorok tulajdonságaira nézve. Egyenlővé téve a ((3,8))
kifejezést annak komplex konjugáltjával, az

1.17. egyenlet - (3,13)

Az alábbiakban mindenütt, ahol ez nem vezethet félreértésre, az
jobbra álló kifejezésre hat.

típusú kifejezésekben elhagyjuk a zárójelet, és az operátor a tőle

12

8
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összefüggést kapjuk, ahol

az

operátor komplex konjugáltját jelöli.13 Tetszőleges lineáris operátor esetén

általában ilyen összefüggés nem áll fenn, ezért ez megszorítást jelent az
Tetszőleges

operátorra bevezetjük az

operátor lehetséges alakjára.

transzponáltoperátort, melyet az

1.18. egyenlet - (3,14)

egyenlőséggel definiálunk, ahol és két különböző függvény. Ha függvényként
a
függvényt vesszük, akkor a((3,13))-mal valóösszehasonlítás azt mutatja, hogy

komplex konjugáltját,

1.19. egyenlet - (3,15)

A ((3,15)) feltételnek eleget tevő operátorokathermitikusnak14 A kvantummechanika matematikai apparátusában
tehát a valós fizikai mennyiségeknek megfelelő operátorok hermitikusak.
Formálisan vizsgálhatunk komplex fizikai mennyiségeket is, azaz olyanokat, melyeknek sajátértékei komplexek.
Legyen egy ilyen mennyiség. Bevezethetjük ekkor a megfelelő komplex konjugált mennyiséget,
-ot is,
melynek sajátértékei sajátértékeinek komplex konjugáltjai. Jelöljük az
mennyiségnek megfelelő operátort
-szal. Ezt az operátort

adjungáltjánaknevezzük, és általában meg kell különböztetnünk az operátor

komplex konjugáltjától. Valóban, az
állapotban:

operátor definíciója szerint az

mennyiség átlagértéke valamilyen

Másrészről viszont írhatjuk, hogy

A két kifejezést egyenlővé téve, azt kapjuk, hogy

1.20. egyenlet - (3,16)

amiből nyilvánvaló, hogy

általában nem egyezik meg

-gal. A ((3,15)) feltételt most az

1.21. egyenlet - (3,17)

alakba írhatjuk, azaz valós fizikai mennyiség operátora megegyezik a saját adjungált-jával (a hermitikus
operátorokat önadjungáltaknakis szokás nevezni).

13

Definíciószerűen: ha az

operátorra teljesül az

, akkor az

komplex konjugált az az operátor, melyre fennáll, hogy

.
14
Egy ((3,10)) alakú lineáris integráloperátor esetében a hermiticitás feltétele azt jelenti, hogy az operátor magja kielégíti a
feltételt.

9
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Most megmutatjuk, hogyan lehet közvetlenül bebizonyítani egy hermitikus operátor különböző sajátértékeihez
tartozó sajátfüggvények kölcsönös ortogonalitását. Legyen
és
az
valós mennyiség két különböző
sajátértéke,
és
pedig a megfelelő sajátfüggvények:

Szorozzuk meg az első egyenlet mindkét oldalát
-gal, a második egyenlet komplex konjugáltját pedig
nel. Tagonként kivonva egymásból a kapott egyenleteket azt kapjuk, hogy

Integráljuk az egyenlet mindkét oldalát
eltűnik, ezért

amiből

miatt következik a

szerint. Minthogy

és

-

, ((3,14)) értelmében a bal oldal integrálja

függvények ortogonalitása.

Itt mindig csak egy fizikai mennyiségről beszélünk, bár, mint a szakasz elején megjegyeztük, az egyidejűleg
mérhető fizikai mennyiségek teljes rendszeréről kellene beszélnünk. Akkor azt kapnánk, hogy valamennyi ,
,
mennyiséghez tartozik egy , ,
operátor. A
sajátfüggvények olyan állapotnak felelnek meg,
melyben a vizsgált mennyiségeknek meghatározott értékük van, vagyis az összes
,
,
sajátérték
meghatározott, és
az

egyenletrendszer szimultán megoldása.

4. 4. §. Operátorok összeadása és szorzása
Ha
és
az , illetve
fizikai mennyiségnek megfelelő operátor, akkor az
összegnek az
operátor felel meg. Különböző fizikai mennyiségek összegének értelme a kvantummechanikában azonban
lényegesen különböző lehet attól függően, hogy mérhető-e ez a két mennyiség egyidejűleg vagy nem. Ha az
és

mennyiségek egyszerre mérhetők, akkor az

melyek ugyanakkor az

és

operátoroknak vannak közös sajátfüggvényeik,

operátornak is sajátfüggvényei,

sajátértékkel.

Ha viszont és értéke nem lehet egyszerre meghatározott, akkor az
összeg értelme korlátozottabb.
Ilyenkor csak annyi igaz, hogy e mennyiség átlagértéke tetszőleges állapotban megegyezik az összeadandók
átlagértékének összegével:

1.22. egyenlet - (4,1)

Ami az
az

és

operátor sajátértékeit és sajátfüggvényeit illeti, ezek általában nincsenek semmilyen kapcsolatban
mennyiségek sajátfüggvényeivel és sajátértékeivel. Nyilvánvaló, hogy ha az

és

operátor

hermitikus, az
operátor is az, úgyhogy sajátértékei valósak, és ezek az újonnan bevezetett
mennyiség lehetséges értékei.
Megemlítjük a következő tételt. Legyen rendre
sajátértéke. Ekkor fennáll, hogy

,

és

az

1.23. egyenlet - (4,2)
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Az egyenlőség akkor teljesül, ha és
egyidejűleg mérhető. A bizonyítás abból a nyilvánvaló tényből
következik, hogy egy mennyiség átlagértéke mindig nagyobb a legkisebb sajátértékénél, vagy azzal egyenlő.
Abban azállapotban, amelyben az

mennyiség értéke

minthogy másrészt

, természetesen

, és

, a ((4,2)) egyenlőtlenségre jutunk.

Tegyük fel ismét, hogy és egyidejűleg mérhető mennyiségek. Összegükkel együtt bevezethetjük szorzatuk
fogalmát is, melynek sajátértéke az
és
mennyiségek sajátértékeinek szorzatával egyenlő. Könnyen
belátható, hogy ennek a mennyiségnek olyan operátor felel meg, melynek hatása a függvényre az egyik, majd a
másik operátor egymást követő hatásában áll. Ezt az operátort matematikailag az
szorzatával ábrázoljuk. Valóban, ha
az operátorok közös sajátfüggvénye, akkor

szimbólum olyan operátort jelent, mely a

(az

függvényre úgy hat, hogy először hat a

és

operátorok

operátor, majd a

függvényre az
operátor). Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az
operátor helyett a
operátort
vesszük, amely az elsőtől csak a tényezők sorrendjében különbözik. Nyilvánvaló, hogy e két operátornak a
függvényre való hatása ugyanaz. Minthogy azonban minden
hullámfüggvény előállítható a
függvényének lineáris kombinációjaként, az
a tényt szimbolikusan az

és

operátorok bármely függvényre való hatása azonos. Ezt

egyenlőséggel fejezhetjük ki, amiből

1.24. egyenlet - (4,3)

Az ilyen és operátorokról azt mondjuk, hogy felcserélhetők (kommutálnak). Így tehát a következő fontos
eredményt kapjuk: ha az
és
mennyiségnek egyidejűleg lehet meghatározott értéke, akkor operátoraik
egymással felcserélhetők.
Bebizonyítható a fordított tétel is (l. 11. §): ha az
és
operátor felcserélhető, akkor valamennyi
sajátfüggvényüket megválaszthatjuk úgy, hogy közös sajátfüggvényük legyen, ami fizikailag azt jelenti, hogy a
megfelelő fizikai mennyiségek egyidejűleg mérhetők. Az operátorok felcserélhetősége tehát szükséges és
elégséges feltétele a fizikai mennyiségek egyidejű mérhetőségének.
Az operátorszorzat speciális esete egy operátor hatványozása. A mondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az
operátor sajátértékei (

egész szám) egyenlők az

Általában, egy operátor tetszőleges

Az

operátor hatását különböző

operátort az

-edik hatványra emelt sajátértékeivel.

függvénye definíciószerűleg olyan operátor, melynek sajátértékei az

operátor sajátértékeinek ugyanolyan
sorbafejtett

operátor

függvényei. Ha a

függvény Taylor-sorba fejthető, akkor a

hatványok hatására vezethetjük vissza.

operátor inverzéneknevezzük. Nyilvánvaló, hogy az

és

operátorokkal egymás

után hatva egy tetszőleges függvényre, az nem változik, azaz
Ha az

és

mennyiségek nem mérhetők egyidejűleg, szorzatuknak nincs a fentinek megfelelő egyszerű

jelentése. Ez már abban is megnyilvánul, hogy ilyenkor az
operátor nem lesz hermitikus, ezért nem felelhet
meg valós fizikai mennyiségnek. Valóban, a transzponált operátor definíciója értelmében írhatjuk, hogy
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Itt az

operátor csak a

függvényre hat,

pedig csak

-re, úgyhogy az integrál alatt két függvény,

és

szorzata áll. Még egyszer alkalmazva a transzponált operátor definícióját, adódik, hogy

Egy olyan integrált kapunk tehát, melyben az eredetihez képest a
szóval, a

operátor az

és

függvények helyet cseréltek. Más

operátor transzponáltja, vagyis

1.25. egyenlet - (4,4)

Így az
szorzat transzponáltja a tényezők transzponáltjának fordított sorrendben írt szorzata. A ((4,4))
egyenlőség mindkét oldalának komplex konjugáltját véve azt kapjuk, hogy

1.26. egyenlet - (4,5)

Ha az

és

operátor hermitikus, akkor

hermitikus, ha tényezői,

és

. Ebből következik, hogy az

, felcserélhetők.

Megjegyezzük, hogy két nemfelcserélhető hermitikus operátor
hermitikus operátort,

és

operátor csak akkor

és

szorzatából készíthetünk egy

szimmetrikus szorzatát:

1.27. egyenlet - (4,6)

Könnyen meggyőződhetünk arról is, hogy az
különbség „antihermitikus” operátor (azaz olyan,
melynek transzponált operátora a negatív előjellel vett komplex konjugáltjával egyezik meg). A különbség vel való szorzással hermitikussá tehető; így

1.28. egyenlet - (4,7)

hermitikus operátor.
A következőkben a rövidség kedvéért néha használjuk az operátorok ún. kommutátoráraaz

1.29. egyenlet - (4,8)

jelölést.
Könnyen belátható, hogy fennáll az

1.30. egyenlet - (4,9)

12
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összefüggés. Megjegyezzük, hogy ha
és

és

, akkor ebből semmiképpen sem következik, hogy

is felcserélhető.

5. 5. §. Folytonos spektrum
A diszkrét spektrum sajátfüggvényeire a 3. és 4. §-ban levezetett összefüggések minden további nélkül
általánosíthatók a folytonos spektrum sajátfüggvényeire.
Legyen egy folytonos spektrumú fizikai mennyiség. Sajátértékeit egyszerűen ugyanazzal az index nélküli
betűvel jelöljük és a megfelelő sajátfüggvényt
-fel. Ahogy egy tetszőleges
hullámfüggvény, ((3,2))-nek
megfelelően, sorbafejthető diszkrét spektrumú mennyiségek sajátfüggvényei szerint, kifejezhető – ezúttal
integrálalakban – folytonos spektrumú mennyiségek sajátfüggvényeinek teljes rendszere szerint is. Ez a sorfejtés

1.31. egyenlet - (5,1)

alakú, ahol az integrálást az

mennyiség egész értékkészletére ki kell terjeszteni.

A folytonos spektrum hullámfüggvényei normálásának kérdése bonyolultabb, mint a diszkrét spektrum esetén
volt. Mint alább látni fogjuk, most nem követelhető meg, hogy a függvény abszolútérték-négyzetének integrálja
1 legyen. Ehelyett megkíséreljük úgy normálni a
függvényt, hogy a
hullámfüggvény által leírt állapotban
a vizsgált fizikai mennyiség értéke
valószínűséggel essék az
és
közötti intervallumba.
Minthogy az összes lehetséges értékéhez tartozó valószínűségek összege szükségképpen 1, írhatjuk, hogy

1.32. egyenlet - (5,2)

[hasonlóan a diszkrét spektrum esetében érvényes ((3,3))összefüggéshez].
Pontosan megismételve a ((3,5)) képlet levezetése során követett eljárást, ugyanazokkal a megfontolásokkal
egyrészről kapjuk, hogy

másrészről pedig

A két kifejezést összevetve megkapjuk a sorfejtési együtthatókat meghatározó összefüggést:

1.33. egyenlet - (5,3)

mely ((3,5))-tel analóg.
A normálási feltétel levezetése céljából helyettesítsük most ((5,1))-et ((5,3))-ba:
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esetén érvényes, így szükségképpen azonosan teljesül. Ehhez először is az

kell, hogy az integráljel alatt
szorzója (vagyis az
integrál) minden
mellett eltűnjön.
Az
helyen ez az együttható végtelenné válik (ellenkező esetben a
szerinti integrál egyszerűen
nullát ad). Az
integrál tehát az
különbség olyan függvénye, mely végtelen, ha
argumentuma nulla, egyébként eltűnik. Jelöljük ezt a függvényt
-fel:

1.34. egyenlet - (5,4)

Az, hogy miként válik a

függvény végtelenné az

helyen, az

egyenlőségből határozható meg. Nyilvánvaló ebből, hogy

Az így definiált függvényt

-függvénynek15 nevezzük. Írjuk fel még egyszer a definíciós képleteket:

1.35. egyenlet - (5,5)

és

1.36. egyenlet - (5,6)

Integrációs határ gyanánt bármely más, az
-ban folytonos függvény, akkor

pontot közrefogóértékeket is beírhatunk. Ha

valamilyen

1.37. egyenlet - (5,7)

Általánosabban ez a képlet így írható:

1.38. egyenlet - (5,8)

ahol az integrációs tartomány magába foglalja az
is, hogy a -függvény páros, azaz

pontot, és

folytonos az

1.39. egyenlet - (5,9)
15

A delta-függvényt az elméleti fizikában P. A. M. Dirac vezette be.
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Végül az

összefüggésből leolvashatjuk, hogy

1.40. egyenlet - (5,10)

Az ((5,4)) képlet a folytonos spektrum sajátfüggvényeinek normálási szabálya, ez helyettesíti a diszkrét
spektrum esetén érvényes ((3,6)) feltételt. Látjuk, hogy a

és

függvények

’ esetén, a

korábbiaknak megfelelően, ortogonálisak egymásra. A folytonos spektrum függvényeivel képzett
kifejezés integrálja divergál.
A
függvények eleget tesznek még egy, az ((5,4))-hez hasonló feltételnek. Ennek levezetéséhez
behelyettesítjük ((5,3))-at ((5,1))-be, ami a

eredményre vezet. Ebből azonnal leolvasható, hogy

1.41. egyenlet - (5,11)

Természetesen hasonló kifejezés nyerhető a diszkrét spektrum esetében is, amikor

1.42. egyenlet - (5,12)

Összehasonlítva az ((5,1)) és ((5,4)) képletpárral az ((5,3)) és ((5,11)) párt, látjuk, hogy egyrészt a
függvények kifejthetők
-k szerint
sorfejtési együtthatókkal, másrészt az ((5,3)) képletet úgy
tekinthetjük, mint az
függvénynek a
függvények szerinti, az előbbihez teljesen hasonló
sorfejtését; az együtthatók szerepét most
játssza. Az
függvény, éppen úgy, mint
, teljesen
meghatározza a rendszer állapotát;
-et az reprezentációbanfelírt hullámfüggvénynek nevezzük [
pedig a

reprezentációban felírt hullámfüggvény]. Ahogyan

meghatározza annak valószínűségét,

hogy a rendszer koordinátái adott
intervallumba essenek, úgy határozza meg
hogy az
mennyiség értéke
-be essen. A
függvények egyrészről az
reprezentációban, másrészről pedig a
reprezentációban.

komplex konjugáltjai a

annak valószínűségét,
mennyiség sajátfüggvényei

koordináta sajátfüggvényei

Legyen
az
mennyiség kölcsönösen egyértelmű függvénye. Ekkor bármely
függvény
sajátfüggvényének is tekinthető. Ehhez azonban meg kell változtatni e függvények normálását. Valóban, a
mennyiség
sajátfüggvényeit az
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feltétellel kell normálni, míg a
helyen tűnik el. Amikor

függvények ((5,4)) szerint normáltak. A
közel esik -hez,

-függvény argumentuma az

((5,10)) értelmében ezért írhatjuk, hogy16

1.43. egyenlet - (5,13)

((5,13))és ((5,4))összehasonlításából nyilvánvaló, hogy a
kapcsolatban állnak:

és

függvények egymással a következő

1.44. egyenlet - (5,14)

Vannak olyan fizikai mennyiségek is, amelyek értelmezési tartományuk egy részében diszkrét, máshol folytonos
spektrumúak. Ilyen mennyiség sajátfüggvényeire magától értetődik, hogy ugyancsak érvényesek az itt és a
megelőző szakaszban levezetett összefüggések. Megjegyzendő, hogy csak a két spektrum hullámfüggvényeinek
összessége alkot teljes függvényrendszert. Ezért egy tetszőleges függvény ilyen mennyiség sajátfüggvényei
szerint a következőképpen fejthető ki:

1.45. egyenlet - (5,15)

ahol az összegezést a diszkrét spektrumra, az integrálást pedig a folytonosra kell kiterjeszteni.
Folytonos spektrumú mennyiségre jó példa maga a koordináta. Könnyen belátható, hogy a neki megfelelő
operátor egyszerűen a -val való szorzás. Valóban, minthogy a különböző koordinátaértékek valószínűségét a
mennyiség határozza meg, a koordináta átlagértéke

Ezt a kifejezést az operátorok ((3,8)) alatti definíciójával összehasonlítva látjuk, hogy17

1.46. egyenlet - (5,16)

Ezen operátor sajátfüggvényeit az általános szabály szerint a
egyenlet alapján kell
meghatároznunk, ahol
-lal ideiglenesen a koordináta konkrét értékét jelöltük a
változótól való
16

Általában, ha

valamely egyértékű függvény (inverze nem szükséges, hogy egyértékű legyen), akkor igaz az alábbi összefüggés:

ahol az -k a
egyenlet gyökei.
A továbbiakban az egyszerűség kedvéért azokat az operátorokat, amelyeknek hatása valamely mennyiséggel való szorzásban áll, magával a
mennyiséggel jelöljük.
17

16
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megkülönböztetés végett. Ez az egyenlőség vagy
a normálási feltételnek eleget tevő hullámfüggvény:18

, vagy

esetén teljesül, ezért nyilvánvaló, hogy

1.47. egyenlet - (5,17)

6. 6. §. Határátmenet
A kvantummechanika határesetként magába foglalja a klasszikus mechanikát. Felmerül a kérdés, hogyan lehet
végrehajtani ezt a határátmenetet.
A kvantummechanikában az elektront hullámfüggvény írja le, mely meghatározza koordinátáinak különböző
értékeit; erről a függvényről egyelőre csak annyit tudunk, hogy valamilyen lineáris parciális differenciálegyenlet
megoldása. A klasszikus mechanikában az elektront a mozgásegyenletek által maradéktalanul meghatározott
pálya mentén mozgó anyagi pontnak tekintjük. A kvantummechanika és a klasszikus mechanika
összefüggéséhez bizonyos értelemben hasonló az elektrodinamikában a hullám- és a geometriai optika
kapcsolata. A hullámoptikában a hullámokat az elektromos és mágneses tér vektoraival írjuk le, amelyek
meghatározott parciális differenciálegyenlet-rendszernek tesznek eleget (a Maxwell-egyenleteknek).
A geometriai optikában viszont a fény meghatározott pályák mentén, sugarakban terjed. Ez az analógia lehetővé
teszi azt a következtetést, hogy a kvantummechanikáról úgy térhetünk át a klasszikusra, ahogyan a
hullámoptikáról a geometriaira.
Emlékeztetünk rá, hogyan valósul meg matematikailag az utóbbi határátmenet (l. II. 53. §). Legyen
az
elektromágneses tér valamelyik komponense. Ez
alakban írható valós amplitúdóval és fázissal
(ez utóbbit nevezik eikonálnak a geometriai optikában). A geometriai optika határesete kis hullámhosszak
esetén valósul meg, ami matematikailag úgy fejezhető ki, hogy változása nagy kis távolságon; ez azt jelenti,
többek között, hogy a fázis abszolút értéke nagynak vehető.
Ennek megfelelően abból a feltevésből indulunk ki, hogy a klasszikus mechanika határesetének a
kvantummechanikában
alakú hullámfüggvény felel meg, ahol lassan változó függvény,
pedig
nagy értéket vesz fel. Mint ismeretes, a mechanikában a részecske pályája variációs elvből határozható meg,
mely szerint a mechanikai rendszer úgynevezett hatása,
, minimális kell, hogy legyen (a legkisebb hatás
elve). A geometriai optikában a sugarak menetét az úgynevezett Fermat-elv szolgáltatja, amely azt követeli meg,
hogy az „optikai úthossz”, vagyis az út eleje és vége közötti fáziskülönbség minimális legyen.
Ebből az analógiából kiindulva azt mondhatjuk, hogy a hullámfüggvény
arányos a vizsgált fizikai rendszer
mechanikai hatásával, vagyis
Planck-állandónaknevezzük, és -sal jelöljük.19 hatás dimenziójú (mivel

fázisa a klasszikus határesetben
. Az arányossági tényezőt
dimenziótlan), és értéke:

Így tehát egy „majdnem klasszikus” (ahogy mondani szokás „kváziklasszikus) fizikai rendszer hullámfüggvénye

1.48. egyenlet - (6,1)

alakú.
A Planck-állandó valamennyi kvantumos jelenségben alapvető szerepet játszik. Relatív nagysága (más, hasonló
dimenziójú mennyiséghez képest) meghatározza egy rendszer „kvantumosságának mértékét”.
A kvantummechanikáról a klasszikusra való áttérés, mely nagy fázisnak felel meg, formálisan úgy írható le,

18

Egy tetszőleges

függvényt ezek szerint a sajátfüggvények szerint kifejtve, a kifejtési együtthatók

alakúak lesznek. A koordinátaérték előfordulásának valószínűsége az adott
intervallumban
kell.
19
Max Planckvezette be 1900-ban. A könyvünkben használt tulajdonképpen a
Planck-állandó osztva
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mint
határátmenet (ahhoz hasonlóan, ahogy a hullámoptikáról a geometriaira való áttérés a
határátmenetnek, a nulla hullámhossz határesetének felel meg).
Megadtuk a hullámfüggvény alakját a határesetben, hátra van még azonban annak megbeszélése, hogy ez
milyen kapcsolatban áll a klasszikus pályán való mozgással. Az általános esetben a hullámfüggvény által leírt
mozgás nem megy át egy pálya mentén való mozgásba. A klasszikus mozgással való kapcsolata abban áll, hogy
ha egy kezdeti időpillanatban a hullámfüggvény és vele a koordináták valószínűségi eloszlása adott, akkor a
továbbiakban ez az eloszlás a klasszikus mechanika törvényei szerint „változtatja helyét” (erről részletesebben a
17. § végén lesz szó).
Ahhoz, hogy meghatározott pálya mentén való mozgást kapjunk, speciális alakú hullámfüggvényből kell
kiindulnunk, mely csak a tér egy kis részén különbözik észrevehetően nullától (úgynevezett hullámcsomag); a
térrész méretei -sal együtt nullához tarthatnak. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a kváziklasszikus esetben a
hullámcsomag a térben klasszikus részecskepálya mentén változtatja a helyét.
Végül a kvantummechanikai operátorok hatása a határesetben szükségképpen a megfelelő fizikai mennyiséggel
való szorzásra redukálódik.

7. 7. §. A hullámfüggvény és a mérés
Most visszatérünk a mérési folyamathoz, melynek tulajdonságait az 1. §-ban tárgyaltuk, és megmutatjuk, milyen
kapcsolatban állnak ezek a tulajdonságok a kvantummechanika matematikai apparátusával.
Tekintsünk egy két részből, a klasszikus műszerből és a kvantumobjektumnak tekintett elektronból álló
rendszert. A mérési folyamat abban áll, hogy ez a két rész egymással kölcsönhatásba lép, aminek
eredményeként a műszer átmegy a kezdeti állapotából valamilyen más állapotba, és a műszer megváltozott
állapotából következtetünk az elektron állapotára. A műszer állapota valamilyen jellemző fizikai mennyiség
(vagy mennyiségek) értékében különbözik az eredetitől – „a műszer kitér”. Jelöljük ezt a mennyiséget -vel,
sajátértékeit pedig
-nel; ezek, klasszikus műszerről lévén szó, általában folytonos sort alkotnak. Megtehetjük
azonban, hogy formálisan – kizárólag az alábbi képletek írásmódjának egyszerűsítése céljából – a spektrumot
diszkrétnek vesszük. A műszer állapotát kváziklasszikus hullámfüggvénnyel írjuk le, melyet
-vel
jelölünk, ahol a műszer által mutatott
-nek felel meg, pedig koordinátáinak összességét jelöli. A műszer
klasszikus volta abban nyilvánul meg, hogy minden adott időpillanatban biztosak lehetünk afelől, hogy a műszer
az egyik ismert
állapotában van, és a
mennyiség értéke valamilyen adott szám; kvantummechanikai
rendszer esetében, érthető módon, ilyen kijelentés nem tehető.
Legyen
a műszer kezdeti (a mérés előtti) állapotának hullámfüggvénye,
pedig az elektron normált
kezdeti hullámfüggvénye ( az elektron koordinátáit jelöli). Ezek a függvények egymástól függetlenül leírják a
műszer és az elektron állapotát, ezért az egész rendszer kezdeti állapotának hullámfüggvénye a

1.49. egyenlet - (7,1)

szorzat. Azután az elektron és a műszer kölcsönhatásba lépnek egymással. Elvben a kvantummechanika
egyenletei alapján nyomon követhető a rendszer hullámfüggvényének idővel való változása. A mérési folyamat
után a hullámfüggvény nyilvánvalóan már nem lesz a és változók függvényeinek szorzata. A műszer
(teljes rendszert alkotó) sajátfüggvényei szerint sorbafejtve,

1.50. egyenlet - (7,2)

alakúösszeget kapunk, ahol

a

változó valamilyen függvénye.

Most színre lép a műszer „klasszikus” volta, továbbá a klasszikus mechanika kettős szerepe mint a
kvantummechanika határesete és ugyanakkor annak megalapozása. Mint már említettük, a műszer klasszikus
volta következtében a mennyiség (a „műszer kitérése”) meghatározott értékű. Ezért azt állíthatjuk, hogy a
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műszer+elektron rendszer állapotának leírásához valójában nem szükséges a teljes eqref(7,2) összeg, elegendő a
műszer
„kitérésének” megfelelő egyetlen tag:

1.51. egyenlet - (7,3)

Ebből következik, hogy
arányos az elektron mérés utáni hullámfüggvényével. Ez még nem maga a
hullámfüggvény, ami abból is látható, hogy
nem normáit függvény. Tartalmaz információkat mind az
elektron új állapotának tulajdonságaira, mind a műszer
„kitérésének” a rendszer kezdeti állapota által
meghatározott valószínűségére vonatkozóan.
A kvantummechanika egyenleteinek linearitása miatt
és az elektron
közötti kapcsolatot általában valamilyen integráloperátor adja meg:

kezdeti hullámfüggvénye

1.52. egyenlet - (7,4)

A

mag az adott mérési folyamatot jellemzi.

Feltételezésünk szerint az elvégzett mérés olyan, hogy az elektron állapotának teljes leírását adja. Más szóval (l.
1. §), az új állapotban valamennyi mennyiség valószínűsége szükségképpen független az elektron korábbi (a
mérés előtti) állapotától. Matematikailag ez azt jelenti, hogy az
függvény alakját a mérési folyamat
határozza meg, és nem függhet az elektron kezdeti
hullámfüggvényétől.
Így tehát

szükségképpen a következő alakot ölti:

1.53. egyenlet - (7,5)

ahol
-ek meghatározott függvények, melyekről feltételezzük, hogy normáltak, a
kezdeti állapottól
pedig csak az állandók függhetnek. A ((7,4)) integrál-összefüggésben ennek az felel meg, hogy a
mag szétesik csak -tól és csak -től függő tényezők szorzatára:

1.54. egyenlet - (7,6)

és akkor az

állandók és a

függvény lineáris kapcsolatát

1.55. egyenlet - (7,7)

típusú képlet adja, ahol

egy, a mérési folyamattól függő meghatározott függvény.

A
függvény az elektron mérés utáni normált hullámfüggvénye. Látjuk tehát, hogyan tükrözi a
matematikai formalizmus annak lehetőségét, hogy mérés útján meghatározott hullámfüggvénnyel leírt
elektronállapotot kapjunk.
Ha a mérést adott

hullámfüggvényű elektronon végezzük, akkor az

állandóknak egyszerű fizikai

jelentése van – az általános szabályoknak megfelelően
annak a valószínűsége, hogy a mérés az
eredményt adja. Az összes eredmény valószínűségének összege egységnyi:

19
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1.56. egyenlet - (7,8)

Az, hogy a ((7,7))és ((7,8)) képletek tetszőleges (normált)
függvény eseténérvényesek, egyenértékű (l.
3. §) azzal az állítással, hogy tetszőleges
függvény sorbafejthető a
függvények szerint. Ez annyit
jelent, hogy a
függvények normált és kölcsönösen ortogonális teljes függvényrendszert alkotnak.
Ha az elektron kezdeti hullámfüggvénye megegyezik az egyik
megfelelő
állandó 1, a többi pedig nulla. Más szóval, a
biztosan a meghatározott -edik eredményre vezet.

függvénnyel, akkor nyilvánvaló, hogy a
állapotban levő elektronon elvégzett mérés

A
függvények e tulajdonságai azt mutatják, hogy azok az elektront jellemző valamilyen fizikai
mennyiség (jelöljük -fel) sajátfüggvényei; az említett mérést e mennyiség mérésének tekinthetjük.
Nagyon lényeges, hogy a
függvények általában nem egyeznek meg a
függvényekkel (ez utóbbiak
általában egymásra nem ortogonálisak, és nem sajátfüggvényei egy operátornak sem). Ezt a körülményt
elsősorban a kvantummechanikai mérések eredményeinek reprodukálhatatlansága fejezi ki. Ha az elektron
állapotban van, akkor az
mennyiség mérése feltétlenül az
eredményre vezet. A mérés után
azonban az elektron az eredetitől különböző
állapotba kerül, amelyben az mennyiségnek már nincs
meghatározott értéke. Ezért az elektronon közvetlenül az első után végrehajtott második mérés az
mennyiségre az elsőben kapottól különböző értéket szolgáltatna. 20 Ahhoz, hogy az első mérés eredményének
birtokában (valószínűségi értelemben) megjósoljuk a második mérés eredményét, az első mérésből az általa
kialakított állapot
hullámfüggvényét kell vennünk, a másodikból annak az állapotnak
hullámfüggvényét, amelynek a valószínűségét tudni akarjuk. Ez a következőt jelenti. A kvantummechanika
egyenleteiből meghatározzuk a
hullámfüggvényt, mely az első mérés pillanatában
-val egyenlő.
Annak valószínűségét, hogy a időpontban elvégzett második mérésben az
-edik eredmény adódjék, az
integrál abszolút értékének négyzete adja meg.
Látjuk, hogy a kvantummechanikai mérési folyamat Janus-arcú – a múlt és a jövő irányába nem ugyanazt a
szerepet játssza. A múlt felé „ellenőrzi” a megelőző mérés által kialakított állapot alapján megjósolt különböző
eredmények valószínűségét. A jövő számára pedig új állapotot alakít ki (l. a 44. §-t is). A természetben a mérési
folyamat mélyen irreverzibilis.
Ennek az irreverzibilitásnak fontos elvi jelentősége van. Mint a következőkben látni fogjuk (l. a 18. § végén), a
kvantummechanika alapegyenletei önmagukban szimmetrikusak az időtükrözéssel szemben; e tekintetben a
kvantummechanika nem különbözik a klasszikustól. A mérési folyamat irreverzibilitása azonban a
kvantummechanikai jelenségeknél megszünteti a két időirány egyenértékűségét, azaz a jövő és múlt közötti
különbség megjelenéséhez vezet.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a mérések megismételhetetlensége alól van egy fontos kivétel. A helykoordináta az egyetlen olyan
mennyiség, amelynek mérése megismételhető. Az elektron koordinátájának két, rövid időn belül elvégzett mérése közeli értékeket kell,
hogy adjon; ennek ellenkezője azt jelentené, hogy az elektron sebessége végtelen. Matematikailag arról van szó, hogy a koordináta
felcserélhető az elektron és a mérőműszer kölcsönhatási energiájának operátorával, amely (a nemrelativisztikus elméletben) csak a
koordináta függvénye.
20
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2. fejezet - II. FEJEZET ENERGIA ÉS
IMPULZUS
1. 8. §. A Hamilton-operátor
Egy fizikai rendszer állapotát a kvantummechanikában a
hullámfüggvény maradéktalanul meghatározza. Ez
azt jelenti, hogy e függvény valamilyen időpontban való megadása nemcsak ebben a pillanatban határozza meg
a rendszer állapotát, hanem a későbbiekben is – természetesen, csak a kvantummechanikában általában
lehetséges teljességgel. Ez a körülmény matematikailag úgy jut kifejezésre, hogy a hullámfüggvény
idő
szerinti deriváltját minden adott időpillanatban meghatározza az illető időpontban megadott
függvény, és ez a
kapcsolat a szuperpozíció elvnek megfelelően lineáris. Az összefüggés lehető legáltalánosabb alakja

2.1. egyenlet - (8,1)

ahol
Az

valamilyen lineáris operátor; az

szorzó bevezetésének értelme később fog kiderülni.

integrál időtől független állandó. Ezért írhatjuk, hogy

Ide behelyettesítjük ((8,1))-et, és az első integrálban felhasználjuk a transzponált operátor definícióját. Az
közös szorzót elejtve:

Minthogy ez az egyenlőség tetszőleges
függvény esetén teljesül, levonhatjuk az a következtetést, hogy a
egyenlőség azonosan teljesül, vagyis a
operátor hermitikus.
Vizsgáljuk meg, milyen fizikai mennyiségnek felel meg ez az operátor. Ehhez felhasználjuk a hullámfüggvény
kváziklasszikus határesetben érvényes ((6,1)) alatti alakját, amivel

(a lassan változó

amplitúdó a differenciálásnál állandónak tekinthető).

Ezt az egyenlőséget a ((8,1)) definícióval összevetve látjuk, hogy a klasszikus határesetben a
operátor a
mennyiséggel való szorzásra redukálódik. Ez azt jelenti, hogy a
hermitikus operátor átmegy a
mennyiségbe. Ez utóbbi azonban nem más, mint a mechanikai rendszer Hamilton-függvénye. Így
tehát
a kvantummechanikában a Hamilton-függvénynek megfelelő operátor, amelyet a rendszer Hamiltonoperátoránakfogunk nevezni. Ha a Hamilton-operátor alakját ismerjük, a ((8,1)) egyenlet meghatározza az illető
rendszer hullámfüggvényét. Ezt a kvantummechanikai alapegyenletet hullámegyenletneknevezzük.

2. 9. §. Operátorok idő szerinti differenciálja
21
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II. FEJEZET ENERGIA ÉS
IMPULZUS
Fizikai mennyiségek időderiváltja a kvantummechanikában nem definiálható a klasszikus mechanikában
megszokott értelemben. A klasszikus mechanikában ugyanis az időderivált az illető mennyiség két közeli, de
különböző időpontban felvett értékével kapcsolatos. A kvantummechanikában azonban, ha egy mennyiség
meghatározott értékkel rendelkezik valamilyen időpillanatban, a rá következőben már nincs meghatározott
értéke; erről részletesen beszéltünk az 1. §-ban.
Ezért a kvantummechanikában másképpen kell definiálnunk az időderivált fogalmát. Természetesnek látszik
úgy definiálni az
mennyiség
Definíciószerüleg tehát

deriváltját, hogy átlagértéke egyenlő legyen az

átlagérték időderiváltjával.

2.2. egyenlet - (9,1)

Ebből a definícióból kiindulva könnyen megkaphatjuk az
operátort:

itt
A

mennyiségnek megfelelő

kvantummechanikai

az operátor idő szerinti differenciálásakor adódó operátor.
az időtől mint paramétertől függhet.
és a
deriváltakat ((8,1)) alatti kifejezésükkel helyettesítve, azt kapjuk, hogy

Minthogy a

operátor hermitikus,

így tehát az adódik, hogy

Másrészről viszont a definíció szerint ez az átlagérték

két kifejezésének

.

összehasonlításából látható, hogy az integrál alatt a zárójelben álló kifejezés éppen a keresett

operátor:1

2.3. egyenlet - (9,2)

1

A klasszikus mechanikában az általános

helykoordinátáktól és a

differenciálhányadosa a következő:

impulzusoktól függő

mennyiség idő szerinti teljes

A Hamilton-egyenteteknek megfelelően

és

.

Ezeket behelyettesítve azt kapjuk, hogy
ahol
az és
mennyiségre felírt úgynevezett
Poisson-zárójel (l. I. kötet, Mechanika, 42. §). Összehasonlítva a ((9,2)) kifejezéssel, látjuk, hogy a klasszikus határesetre való átmenetnél az
operátor első közelítésben zérust ad (ahogy annak lennie is kell), a következő (
eredmény tetszőleges

és

mennyiségre is igaz: az

operátor határesete a

szerinti) közelítés pedig
mennyiség, ahol

. Ez az

a Poisson-zárójel:

Ez abból következik, hogy formálisan mindig elképzelhető egy olyan rendszer, amelynek Hamiltonfüggvénye megegyezik

-pal.
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Ha az
operátor nem függ expliciten az időtől, akkor
operátornak a Hamilton-operátorral való kommutátorával.

egy állandó szorzó erejéig megegyezik az

A fizikai mennyiségek nagyon fontos csoportját képezik azok, amelyeknek operátora nem függ expliciten az
időtől, és ezenkívül felcserélhető a Hamilton-operátorral, úgyhogy
nevezzük. Egy ilyen mennyiség esetében

, azaz

. Ezeket megmaradó mennyiségeknek

const. Más szóval, e mennyiségek átlagértéke

időben állandó. Az is igaz, hogy ha az adott állapotban
meghatározott értékű (vagyis a hullámfüggvény az
operátor sajátfüggvénye), akkor a továbbiakban is ugyanazzal a meghatározott értékkel fog rendelkezni.

3. 10. §. Stacionárius állapotok
Zárt rendszerek (vagy időben nem változó külső térben levő rendszerek) Hamilton-operátora nem tartalmazhatja
expliciten az időt. Ez abból következik, hogy egy ilyen fizikai rendszer szempontjából minden időpillanat
egyenértékű. Másrészről azonban természetes, hogy minden operátor felcserélhető önmagával. Ebből arra
következtetünk, hogy olyan rendszer Hamilton-függvénye, amelyre nem hat időben változó külső tér,
megmarad. Mint ismeretes, a megmaradó Hamilton-függvény nem más, mint az energia. Az
energiamegmaradás törvényének jelentése a kvantummechanikában az, hogy ha egy adott állapotban az energia
meghatározott értékű, ez az érték időben nem változik.
Azokat az állapotokat, amelyekben az energia meghatározott értékű, a rendszer stacionárius
állapotainaknevezzük. Az ilyen állapotokat leíró hullámfüggvények, a Hamilton-operátor sajátfüggvényei,
kielégítik a
egyenletet, ahol
függvényre felírt ((8,1)) hullámegyenlet:

-edik energia-sajátérték. Ennek megfelelően a

az

ami azonnal integrálható idő szerint:

2.4. egyenlet - (10,1)

ahol
csak a koordináták függvénye. Ezzel meghatároztuk stacionáriusállapotok hullámfüggvényének
időfüggését.
Kis
betűvel stacionárius állapotoknak időtől függő szorzót nem tartalmazó hullámfüggvényét fogjuk jelölni.
E függvények, az energia-sajátértékkel együtt, a

2.5. egyenlet - (10,2)

egyenletből határozhatók meg.
A lehető legkisebb energiájú stacionárius állapotot a rendszer normál- vagy alapállapotánaknevezzük.
Tetszőleges

függvény stacionárius állapotok hullámfüggvényei szerinti sora

2.6. egyenlet - (10,3)

alakban írható. A sorfejtési együtthatók négyzete,
energiaértékeinek valószínűségét.

, mint eddig is, meghatározza a rendszer különböző
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A koordináták valószínűségeloszlását stacionárius állapotban a
mennyiség határozza meg; látjuk,
hogy ez az időtől független. Ugyanez érvényes bármely fizikai mennyiség átlagértékére is (ha a megfelelő
operátor nem függ explicit módon az időtől):

Mint említettük, bármely megmaradó mennyiség operátora felcserélhető a Hamilton-operátorral. Ez azt jelenti,
hogy minden megmaradó mennyiség az energiával egyidejűleg mérhető.
A különböző stacionárius állapotok között lehetnek olyanok is, melyek ugyanahhoz az energia-sajátértékhez
(vagy ahogy mondani szokás, a rendszernek ugyanahhoz az energiaszintjéhez) tartoznak, és valamilyen más
fizikai mennyiség értékében különböznek. Azokat a szinteket, amelyekhez több különböző stacionárius állapot
tartozik, elfajultnakmondjuk. Az elfajult szintek létezésének lehetősége fizikailag azzal kapcsolatos, hogy
általában az energia magában nem meríti ki a fizikai mennyiségek teljes rendszerét.
Egy rendszer energiaszintjei általában akkor elfajultak, ha van két olyan megmaradó fizikai mennyiség, és ,
amelyeknek operátorai nem felcserélhetők. Valóban, legyen
egy olyan stacionárius állapot hullámfüggvénye,
melyben az energián kívül az
mennyiségnek is meghatározott értéke van. Ekkor bizonyos, hogy a
függvény nem egyezik meg (egy állandó szorzó erejéig) -vel; ennek ellenkezője ugyanis azt jelentené, hogy a
mennyiségnek is meghatározott értéke van, ami nem lehetséges, mert
és
nem mérhető egyszerre.
Másrészről viszont
a Hamilton-operátor ugyanazon
energiához tartozó sajátfüggvénye, mint :

Látjuk tehát, hogy az

energiához egynél több sajátfüggvény tartozik, vagyis a szint elfajult.

Nyilvánvaló, hogy egy adott elfajult energiaszinthez tartozó hullámfüggvények tetszőleges lineáris
kombinációja is ugyanahhoz az energiaértékhez tartozó sajátfüggvény. Más szóval, az elfajult energiaértékhez
tartozó sajátfüggvények megválasztása nem egyértelmű. Az elfajult szintekhez tartozó tetszőlegesen választott
sajátfüggvények általában nem ortogonálisak egymásra. Lineáris kombinációjuk alkalmas megválasztásával
azonban mindig elérhető, hogy a sajátfüggvények kölcsönösen ortogonális (és normált) rendszert alkossanak. 2
Az elfajult szint sajátfüggvényeire vonatkozó fenti állítások magától értetődően nemcsak az energiasajátfüggvényekre érvényesek, hanem bármely más operátor sajátfüggvényeire is. Automatikusan csak azok a
függvények ortogonálisak, amelyek egy adott operátor különböző sajátértékeinek felelnek meg; ugyanakkor az
elfajult sajátértékhez tartozó függvények általában nem ortogonálisak.
Ha egy rendszer Hamilton-operátora két (vagy több) részből áll,

, melyek közül az egyik csak a

, a másik csak a
koordinátát tartalmazza, akkor a
operátor sajátfüggvényei felírhatók a
és
operátorok sajátfüggvényeinek szorzataiként, az energia-sajátérték pedig e két operátor sajátértékeinek összege.
Az energia sajátértékspektruma egyaránt lehet diszkrét vagy folytonos. A diszkrét spektrum egy stacionárius
állapota mindig a rendszer véges mozgásának felel meg, azaz olyan mozgásnak, melynek során a rendszer vagy
annak valamilyen része nem fut ki a végtelenbe. Valóban, a diszkrét spektrum sajátfüggvényeivel képzett, az
egész térre kiterjesztett
integrál véges. Ez mindenesetre azt jelenti, hogy a
mennyiség elég
gyorsan tűnik el, és a végtelenben nulla. Más szóval, a koordináták végtelen értékének valószínűsége nulla, a
rendszer véges mozgást végez, vagy, mint mondani szokás, kötött állapotbanvan.
A folytonos spektrum hullámfüggvényeinek behelyettesítésével számított
hullámfüggvény

integrál divergál. A

négyzete itt nem határozza meg közvetlenül a különböző koordinátaértékek

valószínűségét, csak ezzel arányos mennyiségnek tekinthető. Az, hogy az
azzal kapcsolatos, hogy

integrál divergál, mindig

nem tűnik el a végtelenben (vagy nem elég gyorsan tűnik el). Ezért azt

Ezt végtelen sokféle módon megtehetjük; valóban, függvény lineáris transzformációjánál fellépő független együtthatók száma
függvény ortogonalitására és normáltságára vonatkozó feltételek száma
, azaz -nél kisebb.
2
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mondhatjuk, hogy egy tetszőlegesen nagy, de véges zárt felületen kívüli térrészre képzett
integrál
még mindig divergál. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált állapotban a rendszer (vagy annak egy része) a végtelenben
van. A folytonos spektrumhoz tartozó különböző stacionárius állapotok hullámfüggvényeinek
szuperpozíciójaként előállított hullámfüggvény esetén az
integrál konvergálhat, úgyhogy a rendszer
véges térrészben helyezkedik el. Idővel azonban ez a térrész minden határon túl távolodik, végül a rendszer kifut
a végtelenbe.
Valóban, a folytonos spektrum hullámfüggvényeinek egy tetszőleges szuperpozíciója az alábbi alakú:

abszolút értékének négyzete kettős integrál alakjában írható:

Ezt a kifejezést valamilyen
időtartamra átlagolva, majd
-vel tartva a végtelenhez, az oszcilláló
szorzó átlaga és vele együtt az egész integrál nullához tart. Más szóval, annak a
valószínűségnek időátlaga, hogy a rendszer a konfigurációs tér valamilyen adott helyén legyen, eltűnik; ez csak
akkor lehetséges, ha a mozgás az egész végtelen térre kiterjed.3
A folytonos spektrum stacionárius állapotai tehát a rendszer végtelen mozgásának felelnek meg.

4. 11. §. Mátrixok
A kényelem kedvéért feltételezzük, hogy a vizsgált rendszernek diszkrét energiaspektruma van (az alábbiakban
levezetésre kerülő valamennyi összefüggés közvetlenül általánosítható a folytonos spektrum esetére). Legyen
egy tetszőleges hullámfüggvény, melynek stacionárius állapotok
hullámfüggvényei szerinti sora
. Ezt a kifejezést valamilyen mennyiség átlagértékének ((3,8)) definíciójába helyettesítve azt
kapjuk, hogy

2.7. egyenlet - (11,1)

ahol

az

2.8. egyenlet - (11,2)

integrálokat jelenti. A valamennyi lehetséges
mellett képzett
mennyiség mátrixának, az egyes
-ket pedig az állapotból az
szokás nevezni.4

mennyiségek összességét az
állapotba valóátmeneti mátrixelemnek

Az
mátrixelem időfüggését (ha az
operátor nem függ expliciten az időtől) a
időfüggése határozza meg. Ezek ((10,1)) kifejezésének helyettesítésével azt kapjuk, hogy

függvények

2.9. egyenlet - (11,3)
3

Megjegyezzük,

hogy

olyan

függvényre,

amely

a

diszkrét

spektrum

függvényeinek

kombinációja

lenne, azaz a keresett valószínűségnek a teljes időintervallum szerinti átlaga
véges marad.
4
A fizikai mennyiségek mátrixelőállítását W. Heisenberg vezette be 1926-ban, még mielőtt Schrödingera hullámegyenletet felfedezte. A
„mátrixmechanikát” későbbM. Born, W. HeisenbergésP. Jordanfejlesztette tovább.
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ahol

2.10. egyenlet - (11,4)

az

és

állapotok közötti átmenet frekvenciája, az

2.11. egyenlet - (11,5)

integrálok pedig az

mennyiség időtől független mátrixát alkotják; a legtöbb esetben ez utóbbit használjuk. 5

Tetszőleges mennyiség mátrixelemeit
közvetlenül következik abból, hogy

mátrixelemeinek idő szerinti differenciálásával kaphatjuk meg; ez

2.12. egyenlet - (11,6)

((11,3))értelmében tehát

mátrixelemei:

2.13. egyenlet - (11,7)

vagy (mindkét oldalt

-vel osztva) az időtől független mátrixelemekre az

2.14. egyenlet - (11,8)

összefüggést nyerjük.
Az írásmód egyszerűsítése végett az alábbi képleteket az időtől független mátrixelemekre vezetjük le; pontosan
ugyanilyen összefüggések érvényesek az időtől függő mátrixokra is.
Az
mennyiség
komplex konjugáltjának mátrixelemeire az adjungált operátor definíciójának
felhasználásával azt kapjuk, hogy

azaz

2.15. egyenlet - (11,9)

Az általunk általában vizsgált valós fizikai mennyiségek esetén, ennek megfelelően
Mivel a normáit hullámfüggvényekben a fázisszorzó határozatlan (l. 2. §), az
[és
szorzó erejéig vannak definiálva. Ez a határozatlanság a fizikai eredményekben nem jelentkezik.
5
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2.16. egyenlet - (11,10)

[
helyett
-ot írtunk]. Az ilyen mátrixokat, éppen úgy, mint a megfelelő operátorokat,
hermitikusnaknevezzük.
Az
mátrixelemeket diagonális vagy átlós elemeknek nevezzük. Ezek általában nem függnek az időtől, és
((11,10))-ből látható, hogy valósak. Az
mátrixelemek megadják az
mennyiség átlagértékét a
állapotban. Könnyen levezethetjük a mátrixszorzás szabályait. Ehhez előzetesen megjegyezzük, hogy fennáll az

2.17. egyenlet - (11,11)

összefüggés. Ez nem más, mint az
függvény
szerinti sora, melynek együtthatóit, mint szokásos, a
((3,5)) szabály segítségével határozzuk meg. E képlet tekintetbevételével két operátor szorzatának a
függvényre való hatását így írhatjuk:

Másrészről viszont

ezért arra az eredményre jutunk, hogy az

szorzat mátrixelemeit az

2.18. egyenlet - (11,12)

képlet határozza meg. Ez a szabály megegyezik a mátrixszorzásnak a matematikában elfogadott szabályaival: a
szorzat első mátrixának sorait a második oszlopaival szorozzuk.
A mátrix megadása egyenértékű magának az operátornak a megadásával. Többek között, adott fizikai
mennyiség mátrixának ismerete elvben lehetővé teszi a megfelelő sajátfüggvények meghatározását.
Tekintsük minden mennyiség egy adott időpillanatbeli értékét, és fejtsük sorba a tetszőleges
hullámfüggvényt (ebben az időpillanatban) a Hamilton-operátor sajátfüggvényei, vagyis a stacionárius állapotok
időtől független
hullámfüggvényei szerint:

2.19. egyenlet - (11,13)

a sorfejtési együtthatókat
sajátfüggvényeit meghatározó

-mel jelöltük. Helyettesítsük ezt a sort az
egyenletbe. Azt kapjuk, hogy
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Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát
integrálok az
esetben a

-gal, és integráljunk

szerint. A bal oldalon megjelenő

mátrixelemek. A jobb oldalon álló valamennyi

függvények ortogonalitása miatt eltűnik, és a normáltság miatt

integrál az
. Ezért6

2.20. egyenlet - (11,14)

vagy

ahol

Így tehát (az ismeretlen
-ekre) elsőfokú homogén algebrai egyenletrendszert kaptunk. Mint ismeretes, ilyen
egyenletrendszernek csak akkor van triviálistól különböző megoldása, ha együtthatóinak determinánsa eltűnik,
azaz ha

2.21. egyenlet - (11,15)

Ennek az egyenletnek (melyben
-et tekintjük ismeretlennek) a gyökei meghatározzák az
mennyiség
lehetséges értékeit. E lehetséges értékek valamelyikével felírt ((11,14)) egyenletnek eleget tevő
mennyiségek összessége pedig meghatározza a megfelelő sajátfüggvényt.
Ha az

mennyiség mátrixelemeinek ((11,5)) definíciójában szereplő

mennyiségnek a sajátfüggvényeit helyettesítjük, akkor az

függvények helyébe ugyanannak a

egyenlet értelmében

A
függvények ortonormáltsága miatt látható, hogy
, ha
és
. Így tehát csak a
főátlóban álló elemek különböznek nullától, és ezek mindegyike megegyezik az
mennyiség egy
sajátértékével; ha egy mátrix főátlóbeli elemei különböznek csak nullától, azt mondjuk, hogy a mátrix átlós
alakú. Például a szokásos reprezentációban, amikor
-ek gyanánt stacionárius állapotok hullámfüggvényeit
vesszük, az energia mátrixa átlós alakú (és minden olyan fizikai mennyiség mátrixa is, amelynek stacionárius
állapotban meghatározott értéke van). Általában, az
mennyiség valamilyen
operátor sajátfüggvényei
segítségével meghatározott mátrixáról azt mondjuk, hogy
mátrixa olyan reprezentációban, melyben
átlós
alakú. Mindenütt, ahol erről külön nem beszélünk, egy fizikai mennyiség mátrixán a szokásos reprezentációban
(melyben az energia diagonális) meghatározott mátrixot értünk. A mátrixok időfüggéséről mondottak
természetesen csak ebben a speciális reprezentációban érvényesek.7

6

Az általános szabálynak (5. §) megfelelően a ((11,13)) sorfejtés

együtthatóinak együttesét „energiareprezentációbeli”

hullámfüggvénynek tekinthetjük (a változó szerepét az energiaértékeket számozó
index játssza). Az
mátrix az
operátor
megfelelője ebben a reprezentációban, melynek a hullámfüggvényre való hatását a ((11,14)) egyenlet jobb oldalán álló kifejezés adja meg.
Az
képlet egy mennyiség átlagértékét adja meg operátorával és az adott állapot hullámfüggvényével kifejezve.
7
Figyelembe véve az energiamátrix diagonális voltát, könnyű belátni, hogy a ((11,8)) egyenlőség valójában az operátorokra felírt ((9,2))
összefüggés mátrixalakban.
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Operátorok mátrixreprezentációjának felhasználásával bebizonyítható a 4. §-ban említett tétel: ha két operátor
felcserélhető egymással, sajátfüggvény-rendszerük közös. Legyen
mátrixszorzás ((11,12)) szabályából következik, hogy

és

két ilyen operátor.

A mátrixelemek kiszámításánál felhasznált
függvényrendszerként az
adódik az
esetben, úgyhogy a felírt egyenlőség az

-ból és a

operátor sajátfüggvényeit választva,
vagy a

összefüggésre vezet. Ha az
mennyiség valamennyi
sajátértéke különböző, akkor
, azaz
esetén a
egyenlőség teljesül. A
mátrix tehát szintén átlós alakú, vagyis a
függvények a
fizikai mennyiségnek is sajátfüggvényei. Ha pedig az
sajátértékek között egyenlők is
vannak (azaz ha van olyan sajátérték, melynek több sajátfüggvény felel meg), akkor az egyes csoportoknak
megfelelő
függvények közötti
mátrixelemek általában nem tűnnek el. De az
mennyiség egy
sajátértékéhez tartozó
függvények lineáris kombinációja is sajátfüggvény; mindig megválaszthatjuk ezeket a
lineáris kombinációkat úgy, hogy a
mátrix főátlón kívüli elemeit nullává tegyük, és így ebben az esetben is
olyan függvényrendszert kapunk, amelynek tagjai az

és

operátoroknak egyaránt sajátfüggvényei.

Az alkalmazásokban hasznosnak bizonyul a

2.22. egyenlet - (11,16)

összefüggés, ahol

valamilyen paraméter, amelytől a

sajátenergia is) függ. Valóban, a
-gal, azt kapjuk, hogy

A

a

egyenletet

Hamilton-operátor (és vele együtt az
szerint differenciálva, majd balról megszorozva

szerinti integrálás után az egyenlőség bal oldala eltűnik, ugyanis

operátor hérmiticitása miatt. A jobb oldal adja a keresett egyenlőséget.

A modern irodalomban általánosan elterjedt egy (Diracáltal bevezetett) másik jelölésrendszer használata,
melyben az
mátrixelemeket az

2.23. egyenlet - (11,17)

alakban írjuk.8 Ezt a szimbólumot felfoghatjuk, mint az
mennyiségből, valamint az
és
szimbólumokból összetett jelölést. Ez utóbbiak a kezdeti és végállapotot jelölik (függetlenül attól, milyen
reprezentációban tekintjük azállapotok hullámfüggyényeit). Ugyanezek a szimbólumok felhasználhatók a
hullámfüggvény sorfejtési együtthatóinak jelölésére: ha az
,
,
állapotoknak megfelelő teljes
Ebben a kötetben a mátrixelemek mindkét jelölési módját használjuk. A ((11,7)) jelölés különösen kényelmes, amikor az inclexeket több
betű együttesével tudjuk csak leírni.
8
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hullámfüggvény-rendszerünk van, akkor valamilyen
-mel jelöljük, és

állapot e függvények szerint kifejtésének együtthatóit

2.24. egyenlet - (11,18)

5. 12. §. Mátrixok transzformációja
Egy fizikai mennyiség mátrixelemeit kiszámíthatjuk a hullámfüggvények különböző, együtteseinek
segítségével. Vehetjük például a fizikai mennyiségek különböző csoportjaival jellemzett stacionárius állapotok
hullámfüggvényeit vagy ugyanazon rendszer stacionárius állapotainak hullámfüggvényeit, különböző külső
tereket feltételezve. Ezzel kapcsolatban felmerül az a probléma, hogy hogyan transzformálódik egy mátrix,
amikor egyik reprezentációról egy másikra térünk át.
Legyen
és
(
transzformáció kapcsolja össze,

) két teljes ortonormált függvényrendszer. A két rendszert egy lineáris

2.25. egyenlet - (12,1)

mely nem egyéb, mint a
függvényeknek a teljes
operátoralakban is írhatjuk:

függvényrendszer szerinti kifejtése. A transzformációt

2.26. egyenlet - (12,2)

Annak megkövetelése, hogy a

függvényrendszer ortonormált legyen, ha

az
operátorra. Valóban, ((12,2))-t az
transzponált operátor ((3,14)) definícióját azt kapjuk, hogy

Ez az egyenlőség akkor teljesül minden

-re és

-re, ha

is az, bizonyos feltételeket ró

feltételbe helyettesítve és figyelembe véve a

, vagy

2.27. egyenlet - (12,3)

azaz az inverz operátor megegyezik az adjungálttal. Az ilyen tulajdonságú operátorokat unitér
operátoroknaknevezzük. A fenti tulajdonság értelmében ( (12,1)) fordított transzformációja,

,a

2.28. egyenlet - (12,4)

képlet alapján végezhető el.
Az

, vagy

egyenleteket mátrixokkal felírva, az unitaritási feltétel a következő alakot ölti:

2.29. egyenlet - (12,5)
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vagy

2.30. egyenlet - (12,6)

Tekintsünk most egy
fizikai mennyiséget, és írjuk fel mátrixelemeit az „új” reprezentációban, azaz a
függvények használatával. E mátrixelemek az alábbi integrál segítségével számíthatók ki:

Ebből kitűnik, hogy az

operátor mátrixa az új reprezentációban megegyezik a

2.31. egyenlet - (12,7)

operátor mátrixával a régi reprezentációban.9
A mátrix átlós elemeinek összegét amátrix nyomának10 nevezzük, jelölése

:

2.32. egyenlet - (12,8)

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy két mátrix szorzatának nyoma nem függ a tényezők sorrendjétől:

2.33. egyenlet - (12,9)

Valóban, a mátrixszorzás szabályai szerint:

Hasonlóan járhatunk el annak bizonyításánál, hogy több mátrix szorzatának nyoma nem változik a tényezők
ciklikus felcserélésekor; így

2.34. egyenlet - (12,10)

A mátrix nyomának legfontosabb tulajdonsága a mátrixelemek kiszámításánál alkalmazott függvényrendszer
megválasztásától való függetlensége. Valóban,

Ha az és operátorok felcserélési törvénye
, akkor a ((12,7)) transzformáció után azt kapjuk, hogy
, azaz a
felcserélési törvény nem változik. A II. fejezetfn.II.1. lábjegyzetében említettük, hogy
az
Poisson-zárójel kvantummechanikai
megfelelője. A klasszikus mechanikában a Poisson-zárójelek invariánsak a változók (általános koordináták és impulzusok) kanonikus
transzformációival szemben (l. I. 45. §). Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy az unitér transzformációk a kvantumelméletben ugyanazt a
szerepet játsszák, mint a kanonikus transzformációk a klasszikus mechanikában.
10
A német Spurszó nyomot jelent. Használják egyébként az angol trace szó alapján a Tr jelölést is. Magától értetődik, hogy a nyomnak csak
akkor van értelme, ha az szerinti összeg konvergál, úgyhogy mindig feltételezzük, hogy ez a feltétel teljesül.
9
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2.35. egyenlet - (12,11)

Megjegyezzük továbbá, hogy az unitér transzformáció változatlanul hagyja a transzformációnak alávetett
függvények abszolútérték-négyzetének összegét. Valóban, ((12,6)) figyelembevételével írhatjuk, hogy

2.36. egyenlet - (12,12)

Minden unitér operátor felírható az

2.37. egyenlet - (12,13)

alakban, ahol

hermitikus operátor; valóban az

egyenlőségből következik, hogy

Érdemes még megemlíteni az

2.38. egyenlet - (12,14)

sorfejtést melynek helyességéról közvetlenül meggyőződhetünk, sorbafejtve az
szorzót az operátor
hatványai szerint. Ez a sorfejtés hasznos lehet, ha
egy kis paraméterrel arányos, úgyhogy ((12,14)) e
paraméter hatványai szerint haladó sor.

6. 13. §. Operátorok Heisenberg-képben
A kvantummechanika eddigiekben ismertetett matematikai apparátusában a különböző fizikai mennyiségeknek
megfelelő operátorok koordinátafüggvényekre hatnak, és általában nem tartalmaznak explicit időfüggést. A
fizikai mennyiségek átlagértékének időfüggése csak az állapot hullámfüggvényének időfüggésén keresztül
jelentkezik:

2.39. egyenlet - (13,1)

A kvantummechanika apparátusa a fentitől némileg eltérő, de vele teljesen egyenértékű alakban is
megfogalmazható úgy, hogy az időfüggést a hullámfüggvényekről átvisszük az operátorokra. Bár e könyben
sehol sem használjuk az operátorok ilyen ábrázolását (melyet Heisenberg-képneknevezünk a szokásos
Schrödinger-képtőlvaló megkülönböztetésül), a relativisztikus elméletben játszott szerepe miatt most kitérünk
ismertetésére.
Bevezetünk egy unitér operátort [vö. ((12,13))] az

2.40. egyenlet - (13,2)

definícióval, ahol
a rendszer Hamilton-operátora.
sajátfüggvényei definíciószerűen megegyeznek a
operátor sajátfüggvényeivel, azaz a stacionárius állapotok
hullámfüggvényeivel, és
32
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2.41. egyenlet - (13,3)

Ebből következik, hogy tetszőleges

függyény stacionárius állapotok szerinti ((10,3)) sorfejtése felírható a

2.42. egyenlet - (13,4)

operátoralakban, tehát az
operátor átviszi a rendszer valamilyen kezdeti időpillanatban érvényes
hullámfüggvényét tetszőleges időpontbeli hullámfüggyénybe.
((12,7))-nek megfelelően bevezetve az időtől függő

2.43. egyenlet - (13,5)

operátort, azt kapjuk, hogy

2.44. egyenlet - (13,6)

vagyis az mennyiség átlagértékére vonatkozó képletet (melyet az operátorok definiálására használunk) olyan
alakra hoztuk, amelyben az időfüggést teljés egészében az operátor tartalmazza.
Nyilvánvaló, hogy a ((13,5)) operátornak stacionárius állapotuk hullámfüggvényei segítségével képzett
rnátrixelermei megegyeznek a ( (11,3)) képlet szerint meghatározott
időtől függő mátrixelemekkel.
Végül a ((13,5)) kifejezést idő szerint differenciálva (feltételezve, hogy maguk az
tartalmazzák a időt) a

és

operátorok nem

2.45. egyenlet - (13,7)

egyenletet kapjuk, mely hasonló a ((9,2)) képlethez, de kissé eltérő jelentése van, ugyanis a ((9,2)) kifejezés az
fizikai mennyiségnek megfelelő
operátor definíciója, a ((13,7)) egyenlet bal oldalán viszont az
mennyiség operátorának időderiváltja áll.

7. 14. §. A sűrűségmátrix
Egy rendszer hullámfüggvény segítségével való leírása a lehető legteljesebb kvantummechanikai leírás az 1. §
végén kifejtett értelemben.
Olyan állapotokkal, amelyek esetében ilyen leírás nem lehetséges, akkor találkozunk, ha egy nagyobb zárt
rendszer valamely részrendszerét tekintjük. Tegyük fel, hogy a zárt rendszer mint egész, valamilyen
hullámfüggvénnyel leírt állapotban van, ahol a vizsgált rendszer koordinátáinak összességét jelöli,
pedig a
zárt rendszer többi koordinátáját. Ez a függvény általában nem esik szét csak az és csak a koordinátáktól
függő függvények szorzatára, úgyhogy a vizsgált rendszernek nincs hullámfüggvénye. 11

Ahhoz, hogy adott pillanatban
ilyen szorzatra essék szét, arra van szükség, hogy az a mérés, amelynek következtében az adott
állapot létrejött, külön-külön teljesen leírja a vizsgált rendszert és a zárt rendszer többi részét.
-nek ez a jellege a továbbiakban csak
akkor marad meg, ha a zárt rendszer szóban forgó részei között nincs kölcsönhatás (l. 2. §). A jelen esetben egyik feltételt sem kötöttük ki.
11
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Legyen
a részrendszerünkre vonatkozó valamilyen fizikai mennyiség. Operátora ekkor csak az
koordinátákra hat, a
kra nem. E mennyiség átlagértéke a vizsgált állapotban

2.46. egyenlet - (14,1)

Vezessük be a

függvényt

2.47. egyenlet - (14,2)

definícióval, ahol csak a
koordinátákra integrálunk;
A ((14,2)) definícióból nyilvánvaló, hogy a mátrix hermitikus:

-t a rendszersűrűségmátrixánaknevezzük.

2.48. egyenlet - (14,3)

A sűrűségmátrix

átlós elemei meghatározzák a rendszer koordinátáinak valószínűségeloszlását.
A sűrűségmátrix segítségével az

átlagérték az

2.49. egyenlet - (14,4)

alakban írható. Itt csak a
függvény változójára hat, az eredmény kiszámítása után
-et kell
helyettesíteni. Látjuk, hogy a sűrűségmátrix ismeretében a rendszert jellemző bármely fizikai mennyiség
átlagértéke kiszámítható. Ebből következik, hogy
segítségével a fizikai mennyiségek
különbözőértékeinek valószínűségét is meg lehet határozni. Így tehát hullámfüggvénnyel nem rendelkező
rendszer állapotát a sűrűségmátrix segítségével írhatjuk le. A sűrűségmátrix nem tartalmazza a rendszerre nem
vonatkozó változót, bár magától értetődik, hogy lényegében függ a zárt rendszer egészének állapotától.
A sűrűségmátrix segítségével való jellemzés a rendszerek kvantummechanikai leírásának legáltalánosabb
formája. Maga a hullámfüggvénnyel való leírás a
alakú sűrűségmátrixnak megfelelő
speciális eset. Ez utóbbi és az általános eset között a következő lényeges különbség áll fenn. Hullámfüggvénnyel
rendelkező állapotok (ezeket tiszta állapotoknaknevezzük) esetén mindig megadható biztosan meghatározott
eredményre vezető mérési folyamatok teljes rendszere (matematikailag ez azt jelenti, hogy
valamilyen
operátor sajátfüggvénye). Csak sűrűségmátrixszal rendelkező állapotok (kevert állapotok) esetében viszont nincs
egyértelműen meghatározott eredményre vezető teljes mérésrendszer.
Tegyük fel, hogy a vizsgált rendszer zárt, vagy valamilyen időpontban zárttá vált, és vezessük le a
sűrűségmátrixának időbeli változását leíró egyenletet, mely analóg a
függvényre vonatkozó
hullámegyenlettel. A levezetést egyszerűsíthetjük, észrevéve, hogy a
-t meghatározó lineáris
differenciálegyenlet teljesül abban a speciális esetben is, amikor a rendszernek van hullámfüggvénye, azaz

Idő szerint deriválva, a ((8,1)) hullámegyenlet figyelembevételével:
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ahol

a rendszer Hamilton-operátora, mely csak az változóra hat,
ugyanaz az operátor, de -re hat.
és
rendre kihozhatók a , illetve
operátorok elé, amivel a keresett egyenletre jutunk:

2.50. egyenlet - (14,5)

Legyen
a rendszer stacionárius állapotainak hullámfüggvénye, vagyis a Hamilton-operátor
sajátfüggvénye. Fejtsük sorba a sűrűségmátrixot e függvények szerint; a következő kettős sorhoz jutunk:

2.51. egyenlet - (14,6)

Ez a sorfejtés ugyanolyan szerepet játszik a sűrűségmátrix, esetén, mint ((10,3)) a hullámfüggvénynél. Az
együtthatók együttese helyett most kétindexes
együtthatókkal van dolgunk. Ezek a mennyiségek, mint
maga a sűrűségmátrix, hermitikusak:

2.52. egyenlet - (14,7)

Valamilyen

mennyiség átlagértékét megkapjuk, ha ((14,6))-ot ((14,4))-be helyettesítjük:

vagy

2.53. egyenlet - (14,8)

ahol

az

mennyiség mátrixeleme. Ez a kifejezés analóg a ( (11,1)) képlettel.12

Az
mennyiségek bizonyos egyenlőtlenségeknek tesznek eleget. A sűrűségmátrix
„átlós elemei”,
melyek a koordináták valószínűségeloszlását határozzák meg, nyilvánvalóan pozitív mennyiségek. A ((14,6))
kifejezésből (
mellett) ezért következik, hogy
együtthatók

kvadratikus kifejezése (a
-ek tetszőleges komplex számok) pozitív definit. Ez az
mennyiségekre a
kvadratikus kifejezések elméletéből ismert feltételeket rója ki. Speciálisan, valamennyi átlós elem pozitív kell,
hogy legyen:

Az
mennyiségek a sűrűségmátrixot adják meg energiareprezentációban. Egy rendszer ilyen rnátrixszal való leírását egymástól
függetlenül L. LandauésF. Blochalkalmazta először.
12
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2.54. egyenlet - (14,9)

és bármely

elemhármas kielégíti az

2.55. egyenlet - (14,10)

egyenlőtlenséget.
„Tiszta állapotban”, amikor a sűrűségmátrix függvények szorzatára esik szét, az

mátrix

2.56. egyenlet - (14,11)

alakú.
Az
mátrix ismeretében egyszerű kritérium alapján eldönthetjük, vajon „tiszta”, vagy „kevert” állapottal
van-e dolgunk. Tiszta állapot esetén

vagy

2.57. egyenlet - (14,12)

azaz a sűrűségmátrix megegyezik önmaga négyzetével.

8. 15 §. Az impulzus
Tekintsünk egy zárt részecskerendszert, melyre semiféle külső erőtér sem hat. Mivel egy ilyen rendszer
egészének a térben felvett minden helyzete egyenértékű, Hamilton-operátora nem változik, ha a rendszert
tetszőleges távolságra párhuzamosan eltoljuk. Elegendő e feltétel teljesülését tetszőleges, végtelen kis eltolás
esetére megkövetelni; ekkor minden véges eltolásra is teljesül.
A végtelen kis
távolságra való párhuzamos eltolás olyan transzformáció, amelynek során minden részecske
helyvektora ( a részecske sorszáma) ugyanazzal a
vektorral változik:
. A részecskék
koordinátáinak tetszőleges
függvénye ilyen transzformáció során átmegy a

függvénybe (

az

szerinti differenciálás operátora). Az

kifejezés az infinitezimális eltolás operátora, mely a
függvénybe.

függvényt átviszi a
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Az, hogy bizonyos transzformáció nem változtatja a Hamilton-operátort, annyit jelent, hogy a transzformált
függvény megegyezik a transzformált függvényre alkalmazott
operátor hatásának eredményével.
Matematikailag ezt a következőképpen fejezhetjük ki. Legyen
a vizsgált transzformációt „megvalósító”
operátor. Ekkor

, amiből

vagyis a Hamilton-operátor felcserélhető

-val.

Az adott esetben
a végtelen kis eltolás operátora. Minthogy az egységoperátor (az 1-gyel való szorzás
operátora) természetesen minden operátorral felcserélhető, a
állandó szorzó pedig kihozható a
operátor
jele alól, az
feltétel a

2.58. egyenlet - (15,1)

egyenlőségre vezet.
Mint már tudjuk, egy (az időt expliciten nem tartalmazó) operátornak a Hamilton-operátorral való
felcserélhetősége azt jelenti, hogy az operátornak megfelelő fizikai mennyiség megmarad. Az a mennyiség,
amelynek megmaradása zárt rendszer esetén a tér homogenitásából következik, a rendszer impulzusa (vö. I. 7.
§). A ((15,1)) összefüggés tehát az impulzusmegmaradás törvénye a kvantummechanikában; a
operátor
egy állandó szorzó erejéig meg kell, hogy egyezzék a rendszer teljes impulzusával, az összeg tagjai pedig az
egyes részecskék impulzusai.
A
impulzusoperátor és a
operátor közötti arányossági tényezőt a klasszikus mechanikára való
határátmenet segítségével lehet meghatározni; értéke
, így

2.59. egyenlet - (15,2)

vagy komponensekben

Valóban, felhasználva a hullámfüggvénynek a határesetben érvényes ((6,1)) kifejezését:

azaz klasszikus közelítésben a
operátor hatása
-sel való szorzásra korlátozódik. A hatás gradiense
azonban éppen a részecske klasszikus impulzusa (l. I. 43. §).
Könnyen belátható, hogy a ((15,2)) operátor, ahogyan annak lennie kell, hermitikus. Valóban, tetszőleges, a
végtelenben eltűnő
és
függvények esetén igaz, hogy

ami egy operátor hermicitásának feltétele.
Minthogy egy függvény két különböző változó szerinti differenciálásnak eredménye független a deriválások
sorrendjétől, nyilvánvaló, hogy az impulzus egyes komponenseinek megfelelő operátorok felcserélhetők:
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2.60. egyenlet - (15,3)

Ez azt jelenti, hogy a részecske impulzusának mindhárom komponense nem lehet egyidejűleg meghatározott
értékű.
Határozzuk meg az impulzusoperátorok sajátfüggvényeit és sajátértékeit. A számítást a

2.61. egyenlet - (15,4)

vektoregyenlet alapján végezzük. Az egyenlet megoldásai a következő alakúak:

2.62. egyenlet - (15,5)

Az impulzus három komponensének egyidejű megadása, mint látjuk, teljesen meghatározza a részecske
hullámfüggvényét. Más szóval, a
,
,
mennyiségek egy részecske esetében a fizikai mennyiségek egy
lehetséges teljes rendszerét szolgáltatják. Sajátértékeik spektruma folytonos, és kiterjed az egész
intervallumra.
A folytonos spektrum sajátfüggvényeinek ((5,4)) normálási feltétele úgy szól, hogy az egész térre (
) vett
integrál
.13 A későbbi alkalmazások során látni fogjuk, hogy
természetesebb a részecskék impulzus-sajátfüggvényeit az impulzusok
-sal osztott különbségétől függő függvényre normálni:

vagy ami ugyanaz,

2.63. egyenlet - (15,6)

[ugyanis

a

háromdimenziós

-függvényt

előállító

tényezők

mindegyikére

, stb.].
Az integrálást az

2.64. egyenlet - (15,7)

képlet szerint végezzük.14 Ebből nyilvánvaló, hogy a ((15,6))-nak megfelelő normáláshoz a ((15,5))-ben
szereplőállandót 1-nek kell választani:15

13

Az

vektorargumentumú (háromdimenziós)

-függvényt úgy értelmezzük, mint az

szorzatát:
.
14
A fenti képlet értelme az, hogy az egyenlőség bal oldalán álló függvény kielégíti a
behelyettesítve ((5,8))-ba a

Descartes-komponenseitől függő

-függvények

- függvényre jellemző ((5,8)) egyenlőséget. Valóban,

függvény ((15,7)) alakját, az ismert
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2.65. egyenlet - (15,8)

Tetszőleges
integrál:

hullámfüggvény impulzus-sajátfüggvények szerinti sorfejtése nem más, mint a Fourier-

2.66. egyenlet - (15,9)

(

). Az ((5,3)) képletnek megfelelően a sorfejtési együtthatók:

2.67. egyenlet - (15,10)

Az

függvényt a részecske impulzusreprezentációbeli hullámfüggvényének tekinthetjük (l. 5. §):

annak a valószínűsége, hogy az impulzus érteke

-ben van.

Ahhoz hasonlóan, ahogy az impulzus
operátorának sajátfüggvényeit definiáltuk a koordinátatérben,
bevezethetjük a részecske koordinátájának
operátorát impulzusreprezentációban. Megköveteljük, hogy a
koordináta átlagértéke

2.68. egyenlet - (15,11)

alakban legyen felirható. Másrészről viszont ugyanezt az átlagértéket a
meghatározhatjuk:

hullámfüggvény segítségével is

((15,9)) alatti alakját beírva és parciálisan integrálva, azt kapjuk, hogy

Ennek és a ((15,10)) kifejezésnek a felhasználásával

adódik. Ezt ((15,11))-gyel összevetve látjuk, hogy a helyvektor operátora impulzus reprezentációban:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen normálás mellett a valószínűségsűrűség
, azaz a függvény normálása „egységnyi
térfogatban egy részecskének” felel meg. Az, hogy a két fizikai feltétel egy és ugyanazon normára vezet, természetesen nem véletlen – l. a
VII. fejezetfn.VII.9. számú lábjegyzetét.
15
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2.69. egyenlet - (15,12)

Az impulzusoperátor ebben a reprezentációban egyszerűen a

-vel való szorzás.

Befejezésül levezetjük tetszőleges véges (nemcsak infinitezimális)
segítségével kifejezett alakját. A keresett operátor (jelöljük

távolságra való eltolás operátorának

-val) definíciója szerint

függvényt Taylor-sorba fejtve, írhatjuk, hogy

A

operátor bevezetésével:

vagy a

A szögletes zárójelben álló kifejezés a

2.70. egyenlet - (15,13)

operátor. Ez avéges eltolás operátora.

9. 16. §. A határozatlansági összefüggés
Vezessük le az impulzus- és koordinátaoperátorok felcserélési törvényét. Minthogy az , ,
változók
valamelyike szerinti differenciálás és egy másikkal való szorzás eredménye független a műveletek sorrendjétől,

2.71. egyenlet - (16,1)

és hasonlóan
A

és

-ra és

-re is.

operátorok felcserélési törvényének levezetése céljából írhatjuk, hogy

Látjuk, hogy a
-nak -nal

operátor hatása egyszerűen
-sal való szorzás ; ugyanez érvényes természetesen
-nek -vel való felcserélésére is. Azt kaptuk tehát, hogy16

2.72. egyenlet - (16,2)

A ((16,1))és ((16,2))összefüggéseket együtt a következő alakban írhatjuk:

Ezek az összefüggések, amelyeket – mátrixalakban – Heisenbergírt fel először 1925-ben, a modern kvantummechanika megalkotásának
kiindulópontját jelentették.
16
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2.73. egyenlet - (16,3)

Mielőtt rátérnénk a kapott összefüggések fizikai értelmének és következményeinek vizsgálatára, felírunk két, a
következőkben hasznosnak bizonyuló képletet. Legyen
a koordináták valamilyen függvénye, akkor

2.74. egyenlet - (16,4)

Valóban

Hasonló összefüggés érvényes -nek az impulzusoperátor valamilyen függvényével való felcserélésekor:

2.75. egyenlet - (16,5)

Ez ugyanúgy bizonyítható, mint ((16,4)), ha a számításokat impulzusreprezentációbau hajtjuk végre,
felhasználva a koordinátaoperátorok ((15,12)) kifejezését.
A ((16,1)) és ((16,2)) kifejezések azt mutatják, hogy a részecske egyik tengely mentén mért koordinátája és
impulzusának a másik két tengely irányába mutató komponensei egyidejűleg meghatározott értékűek lehetnek,
egy koordináta és ugyanazon tengely irányába eső impulzuskomponens viszont nem létezhet egyidejűleg.
Például, nem lehetséges, hogy a részecske a tér egy meghatározott helyén van, és ugyanakkor meghatározott a
impulzusa.
Tegyük fel, hogy a részecske a tér egy véges tartományában van, melynek méretei a három koordinátatengely
irányában rendre
,
,
. Legyen továbbá a részecske impulzusának átlagértéke
. Matematikailag ez
azt jelenti, hogy a hullámfüggvény
tartományban különbözik észrevehetően nullától.
Fejtsük ki a

alakú, ahol

olyan függvény, amely csak az említett

függvényt az impulzusoperátor sajátfüggvényei szerint (azaz fejtsük Fourier-sorba). A sor

együtthatóit az
alakú függvény ((15,10)) integráljai határozzák meg. Ahhoz, hogy ilyen integrál
észrevehetően különbözzék nullától, az szükséges, hogy az oszcilláló
szorzó periódusai ne legyenek
kicsik annak a tartománynak
,
,
méreteihez képest, amelyben az
függvény nullától különböző.
Ez azt jelenti, hogy
csak
olyan értékeinél tér el észrevehetően nullától, amelyekre
. Minthogy
az impulzus különböző értékeinek valószínűségét határozza meg,
a
,
,
értékeknek az a tartománya, amelyben
nullától különbözik, az az intervallum, amelybe az
adott állapotban levő részecske impulzusának komponensei eshetnek. Ezeket az intervallumokat
-szel,
-nal,

-vel jelölve, írhatjuk, hogy

2.76. egyenlet - (16,6)

Ezeket ahatározatlansági összefüggéseketHeisenbergismerte fel 1927-ben.
Látjuk, hogy minél pontosabban ismerjük egy részecske koordinátáját (azaz minél kisebb
), annál nagyobb
az impulzus megfelelő tengely irányába vett komponensének
határozatlansága. Például, ha a részecske a
tér egy szigorúan meghatározott pontjában van (
), akkor
. Ez azt
jelenti, hogy minden impulzusérték egyenlő valószínűségű. Fordítva, ha a részecskének meghatározott
impulzusértéke van, akkor tartózkodásának valószínűsége a térben mindenütt ugyanaz [ez közvetlenül látható
a ((15,8)) hullámfüggvényből is, melynek abszolútérték-négyzete egyáltalán nem függ a koordinátáktól].
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Ha a koordináták és impulzusok határozatlanságát négyzetes ingadozásuk átlagával jellemezzük:

akkor szorzatuk lehető legkisebb értékére pontos becslést adhatunk (H. Weyl).
Vizsgáljunk egydiinenziós esetet – egy csak -től függő
hullámfüggénnyel leírt hullámcsomagot; az
egyszerűség kedvéért feltételezzük,hqgy és
átlagértéke ebben az állapotban nullával egyenlő. Az alábbi
nyilvánvalóan teljesülő egyenlőtlenségből indulunk ki:

ahol

tetszőleges valós állandó. Az integrál kiszámításakor felhasználjuk a következő összefüggéseket:

és azt kapjuk, hogy

Ahhoz, hogy ez az (
-ban) másodfokú polinom
diszkriminánsa negatív értéket vegyen fel. Ebből a

minden értékére pozitív legyen, az kell, hogy

2.77. egyenlet - (16,7)

egyenlőtlenség adódik. A szorzat lehető legkisebb értéke

-vel egyenlő.

Ez az érték

2.78. egyenlet - (16,8)

alakú függvénnyel leírt hullámcsomag esetén érhető el, ahol
valószínűsége ilyen állapotban:

vagyis az origó körüli
félértékszélességű
impulzusreprezentációban felírt hullámfüggvény:

és

Gauss-eloszlás
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Az integrált kiszámítva,

alakú kifejezést kapunk. A különböző impulzusértékek
átlagérték körül; az átlagos ingadozás most
Végül levezetünk még egy fontos összefüggést. Legyen

valószínűsége is Gauss-eloszlást mutat a
, úgyhogy a
szorzat éppen
.
és

két fizikai mennyiség, melyeknek operátorai az

2.79. egyenlet - (16,9)

felcserélési törvénynek tesznek eleget, ahol egy fizikai mennyiség operátora. Az egyenlőség jobb oldalán
bevezettünk egy
szorzót, annak megfelelően, hogy a klasszikus határesetben (azaz, ha
) általában
valamennyi fizikai mennyiség operátora az illető mennyiséggel való szorzásra redukálódik, ezért egymással
felcserélhetők. Így tehát a „kváziklasszikus” határesetben a ((16,9)) egyenlet jobb oldalát első közelítésben
nullának vehetjük. A következő közelítésben a operátort egyszerűen a
mennyiséggel való szorzással
helyettesíthetjük. Ekkor

Ez az egyenlőség teljesen megegyezik a
összefüggéssel, csak a állandó helyett
áll.17
Ebből azután a
összefüggés analógiájára azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kváziklasszikus
esetben az és mennyiségek határozatlanságára teljesül a

2.80. egyenlet - (16,10)

összefüggés.
Például, ha az egyik mennyiség az energia (
), a másik ( ) operátora pedig nem függ expliciten az
időtől, akkor ((9,2))-nek megfelelően
, és a határozatlansági összefüggés a kváziklasszikus esetben:

2.81. egyenlet - (16,11)

17

A klasszikus

mennyiség nem más, mint az

és

Poisson-zárójele (l. a II. fejezetfn.II.9. számú lábjegyzetét).
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3. fejezet - III. FEJEZET A
SCHRÖDINGER-EGYENLET
1. 17. §. A Schrödinger-egyenlet
Egy fizikai rendszer hullámegyenletének alakját a rendszer Hamilton-operátora határozza meg, mely emiatt a
kvantummechanika matematikai apparátusában alapvető szerepet játszik.
Szabad részecske Hamilton-operátorát már a tér homogenitásával, izotropiájával és a Galilei-féle relativitási
elvvel kapcsolatos általános követelmények megszabják. A klasszikus mechanikában ezek a követelmények azt
adják, hogy a részecske energiája impulzusának négyzetével arányos:
; az itt szereplő
állandót
neveztük a részecske tömegének (l I. 4. §). A kvantummechanikában ugyanezek a követelmények arra vezetnek,
hogy a szabad részecske energiája és impulzusa egyidejűleg mérhető mennyiségek, és sajátértékeik a klasszikus
esetben érvényes összefüggést elégítik ki.
Ahhoz azonban, hogy az
összefüggés az energia és impulzus valamennyi sajátértékére teljesüljön,
kell, hogy mennyiségek operátoraira is fennálljon:

3.1. egyenlet - (17,1)

Behelyettesítve ide ((15,2))-t, a szabadon mozgó részecske Hamilton-operátorát a következő alakban kapjuk:

3.2. egyenlet - (17,2)

ahol

a Laplace-operátor.

Kölcsönhatásban nem álló részecskék Hamilton-operátora megegyezik az egyes részecskék Hamiltonoperátorainak összegével:

3.3. egyenlet - (17,3)

ahol az

index a részecskéket számozza;

az

-adik részecske koordinátáira ható Laplace-operátor.

A klasszikus (nemrelativisztikus) mechanikában a részecskék kölcsönhatása abban jut kifejezésre, hogy a
Hamilton-függvényhez a kölcsönhatás
potenciális energiájának megfelelő tag járul, mely a
részecskék koordinátáinak függvénye. A részecskék kölcsönhatásának figyelembevétele céljából egy ugyanilyen
függvényt adunk a rendszer Hamilton-operátorához a kvantummechanikában is:1

3.4. egyenlet - (17,4)

1

Ez az állítás természetesen nem következik a kvantummechanika alapelveiből, tapasztalati tényként kell elfogadnunk.
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Az első tagot a kinetikus energia operátorának, a másodikat a potenciális energia operátorának tekinthetjük.
Például külső térben mozgó egyetlen részecske esetén

3.5. egyenlet - (17,5)

ahol

a részecske potenciális energiája a külső térben.

Behelyettesítve a ((17,2))–((17,5)) kifejezéseket az általános ( (8,1)) egyenletbe, megkapjuk a megfelelő
rendszerek hullámegyenletét. Itt csak a külső térben mozgó részecske hullámegyenletét írjuk fel:

3.6. egyenlet - (17,6)

A stacionárius állapotokat meghatározó((10,2)) egyenlet a következő alakotölti:

3.7. egyenlet - (17,7)

A ((17,6)), ((17,7)) egyenleteket Schrödingerállította fel 1926-ban, ezért Schrödinger-egyenletekneknevezzük
őket.
Szabad részecske esetén a ((17,7)) egyenlet így alakul:

3.8. egyenlet - (17,8)

Ennek az egyenletnek az egész térben véges megoldása van bármely pozitív

érték mellett. Adott irányban

való mozgásnak megfelelő állapotok esetén e megoldások az impulzusoperátor sajátfüggvényei, és
. E stacionárius állapotok teljes (időtől függő) hullámfüggvényei

3.9. egyenlet - (17,9)

alakúak. Egy ilyen függvény – síkhullám – olyan állapotot ír le, amelyben a részecskének meghatározott
energiája és
impulzusa van. A hullám frekvenciája
-sal egyenlő, hullámvektora pedig
; a
megfelelő
hullámhosszat a részecskede Broglie-féle hullámhosszának2
Egy szabad mozgást végző részecske energiaspektruma tehát folytonos, és nullától
-ig terjed.
E sajátértékek mindegyike (az
érték kivételével) végtelenszeresen elfajult. Valóban, minden nullától
különböző
értéknek végtelen sok ((17,9)) típusú hullámfüggvény felel meg, melyek egymástól a vektor
irányában különböznek egyenlő
mellett.
Kövessük nyomon, hogyan történik a Schrödinger-egyenletben a klasszikus mechanikára való áttérés. Az
egyszerűség kedvéért egyetlen részecskét vizsgálunk valamilyen külső térben. Behelyettesítve a ((17,6))
Schrödinger-egyenletbe a hullámfüggvény ((6,1)) alatti
kváziklasszikus kifejezését, a differenciálás
elvégzése után azt kapjuk, hogy

2

A részecskével kapcsolatos hullám fogalmát elsőként L. de Broglievezette be 1924-ben.
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Ebben az egyenletben tiszta képzetes és tiszta valós tagok szerepelnek (emlékeztetünk, hogy
mennyiségek); ezeket külön-külön nullával téve egyenlővé, az alábbi két egyenletre jutunk:

Az első egyenletben elhanyagoljuk a

és

valós

-et tartalmazó tagot, ekkor

3.10. egyenlet - (17,10)

ami, mint várható volt, a részecske
hatását meghatározó klasszikus Hamilton–Jakobi-egyenlet. Látjuk azt is,
hogy a
határesetben a klasszikus mechanika
-ban elsőrendig (és nem nulladrendig) bezárólag
érvényes.
A Schrödinger-egyenletból adódó második összefüggést

-val szorozva, azt kapjuk, hogy

3.11. egyenlet - (17,11)

Ennek az egyenletnek szemléletes fizikai jelentése van.

annak valószínűségsűrűsége, hogy a részecske a tér

valamely helyén megtalálható (
);
a részecske klasszikus sebessége. A ((17,11))
egyenlet ezért nem más, mint a kontinuitási egyenlet, mely azt fejezi ki, hogy a valószínűségsűrűség a
klasszikus mechanika törvényei szerint „változtatja helyét”, minden pontban klasszikus sebességgel.

1.1. Feladat
Határozzuk meg, hogyan transzformálódik a hullámfüggvény Galilei-transzformáció során.
Megoldás. Szabad mozgást végző részecske hullámfüggvényét (síkhullám) transzformáljuk. Minthogy minden
függvény sorbafejthető síkhullámok szerint, ezzel tetszőleges hullámfüggvény transzformációs képletét is
megkapjuk.
A síkhullámok a

ahol
pedig a

és

koordináta-rendszerekben (ha

-rendszer

-hoz képest

sebességgel mozog):

, a részecskék egyes koordináta-rendszerekben mért impulzusainak és energiáinak kapcsolatát

képletek határozzák meg (l. I. 8. §). Ezeket az összefüggéseket

-be helyettesítve, azt kapjuk, hogy

3.12. egyenlet - (1)
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Ez a képlet az utóbbi alakjában már nem tartalmaz a részecske szabad mozgására utaló mennyiségeket, és
megadja a részecske tetszőlegesállapotbeli hullámfüggvényének általános transzformációs törvényét.
Részecskerendszer esetén az ((17.1.1))-ben szereplő exponenciális szorzó kitevőjében a részecskékre
vonatkozóösszeg szerepel.

2. 18. §. A Schrödinger-egyenlet legfontosabb
tulajdonságai
A Schrödinger-egyenlet megoldásaira kirótt feltételek igen általános jellegűek. Először is, a hullámfüggvénynek
egyenértékűnek és folytonosnak kell lennie az egész térben. A folytonosságot abban az esetben is
megköveteljük, ha magának az
potenciálnak szakadási felülete van. Ilyen felületen a hullámfüggvény
és annak deriváltjai egyaránt folytonosak kell, hogy legyenek. Az utóbbiak folytonossága azonban nem teljesül,
ha valamilyen felület által határolt térrészben az
potenciális energia végtelenné válik. Abba a tartományba,
ahol
, a részecske egyáltalán nem képes behatolni, azaz itt mindenütt
.
folytonossága
megköveteli, hogy e tartomány határán
eltűnjék;
deriváltjai ebben az esetben általában ugrást
szenvednek.
Ha az
potenciáltér sehol sem válik végtelenné, akkor a hullámfüggvény is véges marad az egész
térben. Ugyanez a feltétel teljesül akkor is, ha
valamilyen pontban végtelenné válik, de nem túl gyorsan –
úgy, mint
, ahol
(l. még a 35. §-ban is).
Legyen
az
függvény minimális értéke. Minthogy a részecskék Hamilton-operátora két tag, a
kinetikus energia és a potenciális energia operátorának összegéből áll, az energia átlagértéke tetszőleges
állapotban az
összeggel egyenlő. A kinetikus energia (szabad részecske Hamilton-operátorával
megegyező)
operátorának valamennyi sajátértéke pozitív; ezért átlagértékére is igaz, hogy
.
Figyelembe véve a triviális
egyenlőtlenséget is, az adódik, hogy
. Ez az egyenlőtlenség
bármely állapot esetén teljesül, ezért nyilvánvaló, hogy az energia-sajátértékekre is igaz, hogy

3.13. egyenlet - (18,1)

Tekintsünk egy, a végtelenben eltűnő erőtérben mozgó részecskét; definiáljuk az
függvényt, mint
általában szokásos úgy, hogy a végtelenbeli határértéke nulla legyen. Könnyen belátható, hogy ekkor a negatív
energia-sajátértékek spektruma diszkrét, vagyis a végtelenben eltűnő térben minden
energiájúállapot
kötött. Valóban, a folytonos spektrum stacionárius állapotaiban, melyek végtelen mozgásnak felelnek meg, a
részecske a végtelenben van (l. 10. §). Elég messze elmenve azonban, az erőtér elhanyagolható,és a részecske
mozgását szabad mozgásnak tekinthetjük; ebben az esetben az energia csak pozitív lehet.
Megfordítva, a pozitív sajátértékek folytonos spektrumot alkotnak, és végtelen mozgásnak felelnek meg;
esetén a Schrödinger-egyenletnek általában nincs olyan megoldása (a vizsgált térben), amely az
integrált konvergenssé tenné.3
Vegyük észre, hogy a kvantummechanikában a véges mozgást végző részecske tartózkodhat a térnek azokon a
részein is, ahol
; a részecske
megtalálási valószínűsége, bár gyorsan csökken egy ilyen tartomány
belsejében, minden véges távolságban nullától különböző. Ebben a tekintetben elvi különbség mutatkozik a
klasszikus mechanikával szemben, mely nem engedi meg, hogy a részecskék behatoljanak az
tartományba. Ez azzal kapcsolatos, hogy
esetén a kinetikus energia negatív, a sebesség pedig képzetes
lenne. A kvantummechanikában is pozitívak a kinetikus energia sajátértékei; mindazonáltal itt nem jutunk
ellentmondásra, mert ha a mérési folyamat során a részecske a tér egy meghatározott pontjában lokalizálódik,
akkor éppen e folyamat eredményeként hullámfüggvénye úgy módosul, hogy a részecskének egyáltalán nem
lesz meghatározott kinetikus energia értéke.

3

Tisztán matematikai szempontból meg kell azonban jegyeznünk, hogy bizonyos meghatározott (fizikai értelemmel nem rendelkező)
függvényalakok esetén a folytonos spektrumból hiányozhat az értékek egy diszkrét sorozata.
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az egész térben (és a végtelenben
), akkor a ((18,1)) egyenlőtlenség értelmében
. Minthogy másrészről
esetén a spektrum szükségképpen folytonos, arra a következtetésre
jutunk, hogy a vizsgált esetben egyáltalán nincs diszkrét spektrum, azaz csak a végtelen mozgás valósulhat meg.
Ha

Tegyük fel, hogy egy pontban (melyet a koordináta-rendszer kezdőpontjául választunk) az
né válik az

potenciál

-

3.14. egyenlet - (18,2)

törvény szerint. Tekintsünk egy olyan hullámfüggvényt, mely az origó körüli kis ( sugarú) tartományban
véges, azon kívül pedig nulla. A részecske koordinátaértékeiben mutatkozó határozatlanság ilyen hullámcsomag
esetén
nagyságrendű, ezért az impulzusértékek határozatlansága
. A kinetikus energia átlagértéke
ebben az állapotban
. Ekkor a

nagyságrendű, a potenciális energiáé pedig

. Tegyük fel először, hogy

összeg elég kis érték esetén tetszőlegesen nagy abszolút értékű negatív mennyiség. Ha azonban az átlagos
energia ilyen értékeket vehet fel, akkor ez mindenesetre azt mutatja, hogy akármilyen nagy abszolút értékű
negatív energia-sajátértékek is vannak. Nagy
értékű energiaszinteknek a részecskének az origó körüli
nagyon kis tartományban végzett mozgása felel meg. A „normál” állapotban a részecske az origóban van, azaz
„bezuhan” az
pontba.
Az
esetben az energia nem vehet fel akármilyen nagy abszolút értékű negatív értékeket. A diszkrét
spektrum valamilyen véges negatív értéknél kezdődik. A részecske ekkor nem zuhan a vonzócentrumba.
Érdekes, hogy a klasszikus mechanikában a részecske, legalábbis elvben, bármilyen vonzó erőtérben (bármely
pozitív mellett) bezuhanhat a vonzócentrumba. Az
esetet külön megvizsgáljuk a 35. §-ban.
Továbbmenve, tekintsük át az energiaspektrum jellegét az erőtér nagy távolságban való viselkedésének
függvényében. Feltételezzük, hogy
esetén a potenciális energia negatív értékeken keresztül tart
nullához a ((18,2)) törvény szerint (ebben a képletben most nagy). Tekintsünk egy
sugarú és
vastagságú gömbhéjat „kitöltő” hullámcsomagot. Ekkor a kinetikus energia nagyságrendje
potenciális energiáé

. Növeljük

-t

egyidejű növelése mellett (úgy, hogy közben

lesz, a
arányos

legyen -val). Ha
, akkor elegendően nagy
mellett a
különbség negatívvá válik.
Ebből következik, hogy vannak olyan negatív energiájú stacionárius állapotok, amelyekben a részecske véges
valószínűséggel van az origótól nagy távolságban. Ez azonban azt jelenti, hogy vannak bármilyen kis abszolút
értékű, negatív energiájú állapotok (emlékeztetünk, hogy a térnek azokban a tartományaiban, ahol
,a
hullámfüggvény gyorsan lecseng). A vizsgált esetben tehát a diszkrét spektrum végtelen sok negatív energiájú
szintből áll, melyek az
szint felé haladva összesűrűsödnek.
Ha a végtelenben az erőtér
-nel csökken, és
, akkor nincs akármilyen kis abszolút értékű energiával
rendelkező negatív szint. A diszkrét spektrum nullától különböző energiájú szinttel végződik, úgyhogy a nívók
száma véges.
A stacionárius állapotok
hullámfüggvényére felírt Schrödinger-egyenlet a megoldásokra kirótt feltételekkel
együtt valós. Ezért a megoldásokat mindig választhatjuk valósnak.4 Ami a nemelfajult energiaértékekhez tartozó
sajátfüggvényeket illeti, azok egy lényegtelen fázisszorzó erejéig automatikusan valósak. Valóban,
ugyanannak az egyenletnek tesz eleget, mint , ezért ugyanahhoz az energiaértékhez tartozó sajátfüggvény; ha
tehát az energiaszint nem elfajult, akkor
és
lényegében megegyezik, azaz csak egy (egységnyi abszolút
értékű) szorzóban különbözhet. Az elfajult energiaszintnek megfelelő hullámfüggvények nem okvetlenül
válósak, de megfelelő lineáris kombinációjukat képezve mindig elérhető, hogy valós függvényrendszerünk
legyen.
4

Ezek az állítások nem érvényesek mágneses térben levő rendszerek esetében.
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Az (időtől függő) teljes
hullámfüggvényeket meghatározó egyenlet együtthatójában szerepel az . Ez az
egyenlet azonban változatlan alakú marad, ha a benne szereplő paramétert
-re változtatjuk, és egyidejűleg
áttérünk a komplex konjugáltakra.5 Mindig megválaszthatjuk tehát a függvényt úgy, hogy és
csak az
idő előjelében különbözzék.
Mint ismeretes, a klasszikus mechanika egyenletei nem változnak időtükrözéskor, vagyis az idő előjelének
megváltoztatása esetén. A kvantummechanikában a két időiránnyal szembeni szimmetria, mint látjuk, abban jut
kifejezésre, hogy a hullámegyenlet invariáns előjelének megváltoztatásával és egyidejűleg -nek
-gal
való helyettesítésével szemben. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a szimmetria csak az egyenletekre
vonatkozik, és nem magára a mérési folyamatra, mely a kvantummechanikában alapvető szerepet játszik (ahogy
ezt a 7. §-ban részletesen kifejtettük).

3. 19. §. Az áramsűrűség
A klasszikus mechanikában egy részecske
sebessége és
impulzusa a
kapcsolatban áll.
Megmutatjuk, hogy a kvantummechanikában, a várakozásunknak megfelelően, ugyanilyen összefüggés áll fenn
a megfelelő operátorok között. Erről könnyen meggyőződhetünk, kiszámítva a
operátort az operátorok
időderiváltjára vonatkozó általános ((9,2)) képlet szerint:

Felhasználva

((17,5)) alatti alakját és a ((16,5)) képletet, azt kapjuk, hogy

3.15. egyenlet - (19,1)

Nyilvánvalóan ugyanilyen összefüggés áll fenn a sebesség és az impulzus sajátértékei és bármely állapotban
kiszámított átlagértékei között is.
Ha a részecske helykoordinátáit egy adott pillanatban pontosan ismerjük, sebessége (éppúgy mint impulzusa)
nem lehet ugyanakkor meghatározott értékű. A végtelenül kis
időelemmel megszorzott sebesség azonban
meghatározza a részecske ez idő alatti elmozdulását. Ezért az a tény, hogy a sebesség nem létezik a
koordinátákkal egyszerre, azt jelenti, hogy ha a részecske egy időpillanatban a tér egy adott pontjában van, egy
végtelen rövid időtartam elteltével helyzete meghatározatlanná válik.
Felírunk egy, a részecske helyvektorától függő
hasznos képletet. Minthogy

felcserélhető

mennyiség operátorának

időderiváltjára vonatkozó

-rel,

A ((16,4)) felhasználásával írhatjuk, hogy

Ezt az

-ra vonatkozó képletbe helyettesítve, megkapjuk a keresett kifejezést:

3.16. egyenlet - (19,2)

Feltételezzük, hogy az
térben van.
5

potenciális energia nem függ explicit módon az időtől – a rendszer vagy zárt, vagy sztatikus (nem mágneses)
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A sebességéhez hasonlóan adódik a gyorsulás operátora:

Ismét felhasználva ((16,4))-et:

3.17. egyenlet - (19,3)

Ez az operátoregyenlet alakilag tökéletesen megegyezik a klasszikus mechanika mozgásegyenletével (a
Newton-egyenlettel).
Valamilyen véges
térfogatra vett
integrál a részecske e térfogatban való megtalálási
valószínűségét adja. Számítsuk ki e mennyiség időderiváltját:

Behelyettesítve ide, hogy

és felhasználva a

azonosságot, azt kapjuk, hogy

ahol

az alábbi vektort jelöli:6

3.18. egyenlet - (19,4)

A Gauss-tétel segítségével
alakítható:

integrálja egy, a

térfogatot körülfogó, zárt

felületre való integrállá

3.19. egyenlet - (19,5)

Ebből látható, hogy a vektort valószínűségi áramsűrűségnekvagy egyszerűen áramsűrűségneknevezhetjük.
E vektornak valamilyen felületre vett integrálja annak a valószínűségét adja, hogy a részecske egységnyi idő
alatt áthalad az illető felületen. A

vektor és a

valószínűségsűrűség a

3.20. egyenlet - (19,6)
6

Ha

-t a

alakban állítjuk elő,
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összefüggésnek tesz eleget, mely a klasszikus kontinuitási egyenlet megfelelője.
Szabad mozgás hullámfüggvénye – mely a ((17,9)) síkhullám – normálható oly módon, hogy egységnyi
sűrűségű részecskeáramlást írjon le (ez olyan áramlás, melyben keresztmetszetének egységnyi felületén
időegységenként átlagosan egy részecske halad át). Ilyen a

3.21. egyenlet - (19,7)

függvény, ahol a részecske sebessége. Valóban, behelyettesítve ( (19,4))-be, azt kapjuk, hogy
mely a mozgás irányába mutató egységvektor.

,

Tanulságos megmutatni, hogyan következik közvetlenül a Schrödinger-egyenletből különböző energiákhoz
tartozó hullámfüggvények kölcsönös ortogonalitása. Legyen
és
két ilyen függvény; ezek eleget tesznek
a

egyenleteknek. Szorozzuk az első egyenletet
kapjuk ily módon, hogy

-gal, a másodikat

-mel, és vonjuk ki őket egymásból; azt

Ha most az egyenlet mindkét oldalát az egész térre integráljuk, a Gauss-tétel felhasználásával átalakított jobb
oldal eltűnik, és az adódik, hogy

amiből a feltételezett

összefüggés miatt következik a keresett ortogonalitási tulajdonság:

4. 20. §. A variációs elv
A Schrödinger-egyenlet általános

alakja a

3.22. egyenlet - (20,1)

variációs elvből származtatható. Minthogy
végezhető.
szerint variálva:

komplex, a

és

szerinti variálás egymástól függetlenül
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amiből, mivel
tetszőlegesen választható, a keresett
egyenletet kapjuk. A
szerinti variáció
ehhez képest semmi újat nem ad. Valóban,
szerint variálva és kihasználva a
operátor hermitikus voltát,
írhatjuk, hogy

amiből a

komplex konjugált egyenletet kapjuk.

A ((20,1)) variációs elv azt követeli, hogy az integrálnak abszolút extrémuma legyen. Az elvet úgy is
megfogalmazhatjuk, hogy a

3.23. egyenlet - (20,2)

feltételes szélsőérték-feladatban

-t Lagrange-szorzónak tekintve, figyelembe vesszük az

3.24. egyenlet - (20,3)

mellékfeltételt.
A ((20,2)) integrál [((20,3)) mellékfeltételt kielégítő] minimális értéke az első energia-sajátérték, vagyis az
alapállapot
energiája. Az ezt a minimumot megvalósító
függvény az alapállapot
hullámfüggvénye.7
A következő stacionárius állapotok
(
) hullámfüggvényei az integrál extrémumának és nem igazi
minimumának felelnek meg.
A ((20,2)) integrál minimális voltára vonatkozó feltételből az alapállapot utáni
hullámfüggvényt és az
energiát úgy kapjuk, hogy a lehetséges
függvények közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek
a ((20,3)) normálási feltételen kívül kielégítik a
alapállapotra való ortogonalitás
feltételét is.
Általában, ha az első állapot (a növekvő energia sorrendjében)
hullámfüggvényét ismerjük,
akkor a következő állapot hullámfüggvényét a ((20,2)) integrál minimuma határozza meg az

3.25. egyenlet - (20,4)

mellékfeltételek figyelembevételével.
Az alábbiakban idézünk néhány, a variációszámítás segítségével bebizonyítható tételt. 8
Az alapállapot
hullámfüggvénye nem vesz fel nulla értéket (vagy mint mondani szokás, nincs csomópontja)
semmilyen véges koordinátaértéknél.9 Más szóval, a hullámfüggvény az egész térben azonos előjelű. Ebből
következik, hogy más stacionárius állapotok
(
) hullámfüggvényeinek, melyek
-ra merőlegesek,
feltétlenül van zérushelye (ha

szintén állandó előjelű, az

integrál nem lehet nulla).

E szakasz további részében -t valósnak választjuk, amit mindig megtehetünk (ha nincs mágneses tér).
A sajátfüggvények zérushelyeire vonatkozó tétel (l. a következő szakaszt is) bizonyítása a következő könyvekben található:
M. A. Lavrentyev és L. A. Ljuszternyik, Variációszámítás, 2. kiadás, IX. fejezet (Gosztyehizdat, 1950); R. Courant, D. Hilbert, A fizika
matematikai módszerei, 1. kötet, VI. fejezet (Gosztyehizdat, 1951).
9
Ez a tétel (a továbbiakban ismertetendő következményeivel együtt) általában nem érvényes több azonos részecskét tartalmazó rendszer
hullámfüggvényére (l. a 63. § végét).
7
8
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Továbbá abból a tényből, hogy a

függvénynek nincs csomópontja, következik, hogy az alapállapot energiája

nem lehet elfajult. Valóban, tegyük fel ennek ellenkezőjét, és legyen

,

két különböző,

-hoz tartozó

állapot. Ezek minden
lineáris kombinációja is sajátállapot; a
együtthatók megfelelő
megválasztásával azonban mindig elérhető, hogy ez az összeg eltűnjön a tér egy adott pontjában, azaz
csomóponttal rendelkező hullámfüggvényt kapjunk.
Ha a mozgás a tér egy véges részében megy végbe, akkor e tartomány határán szükségképpen
(l. 18. §).
Az energianívók meghatározására a ((20,2)) integrál minimumát e határfeltétel mellett kell keresnünk. Az a
tétel, mely szerint az alapállapot
hullámfüggvényének nem lehet csomópontja, most azt mondja ki, hogy
sehol sem tűnik el a vizsgált tartomány belsejében.
Megjegyezzük, hogy a megengedett tartomány kiterjedésének növekedésével az
energiaértékek csökkennek;
ez közvetlenül abból következik, hogy a tartomány növekedésével bővül az integrál minimumának keresésénél
számba jövő függvények köre, és ennek eredményeként az integrál minimális értéke csak csökkenhet.
Részecskerendszer esetén a diszkrét spektrum állapotaira vonatkozó

kifejezés más, a variáció tényleges elvégzése során kényelmesebbnek bizonyuló alakra hozható. Az integrál
alatti kifejezés első tagjában írhatjuk, hogy

A
mennyiség
szerinti integrálját egy végtelen távoli zárt felületre vonatkozó integrállá
alakíthatjuk, és mivel a végtelenben a diszkrét állapot hullámfüggvényei elegendően gyorsan tartanak nullához,
maga az integrál is eltűnik. Marad tehát, hogy

3.26. egyenlet - (20,5)

5. 21. §. Az egydimenziós mozgás általános
tulajdonságai
Ha a potenciális energia csak a részecske egyetlen ( ) koordinátájának függvénye, akkor a hullámfüggvényt
egy -tól, -től és egy -től függő függvény szorzataként kereshetjük. Az elsőt a szabad mozgás Schrödingeregyenlete határozza meg, a másodikat a

3.27. egyenlet - (21,1)

egydimenziós Schrödinger-egyenlet. Ugyanilyen egydimenziós egyenletre vezet az egy-egy koordinátától függő
függvények összegeként felírt
potenciáltérben való mozgás problémája is.
A 22–24. §-okban megvizsgálunk egy sor „egydimenziós” mozgást. Itt előzetesenáttekintjük ezek néhány
általános tulajdonságát.
Mindenekelőtt megmutatjuk, hogy egydimenziós feladatokban a diszkrét spektrum energianívói nem elfajultak.
A bizonyítás céljából feltesszük ennek ellenkezőjét, és legyen
,
egy és ugyanazon energiához tartozó két
sajátfüggvény. Minthogy mindkettő ugyanazt a ((21,1)) egyenletet elégíti ki, írhatjuk, hogy
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(a vessző

vagy

szerinti differenciálást jelent). Ezt az összefüggést integrálva

3.28. egyenlet - (21,2)

Minthogy a végtelenben

, az állandó nulla, vagyis

tehát
. Még egyszer integrálva, azt kapjuk, hogy
megegyeznek.
A diszkrét spektrum
nagyságát tekintve
nulla értéket.10

, azaz a függvények lényegében

hullámfüggvényeire az alábbi (úgynevezett oszcillációs) tétel mondható ki: a
-edik
energiaértékhez tartozó sajátfüggvény (véges értékekre) -szer vesz fel

Az alábbiakban feltételezzük, hogy
az
-ben véges határértékhez tart (nem követeljük meg,
hogy monoton függvény legyen). Az
határértéket választjuk az energiaskála nullapontjának [azaz
], az
értéket pedig
-val jelöljük, és feltesszük, hogy
. A diszkrét spektrum
olyan energiaértékek tartományában fekszik, hogy a részecske nem távolodhat a végtelenbe; ehhez az kell, hogy
az energia az
határértékeknél kisebb, vagyis negatív legyen:

3.29. egyenlet - (21,3)

ezenkívül természetesen az
minimuma van.
Nézzük most az

fennállása is szükséges, vagyis az

függvénynek legalább egy

-nál kisebb pozitív energiák tartományát, melyekre tehát

3.30. egyenlet - (21,4)

Ebben a tartományban a spektrum folytonos, a részecske mozgása a megfelelő stacionárius állapotokban
végtelen, a részecske az
-be távolodhat. Könynyen belátható, hogy az energia-sajátértékek a
spektrumnak ebben a részében sem elfajultak. Vegyük észre ugyanis, hogy a fentebb (diszkrét spektrum esetére)
elvégzett bizonyításhoz elegendő, hogy a
függvények az egyik végtelenben eltűnjenek (a jelen esetben
ez az
határesetben következik be).
Elegendően nagy pozitív

értékek mellett a ((21,1)) Schrödinger-egyenletben elhanyagolhatjuk

-et:

Ennek az egyenletnek vannak „állóhullám” alakú valós megoldásai:

3.31. egyenlet - (21,5)

Ha a részecske csak az
zérushelyeiről beszélünk.
10

tengely egy meghatározott szakaszán tartózkodhat, akkor a
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ahol és állandók, a „hullámvektor” pedig
. Ez a képlet meghatározza a folytonos
spektrum ( (21,4)) intervallumába eső nemelfajult energiaszintek hullámfüggvényeinek aszimptotikus alakját (
mellett). Nagy negatív -ekre a Schrödinger-egyenlet

alakú. Ennek az

esetben véges megoldása:

3.32. egyenlet - (21,6)

Ez a hullámfüggvény aszimptotikus alakja
tartomány belsejében.

-ben. A hullámfüggvény tehát aszimptotikusan lecseng az

Végül

3.33. egyenlet - (21,7)

mellett a spektrum folytonos, és a mozgás mindkét irányban végtelen. Ebben a részben a spektrum kétszeresen
elfajult. Ez abból következik, hogy a megfelelő hullámfüggvényt a másodrendű((21,1)) egyenlet határozza meg,
melynek két független megoldása kielégíti a végtelenben a kiszabott feltételeket (nemígy volt például az előző
esetben; az egyik megoldás
-nél végtelenhez tartozott, ezért elhagytuk). A hullámfüggvény
aszimptotikus alakja
-ben:

3.34. egyenlet - (21,8)

és hasonló alakú

esetén is. Az

tag jobbra, az

pedig balra mozgó részecskéknek felel meg.

Tegyük fel, hogy
páros függvény [
]. Ekkor a koordináta előjelének megváltoztatásakor
a ((21,1)) Schrödinger-egyenlet nem változik. Ebből következik, hogy ha
ennek az egyenletnek
valamilyen megoldása, akkor
is megoldás, mely
-szel egy állandó szorzó erejéig megegyezik:
. Még egyszer megváltoztatva előjelét, azt kapjuk, hogy
, amiből
.
Tehát (az
pontra) szimmetrikus potenciális energia esetén a stacionárius állapotok hullámfüggvényei
vagy párosak [
] vagy páratlanok [
].11 Az alapállapot hullámfüggvénye például
páros: valóban, e függvénynek nem lehet nullahelye, és egy páratlan függvénynek legalább az
helyen el
kell tűnnie [
].
Egydimenziós mozgás hullámfüggvényének normálására (a folytonos spektrumban) létezik egy egyszerű
eljárás, amely lehetővé teszi a normálási együtthatónak a hullámfüggvény nagy
melletti aszimptotikus
alakja segítségével való közvetlen meghatározását.
Tekintsük az egyik oldalon végtelen mozgás hullámfüggvényét. A normálási integrál
-nél divergál (az
esetben a hullámfüggvény exponenciálisan lecseng, úgyhogy az integrál gyorsan konvergál). Ezért a
normálási állandó meghatározásához
-t (nagy pozitív
értékek esetén) aszimptotikus kifejezésével
helyettesíthetjük, és elvégezhetjük az integrálást alsó határ gyanánt bármilyen pozitív értéket, mondjuk nullát
választva; ez egy véges mennyiség elhanyagolását jelenti egy végtelen nagy mellett. Megmutatjuk, hogy az

E megfontolások során feltételezzük, hogy a stacionárius állapot nem elfajult, azaz a mozgás nem mindkét irányban végtelen. Az ellenkező
esetben előjelét megváltoztatva, az adott energianívóhoz tartozó két állapot egymásba mehet át. Ebben az esetben azonban a stacionárius
állapotok, bár nem okvetlenül párosak vagy páratlanok, mindig ilyenné tehetők (az eredeti függvények megfelelő lineáris kombinációjának
képzésével).
11
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3.35. egyenlet - (21,9)

feltétellel normált hullámfüggvény (
-vel:

a részecske impulzusa a végtelenben) aszimptotikusan ((21,5)) alakú,

3.36. egyenlet - (21,10)

Minthogy nem a különböző -nek megfelelő függvények ortogonalitását akarjuk ellenőrizni, (21,10)-nek a
normálási integrálba való helyettesítése során a
és
impulzusokat tetszőlegesen közelinek tételezzük fel;
ezért
-t vehetünk ( általában -től függ). Továbbá az integrál alatti kifejezésben csak azokat a tagokat
hagyjuk meg, amelyek
esetén divergálnak; más szóval elhagyjuk az
szorzót tartalmazó
tagokat. Azt kapjuk tehát, hogy

ami ((15,7)) értelmében megegyezik ((21,9))-cel.
Az energia

-függvényére való normálást az ((5,14)) képlet szerint kapjuk:

kifejezéssel, ahol

-t megszorozzuk a

a részecske sebessége a végtelenben. Így

3.37. egyenlet - (21,11)

Megjegyezzük, hogy a ((21,11))állóhullámot kialakító két haladó hullámáramsűrűsége
-sal egyenlő. Így
tehát az egyik oldalon végtelen mozgást végző részecske hullámfüggvényének az energia -függvényére való
normálásával kapcsolatban az alábbi szabályt fogalmazhatjuk meg: a hullámfüggvény aszimptotikus alakját két
ellenkező irányba futó síkhullám összegeként felírva, a normálási együtthatót úgy kell megválasztani, hogy a
koordináta-rendszer kezdőpontjának irányába (vagy azzal ellentétesen) futó hullámban a valószínűségi
áramsűrűség
legyen.
Hasonló módon kaphatjuk meg a mindkét irányban végtelen mozgást végző részecske hullámfüggvényének
normálási szabályát. A hullámfüggvény az energia -függvényére normált, ha az tengely jobbról és balról az
origó felé futó hullámok valószínűségi áramsűrűségének összege
-sal egyenlő.

6. 22. §. Potenciálvölgy
Egydimenziós mozgásra egyszerű példa a derékszögű potenciálvölgyben, vagyis az 1. ábrán látható
függvénnyel leírt térben való mozgás:
, ha
és
, ha
vagy
. Eleve
nyilvánvaló, hogy az
esetben a spektrum diszkrét,
-ra pedig folytonos, kétszeresen elfajult
energia- nívókkal.
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1. ábra.
A

tartományban a Schrödinger-egyenlet:

3.38. egyenlet - (22,1)

(a vessző

szerinti differenciálást jelent), a völgyön kívüli tartományban pedig

3.39. egyenlet - (22,2)

Az
és
helyen ezen egyenletek megoldásainak folytonosan és folytonos deriválttal kell átmenniük
egymásba,
-ben pedig szükséges, hogy ((22,2)) megoldása véges maradjon (a diszkrét spektrum
esetében, amikor
, nullához tart).
Az

esetben a ((22,2)) egyenlet végtelenben eltűnő megoldása:

3.40. egyenlet - (22,3)

(a - és+előjelek rendre az
és
tartományokra vonatkoznak). A részecske
valószínűsége exponenciálisan csökken annak a tartománynak a belsejében, ahol
függvényeknek a potenciálvölgy határán való folytonossága helyett kényelmesebb és a
derivált folytonosságát megkövetelni. Felhasználva ((22,3))-at, a határfeltételt

3.41. egyenlet - (22,4)
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alakban kapjuk. Itt nem foglalkozunk egy adott
(l. a 2. feladatot), csak a végtelen magas (

mélységű potenciálvölgy energianívóinak meghatározásával
) falak esetét vizsgáljuk meg teljes részletességgel.

Az
esetben a mozgás az
és
pontok által határolt szakaszon megy végbe, és mint
a 18. §-ban megmutattuk, a határfeltétel ezekben a pontokban

3.42. egyenlet - (22,5)

[Könnyen belátható, hogy ez az általános ((22,4)) feltételből adódik. Valóban,
esetén
, és
ezért
; minthogy
nem lehet végtelen, következik, hogy
]. Keressük a ((22,1)) egyenlet
megoldását a völgyön belül

3.43. egyenlet - (22,6)

alakban. Az
ra vezet, amiből

pontban kirótt
feltétel
-t ad,
( pozitív egész szám12), vagy

-ban pedig ugyanez a feltétel

-

3.44. egyenlet - (22,7)

Ezzel meghatároztuk a részecske lehetséges energianívóit potenciálvölgyben. A stacionárius állapotok normált
hullámfüggvényei:

3.45. egyenlet - (22,8)

A fenti eredmények felhasználásával azonnal felírhatjuk a „dobozba” zárt részecske [a potenciális energia
, ha
,
,
, és
egyébként] lehetséges energiaértékeit.
Nevezetesen, az energiaszinteket az

3.46. egyenlet - (22,9)

összeg adja, a megfelelő hullámfüggvények pedig szorzat alakúak:

3.47. egyenlet - (22,10)

Megjegyezzük, hogy az alapállapot energiája ((22,7))-nek vagy ( (22,9))-nek megfelelően
nagyságrendű, ahol a részecske számára elérhető tartomány egy jellemző lineáris mérete. Ez a becslés
12

Az

esetben a

függvény adódna.
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összhangban áll a határozatlansági összefüggéssel: a koordináták
határozatlansága esetén az impulzus
határozatlansága és vele együtt magának az impulzusnak a nagyságrendje
, a megfelelő energia
.

6.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy végtelen mély potenciálvölgyben mozgó részecske alapállapotában a különböző
impulzusértékek valószínűségeloszlását.
Megoldás. A ((22,8)) alatti
együtthatói:

függvény ((21,10)) impulzus-sajátfüggvények szerinti sorfejtésének

Elvégezve az integrálást és kiszámítva az eredmény abszolútérték-négyzetét, megkapjuk a keresett
valószínűségeloszlást:

2. Határozzuk meg az energiaszinteket a 2. ábrán vázolt potenciálvölgyben.
Megoldás. Az

diszkrét spektrumot vizsgáljuk. A hullámfüggvény az

esetén pedig
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2. ábra.
A völgy belsejében (ha

)

-t a következő alakban írjuk:

folytonossági feltétele a völgy határain az alábbi egyenleteket adja:

vagy

Kiküszöbölve

-t, a

transzcendens egyenletet kapjuk (ahol

, és az

és

közötti értékeit vesszük). Az

((22.2.1)) egyenlet gyökei meghatározzák az
energiaszinteket. Minden
gyök tartozik; értékei növekvő energia szerint számozzák a nívókat.
Minthogy az

-hez általában egy

függvény argumentuma nem lehet 1-nél nagyobb, nyilvánvaló, hogy

értékei csak a 0 és

közötti intervallumban fekhetnek. Az ((22.2.1)) egyenlet bal oldala -nak monoton növekvő, jobb
oldala pedig monoton csökkenő függvénye. Ezért az ((22.2.1)) egyenletnek csak akkor van gyöke, ha a
helyen a jobb oldal a balnál kisebb. Speciálisan, az

esetén adódó

egyenlőtlenség fennállása annak feltétele, hogy a völgyben legalább egy nívó legyen. Látjuk, hogy adott
mellett mindig választható olyan kis
érték, hogy egyetlen diszkrét energianívó se legyen.
esetén a ((22.2.2)) feltétel nyilvánvalóan mindig teljesül.
Az

esetben (szimmetrikus völgy) tehát ((22.2.1)) az

összefüggésre egyszerűsödik. Bevezetve

változót, páratlan

mellett a

egyenletet kapjuk. Ennek azokat a gyökeit kell vennünk, amelyekre

és azokat a gyökőket kell vennünk, amelyekre

. Páros

esetén

. E két egyenlet gyökei segítségével meghatározzuk az

energiaszinteket; a nívók száma (

mellett) véges.
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Speciálisan, sekély völgy esetén, amikor
, azaz
, az ((22.2.5)) egyenletnek egyáltalán
nincs gyöke. A ((22.2.4)) egyenletnek egyetlen gyöke van (a jobb oldal felső előjelét véve), melyre
. Így tehát a völgyben egyetlen energiaszint valósul meg

energiával, mely a völgy „tetejének” közelében helyezkedik el.
3. Határozzuk meg a dobozba zárt részecske által a falakra kifejtett nyomást.
Megoldás. Az tengelyre merőleges felületre ható erő a részecske Hamilton-függvényének a doboz tengely
irányú kiterjedése szerinti
deriváltjának átlagértéke; a nyomást úgy kapjuk, hogy ezt az erőt elosztjuk
a fal
területével. A ((11,16)) képletnek megfelelően a keresett átlagértéket a ((22,9)) energia-sajátérték
differenciálásával határozzuk meg. Így a nyomásra a

végeredményt kapjuk.

7. 23. §. A lineáris oszcillátor
Tekintsünk egy egydimenziós kis rezgéseket végző részecskét (úgynevezett lineáris oszcillátort). Egy ilyen
részecske potenciális energiája
, ahol
a klasszikus mechanikában a rezgések sajátfrekvenciája.
Ennek megfelelően az oszcillátor Hamilton-operátora:

3.48. egyenlet - (23,1)

Minthogy a potenciális energia
esetén végtelenné válik, nyilvánvaló, hogy a részecske véges mozgást
végez. Ennek megfelelően az oszcillátor energiaspektruma diszkrét energiaértékekből áll.
Határozzuk meg az oszcillátor energianívóit
mozgásegyenletből indulunk ki; az adott esetben

a

mátrixmódszer

segítségével. 13

A ((19,3))

alakú

3.49. egyenlet - (23,2)

Mátrixalakra átírva, az egyenlet:

A gyorsulás mátrixeleme ((11,8))-nak megfelelően

. Ezzel

Ebből látható, hogy valamennyi
mátrixelem nulla, azokat kivéve, amelyekre
. Számozzuk úgy a
stacionárius állapotokat, hogy a
frekvenciák
átmenetnek feleljenek meg, azaz
.
Ekkor csak az
mátrixelemek különböznek nullától.

13

Ezt W. Heisenbergvégezte el (1925), mielőtt Schrödingerfelírta volna a hullámegyenletet.
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Válasszuk a
hullámfüggvényeket valósnak. Minthogy valós mennyiség, valamennyi
valós. A ((11,10)) hermicitási feltétel ekkor azt adja, hogy az mátrix szimmetrikus:

mátrixelem is

A koordináták nullától különböző mátrixelemeinek meghatározása céljából felhasználjuk az

felcserélési törvényt, melynek mátrixalakja:

A mátrixszorzás ((11,12)) szabályának felhasználásával innen a

Ebben az összegben csak az

esetben az adódik, hogy

tagok különböznek nullától, úgyhogy

3.50. egyenlet - (23,3)

Ebből az egyenlőségből következik, hogy az
mennyiségek számtani sort alkotnak, mely felülről nem
korlátos, de alulról feltétlenül az (csak pozitív tagok lehetségesek). Minthogy eddig csak az értékek relatív
változásáról rendelkeztünk, az abszolút értékekről nem, az oszcillátor első, vagyis alapállapotának megfelelő
értéket tetszőlegesen választhatjuk. Vegyük ezt nullának. Ennek megfelelően
azonosan nulla, és a ((23,3))
egyenlet
-re való ismételt alkalmazásával azt kapjuk, hogy

Végül tehát a koordináta nullától különböző mátrixelemeire a következő kifejezés adódik: 14

3.51. egyenlet - (23,4)

A

operátor mátrixa átlós alakú, és a

Az szerinti összegben csak az
hogy

mátrixelemek megadják az oszcillátor keresett

sajátenergiáit:

tagok különböznek nullától; ((23,4))-et behelyettesítve azt kapjuk,

A határozatlan
fázisokat úgy választjuk (l. a II. fejezet fn.II.5. lábjegyzetét), hogy valamennyi ((23,4)) mátrixelemben a gyök
előtt+előjelet kapjunk. Ilyen választás mindig lehetséges, ha a mátrixban csak a szomszédos számokkal jellemzett állapotok közötti
átmeneteknek megfelelő elemek különböznek nullától.
14
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3.52. egyenlet - (23,5)

Az oszcillátor szomszédos energiaszintjei tehát egymástól
távolságra helyezkednek el. Az alapállapot (
) energiája
-vel egyenlő; figyelemre méltó, hogy ez nullától különbözőnek adódik.
A ((23,5)) eredményt a Schrödinger-egyenlet megoldásával is megkaphatjuk. Oszcillátor esetében ez az
egyenlet

3.53. egyenlet - (23,6)

Itt célszerű

helyett a dimenziótlan

változót bevezetni a

3.54. egyenlet - (23,7)

összefüggésnek megfelelően. Ekkor a

3.55. egyenlet - (23,8)

egyenletre jutunk (a vessző itt
Nagy értékek esetén a
integráljai

szerinti differenciálást jelent).
tagot

mellett elhanyagolhatjuk; a

alakúak (e függvények deriválásával, a

egyenlet aszimptotikus

-ben alacsonyabb rendű tagok elhagyása után

valóban a
egyenletet kapjuk). Minthogy a
hullámfüggvény a
helyen véges kell, hogy
maradjon, a kitevőben a negatív előjelet választjuk. Ennek megfelelően a ((23,8)) egyenletben célszerű
elvégezni a

3.56. egyenlet - (23,9)

helyettesítést. A
eleve tudjuk, hogy

függvényre a következő egyenletet kapjuk (itt bevezetjük a
, így
):

jelölést;

3.57. egyenlet - (23,10)

itt a függvény véges minden véges
mellett,
nem gyorsabban (úgy, hogy a
függvény eltűnjék).

-ben pedig végtelenhez tarthat,

véges hatványánál

A ((23,10)) egyenletnek ilyen megoldása csak az szám pozitív egész (és nulla) értékeinél lehetséges (l. a
matematikai kiegészítés a.§-át); ez az energia-sajátértékekre a már ismert ( (23,5)) eredményt adja. A ((23,10))
egyenlet egész értékeinek megfelelő megoldása:

63
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET A SCHRÖDINGEREGYENLET
ahol

az úgynevezett Hermite-polinom, mely a

változónak

-ed fokú polinomja, és melyet a

3.58. egyenlet - (23,11)

képlet definiál. Az állandót úgy határozzuk meg, hogy

legyen, amivel [l. (a, 7)]

3.59. egyenlet - (23,12)

Az alapállapot hullámfüggvénye tehát

3.60. egyenlet - (23,13)

Amint annak lennie is kell,

-nak nincs nullahelye véges

mellett.

Az
integrált kiszámítva, meghatározhatjuk a koordináták mátrixelemeit; természetesen megint
a ((23,4)) alatti eredményt kapjuk.
Befejezésül megmutatjuk, hogyan lehet kiszámítani a hullámfüggvényt mátrixmódszerrel. Megjegyezzük, hogy
az
operátorok mátrixában csak az

3.61. egyenlet - (23,14)

mátrixelemek különböznek nullától. Kiindulva az általános ( (11,11)) képletből, és figyelembe véve, hogy
, kapjuk, hogy

Az

kifejezés behelyettesítése után ebből a

egyenletre jutunk, melynek normáit megoldása ((23,13)). Továbbá minthogy

a
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rekurziós összefüggés adódik, melynek a ((23,13)) függvényre való
függvények ((23,12)) kifejezésre vezet.

-szeres alkalmazása a normált

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a különböző impulzusértékek valószínűségeloszlását oszcillátor esetén.
Megoldás. Ahelyett, hogy a stacionárius állapotok hullámfüggvényét impulzus-sajátfüggvények szerint
sorbafejtenénk, oszcillátor esetén egyszerűbb közvetlenül az impulzusreprezentációban felírt Schrödingeregyenletből kiindulni. Behelyettesítve ((23,1))-be a koordináták ((15,12))
operátorát, megkapjuk a
Hamilton-operátort impulzusreprezentációban:

A megfelelő

impulzusreprezentációbeli hullámfüggvényre vonatkozó Schrödinger-egyenlet

Ez az egyenlet pontosan ugyanolyan alakú, mint ((23,6)); megoldása ezért azonnal felírható a ((23,12))
analógiájára (ebben a képletben az
valószínűséget az

mennyiség helyébe

-t írva). Ennek megfelelően a keresett

alakban kapjuk.
2. Határozzuk meg az oszcillátor energiaértékeinek alsó határát a ((16,7)) határozatlansági összefüggés alapján.
Megoldás. Tekintetbe véve, hogy
az oszcillátor energiájának átlagértéke:

,

, és felhasználva a ((16,7)) összefüggést,

Meghatározva e kifejezés minimális értékét [
összes egyáltalán lehetséges energiaértékre:

függvényében], megkapjuk az átlagok alsó határát, és így az

3. Határozzuk meg a lineáris oszcillátor azon állapotainak hullámfüggvényét, amelyek minimalizálják a
határozatlansági összefüggést, vagyis amelyeknél a hullámcsomagban a koordináták és impulzusok négyzetes
ingadozásának átlaga a
kapcsolatban áll (E. Schrödinger15
Megoldás. A keresett hullámfüggvények szükségképpen

15

Ezeket az állapotokat koherensneknevezzük.
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alakúak. Koordinátafüggésük bármely adott időpillanatban a ( (16,8)) képletnek felel meg, és

, valamint

a koordináta és az impulzus átlagértéke. ( (19,3))-nak megfelelően, lineáris oszcillátor (
) esetén

, és ezért az átlagértékekre is

teljesül, vagyis

függvény a klasszikus mozgásegyenletnek tesz eleget. Az ((23.3.1))-ben szereplő állandó

azaz az

együtthatót az
normálási feltételből határozzuk meg; ezen az együtthatón kívül
egy további
fázisszorzót is tartalmazhat a
időfüggő fázissal. Az ismeretlen
állandót és a
függvényt úgy
határozzuk meg, hogy behelyettesítjük ((23.3.1))-et a

hullámegyenletbe. Ekkor ((23.3.2)) figyelembevételével

adódik. Ebből

, majd ennek felhasználásával

Végeredményünk tehát:

Ha

és

, ez a függvény átmegy az oszcillátor alapállapotának

hullámfüggvényébe.

Az oszcillátor energiájának átlaga egy koherens állapotban:

az itt bevezetett mennyiség a
kvantumok átlagos száma az adott állapotban. Látjuk, hogy a koherens
állapotot az
függvény alakjának valamilyen, a ((23.3.2)) klasszikus egyenletet kielégítő megadása teljesen
meghatározza. Egy ilyen függés általános alakja

A ((23.3.3)) alatti függvény sorbafejthető az oszcillátor stacionárius állapotainak hullámfüggvényei szerint:

A sorfejtési együtthatók:16
16

Lásd a 41. § 1. feladatában elvégzett számításokat.
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Ebből annak valószínűsége, hogy az oszcillátor az

-edik állapotban van,

ami az ismert Poisson-eloszlás.
4. Határozzuk meg (a 3. ábrán vázolt)

potenciáltérben mozgó részecske energiájának lehetséges értékeit (Ph. Morse).

3. ábra.
Megoldás. A pozitív energia-sajátértékek spektruma folytonos (a nívók nem elfajultak), a negatívaké diszkrét.
A Schrödinger-egyenlet most

alakú. Bevezetjük az új
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változót (melynek értelmezési tartománya 0-tól

-ig terjed) és az

jelöléseket (a diszkrét spektrumot vizsgáljuk, úgyhogy

). Ekkor a Schrödinger-egyenlet így írható:

A
esetben a
függvény aszimptotikus viselkedése
,
-nál pedig a
függvény
-nel
arányos. Végességi megfontolások alapján azt a megoldást kell választanunk, amely a végtelenben úgy
viselkedik, mint
,
-nál pedig mint . Végezzük el a

helyettesítést. Ekkor

-re a

egyenletet kapjuk, melyet a következő feltételek mellett kell megoldani:
véges
esetén,
mellett pedig
a
véges hatványánál nem gyorsabban tart végtelenhez. A ((23.4.2)) egyenlet egy elfajult
hipergeometrikus függvény egyenlete (lásd: Matematikai kiegészítés, d.§):

4. ábra.
A megkövetelt feltételeknek eleget tevő megoldás
nemnegatív egészértékei mellett adódik (amikor az
függvény polinommá válik). Az ((23.4.1)) definíciónak megfelelően ezért az energianívókra a
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értékeket kapjuk, ahol

(úgyhogy az
tartalmaz. Ha

nemnegatív egész értékeket vesz fel, addig a legmagasabb értékig, amelyre még

paraméter, definíciójának megfelelően, pozitív). A diszkrét spektrum tehát véges számú nívót

akkor egyáltalán nincs diszkrét spektrum.
5. Oldjuk meg az előbbi feladatot

potenciál esetén (4. ábra).

Megoldás. A pozitív energiaspektrum folytonos, a negatív pedig diszkrét; ez utóbbival foglalkozunk.
A Schrödinger-egyenlet:

Végezzük el a

helyettesítést, és vezessük be az

jelöléseket. Ezzel

Ez a csatolt Legendre-polinomok egyenlete, mely hipergeometrikus egyenlet alakjára hozható a

helyettesítéssel és az ideiglenes

A

helyen (vagyis az

Ahhoz, hogy

jelölés bevezetésével:

-ben) véges megoldás:

véges maradjon
-nél is (azaz
(ekkor
-ed fokú polinom, mely

Az energiaszinteket tehát az

-ben)
-ben véges).

feltétel határozza meg, amiből

Véges számú nívó van, melyek számát az

, azaz az

feltétel határozza meg.

8. 24. §. Mozgás homogén erőtérben
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Vizsgáljuk egy részecske mozgását homogén külső erőtérben. A tér irányát
tengelynek választjuk, és a
részecskére ható erő legyen ;
térerősségű elektrosztatikus térben ez az erő
, ahol a részecske
töltése.
A részecske potenciális energiája homogén erőtérben
alakú; az állandót úgy választva, hogy
-ban
legyen, azt kapjuk, hogy
. A vizsgált feladat Schrödinger-egyenlete:

3.62. egyenlet - (24,1)

Minthogy
tart
-hez
esetén, és
, ha
, eleve nyilvánvaló, hogy az
energiaspektrum folytonos, és a
-től
-ig terjedő egész intervallumot kitölti. Ezek a sajátértékek nem
elfajultak, és az
oldalon véges, az
irányban végtelen mozgásnak felelnek meg.
A koordináta helyett bevezetjük a dimenziótlan

3.63. egyenlet - (24,2)

változót. Ekkor a ((24,1)) egyenlet a

3.64. egyenlet - (24,3)

alakot ölti. Ez az egyenlet egyáltalán nem tartalmazza az energiaparamétert. Ezért a megfelelő végességi
feltételnek eleget tevő megoldás meghatározásával megkapjuk a tetszőleges energiaértékeknek megfelelő
sajátfüggvényt is.
A ((24,3)) egyenlet minden

-re véges megoldása (l.: Matematikai kiegészítés b.§)

3.65. egyenlet - (24,4)

alakú, ahol

az úgynevezett Airy-függvény,
A
negatív

pedig az alábbiakban meghatározandó normálási állandó.

esetben
exponenciálisan tart nullához.
-re a következő [l. (b,4)]:

aszimptotikus kifejezése nagy abszolút értékű

3.66. egyenlet - (24,5)

Nagy pozitív értékekre viszont az aszimptotikus alak [l. (b,5)]:17

Már itt előzetesen megjegyezzük, hogy a ((24,5)) és ((24,6)) aszimptotikus kifejezések éppen a hullámfüggvény kváziklasszikus alakjainak
felelnek meg a klasszikusan nem hozzáférhető, illetve a hozzáférhető tartományban (47. §).
17
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3.67. egyenlet - (24,6)

A folytonos spektrumhoz tartozó sajátfüggvények norniálásának ((5,4))általános szabályát követve, a ((24,4))
függvényeket az energia -függvényére normált alakra hozzuk:

3.68. egyenlet - (24,7)

A 21. §-ban egyszerű eljárást adtunk meg a normálási együtthatónak a hullámfüggvény aszimptotikus kifejezése
segítségével való meghatározására. Ezt az eljárást követve a ((24,6)) függvényt két haladó hullám
összegekéntállítjuk elő:

Az egyes tagokkal kiszámított valószínűségi áramsűrűség:

Ezt egyenlővé téve

-sal, azt kapjuk, hogy

3.69. egyenlet - (24,8)

8.1. Feladat
Határozzuk meg homogén térben mozgó részecske hullámfüggvényét impulzusreprezentációban.
Megoldás. A Hamilton-operátor impulzusreprezentációban:

úgyhogy az

hullámfüggvényre vonatkozó Schrödinger-egyenlet

alakú. Ezt az egyenletet megoldva, megkapjuk a keresett függvényeket:

Ezek a függvények az
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feltétel szerint normáltak.

9. 25. §. Áthatolási együttható
Vizsgáljuk egy részecske mozgását egy, az 5. ábrán látható erőtérben:
egy állandó értéktől (
, ha
) monoton növekszik egy másikig (
, ha
). A klasszikus mechanika szerint az
energiájú részecske, mely ilyen térben balról jobbra mozog, a potenciállépcsőhözérve arról
visszaverődik, és az ellenkező irányba kezd mozogni; ha pedig
, akkor a részecske eredeti irányban
folytatja útját kisebb sebességgel. A kvantummechanikában új jelenség lép fel: a részecske
energia
esetén is visszaverődhet a potenciállépcsőről. A visszaverődés valószínűségét elvben a következőképpen kell
kiszámítani.

5. ábra.
Mozogjon a részecske balról jobbra. Nagy pozitív értékeknél a hullámfüggvény a potenciállépcső „fölött”
elhaladó, az tengely pozitív irányába mozgó részecskét ír le, azaz aszimptotikus alakja szükségszerűen

3.70. egyenlet - (25,1)

( állandó). A Schrödinger-egyenlet e határfeltételnek eleget tevő megoldását megszerkesztve, meghatározzuk
az
-beli aszimptotikus kifejezést; ez a szabad mozgást leíró egyenlet két megoldásának lineáris
kombinációja, azaz

3.71. egyenlet - (25,2)

alakú.
Az első tag a potenciállépcsőre eső részecskének felel meg ( -t úgy normáljuk, hogy e tag együtthatója 1
legyen), a második tag pedig a lépcsőről visszaverődő részecskét írja le. A beeső hullám valószínűségi
áramsűrűsége
-gyel arányos, a visszaverté
-tel, a továbbhaladóé pedig
-tel. Definiáljuk a
részecske „áthatolási együtthatóját” mint a továbbhaladó hullám és a beeső hullám áramsűrűségének arányát:

3.72. egyenlet - (25,3)
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Hasonlóan definiálhatjuk az
arányát; nyilvánvaló, hogy

„visszaverődési együtthatót” mint a visszavert és beeső hullámok sűrűségének
:

3.73. egyenlet - (25,4)

(

és

között ez az összefüggés automatikusan teljesül).

Ha a részecske balról jobbra
energiával mozog, akkor
tiszta képzetes, és a hullámfüggvény
esetén exponenciálisan lecseng. A visszavert áram megegyezik a beesővel, azaz a potenciállépcsőn teljes
visszaverődés következik be. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a részecske megtalálási valószínűsége az
tartományban ebben az esetben sem nulla, bár növekedésével rohamosan csökken.
Tetszőleges (
és

energiájú) stacionárius állapot esetében a hullámfüggvény aszimptotikus alakja az
határokon egyaránt két, az tengely pozitív és negatív irányába terjedő hullámból áll:

3.74. egyenlet - (25,5)

Minthogy e kifejezések mindegyike a lineáris egyenlet egy és ugyanazon megoldásának aszimptotikus alakja, az
,
és
,
együtthatók között lineáris kapcsolat áll fenn. Legyen
, ahol és
az
tér konkrét alakjától függő (általában komplex) állandó. Hasonlóösszefüggést írhatunk ekkor
-re is a
Schrödinger-egyenlet valós voltával kapcsolatos megfontolás alapján. Ez utóbbi értelmében, ha
az adott
Schrödinger-egyenlet megoldása, akkor a komplex konjugált
függvény is megoldása ugyanannak az
egyenletnek. Ennek

aszimptotikus alakja csak az állandó együtthatók jelölésében különbözik ((25,5))-től; ezért írhatjuk, hogy
. Így tehát a ((25,5))-ben szereplő állandók egymással az

vagy

3.75. egyenlet - (25,6)

összefüggésben állnak.
Az áramsűrűség

tengely mentén való állandóságának feltétele a ((25,5))-ben szereplő együtthatókra a

összefüggést adja. Kifejezve itt

-t és

-t ((25,6))-nak megfelelően

és

segítségével, azt kapjuk, hogy

3.76. egyenlet - (25,7)

A ((25,6)) kifejezés segítségével meg lehet mutatni, hogy a visszaverődési együtthatók azonosak (adott
energiaérték mellett) az tengely pozitív vagy negatív irányába mozgó részecskére. Valóban, az első eset úgy
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adódik, hogy a ((25,5)) függvényekbe
-t helyettesítünk; ekkor
és
. A megfelelő visszaverődési együtthatók:

amiből nyilvánvaló, hogy

. A második esetben

.

9.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy részecske visszaverődési együtthatóját derékszögű potenciállépcső esetében (6. ábra); a
részecske energiája
.

6. ábra.
Megoldás. Az egész
és
együtthatókat

és

tartományban a hullámfüggvény ((25,1)), az
-ban pedig ((25,2)) alakú. Az
-ban való folytonosságának feltétele határozza meg:

amiből

A ((25,4)) visszaverődési együttható:18

A klasszikus mechanikának megfelelő határesetben a visszaverődési együttható nulla. A kapott kifejezés azonban sehol sem tartalmaz a
kvantumelmélettel kapcsolatos állandót. Ez a látszólagos ellentmondás az alábbi módon oldható fel. A klasszikus határesetben a részecske
de Broglie-hullámhossza kicsi a feladatban szereplő jellegzetes méretekhez, vagyis azokhoz a távolságokhoz képest, amelyeken
észrevehetően változik. A vizsgált esetben ez a távolság nulla (az
pontban), úgyhogy a határátmenet nem végezhető el.
18
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-nál (ahol

)

eggyé válik,

-nél pedig úgy tűnik el, mint

.

7. ábra.
2. Határozzuk meg egy részecske áthatolási együtthatóját derékszögű potenciálgát esetében (7. ábra).
Megoldás. Legyen
tartományokban ekkor

, és a beeső részecske mozogjon balról jobbra. A hullámfüggvény az egyes

(az
oldalon csak a pozitív
tengely irányában terjedő haladó hullám van). Az
együtthatókat a
és
mennyiségek
pontokban való folytonosságának feltételéből kapjuk. Az
áthatolási együttható

, és a számítások a

eredményre vezetnek.
Ha

,

tiszta képzetes,

megfelelő kifejezését

-nek,

-vel való helyettesítésével kapjuk, ahol

:
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3. Határozzuk meg egy részecske visszaverődési együtthatóját az

alakú potenciálfal esetén (l.: 5. ábra); a részecske energiája

.

Megoldás. Felírjuk a Schrödinger-egyenletet:

Olyan megoldást keresünk, amely

esetén

alakú. Bevezetjük a

változót (mely

és 0 közötti értékeket vesz fel), és a megoldást

alakban keressük, ahol
állandóhoz tart
hipergeometrikus egyenletet kapunk,

esetén (azaz ha

). A

függvényre

melynek megoldása az alábbi hipergeometrikus függvény:

(az állandó szorzót nem írjuk ki).
A

függvény aszimptotikus alakja

-nál ez a függvény 1-hez tart, tehát kielégíti a kikötött feltételt.
) esetén19

(azaz

ahol

A keresett visszaverődési együttható

; az ismert

L. az ((e,6)) képletet, melyben a két tag mindegyikében csak a sorfejtés első tagját kell venni, vagyis az
függvény 1-gyel helyettesítendő.
19
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képlet felhasználásával elvégzett számítások az

eredményre vezetnek. Ha

,

eggyé válik,

esetén pedig az

képlet szerint tűnik el.
A klasszikus mechanika határesetében

, mint várható, nullává válik.

4. Határozzuk meg egy részecske áthatolási valószínűségét az

képlettel megadott potenciálgáton (8. ábra); a részecske energiája

.

8. ábra.
Megoldás. Az e feladatra vonatkozó Schrödinger-egyenletet úgy kapjuk, hogy a 23. § 5. feladatában
megváltoztatjuk
előjelét, és az
energiát pozitívnak vesszük. Ugyanígy kapjuk a megoldást:

ahol
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Ez a megoldás már kielégíti azt a feltételt, hogy
-ben (azaz
,
mellett) a
hullámfüggvény csak haladó hullámból álljon (
). A hullámfüggvény aszimptotikus alakját
-ben
(
) úgy kapjuk meg, hogy a hipergeometrikus függvényt az (e. 7) képlet segítségével átalakítjuk:

Kiszámítva az itt szereplő együtthatók hányadosának abszolútérték-négyzetét, a
együtthatóra az alábbi kifejezést kapjuk:

E képletek közül az első az

áthatolási

esetre is érvényes, amikor a részecske nem potenciálgát, hanem

potenciálvölgy felett halad el. Érdekes, hogy ekkor
, ha
, azaz a völgy
mélységének meghatározott értékei mellett nincs visszaverődés. Ez már a ((25.4.2)) kifejezésből is látszik,
ahol pozitív egész -re az
-szel arányos tag eltűnik.
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4. fejezet - IV. FEJEZET AZ
IMPULZUSMOMENTUM
1. 26. §. Az impulzusmomentum
A 15. §-ban az impulzusmegmaradás törvényének levezetése során azt használtuk ki, hogy egy zárt
részecskerendszerre vonatkozóan a tér homogén. A homogenitással együtt a tér izotrop is – valamennyi irány
egyenértékű. Ezért egy zárt rendszer Hamilton-operátora változatlan marad a rendszer egészének tetszőleges
tengely körüli tetszőleges szögű elforgása során. Elegendő megkövetelni e feltétel teljesülését infinitezimálisan
kis forgatások esetére.
Legyen
egy végtelen kis elforgatás vektora, melynek nagysága megadja a
forgásszöget, iránya pedig
kijelöli a forgástengely irányát. A részecske
helyvektorának
megváltozása ilyen forgás során, mint
ismeretes

E transzformáció során egy tetszőleges

függvény a

függvénybe megy át. Az

kifejezés a végtelenül kis elforgatás operátora. Az a tény, hogy a végtelenül kis elforgatás nem változtatja meg a
rendszer Hamilton-operátorát, a forgásoperátornak -val való felcserélhetőségében jut kifejezésre (l. 15. §).
Minthogy
egy állandó vektor, ez a feltétel a

4.1. egyenlet - (26,1)

összefüggésre vezet, mely egy megmaradási tételt fejez ki.
A zárt rendszert jellemző azon mennyiség, amelynek megmaradása a tér izotrópiájából következik, a rendszer
impulzusmomentuma (vö. I., 9. §). A
operátor tehát egy állandó szorzó erejéig megegyezik a
rendszer mozgásának teljes impulzusmomentumával, az összeg egyes
tagjai pedig az egyes részecskék
impulzusmomentumával.
Az arányossági tényező szükségképpen
; ez közvetlenül belátható, ugyanis ekkor a részecske
impulzusmomentumának operátora
, ami pontosan megegyezik a szokásos klasszikus
mechanikai
alakkal. A továbbiakban az impulzusmomentumot mindig
egységekben adjuk meg. Az
egyes részecskék ily módon definiált impulzusmomentum-operátorát -lel jelöljük, az egész rendszer
impulzusmomentumát pedig -lel. A részecskék impulzusmomentum-operátora tehát

4.2. egyenlet - (26,2)
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vagy komponensekben:

Külső térbe helyezett rendszer impulzusmomentuma általában nem marad meg. Bizonyos szimmetriát mutató
terek esetén azonban előfordulhat, hogy az impulzusmomentum mégis mozgásállandó. Ha pl. a rendszer
gömbszimmetrikus erőtérben van, a koordinátatér minden, a középpontból kiinduló iránya egyenértékű, így a
középpontra vonatkozó impulzusmomentum megmarad. Hasonlóan, hengerszimmetrikus tér esetén megmarad
az impulzusmomentumnak a szimmetriatengely irányába vett komponense. Ezek a megmaradási tételek a
klasszikus mechanikában és a kvantummechanikában egyaránt érvényesek.
Ha egy rendszer impulzusmomentuma nem marad meg, stacionárius állapotaiban az impulzusmomentumnak
nincs meghatározott értéke. Ilyen esetekben néha hasznos lehet az impulzusmomentum átlagértékének
meghatározása egy adott stacionárius állapotban. Könnyű belátni, hogy minden nemelfajult stacionárius
állapotban az impulzusmomentum átlagértéke nulla. Valóban, az idő előjelét megváltoztatva az energia nem
változik, és minthogy az adott energianívóhoz egyetlen stacionárius állapot tartozik, -nek
-re való
változtatásánál a rendszer állapota változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy egy mennyiség átlagértéke sem
változhat, az impulzusmomentumot is beleértve. Az idő előjelének megváltoztatásakor azonban az
impulzusmomentum előjelet vált, így
, amiből következik, hogy
. Ugyanezt az eredményt
kapjuk az átlagérték
18. §. végét). Ezért az

definíciójából kiindulva. Egy nemelfajult állapot hullámfüggvénye valós (l. a

kifejezés tiszta képzetes, és minthogy

természetesen valós, nyilvánvaló, hogy

.

Határozzuk meg az impulzusmomentum operátorának a koordináta- és impulzusoperátorokkal való felcserélési
törvényeit. A ((16,2)) összefüggések segítségével könnyen belátható, hogy

4.3. egyenlet - (26,3)

Így például

A ((26,3)) alatti összefüggések felírhatók tenzoralakban:

4.4. egyenlet - (26,4)

ahol

a harmadrendű antiszimmetrikusegységtenzor1és a kétszer előforduló indexekre összegezni kell.

Az
harmadrendű antiszimmetrikus egységtenzor (melyet axiális tenornak is szokás nevezni) definíciója a következő:
, és a
tenzor mindhárom indexében antiszimmetrikus. Nyilvánvaló, hogy 27 komponenséből csak 6 különbözik nullától, melynek
indexei
az 1, 2, 3, számok valamilyen permutációját alkotják. A komponens+1, ha
az 1, 2, 3 számokból páros számú felcseréléssel adódik, és
- 1, ha páratlan számú felcseréléssel. Nyilvánvaló, hogy
Az
és
vektorok
vektorszorzatának komponensei
felhasználásával így fejezhetők ki:
1
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Mint arról könnyen meggyőződhetünk, ugyanilyen
impulzusmomentum és az impulzus operátorára is:

felcserélési

összefüggések

érvényesek

az

4.5. egyenlet - (26,5)

E képletek segítségével azonnal adódik az
Írhatjuk, hogy

operátorok egymással való felcserélésének törvénye.

Így tehát

4.6. egyenlet - (26,6)

vagy

4.7. egyenlet - (26,7)

Pontosan ugyanilyen összefüggések teljesülnek a rendszer teljes impulzusmomentum-operátorának
komponenseire is. Valóban, minthogy különböző részecskék impulzusmomentumának operátorai egymással
felcserélhetők, írhatjuk, hogy

Így tehát

4.8. egyenlet - (26,8)

A ((26,8))összefüggésből látható, hogy az impulzusmomentum három komponensének nem lehet egyidejűleg
meghatározott értéke (azt az esetet kivéve, mikor mindhárom komponens nulla – l. alább). Ebben a tekintetben
az impulzusmomentum lényegesen különbözik az impulzustól, melynek mindhárom komponense egyidejűleg
mérhető.
Az impulzusmomentum-vektor abszolút értékének négyzetéhez az

4.9. egyenlet - (26,9)

operátort rendeljük. Ez az operátor az

operátorok mindegyikével felcserélhető:

4.10. egyenlet - (26,10)

Valóban, felhasználva ((26,8))-at, például
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Ezeket az egyenlőségeket összeadva, megkapjuk a ((26,10)) alatti utolsó felcserélési törvényt.
A ((26,10)) összefüggések fizikailag azt jelentik, hogy az impulzusmomentum négyzete (vagyis abszolút értéke)
az egyik komponenssel egyidejűleg meghatározott értéket vehet fel.
Az

és

operátorok helyett gyakran kényelmesebb ezeknek egy komplex kombinációját használni:

4.11. egyenlet - (26,11)

((26,8)) segítségével közvetlenül meggyőződhetünk arról, hogy ezekre az alábbi felcserélési törvények
érvényesek:

4.12. egyenlet - (26,12)

Könnyen belátható az is, hogy

4.13. egyenlet - (26,13)

Végül felírjuk egy részecske impulzusmomentum-operátorának gömbi koordinátákkal kifejezett alakját, amire a
későbbiekben sokszor szükségünk lesz. A szokásos

definíció alapján egyszerű számítással a következő kifejezéseket kapjuk:

Ezeket ((26,13))-ba beírva, az impulzusmomentum négyzetének operátorát az

4.14. egyenlet - (26,16)

alakban kapjuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez egy szorzótól eltekintve megegyezik a Laplace-operátor
szögtől függő részével.

2. 27. §. Az impulzusmomentum sajátértékei
Egy részecske esetén az impulzusmomentum valamilyen irányra vett vetületének sajátértékeit könnyen
meghatározhatjuk az impulzusmomentum-operátor gömbi koordinátákban kifejezett alakjának felhasználásával,
polártengelynek az adott irányt választva. A ((26,14)) képletnek megfelelően az
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4.15. egyenlet - (27,1)

alakban írható. Ennek megoldása

ahol

az
koordináták tetszőleges függvénye. Ahhoz, hogy
szerint periodikusnak kell lennie. Ebből következik, hogy2

egyértékű függvény legyen,

-ben

4.16. egyenlet - (27,2)

Így tehát az sajátérték valamilyen pozitív vagy negatív egész számmal egyenlő vagy nulla. Az
sajátfüggvényeit jellemző, -től függő szorzó jelölésére a

operátor

4.17. egyenlet - (27,3)

függvényt vezetjük be. Ezek a függvények a következőképpen vannak normálva:

4.18. egyenlet - (27,4)

Egy rendszer esetén a teljes impulzusmomentum
vagy negatív egész számok:

komponensének sajátértékei nyilvánvalóan szintén pozitív

4.19. egyenlet - (27,5)

(ez abból következik, hogy az
össze).
Minthogy a

operátor az egyes részecskék egymással felcserélhető

operátoraiból tevődik

tengely irányát előre semmi sem tünteti ki, érthető, hogy ugyanez az eredmény adódik

-re és

-ra, sőt általában az impulzusmomentum bármely irányra vett vetületére is – ezek mind csak egész értékeket
vehetnek fel. Ez az eredmény az első pillanatban paradoxnak látszik, különösen ha két végtelenül közeli irányra
alkalmazzuk. A valóságban azonban tekintetbe kell vennünk, hogy az
közös sajátfüggvényük, ha

operátoroknak egy esetben van

ekkor az impulzusmomentum-vektor, és ezért annak bármely irányára vett vetülete is nullával egyenlő. Ha
viszont az
sajátértékek közül legalább egy különbözik nullától, akkor az
operátoroknak
nincs közös sajátfüggvényük. Másképpen kifejezve, nincs olyan állapot, melyben az impulzusmomentum két
vagy három különböző irányba mutató komponensének egyidejűleg (nullától különböző), meghatározott értéke
lenne, tehát csak egyikük egész számú értékeiről beszélhetünk.
Az impulzusmomentum-vetület sajátértékének jelölésére általánosan elterjedt az m betű használata, amellyel már a részecske tömegét is
jelöltük. Ez nem vezethet félreértésre.
2

83
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. FEJEZET AZ
IMPULZUSMOMENTUM
A rendszernek azok a stacionárius állapotai, amelyek csak
értékeiben különböznek, azonos energiájúak. Ez
már abból is következik, hogy az irányt eleve semmi sem tünteti ki. Így tehát a rendszer (nullától különböző)
megmaradó impulzusmomentummal jellemzett állapotai minden esetben elfajultak.3
Most áttérünk az
impulzusmomentumnégyzet-operátor sajátértékeinek meghatározására, és megmutatjuk,
hogyan kaphatók meg ezek az értékek csupán a ((26,8)) felcserélési törvények felhasználásával. Jelöljük
mel az
azonos értékeihez tartozó stacionárius állapotok hullámfüggvényeit, melyeket az
érték
különböztet meg.4
Vegyük észre először is, hogy a tengely két iránya fizikailag egyenértékű, ezért minden lehetséges pozitív
értékhez tartozik egy megfelelő negatív
is. Jelöljük -lel ( nemnegatív egész szám)
legnagyobb lehetséges értékét (adott
mellett). Ilyen felső határ létezése következik abból, hogy
a pozitív definit

fizikai mennyiség operátora, ezért sajátértékei nem lehetnek

Az
operátort az
operátor
figyelembevételével azt kapjuk, hogy

sajátfüggvényeire alkalmazva, a ((26,12)) felcserélési törvény

negatívak.

4.20. egyenlet - (27,6)

Ebből látható, hogy az
függvény (egy állandó szorzó erejéig) az
megfelelő sajátfüggvény; így írhatjuk, hogy

mennyiség

értékének

4.21. egyenlet - (27,7)

Ha az első egyenlőségben

-et helyettesítünk, akkor azonosan teljesül, hogy

4.22. egyenlet - (27,8)

mivel
állapotok definíciószerűleg nem léteznek. Erre az összefüggésre az
((26,13)) figyelembevételével azt kapjuk, hogy

Minthogy azonban

az

és

operátort alkalmazva,

operátorok közös sajátfüggvénye,

és így a kapott egyenlet alapján:

4.23. egyenlet - (27,9)

Ez a körülmény a 10. §-ban említett általános tétel speciális esete, mely szerint az energiaszint elfajult, ha legalább két olyan megmaradó
mennyiség van, mely egymással nem felcserélhető. Itt ilyen mennyiségek az impulzusmomentum komponensei.
4
Itt feltételezzük, hogy semmilyen további elfajulás nincs, mely különböző impulzusmomentum-négyzetekkel jellemzett állapotok
energiájának egyenlőségét vonná maga után. Ez a diszkrét spektrum esetében igaz [a Coulomb-térben fellépő ún. „véletlen elfajulás”
esetének (36. §) kivételével], és általában nem igaz a folytonos spektrum állapotaira. Ilyen járulékos elfajulás fellépése esetén azonban
mindig választhatunk olyan sajátfüggvényeket, hogy azok meghatározott
értékekkel rendelkezzenek, és ezután kiválasztjuk közülük az
azonos
és
értékkel rendelkezőket. Matematikailag ez abban jut kifejezésre, hogy az egymással felcserélhető operátorok mátrixai
egyidejűleg diagonizalhatók. A következőkben hasonló esetekben a rövidség kedvéért úgy beszélünk ezekről az állapotokról, mintha nem
lennének elfajultak, figyelembe véve, hogy a kapott eredmények a valóságban, a mondottak alapján, ettől a feltételezéstől függetlenek.
3
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A ((27,9))összefüggés meghatározza az impulzusmomentum-négyzet keresett sajátértékét; az
egész értékeket vesz fel, a nullát is beleértve.
adott értéke mellett az
komponens

szám pozitív

4.24. egyenlet - (27,10)

lehet, azaz
különbözőértéket vehet fel. Az
impulzusmomentumnak megfelelő energianívó tehát
-szeresen elfajult. A nulla impulzusmomentumú
állapot ( mindhárom komponense nulla) nem
elfajult; megjegyezzük, hogy ilyen állapot hullámfüggvénye gömbszimmetrikus. Ez mindenesetre következik
abból, hogy e függvényre az impulzusmomentum-operátorral hatva, nullát kapunk, azaz végtelenül kis
elforgatás során a függvény nem változik.
Egy részecske impulzusmomentumára vonatkoztatva a ((27,9)) képletet az

4.25. egyenlet - (27,11)

alakban írjuk, vagyis egy részecske impulzusmomentumát kis -lel jelöljük.
Számítsuk ki az
és
mennyiség mátrixelemeit olyan reprezentációban, melyben az energia mellett az
és
operátorok is átlós alakúak (M. Born, W. Heisenberg, P. Jordan,1926). Mindenekelőtt megjegyezzük,
hogy mivel az
és
operátor felcserélhető -val, mátrixaik az energiában diagonálisak, azaz a különböző
energiájú (és különböző
impulzusmomentumú) állapotok közötti átmeneteknek megfelelő valamennyi
mátrixelem nulla. Elegendő tehát egy adott elfajult energianívóhoz tartozó, különböző
értékeknek megfelelő
állapotok csoportján belül meghatározni az átmeneti mátrixelemeket.
A ((27,7)) képletből látható, hogy az

operátor esetében csak az

átmenet mátrixelemei

különböznek nullától, az
operátor mátrixában pedig az
képezzük a ((26,13)) egyenlőség két oldalának diagonális mátrixelemeit:5

átmeneté. Ezt figyelembe véve,

Észrevéve, hogy az

,

operátorok hermiticitása miatt

ezt az egyenlőséget az

alakban írjuk, amiből6

4.26. egyenlet - (27,12)

Az

és

mennyiségek nullától különböző mátrixelemei tehát:

4.27. egyenlet - (27,13)

A mátrixelemek jelölésében a rövidség kedvéért elhagyjuk azokat az indexeket, amelyekben a mátrix diagonális (a többi között az
indexet is).
6
Az előjel választása ebben a képletben összhangban van az impulzusmomentum-sajátfüggvények fázisszorzójának megválasztásával.
5
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
és
mennyiségek mátrixainak főátlójában csupa nulla áll. Mivel a
mátrix átlós elemei meghatározzák az illető mennyiség adott állapotbeli átlagértékét, ez azt jelenti, hogy az
meghatározott értékével jellemzett állapotokban
irányra vett vetülete meghatározott értékű, akkor az

. Ha tehát az impulzusmomentum valamilyen
vektor is ebbe az irányba mutat.

3. 28. §. Az impulzusmomentum sajátfüggvényei
A részecske hullámfüggvényét az és
értékek megadása nem határozza meg teljesen. Ez már abból is
látható, hogy e mennyiségek gömbi polárkoordinátákban kifejezett operátorai csak a és szögekre hatnak,
úgyhogy sajátfüggvényük még egy tetszőleges -től függő tényezőt is tartalmazhat. Vizsgáljuk most a
hullámfüggvénynek csak az impulzusmomentum-sajátfüggvényekre jellemző szögtől függő részét. Jelöljük ezt
-vel, és normáljuk az

feltétellel (

a térszögelem).

Mint az alábbi számítások mutatják, az
és
operátorok közös sajátfüggvényeinek meghatározására
vonatkozó feladatban szétválaszthatjuk a és változókat, így e függvények az alábbi alakban írhatók:

4.28. egyenlet - (28,1)

ahol
az operátor ((27,3)) képlettel meghatározott sajátfüggvénye. Minthogy
szerint van normálva,
-et az

már a ((27,4)) feltétel

4.29. egyenlet - (28,2)

feltétellel kell normálnunk.
A különböző és
indexű
függvények, mint az impulzusmomentum-operátor különböző sajátértékeihez
tartozó sajátfüggvények, automatikusan kölcsönösen ortogonálisnak adódnak:

4.30. egyenlet - (28,3)

Külön ortogonálisak a
függvények [l. ((27,4))] mint az operátor különböző sajátértéknek megfelelő
sajátfüggvényei. A
függvények magukban nem sajátfüggvényei egyik impulzusmomentum-operátornak
sem; különöbző -ek esetén ortogonálisak egymásra, eltérő -eknél azonban nem.
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A keresett függvények kiszámításának legegyszerűbb módja a gömbi koordinátákban felírt

operátor

[((26,16)) képlet] sajátfüggvényeinek meghatározására vonatkozó feladat közvetlen megoldása. Az
egyenlet részletesen felírva:

Behelyettesítve ide

((28,1)) alatti alakját, a

függvényre az

4.31. egyenlet - (28,4)

egyenletet kapjuk. Ez az egyenlet jól ismert a gömbfüggvényekelméletében. Véges, egyértékű megoldása akkor
van, ha
pozitív egész, az impulzusmomentum lehetséges értékeire a fenti mátrixmódszerrel kapott
eredményekkel összhangban. A megfelelő megoldások a
úgynevezett csatolt Legendre-polinomok (l.:
Matematikai kiegészítés c. §). A megoldást a ((28,2)) feltétellel normálva, azt kapjuk, hogy7

4.32. egyenlet - (28,5)

Itt feltételeztük, hogy

. Negatív

-ek esetén

-et a

4.33. egyenlet - (28,6)

összefüggéssel definiáljuk, azaz
-et az
írandó, és a
szorzót el kell hagyni.

esetben is a ((28,5)) képlet adja meg, de

helyett

Matematikai
szempontból
tehát
az
impulzusmomentum-sajátfüggvények
megfelelően
normált
gömbfüggvények. Hogy a későbbiekben könnyebben hivatkozhassunk rá, felírjuk a fenti definíció minden
részletének figyelembevételével kapott kifejezést:

4.34. egyenlet - (28,7)

Speciáíisan

4.35. egyenlet - (28,8)

Nyilvánvaló, hogy az

előjelében különböző függvények egymással a

4.36. egyenlet - (28,9)
A fázisszorzó, magától értetődően nem határozható meg a normálási feltételből. Az általunk adott definíció az impulzusmomentum
általános összeadási törvényeinek szempontjából a legtermészetesebb; az általánosan elfogadottól ez egy szorzóban különbözik. Az ilyen
válsztás előnye a VIII. fejezet fn.VIII.24. számú és a XIV. fejezet fn.XIV.3. számú lábjegyzete alapján nyilvánvaló.
7
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kapcsolatban állnak.
Az
esetben (ekkor
is fennáll) a gömbfüggvény egy állandóra redukálódik. Más szóval, a részecske
nulla impulzusmomentumú állapotának hullámfüggvénye csak -től függ, azaz teljes gömbszimmetriát mutat, a
27. §-ban tett általános kijelentésnek megfelelően.
Adott
érték mellett az
-től kezdődő
értékek számozzák növekvő sorrendben az
mennyiség
sajátértékeit. Ezért a sajátfüggvények zérushelyeire vonatkozó általános tétel (21. §) alapján azt mondhatjuk,
hogy
függvények a
szög
különböző értékénél vesznek fel nulla értéket; más szóval
csomóvonalaik rendszere
számú „szélességi körből” áll. Ami a teljes szögfüggvényeket illeti, ha a
és
valós szorzókat választjuk
helyett,8 további csomóvonalak lépnek fel, mégpedig
számú „hosszúsági kör”; a csomóvonalak teljes száma így -lel egyenlő.
Befejezésül megmutatjuk, hogyan számíthatók ki a
függvények mátrixmódszerrel. Ez ahhoz hasonló
eljárás ahogyan a 23. §-ban meghatároztuk az oszcillátor hullámfüggvényeit. Kiindulunk a ((27,8)) alatti
egyenlőségből. Az

behelyettesítésével,

operátor ((26,15)) kifejezését felhasználva és

-re a

egyenletet kapjuk, amiből

. Az állandót a normálási feltételből meghatározva,

4.37. egyenlet - (28,10)

Továbbá, ((27,12)) felhasználásával írhatjuk, hogy

E képlet ismételt alkalmazásával

Az egyenlőség jobb oldala az

operátor ((26,15)) kifejezésének segítségével kiszámítható, amely szerint

E képlet ismételt alkalmazásával pedig

Végül felhasználva ezeket az összefüggéseket és
8

Minden ilyen függvény olyan állapotnak felel meg, melyben

((28,9)) kifejezését, az adódik, hogy
-nek nincs meghatározott értéke, hanem egyenlő valószínűséggel lehet

.
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4.38. egyenlet - (28,11)

egyezésben ((28,5))-tel.

4. 29. §. Vektorok mátrixelemei.
Tekintsünk ismét egy zárt részecskerendszert,9 és legyen
mennyiség,

a rendszert jellemző tetszőleges skalár fizikai

pedig a neki megfelelő operátor. Minden skalár invariáns a koordináta-rendszer elforgatásával

szemben, ezért az skalár operátor sem változik az elforgatás során, azaz felcserélhető a forgatás operátorával.
Tudjuk azonban, hogy a végtelen kis elforgatás operátora egy állandó szorzó erejéig megegyezik az
impulzusmomentum-operátorral, úgyhogy

4.39. egyenlet - (29,1)

Abból, hogy

felcserélhető az impulzusmomentum operátorával, következik, hogy abban az ábrázolásban,

melyben
és
átlós alakúak, az
és
indexekben az
mennyiség mátrixa is az. Ezen kívül, mivel az
szám csak a rendszernek a koordinátatengelyekhez viszonyított beállását határozza meg, ettől pedig egy
skalár mennyiség értéke nem függ, mondhatjuk, hogy az
mátrixelemek függetlenek
értékétől ( a rendszer állapotának meghatározásához az -en és
-en kívül szükséges kvantumszámokat
jelöli). Ezen állítás formális bizonyítását úgy kaphatjuk, hogy felhasználjuk

és

felcserélhetőségét:

4.40. egyenlet - (29,2)

Írjuk fel ennek az egyenlőségnek a mátrixelemét az

és minthogy

mátrixelemei függetlenek az

átmenetre. Azt kapjuk, hogy

indextől,

4.41. egyenlet - (29,3)

adódik, amiből következik, hogy általában az összes különböző
megyező)
mennyiségek egymással egyenlők.

indexszel jelölt (és a többi indexben

Ezt az eredményt magára a Hamilton-operátorra alkalmazva, visszakapjuk a már ismert eredményt, miszerint
stacionárius állapotok energiája független
-től, vagyis az energiaszint
-szeresen elfajult.
Legyen
a zárt rendszerre jellemző valamilyen vektorjellegű fizikai mennyiség. A koordináta-rendszer
elforgatása során (speciálisan végtelen kis elforgatás esetén az impulzusmomentum-operátor hatásának
eredményeként) a vektor komponensei egymás között transzformálódnak. Ezért az
felcserélése szükségképpen ismét ugyanannak az

és

operátorok

vektornak a komponenseire vezet. Hogy pontosan

E szakasz eredményei gömbszimmetrikus térben mozgó részecskékre is érvényesek (általában mindig, amikor a rendszer teljes
impulzusmomentuma megmarad).
9
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melyekre, az könnyen meghatározható, észrevéve, hogy abban a speciális esetben, amikor
a részecske
helyvektora, a ((26,4)) képletet kell kapnunk. Így tehát a következő felcserélési törvényekre jutunk:

4.42. egyenlet - (29,4)

Ezekből az összefüggésekből egy egész sor eredmény adódik az vektor komponenseinek mátrixára (M. Born,
W. Heisenberg, P. Jordan, 1926). Mindenekelőtt lehetőség nyílik kiválasztási szabályoklevezetésére, melyek
meghatározzák, milyen átmenetek mátrixeleme különbözik nullától. Itt nem közöljük az ide vonatkozó
meglehetősen hosszadalmas számításokat, a későbbiekben (107. §) ugyanis látni fogjuk, hogy a szóban forgó
szabályok a vektormennyiségek általános transzformációs tulajdonságaiból közvetlenül következnek,
lényegében minden számítás nélkül. Most levezetés nélkül közöljük ezeket a szabályokat.
Az egyes vektorkomponensek mátrixelemei csak olyan átmenetek esetén különbözhetnek nullától, amelyekben
változása nem nagyobb egynél:

4.43. egyenlet - (29,5)

Ezenkívül teljesül egy kiegészítő kiválasztási szabály, mely megtiltja az
állapotok közötti átmenetet; ez a
szabály a nulla impulzusmomentumúállapotok teljes gömbszimmetriájának nyilvánvaló következménye.
Az impulzusmomentum
vetületére vonatkozó kiválasztási szabály a különböző vektorkomponensek esetén
különböző. Nevezetesen, nullától különbözhetnek az
érték alábbi változásával járó átmenetek:

4.44. egyenlet - (29,6)

Továbbmenve, általános alakban meghatározható egy vektor mátrixelemeinek az
számtól való függése.
Ezeket a fontos, gyakran alkalmazott képleteket itt levezetés nélkül közöljük, minthogy ezek valójában speciális
esetei bizonyos általánosabb (tetszőleges tenzormennyiségekre vonatkozó) összefüggéseknek, melyeket a
107. §-ban származtatunk.
Az

mennyiség nullától különböző mátrixelemeit az alábbi képletek adják meg:

4.45. egyenlet - (29,7)

Itt az
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kifejezéssel az úgynevezett redukált mátrixelemeketjelöltük, melyek függetlenek az
E mennyiségeket az operátor hermiticitásából közvetlenül adódó

kvantumszámtól.10

4.46. egyenlet - (29,8)

összefüggés köti össze egymással.
Ugyanezeknek a redukált mátrixelemeknek a segítségével kifejezhetők az
is.
nullától különböző mátrixelemei a következők:

és

mennyiségek mátrixelemei

4.47. egyenlet - (29,9)

mátrixelemeinek meghatározásához nem szükséges újabb képleteket felírni, minthogy
ezért [((11,9)) segítségével] azt kapjuk, hogy

és

valós, és

4.48. egyenlet - (29,10)

Könnyű megadni azt a képletet, amelynek segítségével meghatározhatjuk az
vektormennyiségek redukált mátrixelemeinek ismeretében. Ehhez célszerű az

skalár mátrixelemeit az

és

operátort az

4.49. egyenlet - (29,11)

alakban írni.
mátrixa (mint minden skaláré) -ben és
alapján elvégzett számítás az alábbi eredményre vezet:

-ben diagonális. A ((29,7))–((29,9)) képletek

4.50. egyenlet - (29,12)

ahol

az

értékeket veheti fel.

Felírjuk még magának az
összehasonlítva az adódik, hogy

vektornak redukált mátrixelemeit. A ((29,9)) és ((27,12)) képleteket

4.51. egyenlet - (29,13)

A ((29,7)) és ((29,9)) képletekben szereplő -től függő nevezők megjelenése a 107. §-ban bevezetendő általános jelöléseknek felel meg.
E nevezők célszerűségét például a két vektor skalárszorzatát megadó ( (29,12)) képlet egyszerűsége mutatja. A redukált mátrixelem
szimbólumát egyetlen oszthatatlan jelnek kell tekinteni [a ((11,17)) alatti mátrixelemekről mondottaktól eltérően].
10
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Az alkalmazások során gyakran dolgozunk a részecske helyvektorának irányába mutató egységvektorral;
határozzuk meg e vektor redukált mátrixelemeit. Ehhez elegendő meghatározni például az
komponens mátrixelemeit az
impulzusmomentum-vetületű állapotok között. Azonnal írhatjuk, hogy

A

függvényeket ((28,11))-ből vehetjük. Az integrált kiszámítva az alábbi eredményt kapjuk:11

Az
átmenetek mátrixelemei eltűnnek [mint valamennyi egy részecskére vonatkozó poláris vektor
esetében – l. alább, ((30,5))]. Eredményünket ((29,7))-tel összevetve, végül azt kapjuk, hogy

4.52. egyenlet - (29,14)

4.1. Feladat
Átlagoljuk az
tenzort ( a részecske helyvektorának irányába mutató egységvektor),
értéke adott, de az impulzusmomentum vetülete nem rögzített (azaz nem meghatározott).
Megoldás. A kiszámítandó átlagértékoperátor,*12 mely kifejezhető egyedül az
ezt az

alakban, mely
alakja. Az
ra és

abszolút

operátor segítségével. Keressük

komponenseiből összeállítható nulla nyomú, szimmetrikus másodrendű tenzor legáltalánosabb

állandó meghatározása céljából megszorozzuk ezt az egyenlőséget balról

-re összegezni kell). Minthogy az

sajátértékével helyettesítjük, az
átalakítjuk a következő módon:

(felhasználtuk, hogy

vektor merőleges

-re,

-vel, jobbról
. Az

-val ( szorzatot

szorzatot pedig a ((26,7)) felcserélési törvény segítségével

). Most már egyszerű behelyettesítéssel kapjuk az eredményt:

5. 30. §. Az állapot paritása
A számítást
szerinti
-szeres parciális integrálással végezzük el. Az ilyen alakú integrálokra az általános képletet ((107,14))
alatt adjuk meg.
12
* Ennek az operátornak az értelmezésével kapcsolatban l. a X. fejezet fn.X.19 számú lábjegyzetét. (A szerk. megjegyzése.)
11
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A koordináták párhuzamos eltolása és elforgatása mellett (melyekkel szemben mutatott invariancia kifejezi a tér
homogenitását és izotrópiáját) van egy további transzformáció, mely változatlanul hagyja egy zárt rendszer
Hamilton-operátorát. Ez az úgynevezetttükrözési transzformáció13 A klasszikus mechanikában a Hamiltonfüggvény tükrözéssel szembeni invarianciája nem vezet valamilyen új megmaradási törvényhez.
A kvantummechanikában egészen más a helyzet.
Jelöljük a tükrözés operátorát
megváltoztatásában áll:

-vel;14 ennek a

hullámfüggvényre való hatása a koordináták előjelének

4.53. egyenlet - (30,1)

Könnyen meghatározhatók a

operátor

4.54. egyenlet - (30,2)

egyenlettel definiált sajátértékei. E célból vegyük észre, hogy a

operátor kétszeres alkalmazása azonossághoz

vezet, valamennyi koordináta változatlan marad. Más szóval

, azaz

, amiből

4.55. egyenlet - (30,3)

A tükrözés operátorának sajátfüggvényei tehát ennek az operátornak az alkalmazásakor vagy egyáltalán nem
változnak, vagy pedig előjelet váltanak. Az első esetben a hullámfüggvényt (és a megfelelőállapotot) párosnak,
a másodikban páratlannakmondjuk.
A Hamilton-operátor tükrözéssel szemben mutatott invarianciája (azaz a
és
operátorok felcserélhetősége)
kifejezi a paritásmegmaradás törvényét: ha a zárt rendszer egy állapotának meghatározott paritása van (azaz ha
páros vagy páratlan), ez a paritás időben megmarad.15
Tükrözéssel szemben invariáns az impulzusmomentum-operátor is: a tükrözés megváltoztatjaa koordináták és a
koordináták szerinti differenciálás operátorának előjelét is, ezért a ((26,2)) operátor változatlan marad. Más
szóval, a tükrözés operátora felcserélhető az impulzusmomentum operátorával, ami pedig azt jelenti, hogy a
rendszernek egyidejűleg lehet meghatározott paritása, valamint
vetületű
impulzusmomentum-értéke.
Belátható az is, hogy a csak
értékében különböző állapotok azonos paritásúak. Ez már abból is nyilvánvaló,
hogy zárt rendszer tulajdonságai függetlenek a rendszer térbeli irányításától, de formálisan is be lehet
bizonyítani, kiindulva az
((29,2))-ből.

felcserélési törvényből, ugyanúgy, ahogyan ((29,3))-at származtattuk

Különböző fizikai mennyiségek mátrixelemeire meghatározott paritáskiválasztási szabályokteljesülnek.
Nézzük először a skalármennyiségeket. Meg kell különböztetnünk valódi skalárokat, amelyek a tükrözés során
egyáltalán nem változnak és pszeudoskalárokat, melyek tükrözéskor előjelet váltanak (egy axiális és egy poláris
vektor skaláris szorzata például pszeudoskalár). Egy valódi skalármennyiség operátora felcserélhető -vel;
ebből következik, hogy ha a
mátrix átlós alakú a paritásindexben, akkor az mátrix is az, vagyis csak a
és
átmenetek mátrixelemei különböznek nullától (a és indexek rendre a páros és páratlan
állapotot jelölik). Egy pszeudoskalár mennyiség operátorára
; a
„antikommutálnak”. A fenti egyenlőség
átmenetnek megfelelő mátrixeleme:

és

operátorok

Tükrözéssel szemben invariáns a gömbszimmetrikus térben levő részecskerendszer Hamilton-operátora is (a koordinátarendszer
kezdőpontját a tér centrumába kell helyezni).
14
Az angol parity szóból.
15
A félreértések elkerülése végett emlékeztetünk rá, hogy a nemrelativisztikus elméletről van szó. A természetben vannak paritássértő
kölcsönhatások (melyek a relativisztikus elmélet körébe tartoznak).
13
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így abból, hogy
, következik, hogy
. Egy pszeudoskalár mennyiségnek tehát csak
paritásváltással járó átmenetek esetén van nullától különböző mátrixeleme. Összefoglalva, skalármennyiségek
mátrixelemeire a következő kiválasztási szabály érvényes:

4.56. egyenlet - (30,4)

Ezek a szabályok másképpen, közvetlenül a mátrixelemek definíciójából is származtathatók. Tekintsük például
az
integrált, ahol a
függvény páros,
páratlan. A koordináták előjelének
megváltoztatásakor az integrál alatti kifejezés előjelet vált, ha valódi skalár; másrészről viszont az egész térre
kiterjesztett integrál nem változhat akkor, ha az integrációs változót másképp jelöljük. Ebből következik, hogy
, azaz

.

Hasonló módon állapíthatjuk meg a vektormennyiségekre érvényes kiválasztási szabályokat. Figyelembe kell
venni, hogy a közönséges poláris vektorok tükrözéskor jelet váltanak, az axiális vektorok pedig a transzformáció
során nem változnak (ilyen például az impulzusmomentum-vektor, mely két poláris vektor –
és –
vektoriális szorzata). Ily módon az alábbi kiválasztási szabályhoz jutunk:

4.57. egyenlet - (30,5)

Határozzuk meg egy részecske impulzusmomentumú állapotának paritását. A tükrözési transzformáció (
) gömbi koordinátákban az

4.58. egyenlet - (30,6)

változtatások végrehajtását jelenti. A részecske hullámfüggvényének szögfüggését az impulzusmomentum
sajátfüggvénye (mely egy lényegtelen állandó erejéig
-re való változtatása során az
mennyiség
változtatásakor pedig
átmegy
lel szorzódik (mely a fent mondottaknak megfelelően
paritása:

alakú) teljesen meghatározza. A szög
-mel szorzódik,
-nak (
)-ra való

-ba. Az egész függvény tehát
-től független), azaz egy adott -lel rendelkezőállapot

4.59. egyenlet - (30,7)

Látjuk, hogy a páros

-lel jellemzett állapotok paritása páros, a páratlan -űeké páratlan.

Az egyes részecskékre vonatkozó vektoriális fizikai mennyiségeknek csak az
átmenetek esetén
lehetnek nullától különböző mátrixelemeik (29. §). Ezt a ((30,7)) képlettel és a vektorok mátrixelemeiben való
paritásváltással mondottakkal összevetve, arra a következtetésre jutunk, hogy egy részecske esetén egy poláris
vektor mátrixelemei csak az
átmenetre különböznek nullától, az axiális vektoroké pedig az
átmenetnél.

6. 31. §. Impulzusmomentumok összeadása
Tekintsiink egy két, egymással gyengén kölcsönható részből álló rendszert. A kölcsönhatást teljesen
elhanyagolva, mindkettőben érvényes az impulzusmomentum-megmaradás tétele, a teljes rendszer
impulzusmomentumát a rendszerekre vonatkozó
és
impulzusmomentum összegének tekinthetjük.
A következő közelítésben figyelembe véve a gyenge kölcsönhatást, az
-re és
-re vonatkozó megmaradási
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tétel már nem teljesül szigorúan, a négyzetüket meghatározó
és
számok azonban a rendszer állapotának
közelítő leírására alkalmas „jó” kvantumszámok maradnak. Szemléletesen, vagyis az impulzusmomentumokat
klasszikusan vizsgálva, azt mondhatjuk, hogy ebben a közelítésben
és
az irány körül forog, miközben
nagyságuk nem változik
Ilyen rendszerek vizsgálata során felmerül az impulzusmomentumok összeadási törvényénekkérdése. Milyen
értékeket vehet fel adott
és
mellett? Ami az impulzusmomentum-komponensek összeadási törvényét
illeti, az nyilvánvaló: abból, hogy

, következik, hogy

4.60. egyenlet - (31,1)

Az impulzusmomentum-négyzet operátorok esetén ilyen egyszerűösszefüggés nincs, és „összeadási törvényük”
az alábbi megfontolások alapján határozható meg.
Ha a fizikai mennyiségek teljes rendszereként az
mennyiségeket választjuk,16 akkor az egyes
állapotokat az
kvantumszámokkal jellemezzük. Adott
és
mellett az
és
számok
rendre
és
különböző értéket vehetnek fel, úgyhogy összesen
állapot
létezik rögzített
mellett. Ebben a leírásban a rendszer hullámfüggvényét
-vel jelöljük.
Az említett négy mennyiség helyett teljes rendszer gyanánt választhatunk másik négyet is, az
mennyiségeket. Ekkor az egyes állapotokat az
számokkal jellemezhetjük (a megfelelő
hullámfüggvényt
-mel jelöljük). Adott
és
mellett nyilvánvalóan megint csak
különböző állapotnak kell lennie, azaz adott
mellett az
számpár
különböző értéket vehet fel. Ezeket az értékeket a következőképpen határozhatjuk meg.
és

lehetséges értékeit összeadva, az alábbi

értékeket kapjuk:

Látjuk, hogy a lehető legnagyobb
érték
, és ennek csak egyetlen
állapot felel meg
(egyetlen
számpár). Ezért a
állapotokban a lehető legnagyobb
érték és ennek megfelelően a
legnagyobb
érték is
. Továbbmenve, két
-gyel jellemzett
állapot van. Ennek
megfelelően két
állapotnak kell lennie ilyen
-mel; az egyikre
(és
), a másikra
pedig
(
). Az
értékhez három különböző
állapot tartozik. Ez azt
jelenti, hogy az
értékek mellett most
is lehetségessé válik.
Ezek a megfontolások változatlanul folytathatók, míg
-nek 1-gyel való csökkentésekor az adott
értékhez
tartozó állapotok száma 1-gyel nő. Könnyen meggondolható, hogy ez addig tart, amíg
el nem éri az
értéket; az
szám további csökkentésekor az állapotok száma már nem nő,
marad (ha
). Ez azt jelenti, hogy
lehető legkisebb értéke
.

És más mennyiségek egész sora, mely az említett néggyel együtt teljes rendszert alkot. A többi mennyiség az alábbi megfontolásokban
nem játszik szerepet, ezért a kifejezések lerövidítése céljából ezeket egyáltalán nem említjük, feltételesen teljes rendszernek nevezve a fenti
négy mennyiséget.
16
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Így tehát azt az eredményt kapjuk, hogy adott
vehet fel (feltéve, hogy
):

és

mellett az

szám összesen

különböző értéket

4.61. egyenlet - (31,2)

Könnyen ellenőrizhető, hogy valóban
(amennyiben az adott
mellett fellépő
alatti értéknek csak egy állapot felel meg.

különböző

különböző
számpár adódik. Lényeges, hogy
értéktől eltekintünk) minden lehetséges ((31,2))

Ezt az eredményt az úgynevezett vektormodellsegítségével ábrázolhatjuk szemléletesen. Ha bevezetünk két,
és
hosszúságú
és
vektort, akkor az
értékek úgy ábrázolhatók, mint az
és
vektorok
összeadásakor keletkező vektorok egész értékű hosszúságai; a legnagyobb
érték
az összetevő
és
vektorok párhuzamos állásánál, a legkisebb
érték
pedig ellentétes állása esetén adódik.
és
,

Az
az
és

impulzusmomentumok és az teljes impulzusmomentum adott értékeivel jellemzett állapotban
és
skalárszorzatoknak is meghatározott értékük van, amelyek könnyen kiszámíthatók. Az
kiszámítása céljából azt írjuk, hogy

, vagy négyzetre emelve és rendezve

A jobb oldalon álló operátorokat sajátértékeikkel helyettesítve, a bal oldalon álló operátorok sajátértékeire azt
kapjuk, hogy

4.62. egyenlet - (31,3)

Hasonló módon adódik, hogy

4.63. egyenlet - (31,4)

Vizsgáljuk most meg a paritások kombinálódási szabályait. Két független részből álló rendszer
hullámfüggvénye az illető részek
és
hullámfüggvényének szorzataként írható fel. Ezért nyilvánvaló,
hogy ha a két rész azonos paritású (azaz mindkét függvény jelet vált, vagy változatlan marad koordinátatükrözés
során), akkor az egész rendszer hullámfüggvénye páros. Megfordítva, ha
és
különböző paritásúak, a
függvény páratlan.
Ez az állítás a

4.64. egyenlet - (31,5)

egyenlőséggel fejezhető ki, ahol
a rendszer egészének,
és
pedig az alrendszerek paritása. Ez a szabály
természetesen közvetlenüláltalánosítható tetszőleges számú nem kölcsönható részből álló rendszer esetére.
Speciálisan, ha gömbszimmetrikus térben mozgó részecskékről van szó (és a részecskék egymással való
kölcsönhatása gyengének tekinthető), akkor a rendszer egészének paritása:

4.65. egyenlet - (31,6)
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[l. ((30,7))]. Hangsúlyozzuk, hogy a kitevőben az impulzusmomentumok algebraiösszege áll, mely általában
különbözik „vektorösszegüktől”, azaz a rendszer impulzusmomentumától.
Ha egy zárt rendszer részekre esik szét (a benne ható erők következtében), a teljes impulzusmomentum és
paritás megmarad. Ez a körülmény megtilthatja a rendszer bomlását, még ha az energetikailag lehetséges lenne
is.
Tekintsünk például egy
páros állapotban levő atomot, melynek egy szabad elektronra és egy páratlan
állapotú,
impulzusmomentumú ionra való bomlása energetikailag lehetséges. Könnyen belátható, hogy
ilyen bomlás gyakorlatilag sohasem megy végbe (mint mondani szokás „tiltott”). Valóban, az
impulzusmomentum-megmaradás értelmében a szabad elektron is nulla impulzusmomentumú állapotban
keletkezik, ezért páros állapotban van [
], ebben az esetben az ion+szabad elektron rendszer
páratlan lenne, az atom eredeti állapota pedig páros volt.
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5. fejezet - V. FEJEZET MOZGÁS
GÖMBSZIMMETRIKUS ERŐTÉRBEN
1. 32. §. Mozgás gömbszimmetrikus erőtérben
Két, egymással kölcsönhatásban álló részecske mozgására vonatkozó feladat a kvantummechanikában
ugyanúgy, mint a klasszikus mechanikában, egytestproblémára vezethető vissza. Az
törvény szerint
kölcsönható két (
és
tömegű) részecske Hamilton-operátora ( a részecskék közötti távolság):

5.1. egyenlet - (32,1)

ahol
és
a részecskék koordinátái szerint képzett Laplace-operátor. Vezessük be az
helyett az és változókat:

és

vektorok

5.2. egyenlet - (32,2)

a relatív távolság vektora,
alábbi eredményre vezet:

pedig a részecskék tömegközéppontjának helyvektora. Egyszerű számítás az

5.3. egyenlet - (32,3)

[
és
rendre az és vektor komponensei szerint képzett Laplace-operátor;
a rendszer teljes
tömege,
az úgynevezett redukált tömeg]. A Hamilton-operátor tehát két független
részre esik szét. Ennek megfelelően a
hullámfüggvényt
szorzat alakjában kereshetjük, ahol
a tömegközéppont mozgását írja le (mint
tömegű rendszer szabad mozgását),
pedig a
részecskék relatív mozgását [mint egy
tömegű részecske mozgását
gömbszimmetrikus térben].
Egy részecske gömbszimmetrikus térben való mozgásának Schrödinger-egyenlete

5.4. egyenlet - (32,4)

A Laplace-operátor ismert gömbi koordinátás kifejezését felhasználva, ezt az egyenletet az

5.5. egyenlet - (32,5)

alakban írhatjuk. Az impulzusmomentum-négyzet operátor ( (26,16)) alakjának bevezetésével azt kapjuk, hogy1

1

Bevezetve az impulzus

az alábbi alakban adódik:

radiális komponensének operátorát a

definícióval, a Hamilton-operátor

Ez megegyezik a klasszikus Hamilton-függvény gömbi polárkoordinátás alakjával.
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5.6. egyenlet - (32,6)

Gömbszimmetrikus térben való mozgás során az impulzusmomentum megmarad. Olyan stacionárius állapotokat
vizsgálunk, melyben az impulzusmomentum
értéke és
vetülete meghatározott. Az
és
számok
megadása meghatározza a hullámfüggvény szögfüggését. Ennek megfelelően a ((32,6)) egyenlet megoldását

5.7. egyenlet - (32,7)

alakban keressük, ahol

egy gömbfüggvény.

Minthogy

, az

„radiális függvényre” az

5.8. egyenlet - (32,8)

egyenletet kapjuk. Ebben az egyenletben nem szerepel az
iránya szerinti már ismert
-szeres elfajulását tükrözi.

érték, ami a nívóknak az impulzusmomentum

Vizsgáljuk meg a hullámfüggvény radiális részét. Elvégezve az

5.9. egyenlet - (32,9)

helyettesítést, a ((32,8)) egyenlet így írható:

5.10. egyenlet - (32,10)

Ha az
potenciál mindenütt véges, akkor a
hullámfüggvény és annak
radiális része is véges kell
hogy legyen az egész térben, a koordináta-rendszer kezdő pontját is beleértve. Ebből következik, hogy
eltűnik a nulla helyen:

5.11. egyenlet - (32,11)

Ez a tulajdonság az

esetén végtelenné váló terekben is érvényes marad (l. 35. §).

A ((32,10)) egyenlet formálisan megegyezik egy

5.12. egyenlet - (32,12)

potenciális energiájú térben végzett egydimenziós mozgás Schrödinger-egyenletével. E potenciál az
energiának és a
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tagnak az összege, mely centrifugális energiának nevezhető. A gömbszimmetrikus térben való mozgásra
vonatkozó feladat tehát egy, az egyik oldalról (az
-ban kirótt határfeltétel által) korlátozott tartományban
végbemenő egydimenziós mozgás vizsgálatára vezethető vissza. „Egydimenziós jellegű” a
függvény
normálási feltétele is, melyet az

integrál határoz meg.
Az egyik oldalán korlátozott tartományban való egydimenziós mozgás energianívói nem elfajultak (l. 21. §).
Ezért azt mondhatjuk, hogy az energiaérték megadása a ((32,10)) egyenlet megoldását, vagyis a
hullámfüggvény radiális részét teljesen meghatározza. Figyelembe véve még, hogy a hullámfüggvény szögtől
függő részét az és
értékek megszabják, arra a következtetésre jutunk, hogy gömbszimmetrikus térben való
mozgás hullámfüggvényét az
,
,
értékek teljesen meghatározzák. Más szóval, az energia, az
impulzusmomentum négyzete és annak
komponense ilyen mozgás esetén a fizikai mennyiségek teljes
rendszerét alkotják.
Gömbszimmetrikus térben végzett mozgás egydimenziósra való visszavezetése lehetővé teszi az oszcillációs
tétel alkalmazását (l. 21. §). Rendezzük az energia-sajátértékeket (diszkrét spektrum) adott mellett növekvő
sorrendben, indexeljük azokat az
sorszámmal úgy, hogy a legalacsonyabb energiához az
értéket
rendeljük. Ekkor
meghatározza a radiális hullámfüggvény csomópontjainak számát véges mellett (nem
számítva az
pontot). -et radiális kvantumszámnaknevezzük. Az számot gömbszimmetrikus térben
való mozgás vizsgálatánál néha azimutális kvantumszámnakis nevezik, -et pedigmágneses kvantumszámnak.
A részecske különböző impulzusmomentum-értékekkel jellemzett állapotait általánosan elfogadott szabály
szerint jelöljük; az állapotokhoz a latin ábécé betűit rendeljük az alábbi táblázat szerint:

5.13. egyenlet - (32,13)

Egy részecske gömbszimmetrikus térben való mozgásának alapállapota mindig állapot; valóban,
esetén a
hullámfüggvény szögtől függő részének mindenképpen vannak csomópontjai, ugyanakkor az alapállapot
hullámfüggvényének nem lehetnek csomópontjai. Érvényes továbbá az azállítás, hogy egy adott mellett
lehetséges legalacsonyabb energiaérték
növekedésével nő. Ez már abból is következik, hogy az
impulzusmomentummal kapcsolatban a Hamilton-operátorhoz egy pozitív
növekedésével növekszik.

tag járul; mely

Határozzuk meg a radiális függvények alakját a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében. Feltételezzük,
hogy

5.14. egyenlet - (32,14)

Keressük
-et szerinti hatványsor alakjában; kis -ek esetén a sor első tagjára szorítkozunk, tehát
próbakifejezése
. Behelyettesítve ezt a ((32,8))-ból
-tel való szorzással és
határátmenettel adódó

egyenletbe, azt kapjuk, hogy
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Ebből

Az
megoldás nem elégíti ki a szükséges feltételeket; az
helyen végtelenné válik
(emlékeztetünk, hogy
). Marad tehát az
megoldás, azaz a koordináták kezdőpontjának közelében az
adott -lel jellemzett állapot hullámfüggvénye -lel arányos:

5.15. egyenlet - (32,15)

Annak valószínűségét, hogy a részecske a középponttól és
közé eső távolságban legyen, az
mennyiség határozza meg, vagyis
-gyel arányos. Látjuk, hogy ez annál gyorsabban tűnik el az origóhoz
közeledve, minél nagyobb az érték.

2. 33. §. Gömbhullámok
Egy szabadon mozgó részecske

hullámfüggvénye olyan stacionárius állapotot ír le, amelyben a részecskének meghatározott

impulzusa van

(és energiája
). Tekintsük most egy szabad részecske olyan stacionárius állapotát, amelyben az
energia mellett impulzusmomentumának nagysága és annak komponense meghatározott értékű. Az energia
helyett célszerű bevezetni a hullámszámot:

5.16. egyenlet - (33,1)

Egy

impulzusmomentumú,

impulzusmomentum-vetületű állapot hullámfüggvénye

5.17. egyenlet - (33,2)

alakú, ahol a radiális részt az

5.18. egyenlet - (33,3)

egyenlet határozza meg [ez a ((32,8)) egyenlet

mellett]. A

hullámfüggvények ortonormáltak:

A különböző
és
állapotok kölcsönös ortogonalitását a szögtől függő rész biztosítja, a radiális
függvényeket pedig a következőképpen kell normálni:

5.19. egyenlet - (33,4)
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Ha a hullámfüggvényeket nem a „

skálán” hanem az „

skálán” normáljuk, azaz az

feltétellel, akkor az általános ((5,14)) képletnek megfelelően:

5.20. egyenlet - (33,5)

Az

esetben a ((33,3)) egyenletet a

alakban írhatjuk. Ennek

-ban véges, ((33,4)) szerint normált megoldása [vö. ( (21,9))]:

5.21. egyenlet - (33,6)

A ((33,3)) egyenletet az

esetben az

5.22. egyenlet - (33,7)

helyettesítéssel oldhatjuk meg. A

egyenletet kapjuk. Ezt

függvényekre ekkor a

szerint deriválva:

Elvégezve a

helyettesítést, a

egyenletre jutunk, mely megegyezik a
-re közvetlenül is felírható egyenlettel. Ebből arra következtetünk,
hogy az egymás után következő
függvények egymással a

5.23. egyenlet - (33,8)

kapcsolatban állnak, ezért
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ahol
-t a ((33,6)) képlet határozza meg (ezt a kifejezést természetesen még tetszőleges állandóval
megszorozhatjuk).
A szabad mozgást végző részecske hullámfüggvényének radiális részére végül is a következő kifejezést kapjuk:

5.24. egyenlet - (33,9)

[a
szorzót a normálás miatt vezettük be – l. alább, a
szorzót pedig a kényelem kedvéért]. A ((33,9))
függvényeket kifejezhetjük feles indexű Bessel-függvények segítségével:

5.25. egyenlet - (33,10)

Az itt bevezetett

5.26. egyenlet - (33,11)

függvényeket gömbiBessel-függvénynek2
A ((33,9)) hullámfüggvény nagy távolságban érvényes aszimptotikus alakjának meghatározása céljából
megjegyezzük, hogy az
esetén -ben leglassabban eltűnő tag
-nek -szeres differenciálásával
adódik. Minthogy a sinus minden egyes
deriválása behoz egy
tagot az argumentumába, a
következő aszimptotikus kifejezést kapjuk:

5.27. egyenlet - (33,12)

Az
függvények normálását aszimptotikus alakjuk segítségével hajthatjuk végre, mint ezt a 21. §-ban
megmutattuk. Összehasonlítva a ((33,12)) aszimptotikus kifejezést a ((33,6)) alatti
normált függvénnyel,
látjuk, hogy a ((33,9))-ben felírt együtthatóval szorzott
függvények valóban megfelelő módon vannak
normálva.
Az origó közelében (kis mellett)
tartalmazó tagokat megtartva3

sorában a differenciálás után csak az

legalacsonyabb hatványait

A koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében tehát

Az első néhány
függvény:
((33,11))-től egy szorzóban különböző definíciójával is.
3
A !! jel az azonos párosságú számok szorzata a felkiáltójelek előtt állóval bezárólag.
2
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5.28. egyenlet - (33,13)

egyezésben a ((32,15))általános eredménnyel.
Bizonyos feladatokban (a szóráselméletben) nem a szokásos végességi feltételeknek eleget tevő
hullámfüggvényt kell használnunk, hanem az origóból kiinduló vagy éppen abba befutó részecskeáramnak
megfelelőt.
impulzusmomentumú részecskék ilyen áramát leíró hullámfüggvényt úgy kapunk, ha a
((33,6)) „álló gömbhullámok” helyett az

5.29. egyenlet - (33,14)

kifutó gömbhullám (
) vagy befutó gömbhullám (
kezdőpontjában ez a függvény végtelenné válik.
Az általános esetben, nullától különböző

) megoldást vesszük. A koordináta-rendszer

impulzusmomentum esetén a ((33,3)) egyenlet megoldását

5.30. egyenlet - (33,15)

alakban kapjuk. Ezek a függvények kifejezhetők a Hankel-függvényeksegítségével:

5.31. egyenlet - (33,16)

(a és
előjeleknek megfelelően az első- vagy a másodfajú Hankel-függvényt kell venni). A ((33,15))
függvény aszimptotikus alakja:

5.32. egyenlet - (33,17)

Az origóhoz közel pedig

5.33. egyenlet - (33,18)

Normáljuk úgy ezeket a függvényeket, hogy az időegység alatt egy részecske kibocsátásának (vagy
elnyelésének) feleljenek meg. Vegyük észre, hogy nagy távolságokban egy gömbhullám minden kis térrészben
síkhullámnak tekinthető
valószínűségi áramsűrűséggel, ahol
a részecske sebessége.
A normát ezután az

feltétel szerint határozzuk meg, ahol az integrálást egy nagy

gömbfelületre végezzük, azaz
, ahol
változatlanul hagyva, a radiális függvényben szereplő

sugarú

a térszögelem. A szögtől függő rész normálását
együtthatóra

5.34. egyenlet - (33,19)
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adódik.
A ((33,12))-höz hasonló aszimptotikus kifejezés nemcsak szabad mozgás hullámfüggvényének radiális részére
érvényes, hanem bármely, a távolsággal elég gyorsan csökkenő térben való (pozitív energiájú) mozgás esetében
is.4 Nagy távolságban a Schrödinger-egyenletben egyaránt elhanyagolhatjuk a teret és a centrifugális energiát,
így az

közelítő egyenlet marad. Ennek általános megoldása

5.35. egyenlet - (33,20)

ahol állandó (fáziseltolódás), az általános szorzót pedig a hullámfüggvény „
skálán” való normálásának
megfelelően választjuk.5 A
fázisállandót a határfeltételek segítségével határozzuk meg (
véges az
esetben). Ehhez a pontos Schrödinger-egyenletet kell megoldani, és így a számítás nem végezhetőáltalánosan. A
fázisok természetesen -tól és -től is függnek, és a folytonos spektrum igen fontos jellemzői.

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy
, ha
,
Megoldás. Az
alábbi alakú:

Ennek

Az

impulzusmomentumú részecske mozgását gömbszimmetrikus potenciálgödörben:
, ha
.

esetben a hullámfüggvény csak

-től függ. A gödör belsejében a Schrödinger-egyenlet az

-ban véges megoldása

esetben az

egyenlet érvényes. A végtelenben eltűnő megoldás:

A logaritmikus derivált folytonosságára vonatkozó feltétel:

Mint a 124. §-ban látni fogjuk, a térnek
-nél gyorsabban kell lecsengenie.
A sinus argumentumában álló
tagot azért írjuk be, hogy ha nincs tér,
legyen. Minthogy a hullámfüggvény egészének előjele
lényegtelen, a
fázisok csak egy
(és nem
) tag erejéig vannak megszabva; ezért értékük mindig megadható egy [0, ]-beli
számmal.
4
5
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vagy

Ez az egyenlet implicit alakban meghatározza a keresett energianívókat [csak azokat a gyököket kell venni,
melyekre
, mint az ((33.1.1))-ből következik]. Ezek közül az (
szintű) első nívó a legmélyebb
valamennyi közül, azaz a rendszer alapállapotának felel meg.
Amennyiben a potenciálgödör
mélysége túl kicsi, egyáltalán nincsenek negatív energiájú szintek, a gödör
nem tudja „megtartani” a részecskét. Ez jól szemléltethető a ((33.1.2)) egyenlet alapján a következő szerkesztés
segítségével. A
alakú egyenlet gyökeit az
egyenes és az
görbék
metszéspontjai ábrázolják; ezek közül is csak azokat kell venni, amelyekre
; az
görbék
megfelelő szakaszait a 9. ábrán folytonos vonallal ábrázoljuk. Látjuk, hogy túlságosan nagy
esetén (kis
)
ilyen metszéspont egyáltalán nincs. Az első pont akkor jelenik meg, amikor az
egyenes a 9. ábrán
feltüntetett helyzetbe kerül, azaz
-nél; ekkor a metszéspont az
helyen van. Ebből
bebelyettesítésével megkapjuk a gödör minimális mélységét, melynél az első
negatív állapot megjelenik:

Ez a mennyiség annál nagyobb, minél kisebb a gödör
sugara. Az első
energiaszint helyzete
megjelenésekor a
feltételből határozható meg, és
adódik, mint azt természetesen vártuk.
A gödör mélységét tovább növelve, az alapállapot
energiája tovább csökken. Ha a
különbség kicsi, ez a csökkenés a

törvény szerint megy végbe.
2. Határozzuk meg különböző

impulzusmomentumú energianívók sorrendjét egy nagyon mély (

) potenciálgödörben (W. Elsasser, 1933).
Megoldás. A gödör határán érvényes határfeltételek miatt
hullámfüggvényt a gödör belsejében ((33,10)) alakban írva, a

esetén

eltűnik (l. 20. §). A radiális

egyenletet kapjuk, melynek gyökei meghatározzák a nívóknak a gödör fenekétől való távolságát (
) különböző

értékek mellett. A nívósorrend az alapállapottól kezdve az alábbinak

adódik:

A betű előtt álló szám azt mutatja, hogy az adott

melletti hányadik nívóról van szó6

3. Határozzuk meg, milyen sorrendben jelennek meg a különböző
mélységének növelése során.

6

-lel jellemzett állapotok a gödör

Ilyen jelölést használunk az atommagot alkotó részecskék állapotaira is (l. 118. §.)
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9. ábra.
Megoldás. Megjelenésének pillanatában az új nívó energiája
hullámfüggvény a gödrön kívül

. A megfelelő,

[a ((33,3)) egyenlet megoldása a

-nek a gödör határán való folytonosságából következik többek között az
amiből az adott esetben a völgy belsejében érvényes hullámfüggvényre az

esetén eltűnő
esetben].

-nek és

derivált folytonossága,

feltétel adódik. Ez egyenértékű7 az
függvény eltűnésének megkövetelésével, és ( (33,10))
figyelembevételével, az alábbi egyenletet kapjuk:

ha
,
függvény megegyezik a cosinus függvénnyel. Ebből az új nívók megjelenésének sorrendjére az
adódik, hogy

Megjegyezzük, hogy egy mély gödör betöltési sorrendjétől való eltérés csak viszonylag magas szinteknél
tapasztalható.
4. Határozzuk meg háromdimenziós oszcillátor
energianívóit,
ezek elfajulásának fokát és a pálya-impulzusmomentum lehetséges értékeit a megfelelő stacionárius
állapotokban.
Megoldás. Az
térben mozgó részecske Schrödinger-egyenletében elvégezhetjük a
változók szétválasztását, aminek eredményeként három, lineáris oszcillátort leíró egyenletet kapunk. Ennek
megfelelően az energianívók:

7

((33,7))–((33,8))-nak megfelelően

helyettesítésekor,
az

. Minthogy a ((33,3)) egyenlet nem változik
is igaz. Végül, minthogy az

és

-nek

-gyel való

függvények ugyanannak az egyenletnek tesznek eleget,

összefüggést kapjuk, amit a szövegben felhasználunk.
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Az -edik nívó elfajulásának foka egyenlő az
felírásainak számával,8 vagyis

szám három nemnegatív egész összegeként való lehetséges

A stacionárius állapot hullámfüggvénye:

ahol
( a részecske tömege). A koordináta előjelének megváltoztatásakor a
polinom
-nel szorzódik. Ezért az ((33.4.1)) függvény paritása
. E függvények lineáris
kombinációit képezve adott
mellett előállíthatjuk a

függvényeket, ahol
elfajult hipergeometrikus függvény [ezt a kifejezést megkapjuk a ((32,8)) egyenlet
közvetlen megoldásával is]. ((33.4.2))-ben
, az szám pedig befutja a
értékeket,
ha páros, és az
értékeket, ha páratlan; ez utóbbi nyilvánvalóan következik, összevetve az
((33.4.1)) függvény

paritását ((33.4.2))

paritásával.

Ezzel megkaptuk a vizsgált energianívóhoz tartozó pálya-impulzusmomentum lehetséges értékeit.
A térbeli oszcillátor nívósorrendje (a 2. és 3. feladatokban alkalmazott jelöléssel) tehát:

ahol a zárójelekben elfajult állapotok állnak.9

3. 34 §. Síkhullámok sorbafejtése
Tekintsünk egy meghatározott
Ennek hullámfüggvénye

impulzusú, a pozitív

tengely irányába mozgó szabad részecskét.

alakú. Fejtsük sorba ezt a függvényt a szabad mozgás adott impulzusmomentumú

hullámfüggvényei

szerint. Minthogy a vizsgált állapotban az energiának meghatározott értéke van,
, nyilvánvaló,
hogy a keresett sorfejtésben csak ugyanazt a -t tartalmazó függvények szerepelnek. Továbbá, mivel az
függvény a tengely körül hengerszimmetriát mutat, sorfejtésében csak -től független, vagyis
indexű
tagok szerepelhetnek. Így tehát

ahol az
-ek állandók. Beírva ide az
kapjuk, hogy

és

függvények ((28,8)), illetve ((33,6)) alatti kifejezését, azt

Más szóval, ahányféleképpen azonos golyót három dobozban elhelyezhetünk.
Felhívjuk a figyelmet a különböző impulzusmomentummal jellemzett nívók elfajulására; erre vonatkozóan l. az V. fejezet fn.V.23 számú
lábjegyzetét.
8
9
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ahol
-ek valamilyen újabb állandók. Ezeket az állandókat könnyen kiszámíthatjuk a két oldal szerinti
sorfejtésében szereplő
tagok együtthatóinak összehasonlításával. Az egyenlőség jobb oldalán ilyen
kifejezés csak az -edik tagban szerepel;
esetén a radiális függvény sora
magasabb hatványával
kezdődik, ha pedig
,a
polinom
alacsonyabb hatványait tartalmazza csak. A
tag
együtthatója
-ban
jobb oldal bennünket érdeklő tagját:

Az egyenlőség bal oldalán (

[l. a (c, 1) képletet]. Felhasználva a ((33,13)) képletet is, megkapjuk a

sorában) a megfelelő tag:

A két mennyiséget egymással egyenlővé téve, azt kapjuk, hogy
alakja tehát:

. A keresett sorfejtés végső

5.36. egyenlet - (34,1)

Ennek nagy távolságban érvényes aszimptotikus kifejezése:

5.37. egyenlet - (34,2)

A ((34,1)) kifejezésben a tengelyt a hullámvektor irányába fektettük. Ezt a kifejtést általánosabb alakban is
felírhatjuk, a koordinátatengelyek speciális megválasztásának feltételezése nélkül. Ehhez fel kell használni a
gömbfüggvények összegezési szabályát [l. (c, 11)]. Ez utóbbi képlet segítségével kifejezzük a
polinomokat a ( szöget bezáró) és irányoktól függő gömbfüggvényekkel. Ekkor azt kapjuk, hogy

5.38. egyenlet - (34,3)

A [((33,11)) szerint definiált]
függvények csak a
szorzattól függnek, ami a képlet -ban és -ben
való szimmetriáját mutatja (az egyik gömbfüggvény komplex konjugáltja szerepel, ennek azonban nincs
jelentősége).
Normáljuk az
hullámfüggvényt egységnyi valószínűségi áramsűrűségre, azaz úgy, hogy egységnyi
felületen az időegység alatt egy ( irányba haladó) részecske menjen át. Könnyen belátható, hogy ez a
függvény

5.39. egyenlet - (34,4)

109
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. FEJEZET MOZGÁS
GÖMBSZIMMETRIKUS
ERŐTÉRBEN
[

a részecske sebessége; l. ((19,7))]. A ((34,1)) egyenlet mindkét oldalát

oldalon bevezetve a normált

-sal megszorozva és a jobb

függvényt, azt kapjuk, hogy

Ebben a kifejezésben
(vagy
) együtthatójának abszolútérték-négyzete, az általános szabálynak
megfelelően, annak valószínűségét adja meg, hogy a céltárgyra eső (vagy abból kifutó) részecske
impulzusmomentuma
(a koordinátarendszer kezdőpontjára vonatkoztatva). Minthogy az
hullámfüggvény egységnyi sűrűségű részecskeáramnak felel meg, ez a „valószínűség” hosszúságnégyzet
dimenziójú lesz; szemléletesen ezt úgy értelmezhetjük, mint annak az (
síkban levő) „ütközési felületnek” a
nagyságát, amelyre a részecskének esnie kell, ha impulzusmomentuma . Ezt a mennyiséget
-lel jelölve,

5.40. egyenlet - (34,5)

Nagy értékek mellett az ütközési felületeknek

nagyságú intervallumra vett összege (

Behelyettesítve az impulzusmomentum klasszikus
ez az eredmény átmegy a

kifejezését (

):

az úgynevezett ütközési távolság),

klasszikus képletbe. Ez természetesen nem véletlen: a későbbiekben látni fogjuk, hogy nagy
mozgás kváziklasszikus (49. §).

értékek esetén a

4. 35. §. Részecskék „beesése” a vonzócentrumba
A kvantummechanikai mozgás bizonyos jellegzetességeinek megértése céljából tanulságos a részecske
mozgását egy olyan potenciáltérben vizsgálni, mely (az origóban)
szerint tart végtelenhez (
), annak ellenére, hogy e feladatnak nincs közvetlen fizikai jelentése; a tér viselkedése az origótól távol
érdektelen számunkra. A 18. §-ban láttuk, hogy ez az
éppen átmenet olyan esetek között, amelyekben
van közönséges stacionárius állapot, és amikor a részecske az origóba „esik”.
Az origó közelében ekkor a Schrödinger-egyenlet a következő alakot ölti:

5.41. egyenlet - (35,1)

[

a radiális hullámfüggvény]; itt bevezettük a

5.42. egyenlet - (35,2)

állandót, és elejtettük valamennyi
-ben alacsonyabb rendű tagot; feltettük továbbá, hogy az
energia
véges, ezért az egyenletben a neki megfelelő tagot szintén elhagytuk. Keressük -et
alakban; ekkor re másodfokú egyenletet kapunk:

110
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. FEJEZET MOZGÁS
GÖMBSZIMMETRIKUS
ERŐTÉRBEN

melynek gyökei

5.43. egyenlet - (35,3)

Ezután célszerű az alábbi eljárás alkalmazása. Az origó környékén gondolatban elkülönítünk egy kis

sugarú

térrészt, és a
függvény ezen belüli értékét
-tel helyettesítjük. Meghatározzuk a hullámfüggvényt
ilyen „levágott” térben, és megnézzük, mit kapunk, ha elvégezzük az
határátmenetet.
Először feltételezzük, hogy
. Ekkor
és
valós negatív szám, és
a Schrödinger-egyenlet általános megoldása (kis -ek esetén)

. Az

tartományban

5.44. egyenlet - (35,4)

alakú (

és

állandók). Ha

, az

egyenletnek az origóban véges megoldása:

5.45. egyenlet - (35,5)

Az
helyen az
függvény és annak
deriváltja folytonos. E feltételek egyikét célszerű az
függvény logaritmikus deriváltjának folytonosságaként kifejezni. Ez az

vagy

egyenletre vezet, amiből a

arányra

5.46. egyenlet - (35,6)

alakú kifejezés adódik.
Most áttérve az
határesetre, azt kapjuk, hogy
(emlékeztetünk, hogy
). Így tehát a
((35,1)) Schrödinger-egyenlet origóban divergáló két megoldása közül azt kell választani, amelyik lassabban tart
végtelenhez:

5.47. egyenlet - (35,7)
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Legyen most

. Ekkor

és

komplex:

Megismételve az előbbi megfontolásokat, ismét a ((35,6)) egyenlőséget kapjuk, mely
behelyettesítésével azt adja, hogy

és

5.48. egyenlet - (35,8)

esetén ez a kifejezés nem tart semmilyen meghatározott értékhez, úgyhogy az
átmenet
közvetlenül nem végezhető el. ((35,8)) figyelembevételével a valós megoldás általános alakja a
következőképpen írható:

5.49. egyenlet - (35,9)

E függvény zérushelyeinek száma
csökkenésével minden határon túl növekszik. Minthogy egyrészről a
hullámfüggvényre vonatkozó ((35,9)) kifejezés (elegendően kis
esetén) a részecske bármely véges
energiája mellett érvényes, másrészről az alapállapot hullámfüggvényének egyáltalán nem lehet zérushelye,
levonhatjuk azt a következtetést, hogy a részecske alapállapotának az adott erőtérben
energia felel
meg. A részecskének azonban a diszkrét spektrum valamennyi állapota esetén lényegében abban a tartományban
kell tartózkodnia, amelyben
. Ezért
esetén a részecske az origó körül végtelenül kis
térrészben van, azaz bekövetkezik a részecske középpontba való „beesése”.
Az az

„kritikus” erőtér, amelynél a részecske középpontba való beesése lehetővé válik, a

értéknek felel meg. A

mellett álló együttható minimális értéke

-nál adódik, amikor

5.50. egyenlet - (35,10)

Az (

-re vonatkozó) ((35,3)) képletből látható, hogy a Schrödinger-egyenlet megengedett megoldása (annak a

pontnak a közelében, ahol

)

esetén

-nél lassabban divergál. Ha az erőtér

-ban

-nél lassabban válik végtelenné, akkor a Schrödinger-egyenletben az origó közelében levő tartományban
teljesen elhanyagolható a többi tag mellett, és visszakapjuk a szabad mozgás esetén is érvényes
megoldást, azaz
(l. 33. §). Végül ha az erőtér
-nél gyorsabban tart végtelenhez (mint
),
akkor a hullámfüggvény az origó közelében
-gyel arányos (l. a 49. §-t követő feladatot). Minden ilyen
esetben az
szorzat
-nál eltűnik.
Ezek után megvizsgáljuk a Schrödinger-egyenlet megoldásait a nagy távolságokban
törvény szerint
változó terekben; a potenciál kis távolságon való viselkedése tetszőleges lehet. Először tételezzük fel, hogy
. Könnyen belátható, hogy ebben az esetben csak véges számú negatív energiaszint lehetséges.10
Valóban, ha
, a Schrödinger-egyenlet nagy távolságban ((35,1)) alakú, melynek általános megoldása
((35,4)). A ((35,4)) függvénynek azonban (ha
) nincsen zérushelye; ezért a keresett radiális

10

Feltételezzük, hogy kis -eknél a tér olyan, hogy a részecskék „beesése” nem következik be.
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hullámfüggvény valamennyi zérushelye az origótól véges távolságban van, és számuk minden esetben véges.
Más szóval, a diszkrét spektrumot lezáró
nívó sorszáma véges.
Ha viszont
, akkor a diszkrét spektrum végtelen sok negatív energianívót tartalmaz. Valóban, az
állapot hullámfüggvénye nagy távolságban ((35,9)) alakú, végtelen sok zérushellyel, úgyhogy sorszáma
minden esetben végtelen.
Végül legyen a potenciál
az egész térben. Ekkor a
esetben a részecske „beesik” a
középpontba, ha pedig
, akkor egyáltalán nincsenek negatív energiájú nívók. Valóban, az
energiájú hullámfüggvény az egész térben ((35,7)) alakú, véges távolságban egyáltalán nincs zérushelye, azaz
(adott mellett) a legalacsonyabb energiaszmtnek felel meg.

5. 36 §. Mozgás Coulomb-térben (gömbi koordináták)
A gömbszimmetrikus terekben való mozgás rendkívül fontos esete az

Coulomb-térben (
pozitív állandó) végzett mozgás. Először a Coulomb-vonzást tanulmányozzuk, tehát
. Általános megfontolások alapján eleve nyilvánvaló, hogy a negatív energiasajátérték-spektrum
diszkrét (a nívók száma végtelen), a pozitív energiájú spektrum pedig folytonos.
A radiális függvényre vonatkozó ((32,8)) egyenlet most az alábbi alakú:

5.51. egyenlet - (36,1)

Ha két részecske relatív mozgásáról van szó,

a redukált tömeget jelenti.

A Coulomb-térrel kapcsolatos számításokban a különböző mennyiségek mértékét kényelmesebb a szokásos
alapegységek helyett speciális egységekben megadni, melyeket Coulomb-egységekneknevezünk. Nevezetesen, a
tömeg, a hossz és az idő mértékegységeként rendre az

mennyiségeket használjuk. Ebből az összes többi egység levezethető, például az energia egysége

Itt és a következő szakaszokban (ahol erről külön nem beszélünk) mindenütt ezeket az egységeket használjuk. 11
Az új egységek használatával a ((36,1)) egyenlet ilyen alakú:

5.52. egyenlet - (36,2)

11

Ha

g az elektron tömege, és

(

az elektron töltése), akkor a Coulomb-egységek megegyeznek az ún. atomi

egységekkel. Az atomi hosszegység

(az úgynevezett Bohr-sugár). Az energia atomi egysége
(E mennyiség felét rydberg-nek szokás nevezni, jele Ry). A töltés atomi egysége

elektrosztatikus egység. Az atomi egységekre való áttérés formálisan úgy lehetséges, hogy
értékeket helyettesítünk. Az
esetben a Coulomb-egységek különböznek az atomiaktól.
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5.1. Diszkrét spektrum
Az

paraméter és az

változó helyett új mennyiségeket vezetünk be:

5.53. egyenlet - (36,3)

Amikor
ölti:

negatív,

valós pozitív szám. A ((36,2)) egyenlet ( (36,3)) behelyettesítésével a következő alakot

5.54. egyenlet - (36,4)

(a vessző
Kis

szerinti differenciálást jelent).

mellett a szükséges végességi feltételeket kielégítő megoldás

-lel arányos [l. ((32,15))].

mellett érvényes aszimptotikus viselkedésének meghatározásához ((36,4))-ben elejtjük az
tagokat, így az

egyenletet kapjuk, amiből
alakú.

nagy
és

. A bennünket érdeklő, a végtelenben eltűnő megoldás nagy

-es

mellett

A fentieknek megfelelően természetes elvégezni az

5.55. egyenlet - (36,5)

helyettesítést, amivel ((36,4))átmegy a

5.56. egyenlet - (36,6)

egyenletbe. Ennek megoldása a végtelenben csak
helyen pedig végesnek kell lennie.

valamely véges hatványánál lassabban divergálhat, a

Ez utóbbi feltételt kielégítő megoldás a

5.57. egyenlet - (36,7)

elfajult hipergeometrikus függvény (l.: Matematikai kiegészítés, d,§).12 A végtelenben kirótt határfeltétel akkor
teljesül, ha a
mennyiség negatív egész (vagy nulla), amikor ( (36,7)) egy
-edfokú
polinom. Ellenkező esetben a függvény a végtelenben úgy divergál, mint
[l. (d,14)].
Így tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy

12

A ((36,6)) egyenlet második megoldása

pozitív egész, és adott

-ban úgy divergál, mint

.
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5.58. egyenlet - (36,8)

Az

paraméter ((36,3)) definícióját használva,

5.59. egyenlet - (36,9)

Ez a Coulomb-tér diszkrét energianívóira vonatkozó feladat megoldása. Látjuk, hogy végtelen sok energianívó
van az
alapállapot-szint és a nulla között. Két szomszédos nívó közötti távolság növekedésével
csökken; az
értékhez közeledve a nívók sűrűsödnek, végül összefolynak a folytonos spektrummal.
A szokásos egységekben a ((36,9)) képlet az alábbi alakú:13

5.60. egyenlet - (36,10)

Az

egész számot főkvantumszámnaknevezzük. A 32. §-ban bevezetett radiális kvantumszám ezzel

A főkvantumszám adott értéke mellett az

szám az

5.61. egyenlet - (36,11)

értékeket veheti fel, összesen különbözőértéket. Az energia ((36,9)) kifejezésében csak az szám szerepel.
Ezért minden különböző -lel, de azonos -nel jellemzett állapot energiája ugyanaz. Ennek megfelelően az
egyes sajátértékek nemcsak az
mágneses kvantumszám szerint elfajultak (mint minden gömbszimmetrikus
térben való mozgás esetén), hanem az szám szerint is. Ez utóbbi elfajulás (melyet véletlenvagyCoulornbelfajulásnakszokás hívni) csak Coulomb-térben való mozgás esetén lép fel. Minden adott értékhez, mint
tudjuk,
különböző tartozik. Az -edik energianívó ezért

5.62. egyenlet - (36,12)

-szeresen elfajult.
A stacionárius állapotok hullámfüggvényeit a ((36,5)) és ((36,7)) képletek határozzák meg. Egy elfajult
hipergeometrikus függvény, melynek mindkét paramétere egész szám, állandó szorzó erejéig megegyezik az
általánosított Laguerre-polinommal (l. a Matematikai kiegészítés d. §-át). Ezért

A radiális függvényeket az

A ((36,10)) képletet N. Bohrkapta meg először (1913), a kvantummechanika megalkotása előtt. A kvantummechanikában W. Paulivezette
le 1926-ban a mátrixmódszer segítségével, és néhány hónappal később E. Schrödinger(a hullámegyenletből kiindulva).
13
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feltétellel kell normálni. Végső alakjuk tehát14

5.63. egyenlet - (36,13)

[a normálási integrált az f. §-ban számítjuk ki, l. (f, 6)].15
Az origó közelében

a következő alakú:

5.64. egyenlet - (36,14)

Nagy távolságokban:

5.65. egyenlet - (36,15)

hullámfüggvénye

Az alapállapot
lecseng.

(szokásos egységekben

) távolságban exponenciálisan

különböző hatványainak átlagértékét az

képlet alapján számítjuk ki.
általános alakját (f, 7) segítségével kaphatjuk. Itt megadjuk az első néhány
értéket (pozitív és negatív esetén):

5.66. egyenlet - (36,16)

5.2. Folytonos spektrum
A pozitív sajátértékek spektruma folytonos, és nullától végtelenig terjed. E sajátértékek mindegyike
végtelenszeresen elfajult. Minden
energiaértékhez végtelen sok állapot tartozik, melyeket
impulzusmomentumuk különböztet meg. Az kvantumszám bármilyen nemnegatív egész értéket felvehet (és
minden -hez megfelelő számú különböző
indexű állapot tartozik).
14

Megadjuk

az

első

néhány

függvényt

explicit

alakban:

,

,

,
,
.
A normálási integrált kiszámíthatjuk a Laguerre-polinomok (d,13) alakjának használatával is, parciálisan integrálva [ahhoz hasonlóan,
ahogy a (c,8) integrált a Legendre-polinomok segítségével kiszámítottuk].
15
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10. ábra.
A ((36,3)) képletekkel meghatározott

szám és a

változó most tiszta képzetes:

5.67. egyenlet - (36,17)

(az energia helyett bevezettük a

„hullámszámot”).16 A folytonos spektrum radiális sajátfüggvényei

5.68. egyenlet - (36,18)

alakúak, ahol
normálási együttható. A függvények felírhatók a 10. ábrán vázolt kontúrra vonatkozó
komplex integrál formájában17 (l. d. §):

5.69. egyenlet - (36,19)

A

helyettesítéssel ez az integrál szimmetrikusabb alakra hozható:

5.70. egyenlet - (36,20)

(az integrációs út pozitív irányban kerüli a
az
függvények valósak.

és
helyett a komplex konjugált
nem függnek és definíciójától.
17
E kontúr helyett bármely, a
és
16

körüljárása után a

és

pontokat). Ebből a kifejezésből közvetlenül látható, hogy

mennyiségeket is használhatnánk; a valós

függvények természetesen

pontokat pozitív irányban körüljáró hurkot is vehetünk. Ha
függvény (l. d,§) felveszi az eredeti értékét.
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Az elfajult hipergeometrikus függvények (d, 14) aszimptotikus sorfejtése lehetővé teszi az
hullámfüggvény
hasonló sorának közvetlen felírását. A (d,14) képlet két tagja két komplex konjugált kifejezést hoz be az
függvénybe, így eredményünk:

5.71. egyenlet - (36,21)

Ha a hullámfüggvényeket a „
együttható

skálán” normáljuk [vagyis a ((33,4)) feltétellel], akkor a

normálási

5.72. egyenlet - (36,22)

Valóban,

aszimptotikus kifejezése nagy

esetén [a ((36,21)) sorfejtés első tagja] ekkor

5.73. egyenlet - (36,23)

alakú, összhangban a gömbszimmetrikus tér folytonos spektrumbeli normált hullám függvényének
((33,20))általános alakjával. A ((36,23)) kifejezés mindössze a sinus argumentumában fellépő logaritmikus
kifejezésben különbözik((33,20))-tól; minthogy azonban
lassan növekszik -hez képest, a végtelenben
divergáló normálási integrál kiszámításánál e tag fellépése nem lényeges.
A ((36,22)) kifejezésben fellépő
függvény ismert

-függvény abszolút értéke kifejezhető elemi függvények segítségével. A

tulajdonságát felhasználva,

és tovább

Így tehát

5.74. egyenlet - (36,24)

(

-nál a szorzat 1).
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határmenet elvégzésével megkaphatjuk a nulla energia speciális esetében érvényes hullámfüggvényt.
, akkor

a

-edrendű Bessel-függvény. A ((36,24))

együtthatók

-nál a

kifejezést adják. Ebből könnyen kapjuk, hogy

5.75. egyenlet - (36,25)

E függvény aszimptotikus alakja nagy

esetén18

5.76. egyenlet - (36,26)

A
az

tényező eltűnik, ha az „energiaskálán” normálunk, vagyis az
függvényre; az
függvény
mellett is véges marad.

függvényről ((33,5)) szerint áttérünk

Taszító Coulomb-térben (
) csak pozitív energia-sajátértékű, folytonos spektrum van. Az ezen
erőtérben érvényes Schrödinger-egyenletet a vonzó térnek megfelelő egyenletből formálisan
előjelének
megváltoztatásával kaphatjuk. Ennek megfelelően a stacionárius állapotok hullámfüggvényei közvetlenül
((36,18))-ból adódnak ugyanezzel a változtatással. A normálási együtthatót ismét az aszimptotikus kifejezés
alapján határozzuk meg. Azt kapjuk, hogy

E függvény aszimptotikus kifejezése nagy

esetén:

5.3. A Coulomb-elfajulás természete
Egy részecske Coulomb-térben való klasszikus mozgása esetén fennáll egy speciális, a szóban forgó erőtérre
jellemző megmaradási tétel; vonzó térben

5.77. egyenlet - (36,29)
Megjegyezzük, hogy ez a függvény az
felel meg (49. §).
18

tartományban végzett mozgásra alkalmazott kváziklasszikus közelítésnek
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(l. I. 15. §). A kvantummechanikában e mennyiségnek az

5.78. egyenlet - (36,30)

operátor felel meg, ami, mint arról könnyen meggyőződhetünk, felcserélhető a
operátorral.
Közvetlen számítással azt kapjuk, hogy az
operátorokkal való felcserélési törvénye:

Hamilton-

operátorok egymással, valamint az impulzusmomentum-

5.79. egyenlet - (36,31)

Az a tény, hogy az
operátorok nem cserélhetők fel egymással, annyit jelent, hogy az
mennyiségeknek a kvantummechanikában nem lehet egyidejűleg meghatározott értéke. Ezen operátorok
mindegyike, mondjuk
, felcserélhető az impulzusmomentum megfelelő komponensének operátorával, -vel,
de nem cserélhető fel az impulzusmomentum-négyzet operátorával. Új megmaradó mennyiség megjelenése,
ha az nem mérhető a többi megmaradó mennyiséggelegyidejűleg, a nívók további elfajulásához vezet (10. §) –
ez a diszkrét nívók Coulomb-térre jellemző„véletlen” elfajulása.
A fenti elfajulás eredetét úgy is megfogalmazhatjuk, mint a kvantummechanikai Coulomb-feladat magasabb
rendű (a térbeli forgatásokkal kapcsolatos szimmetrián túlmenő) szimmetriájának következményét (V. A. Fok,
1935).
Először is megjegyezzük, hogy a diszkrét spektrum egy adott negatív energiával jellemzett állapotában ((36,31))
utolsó összefüggésének jobb oldalán

-t helyettesíthetjük

-vel, és az

operátorok helyett bevezethetjük az

operátorokat. A felcserélési törvények ekkor az

5.80. egyenlet - (36,32)

alakot öltik. Az
szabállyal együtt ezek az összefüggések formálisan megegyeznek a
négydimenziós euklideszi térben való infinitezimális forgatások operátorainak felcserélési törvényeivel. 19Éppen
ez a Coulomb-feladat szimmetriája a kvantummechanikában.20
A ((36,32)) felcserélési törvényekből ismét megkaphatjuk a Coulomb-tér energiaszintjeinek kifejezését.21
Átírjuk az összefüggéseket, bevezetve az és operátorok helyett a

5.81. egyenlet - (36,33)

19

Itt

rendre az

síkban való végtelen kis forgás operátorának szerepét játssza a négydimenziós

koordináta-

rendszerben,
és , pedig az
síkban való végtelen kis forgás operátorai.
20
A hullámfüggvénynek ez a szimmetriája impulzusreprezentációban válik nyilvánvalóvá: l. V. A. Fok Izv. AN SzSzSzR, fizikai sorozat, N
2 (1935) 169; Zs. f. Physik 98 (1935) 145.
21
Ez a levezetés lényegében megegyezik azzal, amelyet Pauli adott 1926-ban.
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operátorokat. Ezekre

5.82. egyenlet - (36,34)

Ez formálisan megegyezik két független hármas térbeli impulzusmomentum felcserélési törvényével. Ennek
megfelelően a
Másrészről az

(az

(ahol

és

négyzetek sajátértéke

és

, illetve

.22

, ahol

operátorok definíciójából kiindulva, egyszerű számítás után kapjuk, hogy

összeg kiszámításakor

), és

-t

-vel helyettesítettük). Ebből

. Most a

5.83. egyenlet - (36,35)

jelöléssel megkapjuk a már ismert
kell,
az pálya-impulzusmomentum 0 és

eredményt. A szint elfajultságának foka, mint annak lennie
. Végül, minthogy
, adott
közé esőértékeket vehet fel.23

mellett

5.4. Feladatok
1. Határozzuk meg a különböző impulzusértékek valószínűségeloszlását a H-atom alapállapotában. Megoldás.24
Az alapállapot hullámfüggvénye

Ugyanennek az állapotnak a hullámfüggvénye

-reprezentációban ebből az

integrál kiszámításával adódik [l. ((15,10))]. Az integrált
határozhatjuk meg. Eredményünk:

-térbeli polárkoordináták bevezetésével

Itt felhasználjuk az impulzusmomentum néhány olyan tulajdonságát, melyről később, az 54. §–ban lesz szó (egész és félegész
fellépésének lehetősége).
22

-értékek

Az impulzusmomentum különböződ értékeivel jellemzett nívók „véletlen” elfajulása a gömbszimmetrikus
térben is
bekövetkezik (térbeli oszcillátor, l. a 33. § 4. feladatát). Ez az elfajulás is a Hamilton-operátor további szimmetriáival kapcsolatos. Az adott
23

esetben ez a szimmetria annak következménye, hogy a
fejezhető ki. Bevezetve az új

operátorok a
operátorokat, azt kapjuk, hogy

és

négyzeteinek összegeként
Ez a kifejezés invariáns

az
és
operátorok bármely unitér transzformációjával szemben, az utóbbiak a háromdimenziós forgáscsoportnál (mellyel szemben a
Hamilton-operátor mindenképpen invariáns gömbszimmetrikus térben) tágabb együttest (csoportot) alkotnak. Megjegyezzük azt is, hogy a
Coulomb- és oszcillátorterek itt tárgyalt kvantummechanikai sajátságának (véletlen elfajulás fellépése) a klasszikus mechanikában az felel
meg, hogy ezekben és csak ezekben a terekben van zárt pálya.
24
Az 1. és 2. feladatban atomi egységeket használunk.
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A

-térbeli valószínűségi sűrűség

.

2. Határozzuk meg az atommag és az elektron által keltett tér átlagos potenciálját a hidrogénatom
alapállapotában.

11. ábra.
Megoldás. Az „elektronfelhő” által keltett

átlagpotenciál egy tetszőleges

pontban legegyszerűbben a

töltéssűrűséggel felírt Poisson-egyenlet gömbszimmetrikus megoldásaként határozható meg:

Ezt az egyenletet integrálva és az állandót úgy választva, hogy
megoldáshoz hozzáadva a mag potenciálját, azt kapjuk, hogy

Ha

, akkor

(a mag erőtere), míg

véges és

esetén
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3. Határozzuk meg egy gömbszimmetrikus
részecske energianívóit.

potenciállal (11. ábra) leírt erőtérben mozgó

Megoldás. A pozitív energiaspektrum folytonos, a negatív diszkrét; vizsgáljuk ez utóbbit. A radiális függvényre
vonatkozó Schrödinger-egyenlet:

Vezessük be az új

változót, és legyen

Ekkor az ((36.3.1)) egyenlet az alábbi alakot ölti:

Ennek alakja megegyezik ((36,4)) alakjával. Ezért azonnal felírhatjuk a szükséges feltételeket kielégítő
megoldást:

ahol
pozitív egész szám (vagy nulla), -en pedig a ((36.3.2)) egyenlet pozitív gyökét értjük. A
((36.3.3)) definíciónak megfelelően tehát az energianívókra az adódik, hogy
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12. ábra.
4. Oldjuk meg az előbbi feladatot

tér esetében (12. ábra).

Megoldás. Csak diszkrét spektrum van. A Schrödinger-egyenlet így írható:

Bevezetve a

új változót és az

jelöléseket, az alábbi egyenletet kapjuk:

A keresett megoldás aszimptotikus viselkedése
ahol az

esetén

, kis
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pozitív értéket jelenti. Ennek megfelelően a megoldást

alakban keressük, és

-re az

egyenletet kapjuk. Ebből

és

nemnegatív egész szám. Az energianívókra a következő állandó különbségű végtelen sorozatot kapjuk:

6. 37 §. Mozgás Coulomb-térben (parabolikus
koordináták)
A gömbi koordinátákban felírt Schrödinger-egyenlet változóinak szétválasztása bármely gömbszimmetrikus
térben való mozgás esetén lehetséges. Coulomb-tér esetén a szétválasztás úgynevezett parabolikus
koordinátákbanis elvégezhető. A Coulomb-térben végzett mozgásra vonatkozó feladat parabolikus
koordinátákban való megoldása azokban az esetekben célravezető, amikor a térben egy irány, például
valamilyen külső (a Coulomb-téren kívüli) elektromágneses tér iránya (77. §) kitüntetett szerepet játszik.
A

parabolikus koordinátákat az alábbi képletekkel definiáljuk:

5.84. egyenlet - (37,1)

vagy fordítva:

5.85. egyenlet - (37,2)

és értelmezési tartománya a (0,
), -é a (0,
) intervallum. A
const,
const felületek forgási
paraboloidok, melyek tengelye irányú, fókusza pedig az origóban van. Ez a koordináta-rendszer ortogonális.
A hosszelemet az alábbi kifejezés határozza meg:

5.86. egyenlet - (37,3)
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a térfogatelem pedig:

5.87. egyenlet - (37,4)

((37,3))-ból következik, hogy a Laplace-operátor

5.88. egyenlet - (37,5)

alakú.
A Schrödinger-egyenlet az

vonzó Coulomb-térben mozgó részecskére így írható:

5.89. egyenlet - (37,6)

A

sajátfüggvényt a következő alakban keressük:

5.90. egyenlet - (37,7)

ahol
a mágneses kvantumszám. Ezt a kifejezést a
változók szétválasztása után -re és -re a

-gyel szorzott ((37,6)) egyenletbe téve, a

5.91. egyenlet - (37,8)

egyenletet kapjuk, ahol a

és

„szétválasztási paraméterek” között fennáll a

5.92. egyenlet - (37,9)

összefüggés.
Vizsgáljuk az (

) diszkrét energiaspektrumot.

helyett bevezetjük az

5.93. egyenlet - (37,10)

126
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

V. FEJEZET MOZGÁS
GÖMBSZIMMETRIKUS
ERŐTÉRBEN
mennyiségeket. Ekkor

-re a

5.94. egyenlet - (37,11)

egyenletet kapjuk, és egy hasonló egyenletet

-re. Itt bevezettük az

5.95. egyenlet - (37,12)

jelöléseket.
A ((36,4)) egyenlet megoldásánál is alkalmazott eljárással azt kapjuk, hogy
viselkedik, mint

, kis

-ek esetén pedig mint

alakban keressük (hasonlóan járunk el

nagy

-ek mellett úgy

. Ezért a ((37,11)) egyenlet megoldását

meghatározásakor is);

-re az alábbi egyenletet kapjuk:

Ismét egy elfajult hipergeometrikus függvény egyenletét kaptuk. Ennek a végességi feltételeket kielégítő
megoldása:

ahol

-nek nemnegatív egész számnak kell lennie.

Így tehát a diszkrét spektrum egy stacionárius állapotát három egész szám határozza meg: az ,
parabolikus
kvantumszámok és az
mágneses kvantumszám. A ((37,9)) és ((37,12)) képletekből
-re (a
„főkvantumszám”-ra)

5.96. egyenlet - (37,13)

adódik. Az energianívókra természetesen visszakapjuk a korábbi ((36,9)) eredményt. Adott mellett az
szám különböző, 0-tól (
)-ig terjedőértéket vehet fel. Rögzített és
esetén az
szám
értéken fut végig, 0-tól (
)-ig. Figyelembe véve továbbá, hogy adott
mellett még
lehet, az adódik, hogy rögzített -re

különböző állapot van, összhangban a 36. §-ban kapott eredménnyel.
A diszkrét spektrum

hullámfüggvényeit az

5.97. egyenlet - (37,14)
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feltétellel kell normálnunk. A normált függvények

5.98. egyenlet - (37,15)

alakúak, ahol

5.99. egyenlet - (37,16)

A parabolikus koordinátákban felírt hullámfüggvények a gömbi koordinátákban felírtakkal ellentétben nem
szimmetrikusak a
síkra nézve. Az
esetben a részecske nagyobb valószínűséggel található a
oldalon, mint a
-án, és ennek ellenkezője igaz, ha
.
A folytonos spektrumnak (
) a ((37,8)) egyenletben szereplő
paraméterek folytonos valós
spektruma felel meg [melyek mindig kielégítik a ((37,9)) feltételt]. Nem írjuk fel a megfelelő
hullámfüggvényeket, mert ezek ritkán kerülnek alkalmazásra. A
mennyiségekre vonatkozó „sajátértékegyenletnek” tekintett ((37,8)) egyenletek (az
esetben)
-re és -re komplex spektrumot is adnak.
A megfelelő hullámfüggvényeket a 133. §-ban adjuk meg, ahol a Coulomb-térben való szórás problémáját
tárgyaljuk. Az
stacionárius állapotok létezése az új ((36,29)) megmaradási tétel teljesülésével
kapcsolatos. Ezekben az állapotokban az energia mellett az
és az
mennyiségek is meghatározott
értékűek. Az

operátor átlós mátrixelemei könnyen meghatározhatók:

5.100. egyenlet - (37,17)

Ekkor

,a

és

„impulzusmomentumok” vetületei pedig

5.101. egyenlet - (37,18)

Az
(vagy ami ugyanaz,
) állapotok fenti tulajdonságai lehetővé teszik, hogy egyszerűen
meghatározzuk hullámfüggvényeiknek az
állapotok hullámfüggvényeivel való kapcsolatát. Minthogy
, az egyik leírási módról a másikra való áttérés visszavezethető a hullámfüggvény két
impulzusmomentum összetevésével való megszerkesztésének feladatára (amit később, a 106. §-ban tárgyalunk).
A
és
impulzusmomentumokkal az
és
állapot éppen
és
lesz, ahol
((36,35))-nek és ((37,13))-nak megfelelően

5.102. egyenlet - (37,19)

Az általános ((106,9))–((106,11)) képletek alkalmazásával

5.103. egyenlet - (37,20)
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(D. Park, 1960).
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6. fejezet - VI. FEJEZET
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS
1. 38. §. Időtől független perturbációk
A Schrödinger-egyenlet egzakt megoldásait viszonylag kevés esetben tudjuk megadni. A kvantummechanika
legtöbb feladata túlságosan bonyolult egyenletekre vezet, melyek nem oldhatók meg pontosan. Gyakran
előfordul azonban, hogy a feladat paramétereinek nagyságrendje jelentősen különbözik; előfordulhatnak olyan
kis mennyiségek, amelyeket elhanyagolva, a feladat annyira leegyszerűsödik, hogy pontos megoldása is
lehetővé válik. Ilyen esetekben a megoldás első lépéseként pontosan megoldjuk a leegyszerűsített feladatot, a
másodikban pedig közelítőleg kiszámítjuk a leegyszerűsített feladatban elhagyott kis paraméterek nullától
különböző volta miatt fellépő járulékokat. Az e korrekciók kiszámítására szolgáló általános módszert
hívjákperturbációszámításnak.
Tegyük fel, hogy a vizsgált fizikai rendszer Hamilton-operátora

alakú, ahol

-hoz képest

kis mennyiség („perturbáció”). A 38– 39. §-ban

módon nem függő mennyiséget fogjuk vizsgálni (ugyanezt tételezzük fel
amelyek teljesülése esetén „kicsinek” tekinthető, később ismertetjük.

-t mint az időtől explicit

-ról is). Azokat a feltételeket,

Diszkrét spektrum esetén a perturbációszámítás alapfeladata a következőképpen fogalmazható meg. Tegyük fel,
hogy a

perturbálatlan operátor

diszkrét sajátértékeihez tartozó

sajátfüggvények ismertek, tehát a

6.1. egyenlet - (38,1)

egyenlet pontos megoldásai rendelkezésünkre állnak. Keressük a

6.2. egyenlet - (38,2)

egyenlet közelítő megoldásait, azaz a
kifejezését.

operátor

sajátértékeinek és

sajátfüggvényeinek közelítő

Ebben a szakaszban feltételezzük, hogy
egyik sajátértéke sem elfajult. Ezenkívül a levezetések
egyszerűsítése érdekében először feltesszük, hogy a teljes energiaspektrum diszkrét.
A számításokat kezdettől fogva érdemes mátrixalakban végezni. Ezért a keresett függvényt fejtsük ki a
függvények szerint:

6.3. egyenlet - (38,3)

Ezt a kifejtést ((38,2))-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

Mindkét oldalt

-gal megszorozva és integrálva a változók szerint, az adódik, hogy
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6.4. egyenlet - (38,4)

A

mennyiség a

perturbáló operátornak a

perturbálatlan hullámfüggvényekkel definiált mátrixa:

6.5. egyenlet - (38,5)

Az

energia és a

együtthatók értékeit az

sor alakjában keressük, ahol
másodrendben kicsiny stb.

és

ugyanolyan rendben kicsi, mint a

operátor, míg

és

Határozzuk meg az -edik sajátértékhez és sajátfüggvényhez adódó járulékot. Ehhez a
és
(ha
) értékekből indulunk ki. Az első közelítés kiszámítása céljából helyettesítsük ((38,4))-be az
tagokat. A

és a
felbontást, és az egyenletben hanyagoljuk el az elsőnél magasabb rendű
indexű egyenletből azt kapjuk, hogy

6.6. egyenlet - (38,6)

Az
sajátértékhez adódó elsőrendű járulékot tehát a perturbáló potenciálnak a
átlagértéke adja.
A ((38,4)) egyenletből a

állapotok között vett

esetben a

6.7. egyenlet - (38,7)

összefüggést kapjuk,

pedig tetszőleges marad. Értékét úgy határozzuk meg, hogy a

kifejezés elsőrendben normált legyen. Ez

mellett teljesül. Valóban, a

6.8. egyenlet - (38,8)

függvény (az összegezés jele melletti vessző azt jelenti, hogy az

tagot ki kell hagyni) ortogonális

-

ra, és így a
kifejezés integrálja az egységtől csak másodrendben kicsi tagokban tér el. A ((38,8))
képlet a hullámfüggvény első közelítésbeli korrekcióját adja. Ebből egyúttal látszik a vizsgált módszer
alkalmazhatóságának feltétele is. Nevezetesen, szükséges, hogy teljesüljön a

6.9. egyenlet - (38,9)
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feltétel, azaz a perturbáció mátrixelemei sokkal kisebbek kell hogy legyenek, mint a megfelelő perturbálatlan
energiaszintek különbségei.
Határozzuk még meg az

sajátértékekhez második közelítésben adódó járulékot. Ehhez ((38,4))-be az

,
felbontást kell behelyettesítenünk, és az egyenletben a
másodrendű kis tagokat is figyelembe kell vennünk. A
indexű egyenletből

adódik, amiből

6.10. egyenlet - (38,10)

[

-et ((38,7))-ből vettük, és felhasználtuk, hogy a

operátor hermiticitása miatt

].

Vegyük észre, hogy az alapállapot energiájához adódó másodrendű járulék mindig negatív. Valóban, ha
legkisebb perturbálatlan sajátérték, akkor ((38,9)) összes tagja negatív.

a

A további közelítések meghatározása hasonló.
A kapott eredményeket közvetlenül általánosíthatjuk arra az esetre, amikor a
operátornak folytonos
spektruma is van (de továbbra is csak a diszkrét spektrum perturbált állapotait vizsgáljuk). Ekkor a diszkrét
spektrumra vonatkozó összeghez hozzá kell adni a folytonos spektrumra vett megfelelő integrálokat.
A folytonos spektrum állapotait a indexszel különböztetjük meg; az állapot meghatározásához szükséges
összes mennyiséget jelöli (ha a folytonos spektrum állapotai elfajultak, ami majdnem mindig fennáll, akkor nem
elegendő az energiát egyedül megadni az állapot teljes jellemzésére).1 Ekkor például ((38,8)) helyébe

6.11. egyenlet - (38,11)

lép, s hasonlóan a többi képletek esetében is.
Hasznos lehet egy tetszőleges

fizikai mennyiség perturbált mátrixelemeinek megadása első rendig a

hullámfüggvény segítségével, ahol
egyszerűen adódik, hogy

-et ((38,8))-ból vesszük. A szokásos eljárással

6.12. egyenlet - (38,12)

Az elsőösszegben

, a másodikban

.

1.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a sajátfüggvények

1

Természetesen a

hullámfüggvényeket a

másodrendű korrekcióját.

mennyiségek

-függvényére kell normálni.
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Megoldás. A

(

) együtthatókat a ((38,4)) egyenlet

indexű alakjából másodrendig számolva

határozhatjuk meg, a
együtthatót pedig úgy kell megválasztanunk, hogy a
függvény másodrendben normált legyen. A számítás eredménye:

ahol bevezettük az

frekvenciákat.
2. Határozzuk meg az energia sajátértékeinek harmadrendű korrekcióját.
Megoldás. A ((38,4)) egyenletet írjuk fel

-nel, a harmadrendűen kicsiny tagokat is megtartva. Ebből

adódik.
3. Határozzuk meg a

Hamilton-operátorral leírható lineárisanharmonikus oszcillátor energiaszintjeit.
Megoldás. Az
és
mennyiségek mátrixelemeit közvetlenül a mátrixszorzás szabályai segítségével lehet
megkapni, felhasználva -nek ((23,4))-beli mátrixelemeit.
nullától különböző mátrixelemeire azt kapjuk,
hogy

Ennek a mátrixnak nincsenek diagonális elemei, így az

tagból elsőrendű korrekció nem származik.

Az ebből a tagból származó másodrendű járulékok ugyanolyan nagyságrendűek, mint a
elsőrendű korrekciók.
diagonális mátrixelemei:

tagból származó

A ((38,6)) és ((38,10))-beli általános összefüggések alapján a következő közelítő kifejezést kapjuk az
anharmonikus oszcillátor energiaszintjeire:
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4. Végtelen magas falú gömbi potenciálgödör alakját enyhén (térfogatának változtatása nélkül) deformáljuk,
aminek eredményeként az gyengén megnyújtott vagy összelapított forgási ellipszoid alakú lesz (féltengelyei
és ). Adjuk meg a gödörben mozgó részecske energiaszintjeinek a deformáció hatására bekövetkező
felhasadását(A. B. Migdal, 1959).
Megoldás. A gödör falának egyenlete:

Ez az

,

változóhelyettesítéssel egy

,
. A részecske

sugarú gömb egyenletébe megy át:

Hamilton operátora (ahol

energiát pedig a völgy aljától mérjük) átmegy a

a részecske tömege, az

kifejezésbe, ahol

Így az ellipszoid alakú gödörben végbemenő mozgás feladatát visszavezettük a gömbi esetre. Ha az ellipszoid
kevéssé tér el az
eltérés fokát az

sugarú gömbtől, akkor

összefüggések alapján bevezetett
hogy

(

-t kis perturbációnak tekinthetjük. A gömbalaktól való

) paraméterrel jellemezve, a perturbáló potenciáira azt kapjuk,

A perturbációszámítás első rendjében a részecske energiaszintjeinek megváltozása a gömbi nívókhoz képest a
következő:

( és
a részecske impulzusmomentumának nagysága és az ellipszoid tengelyére vett vetülete;
adott
mellett a gömbi potenciálgödör energianívóit számozza, értéke az
kvantumszámtól független). Észrevéve,
hogy

a nulla nyomú

alapján kapjuk, hogy az

(a

irreducibilis tenzor
mátrixelem arányos

szimbólumok a 106. §tab9. táblázatában találhatók).

Írhatjuk továbbá, hogy
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(az első tagban felhasználtuk a gömb alakú gödör

Schrödinger-egyenletét, a másodikban

pedig egy parciális integrálást végeztünk). A
összefüggésben megadott alakban használva, a következő adódik:

függvény deriváltjára,

a ((28,11))

A radiális integrált az

képletekkel lehet kiszámítani, amelyeket parciális integrálással és a ((33,3))

Schrödinger-egyenlet felhasználásával vezethetünk le. Az
egymást, és a következő végeredmény adódik:

integrálját tartalmazó tagok végül kiejtik

Megjegyezzük, hogy

azaz a multiplett „súlypontja” nem tolódik el.

2. 39. §. A szekuláris egyenlet
Térjünk rá annak az esetnek vizsgálatára, amikor a perturbálatlan

operátor spektruma elfajult. Jelölje

,

,
azokat a sajátfüggvényeket, amelyek egy és ugyanahhoz az
energiaértékhez tartoznak. E
függvények kiválasztása, mint tudjuk, nem egyértelmű – helyettük tetszőleges
számú független lineáris
kombinációjuk is választható (

szint elfajultságának foka). Ez a szabadság azonban megszűnik, ha

az

megköveteljük, hogy a hullámfüggvények

kis perturbációjára csak keveset változzanak. Egyelőre azonban

tételezzük fel, hogy
,
,
önkényesen kiválasztott perturbálatlan sajátfüggvények. Az (előző
értelemben) „jó” nulladrendű függvényeket ezek lineáris kombinációi adják:

Az együtthatók a sajátértékek elsőrendű korrekcióival együtt a következő módon határozhatók meg. Írjuk fel a
((38,4)) egyenletet a
mennyiségekre elegendő a
Ekkor az

,

,

esetekre, első közelítésben
,

,

,

,

-et helyettesítve, míg a
,
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vagyis a

6.13. egyenlet - (39,1)

egyenlet adódik, ahol

és

perturbálatlan energiához tartozóösszes állapot indexének

felveszik az adott

értékét. ((39,1)) homogén lineáris egyenletrendszer a
mennyiségekre, amelynek csak akkor van nullától
különböző megoldása, ha az együtthatók determinánsa eltűnik. Így a

6.14. egyenlet - (39,2)

egyenletet kapjuk, amely
-re -edfokú egyenlet, és amelynek általában számú különböző valós gyöke
lehet. Ezek adják a keresett elsőrendű energiakorrekciók lehetséges értékeit. A ((39,2)) egyenletet szekuláris
egyenletnek nevezik.2 Megjegyezzük, hogy gyökeinek összege a diagonális
,
,
mátrixelemekösszegével egyezik meg [ez éppen
együtthatója az egyenletben].
A ((39,2)) egyenlet gyökeit sorra behelyettesítve a ((39,1)) rendszerbe és azt megoldva, megkapjuk a
együtthatókat, és velük a kiindulási hullámfüggvényeket.
A perturbáció eredményeként a kezdetben elfajult nívó elfajultsága általában megszűnik [ui. a ((39,2)) egyenlet
gyökei általában különbözők]; amint mondani szokás, a perturbáció „feloldja” a degenerációt. Ez a jelenség
lehet teljes és részleges is (az utóbbi esetben a perturbáció hatására kisebb fokú elfajultság marad vissza, mint
kezdetben volt,
).
Valamilyen oknál fogva megtörténhet, hogy az , ,
kölcsönösen degenerált állapotok közötti átmeneti
mátrixelemek mindegyike különösen kicsiny (vagy éppenséggel zérus). Ekkor van értelme annak, hogy az
elsőrendben figyelembe vett
mátrixelemek mellett magasabb rendben figyelembe vegyük a
(
,
,
) mátrixelemeket is, amelyek az eltérő energiájú állapotokba való átmeneteket írják le. Tegyük meg ezt
mátrixelemeit másodrendben véve figyelembe.
A ((38,4)) egyenlet bal oldalán a

esetben helyettesítsük az

megőrizzük a vizsgált közelítésben számolt energiakorrekció számára),
Figyelembe véve, hogy

minden

,

,

kifejezést (az
helyett pedig írjunk

-re, azt kapjuk, hogy

6.15. egyenlet - (39,3)

A ((38,4)) egyenlet a

,

indexekre elsőrendű tagokig kiírva a következő:

amiből

2

A siecle (évszázad) francia szó alapján. Az elnevezés az égi mechanikából ered.
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Ezt a kifejezést ((39,3))-ba helyettesítve kapjuk, hogy

Ez az egyenletrendszer váltja most fel a ((39,1))-et; a zérustól különböző megoldás feltétele újra egy szekuláris
egyenletre vezet, amely ((39,2))-től a

6.16. egyenlet - (39,4)

cserében tér el.

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy kétszeresen elfajult energianívó elsőrendű korrekcióit és a „jó” nulladrendű
hullámfüggvényeket.
Megoldás. A ((39,2)) egyenlet ebben az esetben

alakú (az és
megoldva,

indexek a két tetszőlegesen választott

és

perturbálatlan sajátfüggvényt jelölik). Ezt

ahol bevezéttük a

jelölést. Ezeknek az értékeknek a behelyettesítésével megoldva a ((39,1)) egyenletrendszert, a normált
alakú „jó” hullámfüggvényekre a nulladik közelítésben a

együtthatók adódnak.
2. Vezessük le a sajátfüggvények elsőrendű, az energianívók másodrendű módosulásait megadó képleteket.
Megoldás. Eleve feltesszük, hogy nulladrendben a
függvényeket „jól” választottuk meg.A segítségükkel
kiszámított
mátrix nyilvánvalóan diagonális az ugyanahhoz az elfajult nívórendszerhez tartozó , ,
indexekben, és éppen ezek a
elsőrendű korrekcióit.
Vizsgáljuk a

,

,

diagonális mátrixelemek adják az energiaszint

sajátfüggvény megváltozását az

mellett. Az első közelítésben
egyenletrendszert a
, ,

,

,

,

,

,

kiindulási értékek

,
,
. Írjuk fel a ((38,4)) általános
indexre, az elsőrendű tagokat még kiírva:
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ahonnan

Írjuk fel továbbá a

egyenletet is, abban másodrendű pontosságig elmenve:

(az
szerinti összegezésből az
, ,
értékeket kihagyjuk).
kifejezését behelyettesítve,
-re azt kapjuk, hogy

(ebben a közelítésben a

együttható

elsőrendű korrekciót a

-et, valamint

((39.2.1))

). Az ((39.2.1)) és ((39.2.2)) együtthatók megadják a
hullámfüggvényhez.3

Végezetül a
indexre másodrendű pontossággal felírva a ((38,4)) egyenletet, az energia másodrendű
korrekciójára azt kapjuk, hogy

ami a ((38,10)) összefüggéssel azonos alakú kifejezés.
3. A

kezdeti időpillanatban a rendszer a

állapotban van, amely egy kétszeresen elfajult nívóhoz

tartozik. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy a továbbiakban a rendszer átmenjen a
energiájú állapotba; az átmenetet egy időfüggetlen, állandó perturbáció okozza.

azonos

Megoldás. Írjuk fel a „jó” nulladrendű hullámfüggvényeket:

ahol ,
és ,
két, az 1. feladat ((39.1.2)) összefüggésével meghatározott indexpárt alkot [a rövidség,
kedvéért a
felső indexet az összes mennyiségről elhagytuk].
Megfordítva:

A
és
az
, illetve az
perturbált energiákhoz tartoznak, ahol
és
az 1. feladat
((39.1.1)) képletével megadott korrekciók. Az időbeli stacionárius változást kiírva a következő időfüggő
hullámfüggvényre jutunk:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ((39.2.1)) és ((39.2.2)) mennyiségek kicsinysége (és ezzel együtt a perturbációszámítás vizsgált
módszerének érvényessége) a ((38,9)) feltételeknek az előzőkhöz hasonló, de csak különböző energiájú szintek közötti átmenetekre
korlátozódó teljesülését követeli meg. Az azonos energiájú, elfajult nívók közötti átmeneteket a szekuláris egyenlet révén az ismert
értelemben pontosan vesszük figyelembe.
3
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(ahol
). Végezetül
-t és
-t újra
-gyel és
-vel fejezve ki,
-et a
és
függvények időfüggő lineáris kombinációjával írhatjuk le. A
melletti együttható abszolút értékének négyzete
határozza meg a
átmeneti valószínűséget. A számítás eredményéül az 1. feladat ((39.1.1)) és ( (39.1.2))
képleteinek felhasználásával

adódik. Látható, hogy az átmeneti valószínűség
frekvenciával rezeg. A megfelelő periódusidőhöz
viszonyítva kicsiny időkre a kapcsos zárójelbeli kifejezés és vele a
valószínűség is arányosnak vehető tel:

ezt az összefüggést igen egyszerűen is levezethetjük a következő szakaszban bemutatott módszer alapján [a
((40,4)) egyenlet segítségével].

3. 40. §. Időtől függő perturbációk
Térjünk át az explicit időfüggést mutató perturbációk tanulmányozására. Ez esetben nincs értelme az energiasajátértékek korrekciójáról beszélni, mivel időtől függő Hamilton-operátorok esetében (mint amilyen a
perturbált operátor lesz) az energia nem marad meg, azaz nincsenek stacionárius állapotok. Itt a
hullámfüggvényeknek a perturbálatlan rendszer stacionárius állapotait jellemző hullámfüggvények segítségével
való közelítő kiszámítását tekinthetjük célnak.
Ennek érdekében olyan módszert alkalmazunk, amely megfelel az „állandók variálásának” a lineáris
differenciálegyenletek megoldásánál (P. A. M. Dirac, 1926). Legyenek a
függvények a perturbálatlan
rendszer stacionárius állapotainak hullámfüggvényei (amelyekbe az időfüggést is beleértjük). Ekkor a
perturbálatlan hullámegyenlet tetszőleges megoldását
keressük a perturbált

lineáris kombinációként írhatjuk. Ezután

6.17. egyenlet - (40,1)

egyenlet megoldását a

6.18. egyenlet - (40,2)

alakban, ahol a kifejtési együtthatók most időtől függők lesznek. ( (40,2))-t((40,1))-be helyettesítve és
emlékezve, hogy a

függvények eleget tesznek az

egyenletnek, az

egyenlőséget kapjuk.
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Az egyenlet mindkét oldalát

-gal szorozva, majd integrálva, az

6.19. egyenlet - (40,3)

egyenletrendszer adódik, ahol

a perturbáció megfelelő mátrixeleme a perturbálatlan megoldások bázisán (a hullámfüggvények időfüggését
leválasztottuk, de
explicit időfüggése esetén
is függ az időtől).
Válasszuk perturbálatlan hullámfüggvénynek az
,

,

-edik stacionárius állapot függvényét, aminek ((40,2))-ben az

választás felel meg. Az elsőrendű korrekciók meghatározásához keressük

alakban (az egyenlet jobb oldalán, amely már a

-t

kis mennyiségeket tartalmazza, elegendő

helyettesítést végezni). Ekkor

az

6.20. egyenlet - (40,4)

adódik.
Abból a célból, hogy explicit módon feltüntessük, melyik perturbálatlan hullámfüggvény módosulását keressük,
vezessük be az
együtthatók egy második indexét is, a perturbált megoldást a

alakban írva. A ((40,4)) egyenlet megoldását így a következő alakban írhatjuk fel:

6.21. egyenlet - (40,5)

Ezzel első közelítésben meghatároztuk a hullámfüggvény módosulását.
Vizsgáljuk részletesebben azt a fontos esetet, amikor a perturbáció időben periodikus:

6.22. egyenlet - (40,6)

ahol

és

amiből a

időfüggetlen operátorok. A hermitikusság követelményeértelmében

, azaz a

6.23. egyenlet - (40,7)
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kapcsolat adódik az

és

operátorok között. Ezt az összefüggést kihasználva, a perturbáló mátrixelemeket a

6.24. egyenlet - (40,8)

alakra hozhatjuk. Ezt behelyettesítve ((40,5))-be, majd elvégezve az integrálást, a hullámfüggvény kifejtési
együtthatóira a következő függvényt kapjuk:

6.25. egyenlet - (40,9)

Ezek a kifejezések akkor alkalmazhatók, ha a nevezők egyike sem válik zérussá, 4 azaz ha (adott
minden -ra fennáll, hogy

esetén)

6.26. egyenlet - (40,10)

Az alkalmazások szempontjából hasznos egy tetszőleges
hullámfüggvények segítségével. Az első közelítésben

mennyiség mátrixelemeit meghatározni a perturbált

ahol

Ebbe behelyettesítve a

kifejtést, a ((40,9)) összefüggéssel meghatározott

-kel azonnal megkapjuk a keresett kifejezést:

6.27. egyenlet - (40,11)

Ez az összefüggés akkor alkalmazható, ha egyetlen tagja sem válik túl naggyá, azaz, ha az
,
frekvenciák egyike sincs túlságosan közel -hoz. Az
esetben visszakapjuk a ((38,12)) kifejezést.
Az itt levezetett összes képletben feltételeztük, hogy a perturbálatlan energiaszintek diszkrét nívórendszert
alkotnak. A kapott eredményeket azonban közvetlenül általánosíthatjuk arra az esetre, amikor a spektrumnak
folytonos része is van (amennyiben továbbra is csak a diszkrét nívók és hullámfüggvényeik perturbált alakját
keressük). Ezt egyszerűen úgy tehetjük meg, hogy a diszkrét spektrumrészre vonatkozó összegekhez hozzáadjuk
a folytonos spektrumra vett megfelelő integrálokat. A ((40,9)), ((40,11)) összefüggések érvényességéhez ekkor
az szükséges, hogy az
nevezők ne csak a diszkrét spektrum összes
értékeire, hanem a folytonos
spektrum befutása során is mindvégig nullától különbözők legyenek. Ha, amint ez általában lenni szokott, a
folytonos spektrumrész a diszkrét vonalak fölött helyezkedik el, akkor pl. a ((40,10)) feltételt az

4

Pontosabban szólva a nevezők nem válhatnak olyan kicsinnyé, hogy az

mennyiségek egységnyi nagyságrendűre nőjenek fel.
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6.28. egyenlet - (40,12)

egyenlőtlenséggel kell kiegészíteni, amelyben
szintje.

a folytonos spektrum legalacsonyabban elhelyezkedő

3.1. Feladat
Határozzuk meg a Schrödinger-egyenlet

-edik és

-edik megoldásának megváltozását

[((40,6)) alakú] periodikus perturbáció hatására, ha

, ahol

frekvenciájú

egy kis szám.

Megoldás. Az előző szakaszban kidolgozott módszer itt nem alkalmazható, minthogy a ((40,9))-beli
együttható nagy értéket vesz fel. Ezért újra a pontos ( (40,3)) egyenletből kell kiindulnunk,
-t ((40,8))-ból
véve. A ((40,3)) egyenletek jobb oldalán a legfontosabb tagok nyilvánvalóan azok lesznek, amelyek időfüggését
a kis
frekvencia adja. Az összes többit elhagyva, két egyenletből álló egyenletrendszerre jutunk:

Vezessük be a

imennyiséget, ezzel az

egyenletekre jutunk. Ebből

-et kiküszöbölve,

adódik. Az egyenletek két független megoldásául válasszuk az

és az

függvénypárokat, ahol
valamint bevezettük az

és

állandók (amelyeket a hullámfüggvények normálási feltétele határoz meg),

jelöléseket.
Ily módon a perturbáció hatására a
és
hullámfüggvények az
mennek át, ahol
-et és
-et ((40.1.1))-ből vagy ((40.1.2))-ből választhatjuk.

lineáris kombinációba

Legyen a
kezdőpillanatban a rendszer a
állapotban. A rá következő pillanatokban a rendszer
állapotát az általunk fentebb kiszámított hullámfüggvényeknek olyan lineáris kombinációja írja le, amely
ban

-lal egyezik meg:
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A

-t szorzó tényező abszolút értékének négyzete

Ez adja meg annak valószínűséget, hogy a

pillanatban a rendszert a

egy periodikus függvény, amelynek értékkészlete
Ha

és

állapotban találjuk. Látható, hogy ez

között változik, frekvenciája

.

(pontos rezonancia esetén) a ((40.1.4)) valószínűség az

alakot ölti. Ez a
állapotból a

és

határok között oszcillál; más szavakkal, a rendszer periodikusan átmegy a

állapotba.

4. 41. §. A véges ideig ható perturbációk által
előidézett átmenetek
Tegyük fel, hogy a
perturbáció csak valamely véges időtartamon át hat [amit kifejezhetünk úgy is, hogy a
függvény elég gyorsan lecseng
esetén]. Legyen a perturbáló hatás fellépte előtt (
)a
rendszer az -edik stacionárius állapotban (a diszkrét spektrumban). Egy tetszőleges rá következő pillanatban
állapotát a

hullámfüggvény írja le, ahol első közelítésben

az integrálási határokat ügy választottuk meg, hogy a
tartson.A perturbáció hatásának elmúltával (azaz ha
], és a rendszer a

) az

limeszben az összes
mennyiség nullához
együtthatók véges értékeket vesznek fel [

állapotba kerül, amely újból a perturbálatlan hullámegyenletnek tesz eleget, azonban, a kiindulási
állapottól különbözik. Az általános elvek alapján az
együtthatók határozzák meg annak valószínűségét,
hogy a rendszer a

-adik,

energiájú stacionárius állapotba kerül.

Tehát a perturbáció hatására a rendszer a kezdeti stacionárius állapotból egy tetszőleges másikba mehet át. Az
átmenet valószínűségét a

6.29. egyenlet - (41,2)
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kifejezés adja meg.5
Vizsgáljuk most annak a zavarnak az esetét, amely, ha egyszer fellép, korlátlan hosszú ideig hat (magától
értetődően mindvégig kicsiny marad). Más szavakkal
, ha
, de
, ha
.
A ((41,2)) képlet ez esetben nem alkalmazható közvetlenül, hiszen a benne található integrál ilyenkor divergál.
Ennek a divergenciának azonban nincs fizikai jelentősége, és könnyen megszabadulhatunk tőle. E célból
parciális integrálás után a valószínűségi amplitúdókra a következő írható:

Az első tag az alsó határon eltűnik, a felső határon felvett értéke pedig formailag megegyezik a ((38,8)) kifejtés
együtthatóival (a feleslegesnek tűnő
faktorok jelenlétét az magyarázza, hogy az itt használt
együtthatók a teljes hullámfüggvénynek, a (38)-beli
-k pedig csak az időtől független -nek a kifejtési
együtthatói). Világos tehát, hogy e tag
esetén adódó határértéke a
hullámfüggvénynek a
„konstans rész” hatására történő megváltozását írja le, így nincs köze a más állapotokba való
átmenetekhez.Tehát az átmeneti valószínűséget valójában a második tag abszolút értékének négyzete határozza
meg:

6.30. egyenlet - (41,3)

A kapott kifejezések akkor is érvényesek, ha az átmenet diszkrét

folytonos típusú. Csak annyi a különbség,

hogy ekkor az adott ( -edik) állapotból a
intervallumban elhelyezkedő állapotok valamelyikébe
való átmenet valószínűségét tudjuk kiszámítani (lásd a (38) végét), így a ((41,2)) képletet a

6.31. egyenlet - (41,4)

alakba kell átírnunk.
Ha az
nagyságú idő alatt
lassan változó függvényként kezelhető, akkor a ((41,2)) vagy ((41,3))beli integrál értéke kicsiny lesz. A tetszőlegesen lassú változás határesetében minden energiaváltozással járó
(azaz
nem zérus értékéhez tartozó) átmenet valószínűsége nullához tart. így az alkalmazott perturbáció elég
lassú (adiabatikus) változása esetén a rendszer, amely eredetileg valamely nem elfajult stacionárius állapotban
volt, továbbra is ebben az állapotban marad (lásd még az (53)-t is).
Az ellenkező határesetben, amikor a perturbációt igen gyorsan („hirtelen”) kapcsoljuk be, a

deriváltak

a „bekapcsolás pillanatában” végtelenné válnak. Az integrálban a
szorzatból az ez esetben elég lassan
változó
tényezőt kiemelhetjük az integrálás elé, értékét a bekapcsolás pillanatában véve. Ezután az
integrálás azonnal elvégezhető, és a

Az egységes jelölésmód érdekében a továbbiakban (ha átmeneti valószínűségekről van szó), a kezdeti és a végállapotot
megállapodásszerűen és
indexszel jelöljük. Ezenkívül az átmeneti valószínűségek indexeit
sorrendben írjuk, összhangban a
mátrixelemek indexelésével.
5

144
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. FEJEZET
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS

6.32. egyenlet - (41,5)

kifejezést kapjuk.
A hirtelen perturbációk átmeneti valószínűségeit akkor is ki tudjuk számítani, ha a perturbáció nem tekinthető
kicsinynek.
Legyen a rendszer a kezdeti
Hamilton-operátor
sajátfüggvényeivel leírható állapotok valamelyikében.
Ha a Hamilton-operátor hirtelen változik meg (azaz
nagyságrendjéhez képest rövid idő alatt), akkor a
rendszer hullámfüggvényének „nem sikerül” megváltoznia, és marad az eredeti, a perturbáció előtti.Azonban
ekkor már nem lesz sajátfüggvénye a megváltozott Hamilton-operátornak ( ), azaz megszűnik stacionárius
lenni. A rendszer
átmeneti valószínűségét az új stacionárius állapotok valamelyikébe a kvantumelmélet
általános elvei alapján a
fogják meghatározni:

hullámfüggvénynek az új

sajátfüggvény-bázison számolt kifejtési együtthatói

6.33. egyenlet - (41,6)

Megmutatjuk, hogyan megy át ez az általános képlet a ((41,5))összefüggésbe, ha a
kicsinynek tekinthető. Szorozzuk meg ezért a

megváltozás

egyenleteket rendre
-gal és
-lal, majd a
szerinti integrálás után vonjuk ki egyiket a másikból. A
operátor önadjungált voltát kihasználva, adódik az

egyenlőség. Ha a

zavar kicsiny, akkor első közelítésben

perturbálatlan energiaértékkel, míg a
függvénnyel. Ekkor az

-et helyettesíthetjük a hozzá közel eső

hullámfüggvényt (az egyenlet jobb oldalán) a megfelelő

összefüggést kapjuk, tehát ((41,6)) átmegy a ((41,5)) képletbe.

4.1. Feladatok
1. Alapállapotban levő töltött oszcillátor hirtelen külső homogén elektromos térbe kerül. Határozzuk meg az
oszcillátor gerjesztett állapotaiba való átmenetek valószínűségét.
Megoldás. Az oszcillátor potenciális energiája homogén térben (állandó

erő hatása alatt) a következő:

(ahol
), azaz újra csak egy tiszta harmonikus erőből származó potenciál alakjára hozható (az
egyensúlyi helyzet eltolódik). Így a perturbált oszcillátor stacionárius állapotainak hullámfüggvényei
alakúak lesznek, ahol
a ((23,12))-ben megadott oszcillátor-energiasajátfüggvény, a kezdeti
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állapotot a ((23,13))-beli
segítségével kapjuk, hogy

ahol bevezettük a

adja meg.E függvények és a Hermite-polinomok ((23,11))-beli kifejezése

új változót. Ezt az integrált

-szoros parciális integrálással a

alakra vezethetjük vissza. Így a ((41,6)) képlet alapján a keresett valószínűség

Mint a

sorszám függvénye, ez éppen egy Poisson-eloszlás, amelynek középértéke

A perturbációszámítás alkalmazhatósága arra a tartományra terjed ki, ahol
gerjesztés valószínűsége kicsiny, és
egyenlőség áll fenn.
A nagy

erők esetének (

.

kicsiny, azaz

. Ekkor a

növelésével gyorsan csökken; a legnagyobbra közelítőleg a

) az oszcillátor majdnem biztos gerjesztődése felel meg. Annak valószínűsége,

hogy az oszcillátor alapállapotban marad,

lesz.

2. Egy alapállapotú atommagot hirtelen lökés ér, aminek következtében sebességre tesz szert. A ütközési
idő kicsi az elektronpálya periódusidejéhez, valamint
-hez képest, ahol a mag mérete. Határozzuk meg az
atom gerjesztésének valószínűségét e „megrázkódtatás” hatására (A. B. Migdal 1939).
Megoldás. Térjünk át a
koordináta-rendszerre, amely ütközés után együtt halad a maggal. Minthogy
, a magról feltételezhetjük, hogy az ütközés ideje alatt nem mozdul el, így a
rendszerbeli és az
eredeti
rendszerbeli elektronkoordináták közvetlenül az ütközés után azonosaknak vehetők. A
rendszerbeli eredeti hullámfüggvény tehát

ahol
a mozdulatlan mag hullámfüggvénye alapállapotban; az exponensbeli összegezést a mag összes (
számú) elektronjára ki kell terjeszteni. Ekkor a -adik gerjesztett állapotba történő átmenet valószínűsége
((41,6)) alapján a

kifejezéssel adható meg.
Speciálisan, ha
észrevéve, hogy

, akkor az integrandusban az exponenciálist e paraméter szerint sorbafejthetjük, és
integrálja , a két függvény ortogonalitása miatt a

eredményt kapjuk.
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3. Határozzuk meg a hidrogénatom teljes gerjesztési és ionizációs valószínűségét hirtelen „megrázkódtatás”
során (lásd az előző feladatot).
Megoldás. A keresett valószínűséget az

alakban írhatjuk fel, ahol
annak valószínűsége, hogy az atom alapállapotban marad (
a hidrogénatom alapállapotának hullámfüggvénye, pedig a Bohr-sugár). Az integrált kiszámítva

adódik. A
akkor

határesetben ez a valószínűség mint

-hez fog tartani (

tart nullához, ha viszont

,

).

4. Határozzuk meg, milyen valószínűséggel repül ki egy nagy
rendszámú atom -héjáról egy elektron a
mag -bomlása során. A -részecske sebességét nagynak tekintjük a -elektron sebességéhez képest (A. B.
Migdal, E. L. Feinberg, 1941).
Megoldás. 6 Az adott feltételek között a -részecskének a
-héjon való áthaladási idejét rövidnek lehet
tekinteni az elektron „keringési” periódusához képest, így a mag töltésváltozását pillanatszerűen lejátszódónak
tekinthetjük. Ez esetben a perturbáció szerepét a mag terének
-es megváltozása játssza (
); a
((41,5)) alapján annak a valószínűsége, hogy a
átmenjen a folytonos spektrum

-héj két

energiájú

energiájú7 elektronja közül az egyik
nagyságú intervallumába:

A
mátrixelemet meghatározó integrálban a maghoz közeli tartomány (
) adja a lényeges járulékot,
ahol a folytonos spektrumbeli állapotokra is hidrogénszerű kifejezés használható. Az elektronnak a
végállapotban szükségszerűen (a kezdeti értékkel megegyező)
pálya-impulzusmomentuma van. A „
skálán” normált
és az
függvény (l. (36)), valamint a Matematikai kiegészítés ((f,3)) összefüggése
segítségével azt kapjuk, hogy8

Minthogy

a végeredmény

alakban írható, ahol bevezettük az

A 4. és 5. feladatban atomi egységeket használunk.
Itt és a továbbiakban felhasználjuk a -elektronok állapotának hidrogénszerűségét (lásd (74)).
8
A számolásnál kényelmes Coulomb-egységeket használni, és csak a végeredményt írni át atomi egységekre.
6
7
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jelölést. Az

A

?ggvény a két fizikailag érdekes határesetben a következő módon viselkedik:

-héj ionizációjának teljes valószínűséget úgy kapjuk, hogy a

energiájára. A numerikus számítás eredményeként

-t integráljuk a kirepülő elektron

adódik.

5. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy egy nagy
rendszámú atomból -bomlás során egyidejűleg a
-héjról egy elektron repül ki. Az -rész sebessége kicsiny a -héjon levő elektronéhoz képest, de a magból
való kilépés ideje kicsiny az elektron „keringési” idejével összehasonlítva (A. B. Migdal, 1941; J. Levinger,
1953).
Megoldás. Az -részecske kirepülése után az elektronra ható perturbáció adiabatikus jellegű. Ezért a keresett
jelenséget alapvetően az az időintervallum határozza meg, amely az adiabatikusságot sértő „bekapcsolási
időponthoz” még közeli időpillanatokat tartalmazza; amikor az -részecske a magot elhagyva, a
-pálya
sugarához képest még kis távolságra tartózkodik a magtól. Az atom ionizációjára vezető
perturbáció szerepét
a mag és az -részecske közös terének a tiszta
-es Coulomb-térből való eltérése játssza. A és
atomsúlyú, és
töltésű két részecske dipólusmomentuma, amikor
távolságra vannak egymástól ( a
mag és az -részecske relatív sebessége):

Tehát a mag és az a-részecske közös terének dipólustagja 9

ahol a
elektron

tengelyt a

sebesség irányában vesszük fel. A perturbáció mátrixeleme

mátrixelemével arányos: az

mozgásegyenletének mátrixelemét véve a

összefüggés adódik. Ezután a
következő lesz:

-héj egyik elektronjára a keresett átmeneti valószínűség ((41,2)) alapján a

[az integrál kiszámításához egészítsük ki az integrandust egy
alakú csillapító tényezővel (
), majd az
integrálás elvégzése után vegyük a
határátmenetet]. A
mennyiség mátrixelemének
kiszámításához megjegyezzük, hogy mivel a kezdeti állapotban
volt, a
-nak csak az
-es
végállapot esetén lesz nullától különböző mátrixeleme, mégpedig

és

9

Ha az

tag kicsiny, akkor szükségessé válhat a következő, kvadrupólus tag figyelembevétele is.
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Az
mátrixelemet az
átmeneti valószínűségre

adódik, ahol

és

radiális függvények segítségével számíthatjuk ki. Végeredményben az

-et a 4. feladat megoldásában már definiáltuk.

5. 42. §. Periodikus perturbációk hatására
bekövetkező átmenetek
Más jellegű eredményeket kapunk a folytonos spektrumba történő átmenetekre, ha azok periodikus perturbációk
hatására jönnek létre. Tételezzük fel, hogy a
, kezdőpillanatban a rendszer a diszkrét spektrum -edik
stacionárius állapotában van. A periodikus perturbáció
frekvenciájáról feltesszük, hogy teljesül a

6.34. egyenlet - (42,1)

egyenlőtlenség, ahol

a folytonos spektrum alsó határát adó energiaérték.

A (40)-ban kapott eredményekből eleve világos, hogy azok az

értékek játsszák majd a főszerepet, amelyek

az
„rezonancia”-energia közvetlen közelébe esnek, tehát amelyekre az
különbség kicsiny.
Ez oknál fogva a perturbáló potenciál ( (40,8)) mátrixelemében elegendő csak az első tagra korlátozódni
(amelynek
frekvenciája közel van nullához). Ezt ((40,5))-be téve és integrálva, a kifejtési együtthatóra
azt kapjuk, hogy

6.35. egyenlet - (42,2)

Az alsó határt úgy választottuk meg, hogy
összhangban.

legyen, a kiszabott kezdeti feltételekkel

-kor

abszolút értékének négyzetére az

6.36. egyenlet - (42,3)

kifejezés adódik, amiről látszik, hogy nagy értékekre -vel arányos.
Ennek bizonyítására vegyük figyelembe a következő összefüggést:

6.37. egyenlet - (42,4)

Valóban, ha
szerint

, akkor a határátmenet nullát ad,
-től
-ig integrálva (bevezetve

-ra viszont
, azaz a határérték végtelen.
új integrációs változót) azt kapjuk, hogy
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Tehát a ((42,4)) egyenlőség bal oldalán álló függvény tényleg kielégíti a

-függvényre kirótt követelményeket.

Ennek megfelelően nagy -kre írhatjuk, hogy

egyenlőség segítségével, visszatérve az energiaváltozóra és felhasználva, hogy

vagy a
:

Az
kifejezés a kezdeti állapotból az adott
intervallumban elhelyezkedő állapotokba való
átmenetek valószínűségét adja meg. Így látjuk, hogy ez a valószínűség nagy -re arányos a
óta eltelt
idővel.Az egységnyi idő alatt történő átmenet valószínűsége ezek szerint:10

6.38. egyenlet - (42,5)

Összhangban várakozásunkkal, ez a kifejezés csak azokra az állapotokra különbözik nullától, amelyek energiája
. Ha a folytonos spektrum energiaszintjei nem elfajultak, azaz
egyszerűen az energiával
azonosítható, akkor az egész
állapot-„intervallum” egyetlen nívóra redukálódik, melynek energiája
, és az ebbe az állapotba való átmenet valószínűsége

6.39. egyenlet - (42,6)

Módszertanilag tanulságos a ((42,5)) képlet levezetésének egy másik módja, amelyben a periodikus gerjesztés
nem a diszkrét
időpillanatban „kapcsolódik be”, hanem lassan nő
-től az
exponenciális
törvény szerint
időállandóval, amellyel később nullához tartunk (adiabatikus bekapcsolás). Ennek
megfelelően az

kezdeti feltételt is

-ben kötjük ki. Ekkor a perturbáció mátrixeleme

alakú, és ((42,2)) helyett

6.40. egyenlet - (42,7)

adódik. Ebből

Könnyen belátható, hogy a ((40,8)) vizsgálatakor elhagyott második tagot figyelembe véve olyan kiegészítő kifejezésre jutottunk volna,
amely -vel lévén elosztva,
esetén nullához tart.
10
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Az időegység alatti átmenet valószínűségét a

derivált határozza meg. Mármost fennáll a

6.41. egyenlet - (42,8)

összefüggés, amely ((42,4))-gyel azonos értelemben teljesül. A
kapjuk, hogy

limeszt ennek segítségével elvégezve azt

ami újra csak a ((42,5)) képlet.

6. 43. §. Átmenetek a folytonos spektrumban
A perturbációehnélet legfontosabb alkalmazásainak egyike a folytonos spektrumban az állandó (időtől
független) perturbáció hatására bekövetkező átmenetek valószínűségének kiszámítása. Már említettük, hogy a
folytonos spektrum állapotai gyakorlatilag mindig elfajultak. Meghatározott módon kiválasztva valamely
energiaszinthez a perturbálatlan hullámfüggvényeket, a következő feladat tűzhető ki: tudjuk, hogy a kezdeti
pillanatban a rendszer ezeknek az állapotoknak valamelyikében tartózkodott; határozzuk meg az azonos
energiájú egyéb állapotokba történő átmenet valószínűségét. A kezdeti állapotból a
és
közötti
intervallumban levő állapotokba való átmenetekre közvetlenül alkalmazható a ((42,5)) képlet (
helyettesítéssel és megváltoztatva a jelöléseket):

6.42. egyenlet - (43,1)

Ez a kifejezés, mint az várható, csak
esetén különbözik nullától:állandó perturbációk hatására csak
azonos energiájúállapotok köZött következik be átmenet. Fontos megjegyeznünk, hogy a folytonos spektrumból
valóátmenetekre a
, mennyiség nem tekinthető közvetlenül az átmenet valószínűségének; még csak a
megkívánt
dimenzióval sem rendelkezik. A ((43,1)) kifejezés az időegység alatt bekövetkezőátmenetek
számát adja meg, dimenziója pedig a folytonos spektrumbeli hullámfüggvények normálási módjától függ.11
Számítsuk ki a perturbált hullámfüggvényt, amely a perturbáció kezdetéig a
perturbálatlan
hullámfüggvénnyel egyezik meg.Az előző szakasz végén bemutatott eljárásnak megfelelően a perturbációt az
,
törvény szerint adiabatikusan kapcsoljuk be. A ((42,7)) képlet alapján (a jelöléseket megváltoztatva
és
-t helyettesítve) kapjuk, hogy

6.43. egyenlet - (43,2)

Az itt ismertetett elmélet érvényességi körébe tartozó jelenségek például az ütközések is. Ekkor a rendszer a kezdeti és a végállapotban
szabad részecskék összessége, míg a perturbáció szerepét a köztük ható kölcsönhatás játssza. A hullámfüggvények megfelelő normálásával
a ((43,1)) kifejezés ekkor a folyamat hatáskeresztmetszetét adja (lásd: (126)).
11
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A perturbált hullámfüggvény a következő:

ahol az integrálást a teljes folytonos spektrumra kiterjesztjük.12 Ebbe ((43,2))-t behelyettesítve az adódik, hogy

6.44. egyenlet - (43,3)

A

határátmenetnél az

miközben a pozitív
differenciálja

tényezőt

-gyel helyettesítettük. A

mennyiség nullához tart) meghatározza az
egyik

tényezője

(együtt

a

folytonos

tag (amely

határértékét jelöli,

szerinti integrálás módját, amelynek

spektrumot

jellemző

más

mennyiségek

differenciáljaival). Az
tag nélkül a ((43,3)) kifejezés integrandusának
-nél pólusa volna, amely
miatt az integrál divergálna. Az
tag feltolja ezt a pólust a komplex
-sík felső félsíkjába. A
átmenet végrehajtása után a pólus visszatér a valós tengelyre, de már tudjuk, hogy az integrációs útnak alulról
kell megkerülnie a pólust:

6.45. egyenlet - (43,4)

A ((43,3)) -beli, időtől függő tényező mutatja, hogy a perturbált függvény ugyanolyan energiájú, mint a kezdeti
perturbálatlan függvény. Más szóval a

függvény kielégíti a

egyenletet. Emiatt természetes, hogy

kifejezése pontosan megegyezik ((38,8))-cal.13

A fent bemutatott eljárások a perturbációszámítás első közelítésére vonatkoznak. Könnyű a második közelítés
kiszámítása is. Ehhez
-nek a következő közelítésben érvényes kifejezését kell levezetni, amelyet a (38)
Ha a spektrumnak diszkrét része is van, akkor ebben és a következő képletekben az integrálhoz a diszkrét spektrum állapotaira vett
összeget is hozzá kell adni.
13
Elvonatkoztatva ettől a képlettől, az integrációs út megválasztását arra a követelményre is alapozhatjuk, hogy
aszimptotikus kifejezése
nagy távolságokra csak kifutó hullámot tartalmazzon, befutót ne (lásd: (136)).
12
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módszerével könnyen megtehetünk (miután már ismerjük a „divergens” integrálok értelmezésének módját).
Egyszerű számítással jutunk a

6.46. egyenlet - (43,5)

képlethez.
Ezt a kifejezést ((43,3))-mal összehasonlítva, felírhatjuk a megfelelő eredményt a valószínűségre (pontosabban
az átmenetek számára) is a ((43,1))-gyel mutatott analógiát közvetlenül alkalmazva:

6.47. egyenlet - (43,6)

Megtörténhet, hogy a vizsgált átmenet
((43,6)) kifejezés a

mátrixeleme zérus. Ekkor az első közelítés nem ad járulékot, és a

6.48. egyenlet - (43,7)

alakra egyszerűsödik (az alkalmazásokban az
pont általában nem pólusa az integrandusnak; ekkor a
szerinti integrálás módja közömbös, azt közvetlenül a valós tengelyen lehet elvégezni).
Azokat a állapotokat, amelyekre
és
zérustól különböznek, az
átmenet közbenső állapotainak
szokás nevezni. Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy az átmenet mintegy két lépésben:
és
zajlik
le (magától értetődik azonban, hogy ennek a leírásnak nem szabad szó szerinti értelmet tulajdonítani).
Előfordulhat, hogy az
átmenet nem egy, hanem csak néhány egymást követő közbenső állapoton
keresztül valósulhat meg. A ((43,7)) képlet közvetlenül általánosítható ezekre az esetekre. Igy pl., ha két
közbenső állapotra van szükség, akkor

6.49. egyenlet - (43,8)

érvényes.
Végül a ((43,4)) alakú utakon vett integrálok matematikai értelmének megvilágítására felidézzük az

6.50. egyenlet - (43,9)

összefüggést, ahol az integrálást a valós tengelynek valamely, az pontot tartalmazó szakaszán végezzük el.
Ha az
pontbeli pólust egy ( sugarú) félkörön kerüljük meg, akkor azt kapjuk, hogy az integrál egyenlő
a valós tengelyen az alsó határtól
-ig és
-tól a felső határig vett integrálnakés az integrandus ( vel megszorzott) pólusbeli reziduumának összegével. A
limeszben a valós tengely mentén vett
integrálok a teljes intervallumra főérték értelemben vett integrállá adódnak össze (amit az integráljel eléírt
betűvel jeleztünk), és végeredményben ((43,9))-et kapjuk. Ezt az összefüggést szimbolikusan az
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6.51. egyenlet - (43,10)

alakban is szokás írni. A
főértékét kell venni.

szimbólum azt jelenti, hogy az

függvény integrálása során az integrál

7. 44. §. Az energiára vonatkozó határozatlansági
összefüggés
Tekintsünk két, gyengén kölcsönható részből álló rendszert. Tegyük fel, hogy valamely adott időpillanatban
ismeretes, hogy a két résznek meghatározott energiája van; legyenek e megfelelő energiaértékek
és .
Ezután
idő elteltével mérjük meg újra az energiákat; legyen ennek a mérésnek az eredménye az
és
érték, amely általában különbözhet
-től és
-tól. Határozzuk meg az
mennyiség
legvalószínűbb értékének nagyságrendjét.
Az (
helyettesítéssel alkalmazott) ((42,3)) képlet szerint annak valószínűsége, hogy a rendszer (
alatt) egy időtől függő perturbáció hatására
energiájú állapotból
energiájúba menjen át, arányos a

idő

kifejezéssel. Innen világos, hogy az
mennyiség legvalószínűbb értéke
nagyságrendű. Ezt az
eredményt az általunk vizsgált rendszerre alkalmazva (ahol a perturbációt a két rész közötti kölcsönhatás
jelenti), a következő összefüggésre jutunk:

6.52. egyenlet - (44,1)

Tehát minél rövidebb a
intervallum, annál nagyobb energiaváltozástészlelünk az egymást követő mérések
során. Lényeges, hogy a
mennyiség nagyságrendje a perturbáció nagyságától független.
A ((44,1))összefüggéssel megadott energiaváltozást tetszőlegesen gyenge kölcsönhatás esetén is észleljük. Ez az
eredmény tisztán kvantumos jellegű. Azt mutatja, hogy a kvantummechanikában az energia megmaradását csak
nagyságrendű korrekciók erejéig tudjuk ellenőrizni, ahol
a mérések között eltelt idő.
A ((44,1)) összefüggésről gyakran beszélnek úgy, mint az energia és az idő közötti határozatlansági relációról.
A fenti elemzés alapján azonban fontos hangsúlyozni, hogy tartalma lényegesen különbözik pl. a koordináta és
impulzus mérhetőségére vonatkozó
határozatlansági összefüggés tartalmától. Az utóbbiban ugyanis
és
a részecske impulzusának és koordinátájának egyidőben mért határozatlansága; a közöttük fennálló
kapcsolat azt jelenti, hogy ez a két mennyiség egyidejűleg soha nem vehet fel határozott értéket. Az
és
értékek azonban bármely időpontban tetszőleges pontossággal mérhetők. Az
mennyiség
két, különböző időpontban pontosan megmért
energiaérték különbsége, és semmiképpen sem az energia
értékének adott időpontbeli határozatlansága.
Ha az
energiát valamely vizsgálandó rendszer, az -t viszont a „mérőberendezés” energiájának tekintjük,
akkor úgy fogalmazhatunk, hogy kölcsönhatási energiájuk csak
pontossággal határozható meg. Legyen
és
a megfelelő mennyiségek mérési hibája. Kedvező esetben, amikor ,
pontosan ismertek (
), adódik, hogy

6.53. egyenlet - (44,2)

Ebből az összefüggésből fontos következtetésekre juthatunk az impulzus mérhetőségére vonatkozóan. Egy
részecske (amelyet a rövidség kedvéért elektronnak nevezünk) impulzusának megmérése az elektronnak
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. FEJEZET
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS
valamely más („mérő”-)részecskével való ütközésén alapul; ez utóbbi részecske impulzusát az ütközés előtt és
után pontosan ismertnek tételezzük fe1.14 Ha erre az ütközésre az impulzusmegmaradást alkalmazzuk, három
egyenletet kapunk (egy vektoregyenlet három komponensét) hat ismeretlennel – az elektron ütközés előtti és
utáni impulzusának értékeivel. Az egyen1etek számának növelésére további ütközéseket hajthatunk végre az
elektron és különféle „mérő”-részecskék között, amelyekre felírhatjuk az impulzusmegmaradás
követelményéből adódó egyenleteket. Azonban egyidejűleg az ismeretlenek száma is nő (az elektron ütközések
közötti impulzuskomponenseivel), és könnyű azt is belátni, hogy számuk mindig hárommal fogja meghaladni a
rendelkezésre álló egyenletek számát. Így az elektron impulzusának meghatározására az impulzus megmaradása
mellett az energia ütközésenkénti megmaradását is fel kell használnunk. Ez utóbbit azonban csak
pontossággal lehet alkalmazni, ahol
a vizsgált folyamat kezdete és vége között eltelt időt jelenti.
A további megfontolások leegyszerűsítésére célszerű egy „ideális” gondolatkísérletet végezni, ahol a „mérő”részecske szerepét egy tökéletesen visszaverő síktükör játssza; ez esetben csak egyetlen, a tükörre merőleges
impulzuskomponens szerepel. A részecske
impulzusának meghatározására a megmaradási egyenletek a
következők lesznek:

(
és
az elektron energiája és impulzusa;
,
a tükör ugyanezen adatai, a vesszős és vesszőtlen
mennyiségek rendre az ütközés előtti és utáni adatokat jelentik). A „mérő”-berendezés , , ,
adatait
pontosan ismerteknek tekinthetjük, azaz meghatározásuk hibáját zérusnak vesszük. Ekkor a hibával rendelkező
mennyiségek határozatlanságaira a következők adódnak:

Azonban

ahol

az elektron sebessége (az ütközés előtt), és hasonló módon igaz a

összefüggés is. Így a végső képlet a

6.54. egyenlet - (44,5)

alakot ölti. Az
indexet annak hangsúlyozására írtuk ki a sebesség- és impulzusértékek mellé, hogy ez az
összefüggés minden komponensreérvényes.
Ezt a kapcsolatot kerestük. Látjuk, hogy az elektron impulzusának megmérése (adott
pontossággal)
mindenképpen sebességének megváltozásával jár együtt (és így impulzusa is változik). Ez a megváltozás annál
nagyobb, minél rövidebb ideig tart a mérési folyamat. A sebesség megváltozását tetszőlegesen kicsinnyé
tehetjük a
határesetben, azonban az impulzus ilyen hosszú ideig történő mérésére csak szabad
részecskék esetén van lehetőség. Itt különösen tisztán mutatkozik meg az impulzus rövid időközökben való
ismételt mérésének lehetetlensége, valamint a mérés „kétarcú” természete a kvantummechanika keretei között –
különbséget kell tennünk egy adott mennyiség mért értéke és a mérési folyamat által létrehozott értéke között. 15
A perturbációszámításra alapozott következtetést, amelyre a szakasz elején jutottunk, más szempontból is
tekinthetjük. Vizsgáljunk egy, valamely perturbáció hatására két részecskére bomló rendszert. Legyen ez
utóbbinak valamely energianívója
, amelyet a bomlás lehetőségének teljes figyelmen kívül hagyásával
14
15

Az itt elvégzett elemzés szempontjából lényegtelen, hogy milyen módon szerzünk tudomást a „mérő”-részecske energiájáról.
A ((44,5)) összefüggést csakúgy, mint az energia–idő határozatlansági reláció fizikai tartalmát N. Bohr elemezte először (1928).
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határoztunk meg. Jelöljük -val ennek az állapotnak az „élettartamát”, azaz azt a mennyiséget, amely fordítva
arányos az állapot bomlási valószínűségével. Ekkor a korábbi analízist szór szerint követve az

6.55. egyenlet - (44,6)

összefüggésre jutunk, ahol és a rendszer bomlási termékeinek energiája. A megfigyelő azonban az
összeg alapján következtethet a rendszer energiájára a bomlás előtt. Így látjuk, hogy a fenti összefüggés szerint a
bomlásra képes „kvázistacionárius”állapotú rendszer energiáját csak
nagyságrendű pontossággal lehet
meghatározni. Ezt a mennyiséget a vizsgált energianívó „szélességének” szokták nevezni.

6.56. egyenlet - (44,7)

8. 45. §. A potenciális energia mint perturbáció
Külön vizsgálatot érdemel az a speciális eset, amikor a külső térben mozgó részecske teljes potenciális
energiáját perturbációként lehet tekinteni. A perturbálatlan Schrödinger-egyenlet ekkor a részecske szabad
mozgását írja le:

6.57. egyenlet - (45,1)

és a megoldások síkhullámok. A szabad részecske energiaspektruma folytonos,így a folytonos spektrumbeli
perturbációszámítás egy sajátságos esetévelállunk szemben. A feladat megoldását legcélszerűbb közvetlenül, az
általánosösszefüggésekre való hivatkozás nélkül keresnünk.
A

elsőrendű korrekcióra vonatkozó egyenlet a következő:

6.58. egyenlet - (45,2)

(
a potenciális energia). Ennek az egyenletnek a megoldását az elektrodinamikából közismert „retardált
potenciálok” segítségével a következő alakban írhatjuk fel:16

6.59. egyenlet - (45,3)

Vizsgáljuk meg, milyen feltételeket kell az

potenciálnak kielégítenie ahhoz, hogy perturbációnak

tekinthessük. A perturbációszámítás alkalmazhatósági korlátait a
feltételben foglalhatjuk össze.
Legyen a tér annak a tartományának méretét jellemző szám, ahol a tér észrevehetően különbözik nullától.
Első közelítésként tételezzük fel, hogy a részecske energiája annyira kicsiny, hogy
egynél kisebb vagy
legfeljebb egységnyi nagyságrendű. Ekkor az
tényezőt ((45,3)) integrandusában -gyel helyettesíthetjük a
nagyságrendi becslések szempontjából, és így az egész integrál

nagyságrendű lesz, tehát

, amiből azonnal adódik az
Ez a ((45,2)) egyenlet speciális megoldása, amelyhez a homogén, azaz a ((45,1)) perturbálatlan egyenlet tetszőleges megoldása még
hozzáadható.
16
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6.60. egyenlet - (45,4)

követelmény.
Megjegyezzük, hogy a
kifejezésnek egyszerű szemléletes fizikai jelentés tulajdonítható. Ez annak a
kinetikus energiának a nagyságrendje, amellyel az
oldalú kockába zárt részecske rendelkeznék (mivel a
határozatlansági reláció szerint impulzusa
nagyságrendű lenne).
Speciális esetként vizsgáljuk azt az igen sekély potenciálvölgyet, amelyre a ((45,4)) feltétel teljesül. Könnyen
belátható, hogy ilyen völgyben nem léteznek negatív energia-sajátértékek (R. Peierls, 1929); ezt már a (33)
feladatában beláttuk a gömbszimmetrikus potenciálvölgy speciális esetére.Valóban,
esetén a
perturbálatlan hullámfüggvény egy állandó lesz, amelyet egységnyinek választhatunk:

. Mivel

, világos, hogy a völgybeli mozgás hullámfüggvénye
sehol sem lehet zérus,
márpedig a nullahely nélküli sajátfüggvény az alapállapotnak felel meg; tehát
a részecske legkisebb
lehetséges energiaértéke lesz. Ha a völgy nem elég mély, akkor a részecske csak végtelen mozgást végezhet –
nem tud „befogódni” a völgybe. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy ez az eredmény tisztán kvantumos
jellegű – a klasszikus mechanikában a részecske tetszőleges potenciálvölgyben véges mozgást végezhet.
Fontos még azt is kiemelni, hogy az elmondottak csak háromdimenziós völgy esetére érvényesek. Egy- és
kétdimenziós völgyben (azaz amikor a külső tér csak egy vagy két koordináta függvénye) mindig léteznek
negatív energiájú sajátállapotok (lásd e szakasz feladatát). Ez a tény azzal kapcsolatos, hogy egy- és
kétdimenziós feladatok esetén a perturbációszámítás nem alkalmazható
vagy igen kis
energiájú
mozgásokra.17
Nagy energiák, tehát
esetén az
tényező lényeges szerepet játszik az integrandus nagyságrendjének
becslésében; oszcillációjával lényegesen csökkenti az integrál értékét. A ( (45,3)) megoldást ekkor más alakra
lehet hozni, amelynek megadásához azonban célszerű újra közvetlenül a ((45,2)) egyenletet vizsgálni.
A perturbálatlan mozgás irányát válasszuk tengelynek; ekkor a perturbálatlan hullámfüggvény
alakú (az
állandó szorzótényezőt megállapodásszerűen válasszuk egységnyinek). Keressük a

egyenlet megoldását
alakban, miközben feltételezett nagy értékét szem előtt tartva
csak azokat a tagokat tartjuk meg, amelyek az
-nek legalább egyszeri deriváltját tartalmazzák. Ekkor
következő egyenlet adódik:

-ben
-re a

amiből

6.61. egyenlet - (45,5)

Az integrál nagyságrendjének becslésével
kritériuma ebben az esetben

17

Kétdimenziós esetben

ahol

adódik, így a perturbációszámítás alkalmazhatóságának

-et (mint az a kétdimenziós hullámegyenlet elméletéből ismert) ((45,3))-mal analóg integrállal fejezhetjük ki,

helyett

áll (

az elsőfajú nulladrendű Hankel-függvény),

, a Hankel-függvény és vele az integrál is logaritmikusan divergál. Analóg módon az egydimenziós esetben a
integrálban

áll (ahol

, és

esetén ez a kifejezés

szerint tart a végtelenhez.)
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6.62. egyenlet - (45,6)

(ahol
a részecske sebessége). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a feltétel gyengébb követelményt
jelent ((45,4))-nél. Ezért ha kis energiákon perturbációként lehet kezelni a külső teret, akkor ez mindenképpen
jogosult nagy energiákon is, azonban az állítás fordítottja általában nem igaz. 18
Az itt kifejlesztett perturbációs elmélet alkalmazhatósága Coulomb-térre külön megfontolásokat igényel.
Az
térben nem lehetséges olyan tartományt kijelölni, amelyen kívül -t el lehetne hanyagolni a belül
felvett értékekhez képest. A keresett feltételt tehát úgy kaphatjuk meg, ha ((45,6))-ban az állandó a paraméter
helyére az változót írjuk; így az

6.63. egyenlet - (45,7)

egyenlőtlenségre jutunk. Tehát ha a részecske energiája elég nagy, akkor a Coulomb-teret perturbációként
tekinthetjük.19
Végezetül levezetjük azt az összefüggést, amely lehetővé teszi egy, az
potenciális energiát mindenütt
lényegesen meghaladó
energiájú részecske közelítő hullámfüggvényének meghatározását (e mellett
semmiféle egyéb feltétel fennállását nem követeljük meg). Első közelítésben a hullámfüggvény ugyanúgy függ
a koordinátáktól, mint szabad mozgásnál (amelynek irányát itt is az tengellyel választjuk azonosnak). Ennek
megfelelően
-t
alakban keressük, ahol
az
-hez képest lassan változó függvénye a
koordinátáknak (azt azonban nem állíthatjuk, hogy értéke közel lenne -hez). Behelyettesítve a Schrödingeregyenletbe, -re a

6.64. egyenlet - (45,8)

egyenletet kapjuk, ahonnan

6.65. egyenlet - (45,9)

Ez a keresett kifejezés. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a képlet túlságosan nagy távolságokra nem
alkalmazható. Ugyanis a ((45,8)) egyenletben elhagytuk a
tagot, amely
-nek második deriváltjait
tartalmazza. A
derivált
-szel együtt nagy távolságokra nullához tart. A transzverzális
koordináták ( és ) szerinti deriváltak ugyanakkor nem tűnnek el, így csak az
feltétel teljesülésekor
jogos elhanyagolásuk.

8.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a sekély egydimenziós potenciálvölgy energiaszintjeit; feltesszük, hogy a ((45,4)) feltétel
kielégül.
Megoldás. Tételezzük fel (amint azt az eredmény majd igazolja is), hogy

. Ekkor a

Egydimenziós esetre a perturbációszámítás alkalmazhatóságanak feltételét tetszőleges
értékekre a ((45,6)) egyenlőtlenség adja.
A ((45,4)) feltételnek háromdimenziós esetre történt levezetése ekkor nem érvényes (lásd az előző lábjegyzetet).
18

Vegyük figyelembe, hogy a ((45,5)) integrál az
tér esetében nagy
értékekre logaritmikusan divergál. Így a
perturbációszámítás segítségével kapott hullámfüggvény ilyenkor az tengely körüli szűk kúpban nem alkalmazható.
19
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Schrödinger-egyenlet jobb oldalán a völgy tartományában
korlátozása nélkül egységnyi állandónak vehetjük. Így -re a

elhanyagolható, továbbá

-t az általánosság

egyenlet adódik.
Integráljuk az egyenletet

szerint a

határok között, ahol

).
integráljának konvergenciáját kihasználva, az integrálást
tartományra kiterjeszthetjük:

A völgytől távol a hullámfüggvény

(

a völgy szélessége,
-től

-ig a teljes

alakú. Ezt ((45.1.1))-be helyettesítve a

egyenlet adódik, amelyet a

alakban is írhatunk. Látjuk, hogy feltételezésünkkel összhangban a nívó energiájának nagysága másodrendűen
kicsiny mennyiség, a völgy mélysége viszont csak elsőrendű.
2. Határozzuk meg a sekély kétdimenziós

potenciálvölgyben kialakuló szintek energiáját, feltéve, hogy az

integrál konvergál ( a poláris távolságkoordináta).
Megoldás. Ugyanúgy járva el, mint az előző feladatban, a völgy tartományában a következő egyenletet kapjuk:

Ezt

és

között

szerint integrálva (

), adódik, hogy

A völgytől távol az egyenlet a kétdimenziós szabad mozgás egyenletébe megy át:
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amelynek (a végtelenben nullához tartó) megoldása

alakú. Változójának kis értékelte

aszimptotikusan vezető tagja arányos
-rel. Ezt figyelembe véve
a völgyben kiszámított logaritmikus deriváltját egyenlővé tesszük, ami az

-ra

-nek a völgyön kívül és

egyenletet adja. Ebből

adódik. Látható, hogy az energiaszint értéke a völgy mélységéhez képest exponenciálisan kicsiny mennyiség.

160
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet - VII. fejezet A
KVÁZIKLASSZIKUS ESET
1. 46. §. A hullámfüggvény a kváziklasszikus esetben
Ha a részecskék de Broglie-hullámhosszai kicsik az adott feladatot jellemző,
mérethez képest, a rendszer jó
közelítésben a klasszikus leírásnak megfelelően viselkedik. (Ez analóg azzal a helyzettel, ahogyan a
hullámoptika átmegy a geometriaiba, amikor a hullámhossz nullához tart.)
Ebben a fejezetben részletesebben megvizsgáljuk a kváziklasszikusrendszerek tulajdonságait. E célból a

Schrödinger-egyenletbe helyettesítsük be formálisan a

7.1. egyenlet - (46,1)

kifejezést. A

függvényre a

7.2. egyenlet - (46,2)

egyenlet adódik. Annak megfelelően, hogy a rendszer a tulajdonságait tekintve majdnem klasszikus,
hatványai szerint haladó következő sor alakjában fogjuk keresni:

-t a

7.3. egyenlet - (46,3)

Kezdjük a legegyszerűbb esettel – egy részecske egydimenziós mozgásával.A ( (46,2)) egyenlet ekkor az

7.4. egyenlet - (46,4)

alakot ölti (ahol a vessző az
Első közelítésben

szerinti differenciálás jele).

, és a

-t tartalmazó tag elhagyható:

Ebből azt kapjuk, hogy

Az integrál alatti kifejezés nem más, mint a részecske
klasszikus impulzusa a koordináta függvényében
kifejezve. A
függvény számára a előjelű gyököt választva, a megoldás a következő alakban írható:
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7.5. egyenlet - (46,5)

amit a hullámfüggvény ((6,1)) határfüggvényével összhangban vártunk is.1
A ((46,4)) egyenletben tett elhanyagolás csak akkor jogos, ha az egyenlet bal oldalának második tagja kicsiny az
elsőhöz képest, azaz fennáll a

, vagy a

egyenlőtlenség. Első közelítésben a ((46,5)) szerint

, így a kapott feltételt

7.6. egyenlet - (46,6)

alakban írhatjuk, ahol
, és
a részecske de Broglie-hullámhossza, amelyet a
klasszikus impulzusfüggvénnyel fejeztünk ki.Így megkaptuk a kváziklasszikus jelleg mennyiségi jellemzését – a
részecske hullámhossza nem változhat jelentősen vele azonos nagyságrendű távolságokon. A közelítés nem
alkalmazható azokban a tartományokban, ahol ez a feltétel nem teljesül.
A ((46,6)) feltételt más alakban is írhatjuk, felhasználva a

egyenlőséget, ahol
követelményt az

a külső térben mozgó részecskére ható erő. Az

bevezetésével a

7.7. egyenlet - (46,7)

alakban kapjuk. Ebből látszik, hogy a kváziklasszikus közelítés túl kis impulzusú részecskére nem
alkalmazható. Speciálisan, nyilvánvaló az alkalmazhatatlanság a fordulópontok közelében, azaz azoknál a
pontoknál, amelyekben a klasszikus mechanika alapján a részecske megállna, majd ellenkező irányban kezdene
el mozogni. E pontokat a
, azaz az
egyenletek határozzák meg. Ha
, a de Brogliehullámhossz végtelenhez tart, és így világos, hogy semmiféleképpen nem tekinthető kicsinynek.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy a ( (46,6)) vagy a ((46,7)) feltétel önmagában kevés lehet a kváziklasszikus
közelítés érvényességéhez. A helyzet az, hogy ezeket a ((46,4)) differenciálegyenlet különböző tagjainak
becslésével kaptuk, és az elhagyott tag magasabb deriváltat tartalmaz. Ugyanakkor voltaképpen a sorfejtés
minden egyes tagjának kicsinységét kell megkövetelnünk, amit az elhagyott tag kicsinysége nem feltétlenül
biztosít. Így, ha
megoldásában olyan tag fordul elő, amely közelítőleg lineárisan függ az koordinátától,
akkor a második derivált kicsinysége nem lehet akadálya annak, hogy a megmaradt tag nagy értéket vegyen fel.
Ilyen helyzet áll elő általában, amikor a tér olyan távolságokra terjed ki, amelyek nagyok a tér észrevehető
változását jellemző
hosszúsághoz képest [lásd alább a ((46,11)) képlethez fűzött megjegyzést]. Ekkor a
kváziklasszikus közelítés nem alkalmas a hullámfüggvény nagy távolságokon mutatott viselkedésének nyomon
követésére.

Mint ismeretes,
a hatás időfüggetlen részét adja. A teljes
azért hiányzik, mert az időfüggetlen
hullámfüggvényt vizsgáljuk.
1

mechanikai hatásra
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Térjünk át a ((46,3)) kifejtés következő tagjának kiszámítására. A
((46,4))-ből a

-ban elsőfokú tagokat összeválogatva,

egyenletet kapjuk, amelyből

adódik. Integrálva:

7.8. egyenlet - (46,8)

(az integrálási állandót elhagyjuk).
A ((46,1)) és ((46,3)) kifejezésekbe behelyettesítve a kapott eredményeket, a következő alakú hullámfüggvényre
jutunk:

7.9. egyenlet - (46,9)

Az

tényező megjelenését a hullámfüggvényben egyszerűen értelmezhetjük. A részecske tartózkodásának

valószínűségét az
intervallumban a
mennyiség adja meg, ami
-vel arányos. Ezt el is várjuk
a „kváziklasszikus” részecskére, mivel a klasszikus mozgás során a részecske által a
intervallumban töltött
idő fordítottan arányos a részecske sebességével (impulzusával).
A tér „klasszikusan elérhetetlen” tartományaiban, ahol
,a
függvény tisztán képzetes lesz, azaz
az exponenciális mennyiségek kitevői valósakká válnak. E tartományokban a hullámfüggvényt

7.10. egyenlet - (46,10)

alakban írhatjuk. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a kváziklasszikus közelítés pontossága miatt
értelmetlen az exponenciálisan kicsiny tagok megtartása az exponenciálisan nagyok „hátterén”, így ((46,10))
mindkét tagjának egyidejű figyelembevétele ebben az értelemben nincs megengedve.
Bár a hullámfüggvény magasabb rendben kicsiny tagjainak használata általában nem szükséges, megadjuk még
a ((46,3)) kifejtés következő tagját is, és ezzel kapcsolatban néhány megjegyzést teszünk a kváziklasszikus
közelítés pontosságára vonatkozóan.
A ((46,4))-ben a

nagyságrendű tagok a

egyenletet adják, amelyből [

és

helyére ((46,5))-öt és ((46,8))-at behelyettesítve] kapjuk, hogy

Integrálva (miközben az első tagban parciális integrálást hajtunk végre), és bevezetve az
adódik, hogy
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A vizsgált közelítésben a hullámfüggvény a

vagy a

7.11. egyenlet - (46,11)

alakot ölti. Az exponenciális kifejezés melletti tényezőben a képzetes tagok megjelenése a hullámfüggvény
fázisának módosulását is jelenti (tehát a kitevőben az
megjelennek). A korrekció -sal arányos, azaz
nagyságrendű.

integrál mellett további járulékok is

A ((46,11))-beli szögletes zárójelben a második és harmadik tagnak kicsinynek kell lennie az egységhez képest.
Az elsőre vonatkozóan ez a feltétel a ((46,7))-tel egyezik meg, a második esetében azonban csak akkor kapjuk
((46,7))-et, ha
elég gyorsan tart nullához az
nagyságrendű távolságokra.

2. 47. §. Határfeltételek a kváziklasszikus esetben
Legyen az
pont klasszikus fordulópont [
], és legyen
minden
pontban, azaz az
ponttól jobbra levő összes pont klasszikusan elérhetetlen. A hullámfüggvény ebben a tartományban lecseng.
Ha elég távol vagyunk az ponttól, akkor

7.12. egyenlet - (47,1)

alakú lesz, amely ((46,10)) első tagjának felel meg. A fordulóponttól balra a Schrödinger-egyenlet ((46,9))
kváziklasszikus megoldásainak egy valós kombinációjaként adódik a hullámfüggvény:

7.13. egyenlet - (47,2)

Az itt fellépő együtthatók meghatározásához a hullámfüggvénynek a pozitív
értékekről [ahol a ((47,1))
képlet érvényes] a negatív
értékekre való áttérés során mutatott megváltozását kell vizsgálnunk. Eközben
azonban át kell lépnünk a fordulópontot, ahol a Schrödinger-egyenlet pontos megoldását kell használnunk,
mivel a kváziklasszikus közelítés nem alkalmazható. Kis
esetén

7.14. egyenlet - (47,3)

azaz más szavakkal, ebben a tartományban állandó erőtér hatására történő mozgással van dolgunk. E feladat
Schrödinger-egyenletének pontos megoldását a( 24)-ban adtuk meg. Így a ( (47,1))és ((47,2)) együtthatók
kapcsolatát a fordulópont két oldalán érvényes pontos megoldás ((24,5))és ((24,6)) aszimptotikus
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kifejezéseinekösszehasonlításából kaphatjuk meg. Ennek során figyelembe kell venni, hogy((47,3))-ból
következik, azaz az

integrál megegyezik a ((24,5)) exponenciális tényezőjének kitevőjében, illetve a ((24,6)) szinusz
argumentumában található kifejezéssel. Ezekben a megfontolásokban lényeges, hogy a ((47,3)) kifejtés és a
kváziklasszikus viselkedés érvényességi tartományai részlegesen átfedik egymást; ha a mozgás majdnem a tér
teljes tartományában kváziklasszikus (amint ezt feltételezzük), akkor
-nak léteznek olyan kis értékei,
amelyekre a ((47,3)) sorfejtés megengedett, de amelyek ugyanakkor olyan nagyok, hogy a kváziklasszikusság
feltételei teljesülnek, és a ((24,5)), ((24,6)) aszimptotikus alakok alkalmazhatók.2
Módszertanilag tanulságosabb az a másik eljárás, amely teljesen elkerüli a pontos megoldás használatát. Ennél a
-et formálisan a komplex változó függvényének tekintjük, és a pozitív
értékekről a negatívakra
úgy térünk át, hogy az analitikus folytatás útja távol essék az
ponttól, és így formálisan a
kváziklasszikusság feltétele a teljes úton fennálljon (A. Zwaan, 1929). Ennek során újból
olyan értékeit
tekinthetjük, amelyekre a ((47,3)) kifejtés is érvényes, és így a ((47,1)) függvény a

7.15. egyenlet - (47,4)

alakot ölti.
Először vizsgáljuk meg, hogyan változik ez a függvény, miközben az
pontot (a
megkerüljük az komplex változó felső félsíkjában. Ezen a félkörön igaz, hogy

sugarú) félkörön

fázisszög és
között változik). Ekkor a ((47,4))-beli exponenciális tényező kitevője először (
esetén) abszolút értékben nő, majd csökken, és -hez tart. Az átmenet végén a kitevő tisztán
képzetes lesz:
(ahol a

Ugyanakkor az exponenciális kifejezés melletti tényező ( (47,4))-ben a körbejárás eredményeként

adódik. Így a ((47,4)) függvény átmegy a ((47,2)) második tagjába, a

együtthatóval.

Annak a ténynek, hogy a felső félsíkban körbehaladva, ((47,2))-ben csak a
együtthatót tudtuk meghatározni,
egyszerű a magyarázata. Ha ugyanazon a félkörön ellenkező irányban (balról jobbra) végighaladva vizsgáljuk
((47,2)) megváltozását, akkor észrevehetjük, hogy a körbejárás kezdetén az első tag igen gyorsan,
exponenciálisan kicsinnyé válik a másodikhoz képest. Minthogy a kváziklasszikus közelítés nem teszi lehetővé

2

Valóban a ((47,3)) kifejtés

esetén érvényes, ahol

((46,7)) feltétele megköveteli, hogy
fordulóponttól távoli (

az

tér változását jellemző távolság. A kváziklasszikus viselkedés

fennálljon. A két feltétel összeegyeztethető, mivel a mozgásnak a

) kváziklasszikus jellege azt jelenti, hogy
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exponenciálisan kicsiny tagok észrevételét
„elvesztésének” a körbejárás során.
meghatározásához a komplex

-ben a nagy alapvető tag mellett, ez az oka ((47,2)) első tagja

alsó félsíkban kell jobbról balra körbehaladni. A fentihez hasonlóan

láthatjuk be, hogy a ((47,4)) függvény a ((47,2)) első tagjába megy át, együtthatója pedig
Ily módon az

esetén érvényes ((47,1)) hullámfüggvénynek

.

-ra a

hullámfüggvény felel meg. Az így nyert megfeleltetési szabályt olyan alakban is írhatjuk, amely független attól,
hogy a fordulópont melyik oldalán helyezkedik el a klasszikusan elérhetetlen tartomány:

(H. A. Kramers, 1926).
Még egyszer hangsúlyozzuk azt a levezetésből nyilvánvaló tényt, hogy a kapott szabály egy meghatározott
határfeltétellel kapcsolatos, amelyet a fordulópont egyik oldalán róttunk ki. Ebben az értelemben a szabályt csak
határozott irányban szabad alkalmazni. Nevezetesen ((47,5))-öt azzal a feltétellel kaptuk, hogy
a
klasszikusan elérhetetlen tartományban, és csak ez utóbbiból a klasszikusan elérhető tartományra való áttérés
során alkalmazható [erre utal ( (47,5))-ben a nyíl is].3
Ha a klasszikusan elérhető tartományt (az
pontban) végtelen magas „fal” határolja, akkor
-ra
a határfeltétel (l. (18)). Ekkor a kváziklasszikus közelítést egészen a potenciálfalig lehet alkalmazni, és
így a hullámfüggvényre

7.16. egyenlet - (47,6)

adódik.

3. 48. §. A Bohr–Sommerfeld-féle kvantálási feltétel
A diszkrét spektrumhoz tartozó állapotok az
állapotsorszám nagy értékeire kváziklasszikusak. Ez a szám
ugyanis meghatározza a sajátfüggvény nullahelyeinek számát (l. (21)). A szomszédos nullahelyek közötti
távolság viszont nagyságrendileg megegyezik a de Broglie-hullámhosszal. Nagy esetén ez a távolság kicsi,
tehát a mozgás tartományának méreteihez képest a hullámhossz kicsivé válik.
Vezessük le az energiaszinteket meghatározó feltételt kváziklasszikus esetben. E célból vizsgáljuk egy részecske
véges, egydimenziós mozgását egy potenciálvölgyben; legyen a klasszikusan elérhető tartomány
,
amelyet tehát két fordulópont határol.4
A ((47,5)) szabály szerint az

pontbeli határfeltétel a tőle jobbra levő tartományban a

Az ellenkező irányú átmenet a tekintetben veszti el értelmét, hogy ( (47,5)) jobb oldalán a hullámfüggvénynek már kis változása is a bal
oldalon exponenciálisan növekvő tag megjelenését eredményezi.
3

4

A klasszikus mechanika szerint a részecske egy ilyen potenciálvölgyben periodikus mozgást végez
a részecske sebessége).
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7.17. egyenlet - (48,1)

hullámfüggvényre vezet.
A szabályt az

ponttól balra levő tartományra alkalmazva, ugyanezt a függvényt a

alakban kapjuk. Ahhoz, hogy a két kifejezés a teljes tartományban megegyezzék, az szükséges, hogy fázisaik
összege (ami állandó) egész számú többszöröse legyen:

[ekkor

]. Ebből az

7.18. egyenlet - (48,2)

egyenlőség adódik, ahol az
integrált a részecske klasszikus mozgásának teljes periódusára
kell venni. Ez a feltétel határozza meg a részecske stacionárius állapotait kváziklasszikus határesetben. A kapott
szabály a„régi” kvantumelmélet Bohr–Sommerfeld-féle kvantálási szabályának felel meg.
Könnyen beláthatjuk, hogy az szám a hullámfüggvény nullahelyeinek számával egyezik meg, és így éppen a
stacionárius állapot sorszámát adja. Valóban, a ((48,1)) hullámfüggvény fázisa az
pontbeli
értékekről az
pontig
-re nő fel, azaz a cosinusfüggvény ebben az intervallumban -szer vált
előjelet (a
intervallumon kívül a hullámfüggvény monoton csökken, így véges távolságra nem lesz
nullahelye).5
A fentebb mondottak szerint a kváziklasszikus esetben az szám nagy. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ((48,2))ben mellett az
megtartása mégis jogos: a fázis következő korrekciójának figyelembevétele ((48,2)) jobb
oldalán csak
nagyságrendű, az egység mellett elhanyagolható tagok megjelenésére vezetne (l. a
megjegyzést a (46) végén).6
A hullámfüggvény normálására elegendő csak a
intervallumban integrálni
-et, minthogy azon
kívül
exponenciálisan lecseng. Mivel a ((48,1)) cosinusfüggvény argumentuma gyorsan változik, a
cosinusfüggvény négyzetét egy periódusra vett középértékével, azaz
-del helyettesíthetjük, amiből az

Szigorúan véve, a nullahelyek számolását a hullámfüggvénynek a fordulópontok közelében felvett pontos alakját figyelembe véve kellene
végezni. Ez a vizsgálat megerősíti a fenti érv alapján kapott eredményt.
6
Bizonyos esetekben az
energiaszinteknek a Schrödinger-egyenletből számított pontos kifejezése olyan, hogy
esetben is
megőrzi -től való függésének alakját. Ilyen esetre nyújt példát a Coulomb-térbeli mozgás vagy a harmonikus oszcillátor problémája.
Természetes, hogy ezekben az esetekben a ((48,2)) kvantálási szabály, amely nagy -re érvényes, a pontos
függvényt adja.
5
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követelmény adódik, ahol
kváziklasszikus hullámfüggvény

a klasszikus periodikus mozgás frekvenciája. Tehát a normált

7.19. egyenlet - (48,3)

Ne feledjük el, hogy az
különböző lesz.

frekvencia az energia függvénye, és így a különböző energiaszintekre általában

A ((48,2)) összefüggést másképpen is értelmezhetjük. A
integrál a részecske klasszikus fázistérbeli
pályája által bezárt terület. Ezt a területet
nagyságú cellákra osztva, cellát kapunk. De éppen azoknak
a kvantumállapotoknak a száma, amelyek energiája nem haladja meg az
sorszámmal jellemzett állapot
energiáját (amely a vizsgált fázistérbeli pályának felel meg). Így azt mondhatjuk, hogy kváziklasszikus
közelítésben minden kvantumállapotnak a fázistérben egy
területű cella felel meg. Más szóval, a fázistér
nagyságú tartományához rendelhető állapotok száma:

7.20. egyenlet - (48,4)

Ha az impulzus helyett beVezetjük a
hullámszámot, akkor ez a szám
. Amint azt vártuk is,
ez a kifejezés megegyezik a hullámtér sajátrezgéseinek számával (l. II. (52)). A ((48,2)) kvantálási szabályból
kiindulva, általánosan elemezhetjük az energiaspektrum nívóinak eloszlását. Legyen
két szomszédos nívó
közötti távolság, tehát olyan szintek távolsága, amelyeknek a kvantumszáma egységnyi értékkel különbözik.
Mivel (nagy -re)
kis mennyiség a nívó energiájához viszonyítva, ((48,2)) alapján a

egyenletre jutunk. Azonban

, tehát

Ebből

7.21. egyenlet - (48,5)

adódik, azaz két szomszédos szint távolsága

lesz.

Az állapotok olyan sorozatára, amelyen az
kvantumszám változása kicsiny magának -nek az értékéhez
képest, az
frekvenciákat közelítően azonosnak vehetjük. Így arra a szabályszerűségre jutunk, hogy a
spektrum kváziklasszikus részének kis szakaszain a nívókat egyenlő
távolságúaknak lehet tekinteni. Ezt az
eredményt eleve várni lehetett, mivel a kváziklasszikus esetben a különböző energiaszintek közötti
átmenetekhez tartozó frekvenciáknak a klasszikus
frekvencia egész számú többszöröseinek kell lenniük.
Érdekes megvizsgálni, hogy mibe mennek át klasszikus határesetben egy fizikai mennyiség mátrixelemei.
Kiindulásként vegyük figyelembe, hogy egy kvantumállapotban vett
várható értéknek e mennyiség
klasszikus értékébe kell átmennie, ha az állapot a vizsgált határátmenetben meghatározott pályájú mozgáshoz
tart. Ilyen állapotot a közeli energiájú stacionárius állapotok hullámfüggvényeiből összeállított hullámcsomag ír
le (l. (6)). Ennek az állapotnak a hullámfüggvénye
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alakú, ahol az
együtthatók csak az
kvantumszám értékeinek olyan
intervallumában különböznek
lényegesen nullától, amelyre
; az kvantumszámot stacionárius állapot kváziklasszikus jellegének
megfelelően nagynak tekintjük. Az mennyiség várható értéke ebben az állapotban

vagy az

és

szerinti összegezésről

[((48,5)) alapján

és

szerintire áttérve:

írható].

Az
mátrixelemek értékei a kváziklasszikus tartományban gyorsan csökkennek az
növekedésével, miközben magának az
számnak lassan változó függvényei (adott
figyelembe véve, írhatjuk a következő közelítő kifejezést:

különbség
esetén). Ezt

ahol bevezettük az

jelölést;

az

szám

tartománybeli középértéke. De

, tehát

A kapott eredmény alakja egy szokásos Fourier-soréval egyezik meg. Minthogy határátmenetben egybeesik
az
klasszikus mennyiséggel, arra az eredményre jutunk, hogy az
mennyiségek határátmenetben az
függvény Fourier-sorának
együtthatójába mennek át.
Hasonlóképpen, a folytonos spektrum állapotai közötti átmeneti mátrixelemek az
együtthatófüggvényeibe mennek át. Ehhez a folytonos spektrum hullámfüggvényeit a
-függvényére kell normálni.

Fourier-integráljának
-sal elosztott energia

Az itt bemutatott eredményeket közvetlenül általánosíthatjuk több szabadsági fokú, véges mozgást végző
rendszerekre, amelyekre a (klasszikus) mechanikai feladatot a Hamilton–Jacobi-eljárás változóinak teljes
szétválasztásával lehet megoldani (ún. feltételesen periodikus mozgások) (l. I. (52)-t). A változók szétválasztása
után minden egyes szabadsági fokra a feladat egydimenzióssá redukálódik, és így a megfelelő kvantálási
feltételek a következők lesznek:

7.22. egyenlet - (48,6)

ahol az integrált a általános koordináta egy periódusára kell venni, a
amely az adott szabadsági fokra vonatkozó határfeltételtől függ. 7

Így centrális erőtérben való mozgás esetén
a radiális kvantumszám). Az utolsó egyenlőség abból adódik, hogy
amelynek lehetséges értékei
-mel egyenlőek.

pedig egységnyi nagyságrendű szám,

7

éppen az impulzusmomentum
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Egy tetszőleges (nem feltételesen periodikus) mozgást végző rendszerre sokdimenziós esetben a kvantálási
feltételek megfogalmazása mélyebb megfontolásokat igényel.8 A fázistérbeli „cellák” fogalmát azonban
(kváziklasszikus közelítésben) mindig lehet alkalmazni. Ez világos annak a fenti megjegyzésnek az alapján,
hogy ez a hullámtér adott, véges térfogatbeli sajátrezgéseinek számával kapcsolható össze. Egy szabadsági
fokú rendszer általános esetében a fázistér egy térfogatelemére

7.23. egyenlet - (48,7)

kvantumállapot jut.9

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg (közelítően) az
potenciálú térben a kváziklasszikus közelítés feltételeinek megfelelően
mozgó részecske diszkrét energiaszintjeinek számát.
Megoldás. A
állapotok száma

Adott

impulzustartomány és a

térfogat által meghatározott fázistérfogatba jutó

esetén a részecske (klasszikus) impulzusa az

Behelyettesítve a

feltételnek tesz eleget.

értéket, a diszkrét spektrum állapotainak száma

ahol az integrálás a térnek arra a tartományára terjed ki, amelyben
száma végtelen), ha
az
függvény szerint csökken
eredményeivel.
2. Számítsuk ki ugyanezt gömbszimmetrikus

. Ez az integrál divergál (az állapotok
esetén, összhangban a (18)

erőtér esetére (V. L. Pokrovszkij).

Megoldás. Centrális erőtér esetében az állapotok száma az impulzusmomentum iránya szerinti elfajulás miatt
nem esik egybe az energiaszintek számával. A keresett számot azzal a megjegyzéssel kaphatjuk meg, hogy az
adott
impulzusmomentumú energiaszintek száma megegyezik az
térben végzett egydimenziós mozgás (nemelfajult) szintjeinek számával. A
-re és
száma

energiákra a

potenciálú
impulzus maximális értékét adott

kifejezés adja. Tehát az állapotok (azaz az energiaszintek)

Ezután a diszkrét nívók számát
szerinti integrálással kapjuk meg (ami az
helyettesíti kváziklasszikus esetben). A végeredmény:

8

szerinti összegezést

Lásd: J. B. Keller, Annals of Physics 4, 180 (1958).

Speciálisan, egyetlen részecskére
azoknak az állapotoknak a számát adja, amelyek egységnyi térfogatban
impulzusintervallumban helyezkednek el. Ez magyarázza a síkhullám ((15,8))-beli normálásához fűződő kétféle értelmezésnek a II. fejezet
15. számú lábjegyzetében említett megjegyzését.
9
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4. 49. §. Kváziklasszikus mozgás gömbszimmetrikus
erőtérben
Centrális erőtérben való mozgás során, mint tudjuk, a részecske hullámfüggvénye felbontható szögfüggő és
radiális részre. Vizsgáljuk először az előbbit.
A hullámfüggvénynek (az
kvantumszám által meghatározott) -függése annyira egyszerű, hogy közelítő
függvényalak levezetése fel sem merül. Ami a
polárszögtől való függést illeti, az általános szabálynak
megfelelően akkor lesz kváziklasszikus, ha a neki megfelelő
kvantumszám nagy (a feltétel pontosabb
megfogalmazását alább adjuk meg).
A szögfüggő rész kváziklasszikus kifejezését itt csak a mágneses kvantumszám gyakorlati alkalmazásokban
legfontosabb (
) értéke10 esetében fogjuk vizsgálni. Ez a függvény állandó együttható erejéig a
Legendre-polinomokkal egyezik meg [l. ((28,8))], és kielégíti a

7.24. egyenlet - (49,1)

egyenletet. A

7.25. egyenlet - (49,2)

helyettesítéssel a

7.26. egyenlet - (49,3)

egyenletre jutunk, amely
egyenlethez hasonló.

első deriváltját nem tartalmazza, alakja pedig az egydimenziós Schrödinger-

A ((49,3)) egyenletben a „de Broglie-hullámhossz” szerepét a

kifejezés játssza.A
differenciálhányados kicsiny voltának feltétele [l. ((46,6))] a következő
egyenlőtlenséggel egyenértékű:

7.27. egyenlet - (49,4)

(ezek a szögfüggő rész kváziklasszikus viselkedésének feltételei). Nagy -ekre ezek majdnem a teljes
intervallumban teljesülnek, leszámítva a és értékekhez közeli tartományokat.
Ha a ((49,4)) feltételek teljesülnek, ( (49,3))-ban a szögletes zárójelben a második tag elhagyható az első mellett,
és a
10

Az ellenkező

eset a vizsgált batáresetben a
ami

esetén,

síkban fekvő klasszikus pályán végzett mozgásnak felel meg. Ugyanis
leszámítva, mindenütt nullához tart (vele együtt
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egyenlet adódik. Ennek megoldása a következő:

7.28. egyenlet - (49,5)

(

és

állandók).
helyettesítést lehet elvégezni. Ekkor

Ha
, akkor ((49,1))-ben a
közelítve, a

-et

-tel

egyenlet adódik, amelynek a nulladrendű Bessel-függvény a megoldása, tehát

7.29. egyenlet - (49,6)

Az állandó együtthatót a
feltétel alapján választhattuk egységnyinek.
((49,6))-beli közelítő
kifejezése a
szögekre érvényes. Speciálisan, érvényes lesz az
tartományba eső szögek
esetén is, ahol meg kell egyezzék a ( (49,5)) kifejezéssel, amely mindig igaz, ha
. Ha
, akkor a
Bessel-függvényt a nagy argumentumoknak megfelelő aszimptotikus kifejezésével helyettesíthetjük:

(az együtthatóban
,

-et elhanyagoltuk).Ezt ((49,5))-tel összehasonlítva az adódik, hogy

mellett az

következő, a kváziklasszikus határesetben alkalmazható kifejezését

. Ezzel

nyerjük:11

7.30. egyenlet - (49,7)

7.31. egyenlet - (49,8)

adódik.
Térjünk át a radiális hullámfüggvény vizsgálatára. A (32)-ban megmutattuk, hogy a

11

Felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy az
változócserénél

tényező

-lel szorzódik, amint az a

függvény az

-re változtatásával kapunk éppen olyan kifejezést, amely a
függvényre egzaktul igaz.
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potenciállal felírt egydimenziós Schrödinger-egyenlettel megegyező alakú egyenletet elégít ki. Így
alkalmazhatjuk a korábbi fejezetekben kapott eredményeket,
-et téve a potenciális energia helyébe.
Legegyszerűbb az
eset. Ilyenkor nincs centrifugális energia, és ha az
potenciáltér kielégíti a ((46,6))
szükséges feltételt, akkor a radiális hullámfüggvény a teljes térben kváziklasszikusan fog viselkedni.
-ban
, tehát a
kváziklasszikus függvény a ((47,6)) összefüggésekkel határozható meg.
Ha
, akkor a centrifugális energiára is ki kell róni a ((46,6)) feltételt. Kis -ek tartományában, ahol a
centrifugális energia a teljes energia nagyságrendjébe esik, a hullámhosszra
érvényes, így a
((46,6)) feltételből
adódik. Tehát, ha nem elég nagy, a kis -ek tartományában a centrifugális energia
elrontja a kváziklasszikus jelleget. Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a
kváziklasszikus
hullámfüggvény fázisát helyesen kapjuk meg, ha az egydimenziós mozgás képletei alapján számítjuk ki, az
potenciálban az

együtthatót

-tel helyettesítve:12

7.32. egyenlet - (49,9)

A kváziklasszikus közelítés alkalmazhatóságának kérdése az
Coulomb-tér esetében külön
megfontolást igényel. A mozgás tartományából az az intervallum leglényegesebb, ahol
, azaz
. Ebben a tartományban a kvázi-klasszikusság feltétele egyszerűen az, hogy a
hullámhossz kicsiny legyen a tartomány
méretéhez képest; innen

7.33. egyenlet - (49,10)

vagyis az energia abszolút értékének az első Bohr-pálya energiájánál sokkal kisebbnek kell lennie. A ((49,10))
feltételt

7.34. egyenlet - (49,11)

alakban is írhatjuk, ahol
a részecske sebessége. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a feltétel
inverze a perturbációszámításnak a Coulomb-térre való alkalmazhatóságát biztosító((45,7)) követelménynek.
A kis távolságok tartománya (
) taszító Coulomb-terekben teljesen érdektelen, mivel ha
,a
kváziklasszikus hullámfüggvények exponenciálisan lecsengenek. Vonzó potenciálnál kis -ekre a részecske
behatolhat az
tartományba, így ekkor meg kell vizsgálnunk a kváziklasszikus közelítés
alkalmazhatósági határait. Az általános ((46,7)) feltételt használva, és abban az

helyettesítéseket végezve, végeredményben arra a következtetésre jutunk, hogy a kváziklasszikus közelítés
érvényességi határait az

Így a szabad mozgás legegyszerűbb esetében (
) a ((48,1)) összefüggésből
amint azt várjuk, megegyezik a ((33,12)) függvény fázisával.
12

((49,9))-beli alakjával kiszámított fázis nagy
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7.35. egyenlet - (49,12)

feltétel adja. Tehát a kváziklasszikus közelítés az első Bohr-sugárhoz képest nagy távolságokra lesz
alkalmazható.

4.1. Feladat
Határozzuk meg a hullámfüggvény viselkedését az origó közelében, ha
szerint válik szingulárissá.

-ra a potenciál

(

)

Megoldás. Elég kis -ekre a hullámhossz közelítőleg:

így

azaz a kvázíklasszikusság feltétele teljesül. Vonzó erőtérben

, ha

körüli tartomány klasszikusan elérhető, és a radiális hullámfüggvény

Taszító térben a kis r-ek tartománya klasszikusan elérhetetlen. Ekkor
exponenciálisan eltűnik. Az exponenciális függés együtthatóját elhagyva,

. Ebben az esetben az origó
-ként viselkedik, ahonnan

-ra a hullámfüggvény

jellegű viselkedést kapunk.

5. 50. §. Áthaladás potenciálfalon
Vizsgáljuk egy részecske mozgását a (13) ábrán látható potenciálgát jelenlétében, amelyre az jellemző, hogy
egy szakaszon az
potenciális energia meghaladja a részecske
teljes energiáját. A klasszikus mechanika
szerint a gát áthatolhatatlan, a kvantummechanika szerint viszont a részecske nullától különböző véges
valószínűséggel áthatolhat a gáton; ez az úgynevezett alagútjelenség.13 Ha az
tér kielégíti a
kváziklasszikusság feltételeit, az áthatolási együtthatót teljes általánosságban kiszámíthatjuk. Megjegyezzük,
hogy ezek a feltételek megkövetelik, hogy a gát széles legyen, így kváziklasszikus esetben az áthatolási tényező
mindig kicsiny lesz.
Abból a célból, hogy a további számításokat ne kelljen megszakítanunk, előzetesen oldjuk meg a következő
feladatot. Legyen a kváziklasszikus hullámfüggvény alakja az
fordulóponttól jobbra [ahol
]
haladó hullám jellegű:

7.36. egyenlet - (50,1)

13

A (25) 2. feladatában vizsgáltunk ilyen jellegű példát.
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Határozzuk meg
(47)-ban, a komplex

-re azt a hullámfüggvényt, amely ehhez az állapothoz tartozik. Ezt ugyanúgy, mint a
síkbeli analitikus folytatás módszerével végezzük el.

Az ((50,1)) függvényt az

helyettesítéssel

13. ábra.
alakban írjuk, és az analitikus folytatást a felső félsíkbeli félkörön jobbról balra végezzük el:

a
fázis és
között változik. Az analitikus folytatás során a
tekintve csökken, majd növekszik, végül a

függvény először abszolút értékét

alakot ölti. Így a következő megfeleltetésre jutunk:14

7.37. egyenlet - (50,2)
A
függvény abszolút értéke először nő, majd csökken, ha jobbról balra az alsó félsíkban végezzük az analitikus folytatást. Végül a
bal oldali féltengelyen (
) exponenciálisan kicsiny mennyiséggé válik, amelyet az ((50,2)) exponenciálisan nagy háttér mellett nem
jogos megtartani. A körüljárásnak azon a szakaszán, ahol
exponenciálisan nagy, a kváziklasszikus közelítés pontatlansága miatt
elvész az az exponenciálisan kicsiny járulék, amely
esetén exponenciálisan naggyá válna.
14
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Hangsúlyozzuk, hogy ez a szabály meghatározott alakot (jobbra haladó hullámot) tételez fel a klasszikusan
megengedett tartományban a hullámfüggvényre, és csak az utóbbiról a klasszikusan nem megengedett
tartományra valóáttéréskor alkalmazható.
Térjünk most vissza a potenciálgáton való áthaladás áthatolási tényezőjének kiszámítására. Érkezzék a részecske
az tartományból balról jobbra haladva a gáthoz. Ekkor a gát mögötti
tartományban csak a gáton áthaladó
hullám lesz jelen, amely jobbra halad. E tartományban a hullámfüggvényt

7.38. egyenlet - (50,3)

alakban írjuk, ahol
a részecske sebessége,
a hullám áramsűrűsége. A potenciálgát belsejében (a
tartományban) a hullámfüggvényt az ((50,2)) szabály alapján adjuk meg:

7.39. egyenlet - (50,4)

Végül a ((47,5)) szabályt alkalmazva a potenciálgát elótti

tartományra, azt kapjuk, hogy ott

Ha ebben a függvényben elvégezzük a

helyettesítést, kapjuk, hogy

7.40. egyenlet - (50,5)

Az első tag (amely
esetén a
síkhullámba megy át) írja le a gátra beeső, a második pedig a
visszavert hullámot. A választott normálás a beeső hullámban egységnyi részecskeáramnak felel meg, így a
mennyiség, amely az áthaladt hullám fluxusát adja, megegyezik a potenciálgáton valóáthatolás keresett
együtthatójával. Hangsúlyozzuk, hogy ez a képlet csak akkor alkalmazható, ha az exponenciális tényező
kitevője nagy, azaz
maga kicshiy.15

exponenciális kicsinysége magyarázza azt a tényt, hogy a beeső és a visszavert hullám amplitúdója az
köztük levő exponenciálisan kicsiny különbség eltűnik a kváziklasszikus közelítésben.
15
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Az előbbiek során feltettük, hogy az
erőtér a gát mentén mindenütt kielégíti a kváziklasszikusság feltételét
(kivéve a fordulópontok közvetlen környezetét). Valójában azonban gyakran akad dolgunk olyan
potenciálokkal, amelyeknek a görbéje az egyik oldalon olyan meredeken megy, hogy a kváziklasszikus közelítés
nem alkalmazható. Ekkor az alapvető exponenciális szorzótényező -ben ugyanaz marad, mint ((50,5))-ben,
de az exponenciális előtti tényező [( (50,5)) esetén egységnyi] megváltozik. Kiszámításához elvileg pontosan
ismerni kell a hullámfüggvényt a nemkváziklasszikus tartományban, és azzal összhangban kell meghatározni a
kváziklasszikus hullámfüggvényt a gát belsejében.

5.1. Feladatok
1. Határozzuk meg az áthatolási együtthatót a (14) ábrán látható potenciálgátra:

14. ábra.
Megoldás. Közvetlen számítással jutunk a

eredményre.
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2. Határozzuk meg egy (nulla impulzusmomentumú) részecske kijutási valószínűségét az
,
gömbszimmetrikus potenciálvölgyből (15. ábra). 16

,

;

15. ábra.
Megoldás. A centrális erőtérbeli mozgást egydimenziősra lehet visszavezetni, így a fentebb kapott képleteket
közvetlenül alkalmazhatjuk, és az adódik, hogy

Az integrált kiszámítva kapjuk a végső alakot:

Az

határesetben ez átmegy a

Ezt a feladatot elsőként G. A. Gamow (1928), R. W. Gurney és E. U. Condon (1929) vizsgálták a radioaktív
kapcsolatban.
16
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kifejezésbe. A kapott eredmény akkor alkalmazható, ha a kitevő nagy, azaz
várjuk is, megegyezik a kváziklasszikusság Coulomb-térbeli ((49,11)) feltételével.

. Ez a feltétel, mint

3. Az
erőtér két szimmetrikusan elhelyezkedő potenciálvölgyből áll (16. ábra,
és
tartomány).
Ezeket gát választja el. Ha a gát átlátszatlan lenne a részecske számára, akkor az egyes völgyekben azonos
energiaszintek alakulnának ki, amelyek a részecske egyik vagy másik völgybeli mozgásának felelnének meg.
Az átmenet lehetősége az azonos nívók két közeli szintre való felhasadására vezet, és az ezeknek megfelelő
állapotokban a részecske egyidejűleg mozog mindkét völgyben. Határozzuk meg a felhasadást (feltéve, hogy az
erőtér kváziklasszikus).
Megoldás. Az
térhez tartozó Schrödinger-egyenletnek a gáton való áthaladás valószínűségét figyelmen
kívül hagyó közelítő megoldását olyan
kváziklasszikus hullámfüggvény segítségével

16. ábra.
építjük fel, amely a részecske egyik völgyben végzett (valamilyen
energiájú) mozgását írja le. Ez a
hullámfüggvény a vizsgált völgy (pl.
) mindkét oldalán exponenciálisan csillapodik. A
hullámfüggvényt úgy normáljuk, hogy négyzetének az völgyre vett integrálja egységnyi legyen. A két völgy
közötti alagútjelenség kis valószínűségét figyelembe véve, az
szint
és
nívókra hasad fel. Az e
szintekhez tartozó helyes nulladrendű hullámfüggvények
és
szimmetrikus és antiszimmetrikus
kombinációjaként adódnak:

179
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. fejezet A
KVÁZIKLASSZIKUS ESET
Az tartományban
elhanyagolhatóan kicsiny lesz
-hez képest, míg a
tartományban fordított
a helyzet. Az ((50.3.1))-beli függvények normáját négyzetüknek az és
tartományon vett integrálját -nek
véve definiáljuk.
Írjuk fel a Schrödinger-egyenletet

Az elsőt szorozzuk
eredményt

-tól

-ra és

-re:

-gyel, a másodikat

-lal, majd a két egyenletet egymásból kivonva, integráljuk az

-ig. Figyelembe véve, hogy

-nál

és

, valamint hogy

azt kapjuk az energiafelhasadásra, hogy

Hasonló eljárással adódik az

különbség is, amely ettől csak előjelben különbözik, így

A ((47,1)) összefüggés alapján a ((48,3))-beli

. Ezzel a végső eredmény:

ahol

(

az

együtthatót használva:

energiához tartozó fordulópont, l. 16. ábra).

4. Határozzuk meg a

áthaladási együttható pontos alakját (nem tételezve fel, hogy kicsiny) az

parabolikus potencuiálgát esetében (E. C. Kemble, 1935).17
Megoldás. A mozgás

és

tetszőleges értékére kváziklasszikus lesz elég nagy

távolságokra, ahol

és a Schrödinger-egyenlet aszimptotikus megoldása:

itt a következő jelöléseket vezettük be:

Ennek a feladatnak a megoldását tetszőleges olyan
négyzetesen függ -től.
17

potenciál csúcsához közeli áthaladásra lehet alkalmazni, amely maximuma körül
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Bennünket az a megoldás érdekel, amely
hullámot tartalmazza. Ezért a

-ben csak a gáton áthaladt, azaz a balról jobbra terjedő

választással élünk.
A ((50.4.2)) első tagja a beeső, a második a visszavert hullámot írja le (a terjedési irányt a növekvő fázis iránya
adja meg). Az
és
közötti kapcsolatot abból kiindulva állapíthatjuk meg, hogy
aszimptotikus
kifejezésének a
komplex változó origótól távoli minden értékére érvényesnek kell lennie. Vizsgáljuk az
((50.4.1)) függvény változását, ha körbemegyünk a felső félsíkon egy nagy
sugarú félkörön:

ahol
és
között változik. Az analitikus folytatás eredményeként az ((50.4.1)) függvény a ((50.4.2))
második tagjába megy át az

együtthatóval. A
szakaszon, ahol az
abszolút érték exponenciálisan nagy, elvész
az az exponenciálisan kicsiny tag, amely ((50.4.2)) első tagját adná.18
A részecskeszám-megmaradás miatt a ((50.4.2))-ben választott normálás esetén

A ((50.4.3)) és ((50.4.4)) összefüggésekből kapjuk meg a

együttható keresett értékét

Az összefüggés minden
-re igaz. Ha az energia negatív, és abszolút értéke nagy,
összhangban az ((50,5)) képlettel. Ha
, akkor az

adódik,

kifejezés adja meg a gát fölötti visszaverődés együtthatóját.

6. 51. §. Kváziklasszikus mátrixelemek kiszámítása
Ha valamely fizikai mennyiség mátrixelemeit közvetlenül a kváziklasszikus hullámfüggvényekkel kívánjuk
kiszámolni, súlyos akadályokba ütközünk. Tegyük fel, hogy azoknak az állapotoknak az energiái, amelyek
között a mátrixelemet ki akarjuk számítani, nincsenek közel egymáshoz, és így a mátrixelem nem egyszerűen az
mennyiség megfelelő Fourier-komponense ((48)). A problémák azzal kapcsolatosak, hogy a hullámfüggvény
(nagy képzetes kitevőjű) exponenciális jellege miatt az integrandus gyorsan oszcilláló mennyiség.
Egydimenziós esetet vizsgálunk valamely
térben, és az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy az
fizikai mennyiség operátora egyszerűen csak
függvénye. Legyenek
és
valamely
és
energiaértékekhez tartozó hullámfüggvények (
, l. 17. ábra); feltesszük, hogy
és
valós. Ekkor az
18

Az alsó félsíkban végzett analitikus folytatás nem lenne alkalmas

bal széléhez csatlakozik [ahol

-t ((50.4.2)) adja meg] az

meghatározására, mivel a (
tag

) szakaszon, amely az út

összehasonlítva, exponenciálisan kicsiny.
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7.41. egyenlet - (51,1)

17. ábra.
integrált kell kiszámítanunk. A
hullámfüggvény az
közel, ((47,5)) alapján a következő alakú:

fordulópont két oldalán, ahhoz nem közvetlen

7.42. egyenlet - (51,2)

Hasonló a helyzet

-vel (az

-es indexet

-re változtatva).

Az ((51,1)) integrált a hullámfüggvénynek ezzel az aszimptotikus alakjával kiszámítva, rossz végeredményt
kapnánk. A helyzet az, hogy amint később látni fogjuk, ez az integrál exponenciálisan kicsiny mennyiség,
ugyanakkor az integrandus maga nem kicsiny. Így ez utóbbinak viszonylag kicsiny változása is általában az
integrál nagyságrendi megváltozásához vezet. Ezt a problémát a következőképpen kerülhetjük meg.
Állítsuk elő a
függvényt
alakban, a cosinust (az
összegére felbontva. Az ((50,2)) összefüggés alapján
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7.43. egyenlet - (51,3)

A

függvény

komplex konjugáltja lesz:

.

Az ((51,1)) integrál két, egymáshoz szintén komplex konjugált tagra bontható fel
következőkben kiszámítjuk. Előzetesen megjegyezzük, hogy az

, ezeket a

integrál konvergens. Ugyanis, bár a
függvény az
tartományban exponenciálisan nő, a
függvény
az
tartományban exponenciálisan csillapodik (ugyanakkor az
tartományban mindenütt
, tehát a csillapodás gyorsabb).
Az koordinátát komplex változóként tekintjük, és a valós tengelyről az integrációs utat a felső félsíkba
helyezzük át. Ha
pozitív képzetes növekményt kap, a
függvényben (az
tartományban) egy
növekvő tag jelenik meg, de
egyidejűleg gyorsabban csökkenővé válik, mivel az
. Így az integrandus csökkenni fog.
Az eltolt integrációs út már nem megy át az

,

tartományban

pontokon, amelyek közelében a kváziklasszikus

közelítés nem alkalmazható. Ily módon a teljes úton használhatjuk
érvényes aszimptotikus kifejezéseket. Ezek a következők:

-re és

-re a felső félsíkban rájuk

7.44. egyenlet - (51,4)

ahol a gyökök úgy vannak definiálva, hogy a valós tengelyen az

tartományban pozitívak.

Az

integrál integrálási útját célszerű úgy deformálni, hogy az exponenciális szorzó a lehető legkisebb legyen. Az
exponens csak az
pontokban rendelkezik szélsőértékkel (
esetén deriváltja másutt sehol
sem válik nullává). Ezért az egyetlen kikötés az útvonal felső félsíkbeli deformációjára az, hogy elkerülje

183
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. fejezet A
KVÁZIKLASSZIKUS ESET

18. ábra.
szinguláris pontjait. A lineáris differenciálegyenletek általános elméletévelösszhangban ezek egybeesnek
szinguláris helyeivel. Az integrációsút konkrét alakja az
tér konkrét alakjától függ. Így, ha az
függvénynek a felső félsíkban egyetlen szinguláris pontja van (
-ban), akkor a (18) ábrán láthatóútvonal
választható az integrál elvégzésére. Az integrálban a fő járulékot a szinguláris hely közvetlen környezete adja,
így a keresett
mátrixelem lényegében a következő exponenciálisan kicsiny mennyiséggel lesz
arányos (L. D. Landau, 1932):19

7.45. egyenlet - (51,6)

Az integrál alsó határaként választhatjuk a klasszikusan elérhető tartomány bármelyik Montját; a konkrét
választás nyilván nem befolyásolja az integrálok képzetes részét. Ha az
függvénynek több szinguláris
pontja van a felső félsíkban, akkor -ként ((51,6))-ban azt kell választani, amelyre az exponens abszolút értéke
a legkisebb.20
A centrális erőtérben mozgó részecske kváziklasszikus mátrixelemeit azonos módszerrel számítjuk ki. Azonban
-nek itt az effektív potenciális energiát kell tekinteni (a potenciális és a centrifugális energia összegét), és
ez különböző értékeire más és más lesz. Az itt bemutatott módszer további alkalmazását tekintve, a két
állapot effektív potenciális energiáját
-rel és
-rel fogjuk jelölni. Ekkor az ((51,5)) kifejezésben az
exponenciális mennyiség kitevője nemcsak
és
szinguláris pontjaiban válik stacionáriussá, hanem
ott is, ahol

Az ((51,5)), ( (51,6)) összefüggések levezetése során a hullámfüggvényeket aszimptotikus alakjukkal helyettesítettük. Ez jogos, mivel a
(18) ábrán bemutatott útvonalon vett integrál nagyságrendjét az integrandus nagyságrendje határozza meg, és így ez utóbbi viszonylag
kicsiny megváltozása nem befolyásolja lényegesen az integrál értékét.
20
Feltettük, hogy az
függvény maga nem szinguláris.
19
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7.46. egyenlet - (51,7)

Ezért az

7.47. egyenlet - (51,8)

képletben a szóba jövő értékek között nemcsak
egyenlet gyökeit is figyelembe kell venni.

és

szinguláris pontjait, hanem az ((51,7))

A centrális erőtér esete abban is különbözik az egydimenzióstól, hogy ((51,1))-ben a
tól (és nem
-től)
-ig kell végezni:

szerinti integrálást

-

E szempontból két esetet kell megkülönböztetni. Ha az integrandus -nek páros függvénye, akkor az integrálás
formálisan kiterjeszthető a
tartományra, és így semmiben sem különbözik az előzőtől. Ez az eset
akkor áll elő, ha
és
-nek páros függvénye [
]. Ekkor a
és
21
hullámfüggvények vagy párosak, vagy páratlanok (l. (21)), és ha az
függvény szintén páros vagy
páratlan, akkor a
szorzat páros lehet.
Ha az integrandus nem páros [ami mindig fennáll, ha
nem páros], akkor az integrálási út kezdete nem
mozdítható ki az
pontból, és így a versengő
értékek közé ((51,8))-ban az
értéket is fel kell
venni.

6.1. Feladatok
1. Számítsuk ki a kváziklasszikus mátrixelemeket (az exponenciális tényezőre korlátozódva) az
térben.
Megoldás.
csak
élhetünk. Az integrálást
Ezért először a
Az eredmény

-re lesz végtelen nagy. Ennek alapján ((51,6))-ban az
-ig ki lehet terjeszteni. Mindkét integrál külön-külön divergál a
intervallumban számoljuk ki őket, és azután vesszük az

és

itt
tekinthető.
2. Ugyanez az

a részecske

Coulomb-térre

választással
határon.
limeszt.

-beli sebességei, ahol a mozgás szabadnak

pályamomentumú állapotok közötti átmenetre.

Megoldás. Az
függvény egyetlen szinguláris pontja az
pont. A megfelelő integrált az (50) 2.
feladatában kiszámítottuk. Az ((51,8)) képlet alapján végeredményben

21

Páros

esetén az

radiális rész páros (páratlan), ha

páros (páratlan), amint ez kis

).
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adódik.

7. 52. §. Átmeneti valószínűség a kváziklasszikus
esetben
A potenciálgáton való áthaladás a klasszikus mechanika szerint meg nem engedett folyamatok egyik példája.
Kváziklasszikus határesetben e folyamatok valószínűsége exponenciálisan kicsiny. Az exponens a
következőképpen határozható meg.
A rendszer egyik állapotából egy másikba való átmenetet vizsgálva, megoldjuk a megfelelő klasszikus
mozgásegyenleteket, így megkapjuk az „átmenet pályáit”, amelyek komplexek, minthogy az átmenet
klasszikusan lehetetlen. Speciálisan komplexnek adódik az a
pont is, ahol a formális átmenet lényegében
megtörténik. E pont helyzetét a klasszikus megmaradási tételek határozzák meg. Továbblépve kiszámítjuk a
rendszer mozgásának
hatásfüggvényét, valamely
ponttól a
átmeneti pontig az
első állapotban, majd -tól a végső
pontig a másodikban. A keresett valószínűséget ekkor a

7.48. egyenlet - (52,1)

kifejezés adja.
Ha az átmeneti pont helyzete nincs egyértelműen meghatározva, akkor a lehetséges pontok közül azt kell
választanunk, amelyre az ((52,1)) kifejezésben a kitevő a legkisebb abszolút értékű [ugyanakkor magától
értetődően e mennyiségnek elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy az ((52,1)) egyáltalán alkalmazható
legyen].22
Az ((52,1)) összefüggés összhangban van a kváziklasszikus mátrixelemek kiszámítására az előző szakaszban
kapott eredményekkel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az átmeneti valószínűségben az exponenciális kifejezés
együtthatóját helytelen lenne a megfelelő kváziklasszikus mátrixelem abszolút értékének négyzetét képezve
kiszámítani.
A komplex klasszikus trajektóriák((52,1))-re alapozott módszere általános érvényű, amely tetszőleges
szabadsági fokszámú rendszerekben lejátszódó átmenetekre alkalmazható (L. D. Landau, 1932). Ha az átmeneti
pont valós, de a klasszikusan elérhetetlen tartományban fekszik, akkor (a legegyszerűbb egydimenziós mozgás
esetében) az ((52,1)) képlet megegyezik a potenciálgáton való áthaladás ((50,5)) kifejezésével.

7.1. Visszaverődés potenciálgát fölött
Alkalmazzuk az ((52,1))-et arra az egydimenziós feladatra, amikor a gát magasságát meghaladó energiájú
részecske a gátról visszaverődik. Ebben az esetben -on az
komplex „megállási pontot” kell értenünk, ahol
a részecske mozgását ellenkező irányúvá változtatja;
tehát az
egyenlet komplex gyöke.
Megmutatjuk, hogyan lehet ebben az esetben kiszámítani a visszaverődési tényezőt, mégpedig az eddigieknél
nagyobb pontossággal: kiszámítjuk az exponenciális kifejezés együtthatóját is.
Ismét (csakúgy mint az (50)-ban) megfeleltetést kell találnunk a hullámfüggvénynek a gáttól messze jobbra
(áthaladt hullám) és mesze balra (beeső visszavert hullám) mutatott viselkedése között. Ezt a ( 47) és (50)ban alkalmazott módszerrel analóg módon tehetjük meg, a
hullámfüggvényt a komplex
változó
függvényének tekintve.
Az áthaladt hullámot írjuk

Ha a rendszer potenciális energiájának magának is vannak szinguláris pontjai, akkor e pontokat is figyelembe kell venni
kiválasztásánál.
22
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alakban (ahol
tetszőleges pont a valós tengelyen), és vizsgáljuk viselkedését, miközben a felső félsíkban et az
fordulópontot (elég nagy távolságra) körülvevő
útvonalon mozgatjuk (19. ábra).A szóban forgó út
végső szakaszának (messze balra) annyira távol kell lennie, hogy a beeső hullám közelítő (kváziklasszikus)
hullámfüggvényének hibája kisebb legyen a keresett
kis mennyiségnél. Az
pont megkerülése a
gyök előjelének megváltozásához vezet, és a valós tengelyre viszatérve a
függvény a balra
haladó
hullámba megy át, azaz a visszavert részecske hullámfüggvényébe. 23 Mivel a beeső és áthaladó
hullám amplitúdóját

19. ábra.
gyakorlatilag egyenlőnek lehet tekinteni, a keresett
hullámok abszolútérték-négyzeteinek hányadosa adja:

visszaverődési együtthatót egyszerűen a

és

7.49. egyenlet - (52,2)

Miután ezt az összefüggést megkaptuk, a kitevőben tetszőlegesen deformálhatjuk az integrációs utat. Ha a 19.
ábrán látható
útvonalba visszük át, akkor az
kétszerese lesz, ésígy

integrál az

intervallumra vett integrálnak

7.50. egyenlet - (52,3)

23

Az

pont alatt átmenő úton történő analitikus folytatás (pl. egyszerűen a valós tengely mentén haladva) a beeső hullámba viszi át
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adódik; mivel
valós a teljes valós tengelyen,
megválasztása lényegtelen. Felhívjak a figyelmet arra a
tényre, hogy az exponenciális mellett ((52,3))-ban a szorzótényező egy (V. L. Pokrovszkij, Sz. K. Szavvinih, F.
R. Ulinyics, 1958).24
Amint már rámutattunk,
lehetséges értékei közül azt kell kiválasztani, amelyikre az ((52,3)) kitevője a
legkisebb abszolút értéket veszi fel (de ennek az értéknek is elég nagynak kell lennie az egységhez
képest).25Hallgatólagosan azt is feltesszük, hogy ha az
függvénynek szinguláris pontjai vannak a felső
félsíkban, akkor e pontokat választva, a
integrál értéke nagyobb lesz [ellenkező esetben éppen ez a
pont határozza meg a kitevő értékét, de az exponenciális kifejezés melletti tényező már más lesz, mint az
((52,3))-ban]. Az utóbbi feltétel nyilvánvalóan sérül.
növelésével, ha
valahol a felső félsíkban
végtelenné válik: előáll az a helyzet, amikor az
-vel definiált
pont olyan közel lesz
-hez, hogy
mindkettő összemérhető járulékot ad a visszaverődési együtthatóba (
). Ekkor az ((52,3))
összefüggés nem alkalmazható. Határesetben, amikor
olyan nagy, hogy a vizsgált integrál kicsiny az
egységhez képest, alkalmazhatóvá válik a perturbációszámítás (l. 2. feladat). 26

7.2. Feladatok
1. Határozzuk meg a deuteron bomlásának valószínűségét nehéz maggal való ütközése során kváziklasszikus
határesetben, exponenciális pontossággal. A nehéz magot tekintsük egy Coulomb-tér rögzített centrumának (E.
M. Lifsic, 1939).
Megoldás. A legnagyobb járulékot a valószínűségbe a zérus impulzusmomentumú állapotban történő ütközés
adja. Ezek az ütközések kváziklasszikus közelítésben centrális ütközések, amikor a részecskék mozgását
egydimenziósnak lehet tekinteni.
Legyen
mérünk.

a deuteron energiája, amelyet a proton és a neutron deuteronbeli
és

kötési energiájának egységében

a kiszabadult neutron és proton energiája (ugyanolyan egységben). Vezessük be a

dimenziótlan koordinátát (
a mag töltése), jelöljük azt az értékét, amelyet az „átmeneti
pontban”, azaz a deuteron „bomlásának pillanatában” vesz fel,
-lal.
-et,
-t és E-t

alakban írjuk, ahol
,
,
a részecskék „sebessége” a bomlás pillanatában
egységekben ( a
nukleon tömege).
valós és a kiszabadult neutron sebességével egyezik meg, míg
és
komplex.
Az energia és az impulzus megmaradása az átmenet pontjában

alakban írható, amiből

következik. A rendszer hatásfüggvénye az átmenetig a deuteron mozgását írja le a mag terében a bomlás
pontjáig; képzetes része a következő:

Az átmenet után a hatás a neutronnak és a protonnak a bomlási pontból kiinduló mozgását írja le:

Az itt bemutatott levezetés L. D. Landautól származik (1961).
Magától értetődően csak azokat az
pontokat vesszük tekintetbe, amelyekre
, tehát csak a felső félsíkban fekvő pontokat.
26
A közbenső esetet V. L. Pokrovszkij és I. M. Halatnyikov vizsgálta [ZSETF 40, 1713 (1961)].
24
25
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((52,1)) alapján a folyamat valószínűségére

adódik. A ((52.1.4)) és ((52.1.3)) kifejezés szögletes zárójeleiben levő első és második
származásával
összhangban képzetes részük előjelének azonosnak kell lennie
, ill.
előjelével [ez utóbbiak előjelét
((52.1.2)) megoldásakor úgy választottuk meg, hogy
legyen].
Minthogy
exponenciálisan függ
-től, a bomlás teljes (
és
minden értékére
összegezett) valószínűségét a kitevőnek mint
függvényének minimális abszolút értéke határozza meg. Az
elemzés azt mutatja, hogy ez a minimum
esetén lép fel. Ekkor
, és ((52.1.5))-ből
adódik, hogy

Ezt az eredményt akkor alkalmazhatjuk, ha a kitevő értéke (az egységhez képest) nagy.
Az
mennyiség képzetes részét
nemzérus értékeire kiszámítva, megkaphatjuk a keletkező
részecskék energia szerinti eloszlását.
közelében:27

A deriváltat kiszámítva a következő eredményre jutunk:

2. Határozzuk meg a gát feletti visszaverődés valószínűségét abban a tartományban, ahol a perturbációszámítás
alkalmazható.
Megoldás. A ((43,1)) összefüggés alapján számolhatunk, ahol a kezdeti és végső hullámfüggvények olyan
síkhullámok, amelyek ellenkező irányban terjednek, és amelyek rendre egységnyi áramsűrűségre, illetve a
-sal osztott impulzus -függvényére vannak normálva. Érvényes a
összefüggés, ahol
a
visszaverődés utáni impulzus. ((43,1))-ben a
szerinti integrálást (a -függvény figyelembevételével)
elvégezve, kapjuk, hogy

-nál az
növekszik (az
27

függvénynek töréspontja van, amelyből kiindulva a függvény mindkét irányban – pozitív és negatív
érték a neutron magbeli befogadásának felel meg).
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Ez a képlet akkor használható, ha teljesül a perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele
,
ahol a gát szélessége (l. a VI. fejezet 17. számú lábjegyzetét), és ugyanakkor
. Ez az utóbbi feltétel
biztosítja
nemexponenciális viselkedését; ellenkező esetben az ( (52.2.1)) képlet alkalmazhatósága további
megfontolásokat igényel.
3. Határozzuk meg a kváziklasszikus gát feletti visszaverődés valószínűséget, ha az
van az
pontban.

függvénynek törése

Megoldás. Ha az
függvénynek a valós tengely mentén van valamilyen szinguláris pontja, akkor a
visszaverődési együtthatót lényegében a tér e pont körüli értékei fogják meghatározni, és kiszámítására
formálisan a perturbációszámítás alkalmazható, amikor is nem követeljük meg az alkalmazhatóság feltételének
teljesülését minden -re; elegendő, ha a kváziklasszikusság feltételei teljesülnek. Így a 2. feladat ((52.2.1))
képletet kapjuk, azzal a különbséggel, hogy a beeső részecske impulzusa helyett abban a
függvény
-ban felvett értéket kell behelyettesítenünk.
A törési pontot ekkor az origónak véve (

különböző
és
hozzáírunk egy
az

), ennek közelében

együtthatókkal. A
szerinti integrált úgy számíthatjuk ki, hogy az integrandushoz
csillapodó faktort (majd integrálás után elvégezzük a
határátmenetet). Ily módon

visszaverődési tényezőre jutunk, ahol

.

8. 53. §. Adiabatikus perturbációk hatására
bekövetkező átmenetek
Már a (41)-ban megemlítettük, hogy az időben tetszőlegesen lassan változó perturbációk határesetében a
különböző állapotok közötti átmenetek valószínűsége nullához tart. Ezt a kérdést most kvantitatívan vizsgáljuk,
kiszámítva a lassan változó (adiabatikus) perturbációk hatására létrejövő átmenetek valószínűségét (L. D.
Landau, 1961).
Legyen a rendszer Hamilton-operátora az idő lassan változó függvénye, amely
esetén meghatározott
függvényhez tart. Legyenek továbbá
,
az energiának (az időtől mint paramétertől függő)
sajátfüggvényei és sajátértékei, amelyeket a
változásának adiabatikus jellegét figyelembe véve,
valószínűségét megállapítani, hogy a
jusson.

és
-ben

Schrödinger-egyenlet megoldásaként kapunk;
is csak lassan változhat időben. Feladatunk annak
állapotú rendszer
-re a
állapotba

A perturbáció lassúsága hosszan tartó „átmeneti folyamatra” vezet, és így az (
integrállal megadott)
hatásváltozás nagy lesz. A kitűzött feladat ebben az értelemben kváziklasszikus; a keresett valószínűség
meghatározásában azok a
értékek játszanak nagy szerepet, amelyekben

7.51. egyenlet - (53,1)

és amelyek a klasszikus mechanikában az átmenet időpillanatának a szerepét játszanák (l. (52)). A valóságban
azonban ilyen átmenet klasszikusan nem létezhet, amit az ((53,1)) egyenlet gyökeinek komplex jellege is
kifejezésre juttat. Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk a Schrödinger-egyenlet megoldásait a paraméter
komplex értékeire
körül, ahol a két energia-sajátérték egyenlővé válik.
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Amint látni fogjuk, e pont közelében a
,
függvények erősen függnek -től. A -függés megállapítására
vezessük be olyan lineáris kombinációikat (jelöljük ezeket
-gyel,
-vel), amelyek kielégítik az

7.52. egyenlet - (53,2)

feltételeket. Ezt megfelelő ( -függő) komplex együtthatók választásával mindig elérhetjük. A
függvényeknek már nincs szingularitása
-ra.

és

A sajátfüggvényeket a

7.53. egyenlet - (53,3)

lineáris kombináció formájában keressük. Azt kell figyelembe vennünk még, hogy komplex „időkre” a ((17,4))
alakú

operátor csakúgy, mint eddig, megegyezik transzponáltjával (
), minthogy apotenciális energia nem az [

), de már nem hermitikus (

].

Helyettesítsük be az ((53,3)) kifejezést a Schrödinger-egyenletbe, és egyszer
szorozzuk be balról, majd integráljuk
szerint. Vezessük be a

-gyel, másszor

-vel

7.54. egyenlet - (53,4)

jelöléseket. Figyelembe véve, hogy

, a következő egyenletrendszert kapjuk:

7.55. egyenlet - (53,5)

Ennek akkor van nullától különböző megoldása, ha teljesül a
megadják a sajátenergia értékeit:

egyenlet, amelynek gyökei

7.56. egyenlet - (53,6)

Ezután ((53,5))-ből:

7.57. egyenlet - (53,7)

((53,6))-ból látszik, hogy a két sajátérték
-beli egyezésének feltétele az, hogy ebben a pontban
vagy
nullává váljék; legyen ilyen pl.
. Egy függvény reguláris pontjában általában
-lal arányosan tűnik
el. Ezért

7.58. egyenlet - (53,8)

azaz
-nek
-ban elágazási pontja van. Eközben
sajátfüggvény van, amely -gyel egyezik meg.

is igaz, azaz
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Így most látjuk, hogy a vizsgált feladat formálisan azonos az (52)-ban tanulmányozott gát feletti
visszaverődéssel. „Időben kváziklasszikus”
hullámfüggvénnyel van dolgunk (az (52) térbeli
kváziklasszikus viselkedése helyett), és így a hullámfüggvény egy
alakú tagját kell
meghatároznunk
-re, ha
-ben a hullámfüggvény
alakú volt (analóg
módon, mint amikor a visszavert hullám meghatározásához
-ben az áthaladt hullám
-beli
viselkedését használjuk fel). A keresett átmeneti valószínűség

. A hatásintegrált (

)

egy komplex elágazási pontokkal rendelkező függvény időintegrálja adja ahhoz hasonlóan, hogy az
integrálban szereplő
függvénynek is komplex elágazási pontjai vannak. Ezért a feladatot a komplex
síkbeli analitikus folytatással oldjuk meg (nagy negatív -értékekről pozitív értékekre), teljesen analóg módon
azzal, ahogyan azt az (52)-ban a komplex síkban tettük, és éppen ezért az eljárást nem ismételjük meg.
Feltételezzük, hogy a valós tengelyen
(így haladva az
összefüggéshez hasonlóan] az adódik, hogy

; ekkor az analitikus folytatást a felső félsíkban kell elvégezni
hányados növekszik). Végeredményben [az ((52,2))

7.59. egyenlet - (53,9)

ahol az integrációs utat a 19. ábrán látható módon választjuk (balról jobbra haladva).
Az útvonal bal oldali ágán

. Így ((53,9))-et

, a jobb oldalin

7.60. egyenlet - (53,10)

alakban írhatjuk, ahol
;
a valós tengely tetszőleges pontja, míg -nak ((53,1)) felső
félsíkbeli gyökei közül azt kell választani, amelyikre ((53,10)) kitevője a legkisebb abszolútértékű.28 Emellett az
állapotból a
-be vezető közvetlen átmenettel „versenyezhetnek” a több közbensőállapoton keresztül
vezető„átmeneti utak”, amelyeknek a valószínűségét analóg összefüggésekkel adhatjuk meg. Így pl. az
„úton” haladóátmenetre az ((53,10))-beli integrált az

integrálok összegével helyettesítjük, melyek felső határát rendre az
,
és az
,
termek
„metszéspontjai” adják. Ezt az eredményt úgy kapjuk, hogy az analitikus folytatást mindkét komplex pontot
körbefogó út mentén végezzük.29

A versengő
értékek közé azokat a pontokat is be kell számítani, ahol
végtelenné válik [de ilyen pontokra az ((53,9))-beli
exponenciális mellett álló együttható már más].
29
A folytonos spektrumhoz tartozó közbenső állapotok figyelembevétele külön megfontolásokat igényel.
28
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1. 54 §. A spin
A klasszikus fizikában csakúgy, mint a kvantummechanikában, az impulzusmomentum megmaradása a zárt
rendszer térbeli izotrópiájának következménye. Már ebből a kijelentésből is világos az impulzusmomentum és a
forgatásokkal szemben mutatott szimmetriatulajdonságok közötti kapcsolat. A kvantummechanikában ez a
kapcsolat különösen elmélyül, miután lényegében az impulzusmomentum fogalmának alapvető tartalmaként
jelentkezik. Ez annál inkább így van, mivel az impulzusmomentum klasszikus
definíciója elveszti
közvetlen értelmét a hely és az impulzus egyidejű mérhetetlensége következtében.
A (28)-ban láttuk, hogy az és
kvantumszámok megadása meghatározza a részecske hullámfüggvényének
szögfüggését és ezzel együtt a forgatások során mutatott szimmetriatulajdonságait is. A legáltalánosabb
formában ezek a tulajdonságok mint a hullámfüggvénynek a koordináta-rendszer elforgatásával szemben
mutatott transzformációs szabályai adhatók meg.
A részecskék rendszerének
hullámfüggvénye (melyre adott a teljes impulzusmomentum
és vetületének
értéke) csak a tengely körüli elforgatáskor marad változatlan.1 Minden olyan forgatás, amely a tengely
irányát megváltoztatja, arra vezet, hogy az impulzusmomentum
tengely irányú vetületének nem lesz
határozott értéke. Eszerint az új koordinátatengelyekre vonatkoztatva a hullámfüggvény általában
függvény szuperpozíciójába (lineáris kombinációjába) megy át, amelyek (adott
-re) az
lehetséges
értékeihez tartozó állapotokat írják le. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a koordináta-rendszer elforgatásakor a
számú
függvény egymás között transzformálódik.2 A transzformáció szabályát, azaz a
szuperpozícióban megjelenő együtthatókat (mint a koordinátatengelyek elforgatási szögeinek függvényeit)
értéke egyértelműen meghatározza. Így az impulzusmomentum új értelmezését tekintve, olyan kvantumszám,
amelynek segítségével a rendszer állapotai a koordináta-rendszer elforgatása során mutatott transzformációs
tulajdonságaik szerint osztályozhatók. Az impulzusmomentum fogalmának ez az oldala a
kvantummechanikában különösen azért fontos, mivel nem kapcsolatos közvetlenül a hullámfüggvények explicit
szögfüggésével; transzformációs törvényüket önmagában, a szögfüggésre való hivatkozás nélkül is meg lehet
fogalmazni.
Tekintsünk egy összetett részecskét (például egy atommagot), amely mint egész nyugalomban van, és belső
állapota teljesen meghatározott. Az adott belső energiával együtt a mag meghatározott nagyságú
impulzusmomentummal is rendelkezik, amely a részecskék belső mozgásával kapcsolatos; ez az
impulzusmomentum a térben még
számú különféle irányba állhat be. Így az összetett részecske mint
egész mozgásának vizsgálatakor koordinátái mellett még egy diszkrét változót is tekintetbe kell vennünk, a
belső impulzusmomentum vetületét a tér valamely kiválasztott irányára.
Az impulzusmomentum fenti fogalmát tekintve, teljesen lényegtelen az, hogy honnan származik ez a
tulajdonság. Így természetes módon jutunk el a „saját” impulzusmomentum fogalmához, melyet attól
függetlenül használunk a részecske jellemzésére, hogy az „összetett” vagy „elemi”.
Ily módon a kvantummechanikában az elemi részeknek „saját” impulzusmomentumot is tulajdonítunk, amelyet
nem kapcsolunk semmiféle térbeli mozgáshoz. Ez az elemi részek egy tisztán kvantumos tulajdonsága (amely a
határátmenetben eltűnik), és így elvileg lehetetlen klasszikus értelmezése. 3
A részecske saját impulzusmomentumát spinnek hívjuk, megkülönböztetésül pálya-impulzusmomentumától,
amely térbeli mozgásával hozható kapcsolatba.4 A részecskén érthetünk akár elemi, akár olyan összetett
részecskét, amely a jelenségek egy bizonyos körében elemiként viselkedik (pl. az atommag). A részecske spinjét
(amelyet, akárcsak a pálya-impulzusmomentumot,
egységekben mérünk) -sel fogjuk jelölni.

Egy lényegtelen fázisszorzó erejéig.
Matematikai terminológiát használva, ezek a függvények a forgáscsoport irreducibilis ábrázolásait alkotják. Az egymásba transzformálódó
függvények számát az ábrázolás dimenziójának hívjuk, miközben feltételezzük, hogy ez a szám a függvények semmiféle új lineáris
kombinációit választva nem csökkenthető.
3
Például teljesen értelmetlen lenne a „saját” impulzusmomentumot, mint a részecske „saját tengelye” körüli forgásának eredményét
elképzelni.
4
Az elektron saját impulzusmomentumának fizikai gondolatát elsőként G. Uhlenbeck és
Goudsmit vetette fel 1925-ben.
A kvantummechanikába W. Pauli építette be 1927-ben.
1
2
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A spinnel rendelkező részecskék állapotának leírásához nem elegendő különböző térbeli helyzeteik
valószínűségét meghatározni, spinjük különböző irányításainak valószínűségét is meg kell adnunk.Más
szavakkal, hullámfüggvényük nemcsak a három folytonos változótól, a részecske koordinátáitól függ, hanem
egy diszkrét spinváltozótól is, amely a részecske spinjének valamely kiválasztott térbeli irányra (a tengelyre)
vett vetületét adja meg, és diszkrét értékek korlátos halmazát futhatja be (e halmaz elemeit -val fogjuk
jelölni).
Legyen
ilyen hullámfüggvény. Ez lényegében több koordinátafüggvény összességét jelenti,
amelyek mindegyike
különböző értékéhez tartozik. Ezeket a függvényeket a hullámfüggvény
spinkomponenseinek nevezzük. Az

integrál annak valószínűségét adja meg, hogy a részecskének határozott
értéke legyen. Annak
valószínűségét, hogy a részecske tetszőleges
értékkel a megadott
térfogatban tartózkodjék, a

kifejezés szolgáltatja.
A részecske spinjének megfelelő kvantummechanikai operátort a részecske hullámfüggvényére alkalmazva, az a
spinváltozóra fog hatni. Más szóval, valahogyan egymásba transzformálja a hullámfüggvény komponenseit.
Ennek az operátornak az explicit alakját a továbbiakban fogjuk megadni. De már a legáltalánosabb
megfontolások alapján is könnyen beláthatjuk, hogy az
operátorokkal megegyező csererelációkat elégítenek ki.

,

,

operátorok a pálya-impulzusmomentum

Az impulzusmomentum operátora lényegében megegyezik az infinitezimálisan kicsiny forgatások operátorával.
A (26)-ban a pálya-impulzusmomentum operátorát úgy kaptuk meg, hogy a koordinátafüggvényeken vizsgáltuk
az infinitezimális forgatás hatását. Ez a levezetés a spin esetében értelmetlenné válik, mivel a spinoperátor nem
a koordinátákra, hanem a spinváltozóra hat. Így a keresett felcserélési szabályok megadásához az infinitezimális
forgatást a legáltalánosabb értelemben, a koordinátarendszer forgásaként kell tekintenünk. Egymás után
végtelen kicsiny forgatásokat végezve az , majd az tengely körül, majd ugyanezek körül a tengelyek körül
fordított sorrendben, közvetlen számolással könnyen megbizonyosodhatunk arról, hogy a két művelet
eredménye közötti különbség éppen egy, a
tengely körüli infinitezimális elforgatással egyenértékű.
(A forgatás szöge az
és
tengelyek körüli forgatások szögeinek szorzatával egyenlő.) Itt nem kívánjuk
ezeket az egyszerű számításokat elvégezni, amelyeknek eredményeként az impulzusmomentum
komponenseinek operátoraira vonatkozó szokásos felcserélési összefüggések adódnak, melyek így a
spinoperátorra is igazak lesznek, összes fizikai következményükkel együtt:

8.1. egyenlet - (54,1)

Az ((54,1)) csererelációk lehetővé teszik, hogy meghatározzuk a spinkomponenseinek és abszolút nagyságának
lehetséges értékeit.A (27)-beli levezetés teljességgel a felcserélési relációkon alapult [((27,7))–((27,9))], ezért itt
is alkalmazható; csupán -et kell az összefüggésekben -sel helyettesíteni. A ((27,7)) képletekből következik,
hogy a spin vetületének lehetséges értékei egymástól egységnyivel különböző számok sorozatát alkotják.
Azonban most nem állíthatjuk, hogy maguk a számok is egészek, úgy ahogy ez
esetében igaz volt. [A (27)
elején adott levezetés itt nem alkalmazható, mivel ((26,14)) kifejezésén alapszik, amely speciálisan a pályaimpulzusmomentumra jellemző.]
Fennáll továbbá, hogy az
különböző. Jelöljük ezeket
Ez vagy egész szám, vagy

sorozata alulról és felülről korlátos. A korlátok abszolút értéke azonos, előjele
-sel. Az
legnagyobb és legkisebb értéke közötti különbséget jelöljük
-sel.
. Így értékei ,
, ,
,
lehetnek.

Tehát a spinoperátor négyzetének lehetséges sajátértékei:

8.2. egyenlet - (54,2)
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ahol vagy egész szám (a zérust is beleértve), vagy félegész. Adott -re az spinkomponens az ,
,
,
értékeket, összesen
számúértéket vehet fel. Ennek megfelelően az spinű részecske állapota
olyan hullámfüggvénnyel írható le, amely
koordinátafüggvényösszessége.5
A tapasztalat szerint az elemi részecskék többsége – az elektronok, pozitronok, protonok, neutronok, müonok és
az összes hiperonok ( , , )
spinűek. Ezenkívül ismeretesek még spinű elemi részek (a - és mezonok).
A részecske teljes impulzusmomentuma a pálya menti és a saját impulzusmomentumból adódik össze. Ezek
operátorai, mivel teljesen különböző változókra hatnak, egymással felcserélhetők.
A teljes impulzusmomentum

8.3. egyenlet - (54,3)

sajátértékeit ugyanaz a „vektormodell” határozza meg, mint két részecske pálya-impulzusmomentumának
összegét (l. (31)). Nevezetesen, és adott értékére a teljes impulzusmomentum lehetséges értékei
,
, …,
. Így az elektronra (
) nullától különböző pálya-impulzusmomentum esetén
lehetséges értékei
esetén természetesen -nek csak a
értéke valósulhat meg.
Részecskék rendszerének teljes
impulzusmomentum-operátora a részecskék
impulzusmomentumoperátorainak összege, így értékeit a vektormodell alapján adhatjuk meg. A
impulzusmomentumot a
következő alakban állíthatjuk elő:

8.4. egyenlet - (54,4)

ahol

-et a teljes spinnek,

-et pedig a teljes pálya-impulzusmomentumnak nevezhetjük.

Megjegyezzük, hogy ha a rendszer teljes spinje félegész (vagy egész), akkor ugyanez áll a teljes
impulzusmomentumra is, mivel a pálya-impulzusmomentum mindig egész értékeket vesz fel. Speciálisan, ha a
rendszer páros számú azonos részecskét tartalmaz, akkor teljes spinje mindig egész, és így a teljes
impulzusmomentum is egész értékeket vesz fel.
A részecske teljes impulzusmomentumának operátorai (vagy egy rendszer
operátorai) ugyanazokat a
felcserélési relációkat elégítik ki, mint a spin- vagy a pálya-impulzusmomentum operátorai, mivel ezek általában
minden impulzusmomentum jellegű operátorra fennállnak. Az ezekből következő, az impulzusmomentum
mátrixelemeire vonatkozó ((27,13)) egyenlőségek szintén bármelyikre érvényesek, ha a mátrixelemeket a
vizsgált impulzusmomentum sajátfüggvényeivel képezzük. A jelölések megfelelő megváltoztatásával a ((29,7))–
((29,10)) képletek is érvényben maradnak, és megadják tetszőleges vektormennyiség mátrixelemeit.

1.1. Feladat
Egy
spinű részecske határozott
spinvetületű állapotban van. Határozzuk meg a
szöget bezáró
tengelyre vett spinvetület lehetséges értékeinek valószínűségét.
Megoldás. Az

átlagos spinvektor nyilvánvalóan a

vetítve azt találjuk, hogy a
annak valószínűsége, hogy

tengely irányába mutat; hossza

irányban vett középérték

. Másrészt

értékű legyen. Figyelembe véve, hogy

. A

tengellyel

tengelyre
, ahol

, kapjuk, hogy

Minthogy bármely részecskére adott szám, így a klasszikus mechanikára való áttéréskor (
) a
spin-impulzusmomentum
nullához tart. A pálya-impulzusmomentumra ez a megfontolás nem érvényes, mivel tetszőleges értékeket felvehet. A kváziklasszikus
határátmenetet -sal nullához és egyidejűleg -lel végtelenhez tartva valósíthatjuk meg úgy, hogy a
szorzat véges marad.
5

195
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. fejezet A SPIN

2. 55. §. A spin operátora
Ennek a fejezetnek további részeiben a hullámfüggvény térfüggésével nem foglalkozunk.Amikor a
függvénynek a koordináta-rendszer elforgatása során mutatott viselkedését tárgyaljuk, akkor a részecskét a
koordináta-rendszer origójába képzelhetjük: így forgatáskor koordinátái változatlanok maradnak, és az adódó
eredmények csak a
függvénynek a
spinváltozóval kapcsolatos transzformációs tulajdonságait fogják
jellemezni.
A
változó a szokásos (pl. koordináta-) változóktól diszkrét jellegében tér el. A diszkrét a változóra ható
lineáris operátor legáltalánosabb alakja

8.5. egyenlet - (55,1)

ahol
állandókat jelöl;
spinváltozó nem a kiindulási
beláthatjuk, hogy az

zárójelbe tételével azt akarjuk hangsúlyozni, hogy az utána következő
függvény argumentuma, hanem a transzformált függvényé. Könnyen

értékek az

operátor szokásos módon definiált mátrixelemei [l.((11,5))].6

A ((11,5)) definícióban szereplő koordináták szerinti integrálást itt a diszkrét változó szerinti összegezés
helyettesíti, tehát a mátrixelem definíciója a következő:

8.6. egyenlet - (55,2)

Itt
és
az operátor sajátfüggvényei, amelyek rendre az
és
sajátértékekhez
tartoznak; e függvények mindegyike olyanállapotnak felel meg, amelyben a részecskének határozott értéke
van, azaz a hullámfüggvény összes komponense közül csak egy különbözik nullától:7

8.7. egyenlet - (55,3)

((55,1))-nek megfelelően

amit
-val együtt ((55,2))-be helyettesítve, látjuk, hogy az automatikusan teljesül, ami egyúttal a benne
foglalt állítás bizonyítása is.
Így a
függvényeire ható operátorokat
soros mátrixok alakjában állíthatjuk elő. Speciálisan, a spin
operátorra alkalmazva ezt, annak hatását a hullámfüggvényre az ((55,1)) képlet szerint adhatjuk meg:

8.8. egyenlet - (55,4)

Figyeljünk fel arra, hogy az ((55,1)) egyenlőség jobb oldalán álló mátrixelemek indexeit a ((11,1))-beli szokásos sorrendhez képest az
ismert értelemben fordított sorrendben írtuk.
6

Pontosabban
-t kellene ((55,3))-ban írni, azonban a lényegtelen koordinátafüggő tényezőt elhagytuk. Itt is
hangsúlyozzuk, hogy különbséget kell tenni
adott sajátértéke (
vagy
) és a
spinváltozó között!
7
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A fentebb ((54) végén) mondottak szerint az
mátrixokkal egyeznek meg, csak azokban és
elemek a következők lesznek:

,

,
mátrixok a (27)-ban kiszámított
,
,
helyére -et és -t kell írni. Így a nullától különböző

,

) ezek a mátrixok kétsorosak, és alakjuk a

Ez a spin operátorának definíciója.
Az
spin fontos speciális esetében (
következő:

8.9. egyenlet - (55,6)

ahol8

8.10. egyenlet - (55,7)

Ezeket a mátrixokat Pauli-mátrixoknak hívjuk. Az
mátrix diagonális, amint annak lennie is kell,
minthogy a mátrixokat az
spinkomponens sajátfüggvényeinek bázisán definiáltuk.9
Megemlítjük a Pauli-mátrixok néhány speciális tulajdonságát. Az ((55,7)) mátrixok közvetlen összeszorzása
útján könnyű ellenőrizni a következő összefüggéseket:

Ezeket az ((54,1)) általános felcserélési szabályokkal kombinálva kapjuk, hogy

8.11. egyenlet - (55,9)

azaz a Pauli-mátrixok „antikommutálnak” egymással. Ezekből az összefüggésekből kiindulva beláthatjuk a
következő hasznos egyenlőségeket:

8.12. egyenlet - (55,10)

A mátrixok ((55,7))-ben használt felírásakor a sorokat és az oszlopokat a értékeivel sorszámozzuk, a soroknak a mátrixelem első, az
oszlopoknak a mátrixelem második indexe felel meg. A vizsgált esetben e sorszámok értékei:
,
. Az operátor az ((55,4))
8

szabálynak megfelelően úgy hat, hogy a mátrix -adik sorának és az oszlopvektor alakjában írt
hullámfüggvénynek a
szorzatát képezzük.
9
A spinvetület értékének és a Pauli-mátrixoknak azonos betűvel való jelölése nem vezethet félreértésekre, mivel a mátrixokat a betű felett
kalappal láttuk el.
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ahol és két tetszőleges vektor.10 Az ((55,10))összefüggések következtében a
mátrixokból összeállított
minden polinomiális kifejezés redukálható egy -tól független és egy -ban lineáris kifejezés összegére; ebből
viszont világos, hogy a
operátor bármely skalár függvénye lineáris függvényre redukálódik (l. az 1.
feladatot). Végül megjegyezzük, hogy a Pauli-mátrixok és szorzataik nyomára (diagonális elemeik összegére) a
következő egyenlőségekérvényesek:

8.13. egyenlet - (55,11)

A hullámfüggvényeknek a spinnel kapcsolatos tulajdonságait, többek között a koordináta-rendszer elforgatása
során mutatott viselkedésüket e fejezet további szakaszaiban vizsgáljuk. De már itt megvizsgálhatjuk e
függvények egy fontos tulajdonságát, a tengely körüli forgatásokkal szembeni viselkedésüket.
Végezzünk el egy forgatást infinitezimális
szöggel a
tengely körül. E forgás operátorát az
impulzusmomentum (esetünkben a spin) operátorával
alakban fejezhetjük ki. Így a
hullámfüggvények a forgatás eredményeként a
függvényekbe mennek át, ahol

Ezt az összefüggést
szögű forgatás során a

alakban írva, majd integrálva, kapjuk, hogy a

függvények véges

8.14. egyenlet - (55,12)

függvényekbe mennek át. Speciálisan,

-vel történő elforgatáskor

-val szorzódnak, ami a minden

-ra

közös
tényezővel való szorzást jelenti (ugyanis a
szám párossága mindig megegyezik
-ével).
Tehát a koordináta-rendszernek a
tengely körüli teljes körülforgatása során az egész spinű részecskék
hullámfüggvényei eredeti értéküket veszikújra fel, míg a félegész spinűek hullámfüggvényei előjelet váltanak.

2.1. Feladatok
1. Vezessük vissza az

-ban lineáris skalár tetszőleges függvényét egy másik lineáris függvényre.

Megoldás. A keresett

összefüggés együtthatóinak megállapítására megjegyezzük, hogy a
tengelyt
operátor sajátértékei
lesznek, míg az
operátoréi

2. Határozzuk meg két (
állapotokban, amelyekre az

spinű) részecske spinoperátorai
teljes spinnek határozott (

irányában választva az
. Ebből

skalárszorzatának értékeit azokban az
vagy ) értéke van.

Megoldás. A ((31,3)) általános összefüggés alapján, amely tetszőleges két impulzusmomentum összeadására
érvényes, azt kapjuk, hogy

3. Tetszőleges

spin

operátorának mely hatványai függetlenek?

Az ((55,8))–( (55,10)) egyenlőségek jobb oldalán a
állandókként kell tekinteni.
10

-tól független tagokat természetesen a

198
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-es egységmátrixszal szorzott

VIII. fejezet A SPIN

Megoldás. Az

operátor, melyet

és összes lehetséges sajátértékeinek különbségeit összeszorozva alkottunk meg, tetszőleges

hullámfüggvényre hatva nullát ad, tehát operátorértelemben is zérus. Ebből következik, hogy
kifejezhető kell, hogy legyen
alacsonyabb hatványainak segítségével, azaz csak az -től
-ig vett
hatványok lesznek függetlenek.

3. 56. §. Spinorok
Nulla spinű részecskék hullámfüggvényének egyetlen komponense van:
. A spin operátora ezt nullába
képezi le:
. Minthogy az spinoperátor a forgatás infinitezimális operátoraival van kapcsolatban, ez azt
jelenti, hogy a nulla spinű részecske hullámfüggvénye a koordináta-rendszer elforgatásakor változatlan marad,
azaz skalár mennyiség.
Az

spinű részecskék hullámfüggvényének két komponense van:

általánosítások kedvéért ezeket

és

-vel fogjuk jelölni ( és

és

. A további

felső indexek). A

8.15. egyenlet - (56,1)

kétkomponensű mennyiséget spinornak nevezzük.
A koordináta-rendszer tetszőleges elforgatásakor

és

lineárisan transzformálódik:

8.16. egyenlet - (56,2)

((56,2))-t a következőképpen is írhatjuk:

8.17. egyenlet - (56,3)

ahol
a transzformáció mátrixa.11 A mátrix elemei általában komplexek, és a koordinátatengelyek elforgatását
leíró szögek függvényei. A spinorra mint a részecske hullámfüggvényére kirovandó fizikai követelményekből
közvetlenül adódóösszefüggések kapcsolatot létesítenek köztük.
Tekintsük a

8.18. egyenlet - (56,4)

bilineáris alakot, ahol

és

két spinor. Egyszerű számítással a

egyenlőségre jutunk, azaz látjuk, hogy az ((56,4)) kifejezés a koordináta-rendszer forgatása során önmagába
transzformálódik. Ha azonban egyetlen, önmagába transzformálódó kifejezésünk van, akkor annak zérus

11

Az

írásmód magától értetődően az

mátrix sorainak a

oszloppal való összeszorzását jelenti.
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spinhez rendelhetőnek és skalárnak kell lennie, azaz a koordináta-rendszer forgatásakor változatlannak kell
maradnia. Ebből az

8.19. egyenlet - (56,5)

összefüggés adódik, vagyis a transzformációs mátrix determinánsa .12
További összefüggéseket kapunk, ha megköveteljük, hogy a részecskének a tér egy pontjában való előfordulási
valószínűségét meghatározó

8.20. egyenlet - (56,6)

kifejezés skalár legyen.Az olyan transzformációk, amelyek a transzformált mennyiség abszolút értékének
négyzetét változatlanul hagyják, unitérek, azaz fennáll, hogy
(l. (12)). Az ((56,5)) feltételnek
megfelelően az inverz mátrixot

alakban írhatjuk. Ezt az adjungált

mátrixszal egyenlővé téve, az

8.21. egyenlet - (56,7)

összefüggéseket kapjuk.
Az ((56,5)) és ((56,7)) egyenlőségek következtében az , , , négy komplex mennyiség valójában csak
független valós paramétert tartalmaz, amelyeket a háromdimenziós koordináta-rendszer elforgatását jellemző
szögekkel hozhatunk kapcsolatba.
Az ((56,4)) és ((56,6)) skalár kifejezéseket összehasonlítva, látjuk, hogy a

és

mennyiségek

-vel és

-gyel azonos módon transzformálódnak. Ezt az ((56,5)) és ((56,7)) összefüggések segítségével közvetlenül
is könnyű belátni.13
A spinoralgebrát formailag a tenzoralgebrához hasonlóan tárgyalhatjuk. Ezt úgy érjük el, hogy a kontravariáns
és
(felsőindexes) komponensek mellett a kovariáns (alsóindexes) komponenseket is bevezetjük a
következő definíció szerint:

8.22. egyenlet - (56,8)

Ezek segítségével két spinor ((56,4))-ben szereplő invariáns kombinációját skalárszorzat alakjában írhatjuk:

12
13

Az ilyen transzformációkat binér transzformációknak is nevezzük.
Ez a tulajdonság szoros kapcsolatban van az időtükrözési szimmetriával. Időtükrözésnél (l. (18)) a hullámfüggvényt komplex

konjugáltjával helyettesítjük; ugyanakkor időtükrözéskor az impulzusmomentum vetülete is előjelet vált. Így a
komponensek komplex konjugált függvényei rendre

és

spinvetületű állapotokat írnak le.
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8.23. egyenlet - (56,9)

Itt és a továbbiakban a kétszer ismétlődő indexek szerint ugyanúgy összegezéstértünk, mint a tenoralgebrában
szokásos. Megjegyezzük a következő szabályt, amelyet a spinoralgebrában speciálisan figyelembe kell venni.
Fennáll, hogy

, azaz

8.24. egyenlet - (56,10)

Ebből nyilvánvaló, hogy bármely spinor önmagával vett skalárszorzata nullát ad:

8.25. egyenlet - (56,11)

A fent mondottak alapján

és

úgy transzformálódik, mint

és

, tehát

8.26. egyenlet - (56,12)

Az

szorzatot

alakban is írhatjuk, az

figyelembe véve

, így

transzponált mátrix felhasználásával.

unitaritását

14

, vagy

8.27. egyenlet - (56,13)

A vektorokról a tenzorokra történő átmenettel teljesen egyező módon vezethetjük be a magasabb rendű
spinorok fogalmát. Így másodrendű spinornak hívjuk a

négykomponensű mennyiséget, amelynek

szorzat komponenseivel egyező módon transzformálódnak (ahol

komponensei a

,

elsőrendű

spinorok). A
kontravariáns komponensekkel egyidejűleg bevezethetjük a
kovariáns és a
vegyes
komponenseket, amelyek rendre mint
és
transzformálódnak. Hasonlóan vezethetünk be
tetszőleges rendű spinorokat.
A kontravariáns komponensekről a kovariáns spinorkomponensekre és fordítva az áttérés a

8.28. egyenlet - (56,14)

alakban írható fel, ahol

8.29. egyenlet - (56,15)

a kétdimenziós vektortér metrikus spinora. Ennek segítségével például a másodrendű spinorra igaz, hogy

14

A

írásmód (

balra helyezkedik el

-tól) a

sorvektornak

oszlopaival való szorzását jelenti.
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azaz

,

stb.

Maguk a
mennyiségek másodrendű, antiszimmetrikus egységspinort alkotnak. Könnyen meggyőződhetünk
róla, hogy a koordinátatranszformációk során komponensei változatlanok maradnak, valamint hogy

8.30. egyenlet - (56,16)

ahol
Mint a közönséges tenzoralgebrában, úgy a spinoralgebrában is két alapvető művelet van: a szorzás és az
indexösszeejtés (vagy kontrahálás). Két spinor szorzata magasabb rendű spinort ad; így pl. két, rendre másod- és
harmadrendű spinorból ötödrendű spinort kapunk. Az indexpár összeejtése (azaz egy kovariáns és egy
kontravariáns index azonos értékeihez tartozó komponensek összeadása az index összes lehetséges értékére) két
egységgel csökkenti a spinor rendjét. Így a

spinor

és

indexeinek összeejtése a harmadrendű

spinort adja; a
spinor kontrakciója a
skalárra vezet. A következő általános szabály érvényes,
amely formájában hasonlít ((56,10))-hez: ha felcseréljük azoknak az indexeknek a helyzetét, amelyeket
összeejtünk, akkor az eredményül kapott mennyiség előjelet vált (pl.
). Ebből speciális esetként
következik, hogy ha a spinor szimmetrikus valamely két indexében, akkor ezeknek az indexeknek az összeejtése
zérust ad. Tehát a másodrendű szimmetrikus
spinorra
.
-edrendű szimmetrikus spinornak az összes indexeiben szimmetrikus spinort hívjuk. Aszimmetrikus spinorból
szimmetrizálással állíthatunk elő szimmetrikusat, azaz összeadva mindazokat a komponenseket, amelyek az
indexek összes permutációjával állnak elő. A fentebb mondottak értelmében szimmetrikus spinorból nem lehet
(összeejtéssel) alacsonyabb rendű spinorokat előállítani.
Ami a (minden indexpárjuk szerint) antiszimmetrikus spinorokat illeti, ilyen spinor csak másodrendű lehet.
Ugyanis bármely index legfeljebb két értéket futhat be, így három vagy több index esetén legalább két index
azonos értéket vesz fel, tehát a spinor komponensei azonosan zérusok. Minden másodrendű antiszimmetrikus
spinor redukálható egy
-vel megszorzott skalárrá. Itt jegyezzük meg a következő, a most mondottakból
adódó összefüggést:

8.31. egyenlet - (56,17)

ahol
tetszőleges spinor; ez a szabály egyszerű következménye annak, hogy a bal oldalon, mint arról
könnyen meggyőződhetünk, egy harmadrendű antiszimmetrikus spinor áll.
A
spinort önmagával szorozva és a szorzatot egyik indexpárjában összeejtve, antiszimmetrikus spinor
adódik; ugyanis:

Ezért a fentebbiek szerint e spinornak
-vel kell arányosnak lennie. A
-t szorzó skalárt úgy határozzuk
meg, hogy a második indexpár összeejtése helyes eredményt adjon; ily módon azt kapjuk, hogy

8.32. egyenlet - (56,18)

A
spinor komponensei, amelyek a
komponensek komplex konjugáltjai, a
kontravariáns
spinorkomponensekkel azonos módon transzformálódnak, és megfordítva. Ebből következik, hogy tetszőleges
spinor komponensei abszolútértékének négyzetösszege invariáns mennyiség.
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4. 57. §. Tetszőleges spinű részecskék
hullámfüggvényei
Miután kifejlesztettük a tetszőleges rendű spinorok formális algebráját, rátérhetünk igazi feladatunkra: a
tetszőleges spinű részecskék hullámfüggvényeinek tanulmányozására.
Ezt a kérdést legkényelmesebb úgy megközelíteni, hogy számú
spinű részecske összességét vizsgáljuk.
A teljes spin komponensének maximális értéke
, amely akkor adódik, mikor az összes részecskére
(minden részecske spinje a tengely irányába mutat). Ebben az esetben megmutatható, hogy a
rendszer teljes spinje
.
A

rendszer

szorzataként írjuk fel
mindegyikre csak a

hullámfüggvényének összes komponense ekkor egyetlenegynek, a
komponensnek kivételével nullával egyenlő. Ha a hullámfüggvényt
spinor
alakban, melyek mindegyike egy-egy részecske állapotát írja le, akkor
komponens különbözik nullától. Tehát a szorzat nullától különböző

komponense
lesz. Az összes lehetséges komponensből képezett szorzatok egy olyan -edrendű
spinort alkotnak, amely minden indexében szimmetrikus. Ha a koordinátarendszeren transzformációt hajtunk
végre (úgy, hogy a spinek már ne a tengely irányába mutassanak), akkor valamilyen általános alakú edrendű spinort kapunk, amely továbbra is szimmetrikus.
A hullámfüggvények spintulajdonságai, minthogy ezek lényegében a koordinátarendszer elforgatásakor mutatott
viselkedést jelentik, azonosak az spinű részecske és az olyan
számú
spinű részecskéből álló
rendszer esetében, amelynek teljes spinje . Ebből következik, hogy az spinű részecske hullámfüggvényét
egy
-edrendű szimmetrikus spinor írja le.
Könnyű belátni, hogy egy
-edrendű szimmetrikus spinornak
független komponense van. Ugyanis
csak azok a komponensek számítanak függetlennek, amelyek indexei között
számú -es és zérus számú es,
számú -es és egy -es stb., végül zérus számú -es és
számú -es fordul elő.
Matematikai szempontból azt mondhatjuk, hogy a szimmetrikus spinorok segítségével megadható a koordinátarendszer elforgatása során mutatott lehetséges viselkedéstípusok osztályozása. Ha
különböző mennyiség
egymásba való lineáris transzformációja adja meg a viselkedést (és ez a szám semmiféle más lineáris
kombinációjuk kiválasztásával nem csökkenthető ), akkor a transzformációs szabály azonos egy
-edrendű
szimmetrikus spinoréval. Bármely, tetszőleges számú függvényt tartalmazó halmaz, amelynek elemei a
koordináta-rendszer elforgatásakor a függvényekből alkotott lineáris kombinációkba transzformálódnak,
visszavezethető (megfelelő lineáris transzformációt alkalmazva) egy vagy több szimmetrikus spinorra. 15
Így egy
tetszőleges -edrendű spinor
rendű szimmetrikus spinorokra redukálható.
A redukálás ténylegesen a következőképpen végezhető el. A
spinort minden indexében szimmetrizálva,
egy szimmetrikus -edrendű spinorra jutunk. Azután az eredeti spinor különböző indexpárjait összeejtjük, és
így
alakú
-edrendű spinorok adódnak, melyeket ugyancsak szimmetrizálva,
-edrendű
szimmetrikus spinorokat kapunk. A két indexpár összeejtésével adódó spinorokat szimmetrizálva kapjuk a
szimmetrikus
-edrendű spinorokat stb.
Hátravan még a
számú
függvény (ahol
komponensei közötti kapcsolat megadása. A

) és a

-edrendű spinor

komponens, amelyben az
index
-szor, a
pedig
-szor ismétlődik,
-nagyságú
spinvetületnek felel meg. Ugyanis ha újból visszatérünk az
számú
spinű részecskéből álló
rendszerünkhöz az egyetlen spinű rész vizsgálata helyett, akkor az előző komponensnek a
15

Más szavakkal, a szimmetrikus spinorok a forgáscsoport ún. irreducibilis ábrázolásait valósítják meg (l. (98)).
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szorzat felel meg, ez pedig annak az állapotnak a hullámfüggvénye, amelyben
számú részecske
spinvetületének értéke
,
számú részecskéé pedig
, tehát az eredő vetület
. Végül a fenti spinorkomponens és a
úgy választjuk meg, hogy fennálljon a

függvény közötti arányossági tényezőt

8.33. egyenlet - (57,1)

egyenlőség (ez az összeg skalár, ahogy lennie is kell, minthogy azt mondja meg, mekkora valószínűséggel
található a részecske a tér egy pontjában). A jobb oldali összegben az
számú indexű komponens

számszor fordul elő. Ezért a spinorkomponens és a

függvények közötti kapcsolatot a

8.34. egyenlet - (57,2)

összefüggés adja meg.
Az ((57,2)) összefüggés nemcsak az ((57,1)) feltétel kielégítését biztosítja, hanem, mint arról könnyen
meggyőződhetünk, a következő általánosabb feltételét is:

8.35. egyenlet - (57,3)

ahol
és
két azonos rendű, különböző spinor, míg
és
az ezeknek megfelelő, ((57,2))-vel
definiált függvények [a
szorzótényező megjelenése azzal kapcsolatos, hogy egy spinorban az
indexfelemeléskor annyiszor jelenik meg a
szorzó, ahány -es van az indexek között].
Az ((55,5)) összefüggések megadják a spinoperátor hatását a
hullámfüggvényekre. Nem nehéz
megállapítani hatásukat a
-edrendű spinor alakjában felírt hullámfüggvényre sem. Az
spin esetében a
és
függvények megegyeznek a
a spinoperátorok rájuk a következő módon hatnak:

,

spinorkomponensekkel. ((55,6)) és ((55,7)) szerint

8.36. egyenlet - (57,4)

A tetszőleges spin általános esetére úgy térünk át, hogy újra
számú
spinű részecskét vizsgálunk,
amelyek hullámfüggvényét
számú spinor szorzataként írjuk fel. A rendszer spinoperátora az egyes
részecskék spinoperátorainak összegeként írható, amelyek mindegyike csak a megfelelő spinorra hat, és hatását
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az ((57,4)) összefüggések adják meg.Ezután visszatérve a tetszőleges szimmetrikus spinor esetére, azaz az
spinű részecske hullámfüggvényére, a következő összefüggéseket kapjuk:

Eddig az elemi részek sajátimpulzusmomentum-állapotait leíró hullámfüggvényekként beszéltünk a spinorokról.
Azonban formai oldalát tekintve, a részecske spinje és egy tetszőleges rendszernek mint belső struktúrájától
elvonatkoztatva tekintett egésznek a teljes impulzusmomentuma között nincsen semmiféle különbség. Tehát
világos, hogy a spinorok transzformációs tulajdonságai ugyanolyan kapcsolatban állnak a
teljes
impulzusmomentumú részecske (vagy részecskerendszer)
hullámfüggvényének hullámfüggvényének a
forgatással szemben mutatott viselkedésével is, függetlenül attól, hogy mi ezeknek az impulzusmomentumoknak
a természete, vagyis hogy pályamomentumról vagy spinről van-e szó. Ezért meghatározott kapcsolat kell, hogy
létezzék a
függvényeknek a koordináta-rendszer elforgatása során mutatott transzformációs tulajdonságai
és a
-edrendű szimmetrikus spinor komponenseinek transzformációja között.
Ennek a megfeleltetésnek megkeresése előtt azonban szükséges, hogy élesen különbséget tegyünk a
hullámfüggvénynek az (adott -hez tartozó) impulzusmomentum
vetületétől való függését illetően két
értelmezés között. Beszélhetünk a hullámfüggvényről, mint a különböző
értékekhez tartozó valószínűségi
amplitúdóról, és beszélhetünk róla mint

-nek adott

-hez tartozó sajátfüggvényéről.

E két szemponttal már találkoztunk az (55) elején, ahol az
operátornak az
sajátértékhez tartozó
sajátfüggvényét vizsgáltuk. A matematikai eltérést közöttük különösen világosan láthatjuk az
spinű részecskék példáján. Ez esetben a hullámfüggvény -ra vonatkozóan egyindexes kontravariáns spinor,
azaz a spinorjelölésekkel összhangban
spinor.

-ként írandó; ennek megfelelően

-ra vonatkozóan kovariáns

Ez a megállapítás nyilván általános érvényű; a
sajátfüggvényeket a
-edrendű kovariáns szimmetrikus
spinor komponenseinek az ( (57,2)) összefüggésekkel analóg módon lehet megfeleltetni:16

8.37. egyenlet - (57,6)

Az egész értékű
eset. A három

16

impulzusmomentum sajátfüggvényei az
gömbfüggvény a következő:

Erre az eredményre kissé eltérő módon is eljuthatunk. A

spinű részecske

gömbfüggvények. Különösen fontos a

hullámfüggvényét kifejtjük a

sajátfüggvények szerint:

. Ekkor az
együtthatók a különböző
értékekhez tartozó valószínűségi amplitúdók, azaz a
spinkomponenseknek felelnek meg, ami meghatározza transzformációs tulajdonságaikat. Másrészt
értéke a tér adott pontjában független
a koordináta-rendszer megválasztásától, azaz a
úgy transzformálódik, mint

összeg skalár. Az ((57,3)) skalármennyiséggel összehasonlítva látjuk, hogy

.
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(itt a helyvektor irányába mutató egységvektor). Világos, hogy transzformációs tulajdonságait tekintve ez a
három függvény valamely vektor komponenseivel ekvivalens a következő megfeleltetés szerint:

8.38. egyenlet - (57,7)

Ezeket az összefüggéseket az ((57,6)) képlettel összehasonlítva, látjuk, hogy a másodrendű szimmetrikus spinor
komponenseit egy vektor komponenseinek a következő módon feleltethetjük meg:

8.39. egyenlet - (57,8)

vagy

8.40. egyenlet - (57,9)

Az inverz összefüggések a következők:

8.41. egyenlet - (57,10)

Könnyen ellenőrizhető, hogy a fenti definíciók alapján fennáll a

8.42. egyenlet - (57,11)

összefüggés, ahol
hogy a

és

a

és

spinoroknak megfeleltetett vektorok. Arról sem nehéz meggyőződni,

8.43. egyenlet - (57,12)

spinomak17 a

vektor felel meg.
Az ((57,10)) összefüggéseket tömör formában írhatjuk fel a Pauli-mátrixok segítségével:

8.44. egyenlet - (57,13)

17

A szimmetrikus spinor vegyes komponenseit

alakban írhatjuk, anélkül, hogy

és
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(

mátrixindexeit

spinorindexei elhelyezkedésének megfelelően írtuk). Ezeknek az összefüggéseknek az

eredetét könnyen megérthetjük, ha azt a speciális esetet vizsgáljuk, amikor a
egyindexes

spinor és annak

másodrendű spinor egy

komplex konjugáltja szorzataként írható. Ekkor az

mennyiség a spin várható értéke (a
jellegű mennyiség.

hullámfüggvénnyel jellemzett állapotban), ami nyilvánvalóan vektor

Az ((57,8)) vagy ( (57,9)) megfeleltetés speciális esete egy általános érvényű szabálynak: minden
-edrendű
szimmetrikus spinorhoz (ahol
egész szám) egyértelműen hozzárendelhető egy -edrendű szimmetrikus
tenzor, amely tetszőleges indexpárja összeejtésekor nullát ad (az ilyen tenzort irreducibilisnek nevezzük). Ez
már abból is következik, hogy az ilyen spinor és tenzor független komponenseinek száma azonos (egyenlő
-gyel), amit egyszerű összeszámolással ellenőrizhetünk.18 A spinor és a tenzor komponensei közötti
megfeleltetést az ((57,8))–((57,10)) képletek segítségével adhatjuk meg, ha az adott rendű spinort mint
másodrendű spinorok, a tenzort pedig mint vektorok szorzatát tekintjük.

4.1. Feladatok
1. Írjuk fel az

spin operátorának ((57,4)) definícióját az

vektor spinorkomponenseinek segítségével.

Megoldás. Az ((57,9)) összefüggések segítségével, melyek megadják az
kapcsolatot, az ((57,4)) definíció

spinor és az

vektor közötti

alakban írható.
2. Írjuk fel a spinoperátor hatását az

spinű részecske vektor-hullámfüggvényére.

Megoldás. A
vektorfüggvény komponensei és a
spinorkomponensek kapcsolatát az ((57,9)) képletek
adják meg, viszont az ((57,5)) utolsó összefüggése szerint

(ahol

), vagyis

A további összefüggéseket az
őket a következőképpen:

indexek ciklikus permutálásával kaphatjuk meg. Közös alakban írhatjuk

A komplex
vektor
alakban is felírható, ahol és valós vektorok, melyeket az
fázis
megfelelő megválasztásával egymásra merőlegesnek választhatunk. Az
és
vektorok egy olyan síkot
határoznak meg, amelyre merőleges irányra a spinvetület csak a
értéket veheti fel.

5. 58. §. A véges forgatások operátora

18

Matematikai szempontból azt mondhatjuk, hogy a

mint a
számú
függvény, vagy a
irreducibilis ábrázolását valósítják meg.

-edrendű irreducibilis tenzor

-edrendű szimmetrikus spinor

független komponense (

egész szám) csakúgy,

komponense mind a forgáscsoportnak ugyanazt az
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Térjünk vissza a spinorok transzformációjának kérdéséhez, és mutassuk meg, hogyan függenek a
transzformációs együtthatók a koordinátatengelyek elforgatási szögeitől.
Az impulzusmomentum (esetünkben a spin) operátorának definíciója szerint az
kifejezés az
egységvektor által kijelölt tengely körüli
szögű forgatás operátora. Ha
spinű részecskére, azaz spinorra
alkalmazzuk, akkor ebben az operátorban az
helyettesítést kell végrehajtani. Ennek megfelelően a
véges szögű forgatást ugyane tengely körül az

8.45. egyenlet - (58,1)

képlet írja le [vö. ((15,13))]. Mint a Pauli-mátrixok minden függvényét (l. az ( 55) 1. feladatát), ezt a kifejezést
is átalakíthatjuk e mátrixok lineáris függvényévé:

8.46. egyenlet - (58,2)

Így a

tengely körüli forgatásokra

8.47. egyenlet - (58,3)

Eszerint a spinorkomponensek e forgatás során a

szabály szerint transzformálódnak. Speciálisan, a
szögű elforgatással a spinor komponensei előjelet
váltanak; nyilván ugyanilyen tulajdonságú lesz tetszőleges páratlan rendű spinor (l. az (55) végét).
Hasonlóan kapjuk meg az

, illetve az

tengely körüli

szögű forgatások transzformációs mátrixait is:

8.48. egyenlet - (58,4)

Megjegyezzük, hogy az

tengely körüli

szögű forgatás esetén

azaz

8.49. egyenlet - (58,5)

Ezután egyszerűen felírhatjuk a transzformációs mátrixot a koordinátatengelyeknek az Euler-szögekkel
parametrizált tetszőleges elforgatása esetére.
Az
Euler-szögekkel meghatározott forgatást három lépésben hajtjuk végre: . szögű (
)
forgatást végzünk a tengely körül;
szögű forgatás (
) az tengely új helyzete (a 20. ábra
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egyenese, az ún. csomóvonal) körül;
körül.19
Nyilvánvaló, hogy az
és
mért gömbi polárszögeivel:

szögű (

szögek megegyeznek a
,
.

) forgatás a

tengelynek az eredeti

tengely végső helyzete (

)

koordináta-rendszerben

A tengelyek fenti elforgatási sorrendje alapján a teljes transzformáció mátrixa három, az ((58,3))–( (58,4))
képletekkel definiált forgatás mátrixának szorzataként írható:

20. ábra.

A mátrixok közvetlen összeszorzásával a következő végeredményre jutunk:

8.50. egyenlet - (58,6)

Az
és az
rendszer, mint mindig, itt is jobbsodrású. A szögek számításának pozitív iránya a forgástengely pozitív irányával
jobbcsavart alkot. Az Euler-szögek itt használt definíciója (amelyet általában kvantummechanikai alkalmazásokban használunk) az I. (35)beli definícióktól abban különbözik, hogy a második forgatást az és nem az tengely körül végezzük. Az
szögek az I. kötet
szögeivel (amelyeket ne keverjünk össze a
gömbi polárszögekkel!) a következő kapcsolatban vannak:
19
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A magasabb rendű spinorok, definíciójuk szerint, egyindexes spinorok szorzatával egyező módon
transzformálódnak. A fizikai alkalmazásokat tekintve azonban nem annyira a spinorok transzformációs
szabályai érdekesek, mint a nekik megfeleltetett
hullámfüggvényekéi.
Legyenek a

) függvények az

(

állapotot leíró hullámfüggvények. A
koordináta-rendszerben.Az első esetben
lineáris kapcsolat köti össze, amelyet

rendszerben a határozott

impulzusmomentumú

hullámfüggvények írják le ugyanazt az állapotot az
értéke , a másodikban
. A két függvényrendszer elemeit

8.51. egyenlet - (58,7)

alakban írunk fel. A
együtthatók (az
és
indexek tekintetében) egy
-edrendű mátrixot
alkotnak –a véges forgatások
mátrixát; ennek elemei az
rendszer
-beli helyzetét jellemző
szögek függvényei.
A véges forgatások mátrixának konstruktív felépítése a
lehetséges.

függvények spinor-reprezentációja segítségével

esetén a két
függvény egyindexes kovariáns spinort alkot. ((56,13)) szerint ennek
(az
rendszerből az
-be való) transzformációját az ((58,6)) mátrixa adja meg, azaz
.20
írjuk ennek elemeit a következő alakban:

ahol

8.52. egyenlet - (58,8)

A
függvényeket tetszőleges értékére az ((57,6)) képlet kapcsolja össze a
-ed rendű szimmetrikus,
kovariáns spinorokkal. A
-edrendű spinorkomponensek transzformációs mátrixa
számú
mátrix
szorzata. Ezek mindegyike egy-egy spinorindexre hat. A mátrixok összeszorzását elvégezve és visszatérve a
függvényekre, ez utóbbiak transzformációs mátrixa a

8.53. egyenlet - (58,9)

alakban adódik, amelyben a

függvényeket a következő kifejezés adja meg:21

Felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy az ((58,7)) kifejezésben a mátrix indexeit olyan sorrendben írtuk fel, amely a
mátrix
oszlopainak a sorvektorként rendezett
függvényekkel való szorzásának felel meg. Szimbolikus írásmódban az ((58,7)) képletet az
20

((56,13)) konvencióval összhangban

alakban kellene írni.
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8.54. egyenlet - (58,10)

ahol

az úgynevezett Jacobi-polinom.22
Megjegyezzük a következő tulajdonságot:

8.55. egyenlet - (58,12)

A
függvények igen sok szimmetriatulajdonsággal rendelkeznek, amelyeket az ((58,11)) és ( (58,12))
összefüggésekből lehetne levezetni. Sokkal egyszerűbb azonban, ha kiindulási pontul azt a definíciójukat
választjuk, mely szerint ezek a forgási transzformáció együtthatófüggvényei.
A forgástranszformáció
mátrixa unitér. Minthogy az
valós
mátrixra azonnal adódik, hogy

forgatás inverze a

forgatás, a

8.56. egyenlet - (58,13)

Érvényesek továbbá a következő egyenlőségek:

Ezek az összefüggések
esetén ((58,8))-ból nyilvánvalóak, míg tetszőleges
világos a konstrukciójuk fent leírt módjából.
Végezzük el a

szögű forgatást két, egymás utáni

, illetve

-re való általánosításuk

szögű forgatásként;

avagy ((58,13)) felhasználásával

8.57. egyenlet - (58,16)

21

A számításokat A. R. Edmonds: Angular Momentum in Quantum Mechanics (Princeton, 1957) című könyvében találhatjuk meg (ennek

részleges orosz fordítása megjelent a „Deformacija atomnyh jader” gyűjteményben, IL, 1958). A
függvény ((58,9))-beli definíciója
és felcserélésében különbözik az Edmonds könyvében használttól (ez az itt követett kifejtésben természetesebb).
22
E polinomok és a hipergeometrikus sor kapcsolatáról l. a Matematikai kiegészítés e. §-át ((e,11)).

211
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. fejezet A SPIN

Ugyanazon tengely körül végzett két forgatás eredménye nem függ a forgatások sorrendjétől.Így az előző
eredményt kell kapnunk akkor is, ha a
és
szögű forgatásokat ellenkező sorrendben végezzük. Ezt
megtéve, és az eredményt ((58,16))-tal összehasonlítva, látjuk, hogy

8.58. egyenlet - (58,17)

Az ((58,17)), ( (58,14)) és ((58,13)) képletekből következik, hogy

8.59. egyenlet - (58,18)

Az ((58,13))–((58,18)) tulajdonságok alapján könnyű belátni egy sor, a teljes
szimmetriatulajdonságot. Speciálisan, megemlítjük a komplex konjugált
következőösszefüggést:

függvényekre vonatkozó
függvényre vonatkozó

8.60. egyenlet - (58,19)

Matematikai szempontból a
mátrixok a forgáscsoport
alább, a ( 98)-t). Ebből azonnal következik az

dimenziós irreducibilis ábrázolásait adják (l.

8.61. egyenlet - (58,20)

ortogonalitási és normálási összefüggés, ahol
Az

és

.

indexekben az ortogonalitás az

tényezőkből következik, a

indexben a

függvények tulajdonságainak következménye, melyekre fennáll az

8.62. egyenlet - (58,21)

összefüggés.
Végül az alkalmazások kedvéért megadjuk a
speciális értékére.
esetén:

függvények explicit kifejezéseit a paraméterek néhány

8.63. egyenlet - (58,22)
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Egész

és

esetén az ((58,10)) és ((58,11)) képletekből

8.64. egyenlet - (58,23)

adódik. E képletet könnyen származtathatjuk a kiindulási ((58,7))összefüggésből. A
((58,7)) jobb oldalán a tengelyen számítjuk ki, ahol

függvény értékeit

8.65. egyenlet - (58,24)

A bal oldali
függvény az
gömbfüggvény, amely a
polárszögeitől függ. ((58,24))-et ((58,7))-be helyettesítve, kapjuk, hogy

tengely

,

gömbi

8.66. egyenlet - (58,25)

ami ekvivalens ((58,23))-mal.
Végül még megadjuk a
függvények kifejezését abban az esetben, ha az
legnagyobb értéket veszi fel:

,

indexek egyike a lehetséges

8.67. egyenlet - (58,26)

6. 59. §. A részecskék részleges polarizációja
Egy adott
spinornak – egy
spinű részecske hullámfüggvényének – egyik komponensét (pl.
-t) a
tengely megfelelő választásával mindig el lehet tüntetni. Ez abból is világos, hogy egy térbeli irányt két szög
határoz meg, és egy spinorkomponens (pl.
képzetes részének) kell zérusnak lennie.

) eltűnéséhez is két mennyiségnek (a komplex

szám valós és

Fizikailag ez azt jelenti, hogy ha az
spinű részecske (a határozottság kedvéért elektronról fogunk beszélni)
egy, valamely spin-hullámfüggvénnyel leírt állapotban van, akkor mindig létezik egy olyan térbeli irány,
amelyre a részecske spinjének vetülete
. Azt mondhatjuk, hogy az elektron ilyen állapotban teljesen
polarizált.
Az elektronnak azonban olyan állapotai is lehetségesek, amelyeket részlegesen polarizáltaknak
nevezhetünk.Ezeket az állapotokat nem hullámfüggvények írják le, hanem sűrűségmátrixok, így ezek
spinállapotuk szerint keverteknek tekintendők (l. (14)).
Az elektron spin- (vagy polarizációs) sűrűségmátrixa egy

másodrendű spinor, amelyet a

8.68. egyenlet - (59,1)

feltétellel normálunk, és amely kielégíti a
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8.69. egyenlet - (59,2)

hermiticitási feltételt. Tiszta (teljesen polarizált) állapot esetén a
komponenseinek szorzatára redukálódik:

spinor a

hullámfüggvény

8.70. egyenlet - (59,3)

A sűrűségmátrix átlós elemei annak valószínűségét adják meg, hogy az elektronnak a
spinvetülete
, illetve
legyen. Így a vetület átlagértéke

tengelyre mért

vagy ((59,1)) figyelembevételével,

8.71. egyenlet - (59,4)

Tiszta állapotban az

mennyiségek várható értékét az

összefüggések alapján számítjuk ki. Mivel ((55,6)) és ((55,7)) szerint az

operátorok az

mátrixokkal vannak megadva,

Kevert állapotban a megfelelő összefüggések:

8.72. egyenlet - (59,5)

A Pauli-mátrixok segítségével az ((59,4)) és ((59,5)) képleteket a következő alakra hozhatjuk:

8.73. egyenlet - (59,6)

Így látjuk, hogy a polarizációs mátrix minden eleme kifejezhető a spinvektor komponenseinek átlagértékei
segítségével. Más szóval, az
valós vektor teljesen meghatározza az
spinű részecske polarizációs
tulajdonságait. A teljes polarizáltság határesetében e vektor három komponense közül (a koordinátatengelyek
megfelelő választása esetén) kettő értéke nulla, egyé pedig
. Polarizálatlan esetben mindhárom komponens
értéke nulla. Tetszőleges részleges polarizáció esetén és tetszőleges koordinátrendszert választva, fennáll a
egyenlőtlenség, ahol a
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mennyiséget a polarizáció fokának nevezhetjük.
Tetszőleges
és második

spinű részecskére a polarizációs sűrűségmátrix
rendű spinor lesz:
, amely első
indexében külön-külön szimmetrikus. Emellett a következő tulajdonságai vannak:

8.74. egyenlet - (59,7)

8.75. egyenlet - (59,8)

A független sűrűségmátrix-komponensek számának megadásához vegyük észre, hogy a

(illetve

)

indexek megválasztásában csak
független lehetőség létezik. Figyelembe véve, hogy a
spinor
komponensei között fennáll az ((59,7)) összefüggés is, kapjuk, hogy a különböző komponensek száma:
. Bár ezek a mennyiségek komplexek, az ((59,8)) összefüggés miatt ez a körülmény
nem növeli a részecske részleges polarizációját jellemző független komponensek számát, amely így
gyel egyenlő.23 Összehasonlításként emlékeztetünk arra, hogy a teljesen polarizált részecskét mindössze
mennyiséggel le tudjuk írni (a
hullámfüggvény
független komplex komponensével, melyeket a
normálári feltétel köt össze, és amelyek egy lényegtelen közös fázisfaktort tartalmaznak).
Mint minden

rendű spinor, a

rendű irreducibilis spinorok összességével

is

ekvivalens.A vizsgált esetben mindegyik rend egyszer található meg a felbontásban, minthogy a
spinor szimmetriatulajdonságai miatt minden indexösszeejtést csak egyetlen módon lehet elvégezni: a ,
indexek egyikét a ,
indexek bármelyikével összeejtve. Mindezen túl a skalár (az index nélküli tenzor)
hiányzik, mivel értéke az ((59,7)) feltétel alapján éppen .

7. 60. §. Az időtükrözés és a Kramers-tétel
A mozgásnak az időtükrözéssel szemben mutatott invarianciája a kvantummechanikában abban nyilvánul meg,
hogy ha

egy rendszer stacionárius állapotának hullámfüggvénye, akkor „időtükrözöttje” (

) is egy

lehetséges állapotot ír le, azonos energiával. A ( 18) végén megmutattuk, hogy
-gal egyezik meg.
Ebben az egyszerű formájában az állítás csak spin nélküli részecskék hullámfüggvényeire vonatkozik. Spinnel
rendelkező részecskék esetén további megfontolások szükségesek.
Az

spinű részecske hullámfüggvényét a

konjugált

(

rendű) kontravariáns spinorral adjuk meg. A komplex

függvényekre áttérve, kovariáns spinor-komponensekként transzformálódó függvényekre

jutunk. Ezért az időtükrözés művelete a
amelyek kovariáns komponenseit a

hullámfüggvényekről új hullámfüggvényekre való áttérést jelent,

8.76. egyenlet - (60,1)

összefüggés definiálja.
A
indexek adott értékeire a kovariáns és kontravariáns spinorokhoz az impulzusmomentum
vetületének ellentett előjelű értékei tartoznak. Ezért a
függvényekkel kifejezve, az időtükrözésnek a ysGról a
, a
-ra való áttérés felel meg, ami szükséges is, mivel az idő előjelváltása az
impulzusmomentum előjelét is megváltoztatja. A pontos megfeleltetés ((60,1)) szerint a következő:

E mennyiségek megadása egyenértékű azzal, hogy megadjuk az vektor összes komponenseinek, valamint ezek
alacsonyabb fokszámra nem redukálható szorzatainak várható értékét (l. az (55) 3. feladatát).
23
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8.77. egyenlet - (60,2)

Más szavakkal, az időtükrözés által megkövetelt

helyettesítés a

8.78. egyenlet - (60,3)

helyettesítést jelenti.24
Ezt a műveletet kétszer megismételve, kapjuk, hogy

Tehát kétszeres időtükrözéssel a hullámfüggvény csak egész spinű esetben tér vissza eredeti alakjába, félegész
spinű részecskékre előjelet vált.
Vizsgáljunk tetszőleges, kölcsönható részecskékből álló rendszert. E rendszer pálya-impulzusmomentuma és
spinje a relativisztikus kölcsönhatás miatt külön-külön általában nem marad meg. Csak a teljes
impulzusmomentum állandó. Ha nincs jelen külső erőtér, akkor a rendszer minden energiaszintje
szeresen elfajult. A külső erőtér bekapcsolásakor ez a degeneráció általában megszűnik. Kérdés: megszűnhet-e
az elfajulás teljesen, úgy, hogy a rendszernek csak egyszerű nívói legyenek? Ez a kérdés szoros kapcsolatban
van az időtükrözéssel szemben mutatott szimmetriával.
A klasszikus elektrodinamikában az egyenletek akkor invariánsak az idő előjelváltásával szemben, ha ezzel
egyidejűleg az elektromos térerősség nem változik, a mágneses térerősség pedig jelet vált. 25 A mozgásnak ezt az
alapvető tulajdonságát meg kell őriznie a kvantummechanikának is. Ezért az időtükrözéssel szembeni
szimmetriának nemcsak zárt rendszerekre, hanem külső elektromos tér jelenlétében is fenn kell állnia (ha
mágneses tér nincs jelen).
A rendszer hullámfüggvényei
spinorok, melyek
rendje a rendszert alkotó, részek spinösszegének
kétszerese (
); ez az összeg különbözhet a rendszer teljes
spinjétől. A fentebb mondottak alapján
tudjuk, hogy külső elektromos térben a rendszer hullámfüggvénye és időtükrözöttje azonos energiájú
állapotoknak felelnek meg. Ahhoz, hogy a megfelelő szint ne legyen elfajult, mindenképpen szükséges tehát,
hogy e két állapot azonos legyen, azaz a megfelelő hullámfüggvények állandó szorzó erejéig megegyezzenek.
Az egybevetéskor persze mindkettőt azonos alakú (kovariáns, vagy kontravariáns) spinorokkal fejezzük ki.
Legyen

, vagy ((60,1)) értelmében

8.79. egyenlet - (60,4)

ahol

állandó. Az egyenlőség mindkét oldalának komplex konjugáltját véve, kapjuk, hogy

A bal oldalon „húzzuk le” az indexeket, ami megfelel a jobb oldaliak „felhúzásának”.Ez azt jelenti, hogy
mindkét oldalt
-vel szorozzuk, és a
indexekre összegezünk; a jobb oldalon eközben
kihasználjuk, hogy

Felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy a gömbfüggvények ((28,9)) komplex konjugálási szabálya megfelel a ((60,3)) általános
kapcsolatnak.
25
L. II. 17. §, valamint a 111. § végén található megjegyzést.
24
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Az eredmény a következő:

Ide ((60,4))-ből

-ot behelyettesítve, adódik, hogy

Az egyenlőségnek azonosan kell teljesülnie, tehát
azonosság csak páros
esetén teljesülhet (azaz
értékeire)26((60,4)) nem teljesíthető.

. Minthogy
mindenképpen pozitív, az
egész értékeire). Páratlan
-re (azaz félegész

Így azt kaptuk eredményül, hogy az elektromos tér a rendszer degenerációját csak akkor tudja teljesen feloldani,
ha a rendszert alkotó részecskék spinjének összege egész. A félegész spinösszegű rendszer minden szintje
tetszőleges külső elektromos tér esetében is kétszeresen elfajult, és a két azonos energiájú szint
hullámfüggvényeit komplex konjugált spinorok adják meg27 (H. A. Kramers, 1930).
Még egy matematikai jellegű megjegyzést teszünk. A ((60,4)) alakú kifejezés valós
állandó esetén
matematikai szempontból annak feltételét jelenti, hogy egy spinor minden komponense valós értéket vegyen fel;
nevezhetjük ezért a spinor „valóssági” feltételének.28 Az, hogy páratlan -re a ((60,4)) feltétel teljesíthetetlen,
azt jelenti, hogy nincs olyan páratlan rendű spinor, amelynek minden komponenséhez valós mennyiség
rendelhető. Ellenben ((60,4)) páros -re valós
esetén is teljesülhet. Speciálisan, a másodrendű szimmetrikus
spinorhoz egy valós vektor rendelhető, ha a ((60,4)) feltétel
-re teljesül:

[erről könnyen meggyőződhetünk az ((57,8)), ((57,9)) összefüggések segítségével]. Általában a ((60,4)) feltétel
esetén tetszőleges páros rendű szimmetrikus tenzor „valóssági” feltétele.

Egész (félegész)
érték esetén a rendszer
teljes spinjének lehetséges értékei is egészek (félegészek).
Ha az elektromos tér magas (köbös) szimmetriával rendelkezik, akkor négyszeres elfajulás is felléphet (l. a (99)-t és feladatát).
28
A spinor valósságáról szó szerinti értelmezésben nem lehet beszélni, mivel a komplex konjugált spinorok transzformációs szabályai
eltérőek.
26
27
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9. fejezet - IX. fejezet AZONOS
RÉSZECSKÉK
1. 61. §. Azonos részecskék
megkülönböztethetetlenségének elve
A klasszikus mechanikában az azonos részecskék (a példa kedvéért elektronok) fizikai tulajdonságaik
azonosságától függetlenül nem veszítik el „individuum” jellegüket. Tehát elképzelhetjük, hogy a rendszer
elemeiként szereplő részecskéket egy adott időpillanatban megszámozzuk, és azután mindegyikük mozgását
külön-külön megfigyelhetjük; akkor minden részecskét bármely időpillanatban azonosíthatunk önmagával.
A kvantummechanikában a helyzet lényegesen megváltozik. Már előzőleg is többször rámutattunk, hogy a
határozatlansági elv miatt a pálya fogalma elveszíti értelmét. Ha az elektron helyzetét pontosan tudjuk egy adott
pillanatban, akkor már a legközelebbi pillanatban koordinátáinak semmiféle határozott érték nem tulajdonítható.
Ezért az elektronokat egy adott pillanatban lokalizálva és megszámozva, semmire sem jutunk a további
időpillanatokban történő azonosítás szempontjából; ha az elektronok egyikét lokalizáljuk egy későbbi
pillanatban a tér valamely pontjában, már nem tudjuk, melyik elektron van a vizsgált pontban.
Így a kvantummechanikában elvileg sem lehetséges az azonos részecskék mindegyikének történetét követni, és
ennek segítségével megkülönböztetni őket. Azt mondhatjuk, hogy a kvantumelméletben az azonos részecskék
elveszítik „egyéniségüket”. A részecskék azonossága fizikai tulajdonságaik szempontjából itt igen mély
jelentést hordoz, amely teljes megkülönböztethetetlenségükre vezet.
Az azonos részecskékből álló rendszerek tulajdonságainak tanulmányozásában ennek, a részecskék
megkülönböztethetetlensége elvének nevezett állításnak alapvető szerepe van. Kezdjük a csak két részecskét
tartalmazó rendszer vizsgálatával. A részecskék azonossága miatt a rendszernek a részecskék felcserélésével
adódó állapotai fizikailag szükségszerűen ekvivalensek. Ez azt jelenti, hogy a rendszer hullámfüggvénye a
felcserélés eredményeképpen csak lényegtelen fázistényezővel változik meg. Legyen
a rendszer
hullámfüggvénye;
és
a megfelelő részecske spin-vetületének és három koordinátájának összességét jelöli.
Ekkor a

követelmény szabható ki, ahol
valós állandó. Az ismételt felcserélés eredményeként a kiinduló állapotra
jutunk vissza, míg a
hullámfüggvényt
fogja szorozni. Innen
, azaz
következik.
Tehát
.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy csak két eshetőség van: a hullámfüggvény vagy szimmetrikus (azaz
változatlan marad a koordináták felcserélésekor), vagy antiszimmetrikus (azaz a csere során előjelet vált).
Nyilvánvaló, hogy egy és ugyanazon rendszer minden állapotának hullámfüggvénye azonos típusú
szimmetriával kell, hogy rendelkezzék, ellenkező esetben a különböző szimmetriájú állapotok szuperpozíciója
nem lenne sem szimmetrikus, sem antiszimmetrikus.
Ez az eredmény azonnal általánosítható tetszőleges számú azonos részecskét tartalmazó rendszerre. Ugyanis a
részecskék azonossága miatt világos, hogy ha a rendszer valamely két tagját pl. szimmetrikus
hullámfüggvénnyel írhatjuk le, akkor szükségszerűen bármely más pár is ilyen tulajdonságú. Tehát az azonos
részecskék halmazát leíró hullámfüggvény vagy egyáltalán nem változik tetszőleges két részecske
felcserélésekor (és így a részecskék bármiféle kölcsönös felcserélése során sem), vagy minden egyes cserénél
előjelet vált. Az első esetbenszimmetrikus, a másodikbanantiszimmetrikus hullámfüggvényről beszélünk.
Az, hogy a rendszert szimmetrikus vagy antiszimmetrikus hullámfüggvény írja-e le, a részecskék fajtájától függ.
A szimmetrikus hullámfüggvénnyel leírható részecskékről azt mondjuk, hogy Bose–Einstein-
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statisztikánákvannak alávetve, és bozonoknakhívjuk őket, míg az antiszimmetrikus hullámfüggvénnyel leírható
részecskék a Fermi–Dirac-statisztikávaljellemezhető fermionok.1
A relativisztikus kvantummechanika alapján bizonyítható (IV. 25.§), hogy a részecskék statisztikája spinjükkel
egyértelmű kapcsolatban van: a feles spinű részecskék fermionok, az egész spinűek pedig bozonok.
Az összetett részek statisztikáját az általuk tartalmazott fermionok számának párossága határozza meg. Ugyanis
két azonos összetett rész felcserélése megfelel az alkotó elemi részecskepárok egyidejű felcserélésének.
A bozonok cseréjére a hullámfüggvény egyáltalán nem változik, a fermionokéra előjelet vált. Ezért a páratlan
számú fermiont tartalmazó összetett részek Fermi-statisztikával, a páros számút tartalmazók Bose-statisztikával
írandók le. Ez a szabály persze összhangban van a fenti általános törvény következményeivel, mely szerint az
összetett részecske egész vagy félegész spinű attól függően, hogy az őt alkotó fermionok száma páros vagy
páratlan.
Így a páratlan atomsúlyú (azaz páratlan számú protont és neutront tartalmazó) atommagok Fermi-, a páros
atomsúlyúak Bose-statisztikát követnek. A magok mellett elektronokat is tartalmazó atomok statisztikáját
nyilván a rendszám és atomsúly összegének párossága vagy páratlansága határozza meg.
Tekintsünk egy
azonos részecskéből álló rendszert, amelynek tagjai között a kölcsönhatást elhanyagolhatjuk.
Legyen
az egyes részecskék lehetséges stacionárius állapotainak halmaza. A teljes rendszer
állapotát úgy határozhatjuk meg, hogy megadjuk azoknak az állapotoknak a sorszámait, amelyekben a
részecskék külön-külön találhatók. Felmerül a kérdés, hogyan kell felírni a
függvények segítségével
a teljes rendszer
hullámfüggvényét.
Legyen
azoknak az állapotoknak a sorszáma, amelyekben az egyes részecskék tartózkodnak (e
számok közül néhány megegyező is lehet). Egy bozonrendszer
hullámfüggvényét

9.1. egyenlet - (61,1)

alakú szorzatok összege adja meg. Az összeget a
indexek összes lehetséges permutációjára kell
venni; a hullámfüggvénynek így nyilván a megkövetelt szimmetriatulajdonsága lesz. Így például két
különbözőállapotú (
) részecskéből álló rendszerre

9.2. egyenlet - (61,2)

Az
szorzót a normálás kedvéért vezettük be (a
függvények ortonormált rendszert alkotnak).
Tetszőleges
számú részecskét tartalmazó rendszer normált hullámfüggvénye:

9.3. egyenlet - (61,3)

ahol az összegezést a különböző

indexek összes permutációira kiterjesztjük; az

számok azt

mondják meg, hogy ezek közül hánynak azértéke egyezik meg -vel (
). A
kifejezés
szerinti integrálásakor2 minden tag nullát ad, kivéve az összeg egyes tagjainak abszolútértéknégyzetét. Minthogy a ((61,3))-beli összeg tagjainak száma
, ez megadja a ((61,3))-beli
normálási tényezőt is.
Ez a terminológia azzal a statisztikával kapcsolatos, amelyet a szimmetrikus, illetve az antiszimmetrikus hullámfügvényekkel leírható
részecskékből álló ideális gáz leírására használunk. Valójában itt nemcsak különböző statisztikáról, hanem lényegében eltérő mechanikáról
is szó van. A Bose-statisztikát N. Bosejavasolta a fénykvantumok leírására, és A. Einsteináltalánosította (1924-ben). A Fermi-statisztikát
elsőként E. Fermialkalmazta elektronokra 1926-ban; kapcsolatát a kvantummechanikával P. A. M. Diracderítette ki ugyanebben az évben.
2
A
szerinti integráláson (itt és a 64., 65. §-ban is) megállapodásszerűen koordináták szerinti integrálást és
szerinti összegezést értünk.
1
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Fermionrendszer esetén a hullámfüggvény antiszimmetrikus kombinációja lesz a ((61,1)) alakú szorzatoknak.
Így két részecskéből álló rendszerre:

9.4. egyenlet - (61,4)

Az általános

-részecskés esetben a hullámfüggvényt determináns alakjábanírhatjuk:

9.5. egyenlet - (61,5)

Két részecske felcserélése a determináns két oszlopának kicserélését eredményezi, így az előjelet fog váltani.
A ((61,5)) kifejezésből fontos eredmény következik. Ha a
számok között valamelyik kettő
egyforma, akkor a determináns két sora azonos, azaz értéke zérus. Csak akkor különbözik nullától, ha az összes
szám különböző. Így az azonos fermionok rendszerében két (vagy több) részecske nem lehet
egyidejűleg azonos állapotban. Ez az ún. Pauli-elv (W. Pauli, 1925).

2. 62. §. A kicserélődési kölcsönhatás
Az a körülmény, hogy a Schrödinger-egyenlet a részecskék spinjét nem veszi figyelembe, egyáltalán nem teszi
értéktelenné a belőle nyerhető eredményeket. Ez azért van így, mert az elektromos kölcsönhatás spinfüggetlen. 3
Matematikailag ez azt jelenti, hogy az elektromosan kölcsönható részecskéket leíró Hamilton-függvény (ha
mágneses tér nincs jelen) nem tartalmazza a spin operátorát, és így a hullámfüggvényre alkalmazva a
spinváltozókat nem érinti. Így a Schrödinger-egyenletet a hullámfüggvény minden komponense kielégíti; más
szavakkal a rendszer
hullámfüggvénye a

faktorizált alakban írható, ahol
csak a koordinátáktól,
csak a spinektől függő függvény; az előbbit
koordináta- vagy pálya-hullámfüggvénynek, a másodikat a rendszer spin-hullámfüggvényénekhívjuk.
A Schrödinger-egyenlet valójában csak a
koordinátafüggvényt határozza meg, a
függvény önkényes
marad. Minden olyan esetben, amikor a spin érdektelen számunkra, a Schrödinger-egyenlet alkalmazható
hullámfüggvényként a koordinátafüggvényt tekintve.
Mindazonáltal azt találjuk, hogy a részecskék elektromos kölcsönhatásának spinfüggetlensége ellenére sajátos
függés van a rendszer energiája és teljes spinje között, ami végső soron az azonos részecskék
megkülönböztethetetlenségének következménye.
Vizsgáljunk két azonos részecskét tartalmazó rendszert. A Schrödinger-egyenlet megoldásának eredményeként
megtaláljuk az energiaszintek rendszerét, amelynek minden nívójához határozott szimmetriájú vagy
antiszimmetriájú
hullámfüggvény tartozik. Ugyanis a részecskék azonossága miatt a Hamiltonfüggvény (és így a Schrödinger-egyenlet is) invariáns a felcserélésükre. Ha az energiaszintek nem elfajultak,
akkor az
és
koordináták felcserélésekor a
függvény csak egy állandóval szorzódhat; ha még
egyszer elvégezzük a cserét, meggyőződhetünk róla, hogy ez a faktor csak
lehet.4
Tegyük fel, hogy a részecskék spinje 0. A spinszorzó ekkor eleve hiányzik, a hullámfüggvény csak a
koordinátafüggvényből áll, amelynek szimmetrikusnak kell lennie (a nulla spinű részecskék Bose-statisztikát
követnek). Így tehát a Schrödinger-egyenlet formális megoldásával adódó energiaszintek nem mindegyike
Ez azonban csak annyiban igaz, amennyiben nemrelativisztikus mozgást vizsgálunk. Relativisztikus effektusok esetén a kölcsönhatás
spinfüggővé válik.
4
Ha a szint elfajult, mindig kiválasztható az adott nívóhoz tartozó hullámfüggvények olyan kombinációja, amely teljesíti ezt a feltételt.
3
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realizálódhat; azok, amelyeknek antiszimmetrikus
valósulhatnak meg.

függvény felel meg, a vizsgált rendszerre nem

Két azonos részecske felcserélése a koordináta-rendszer origóra való tükrözésének felel meg (az origót a két
részecskét összekötő egyenes közepén választjuk meg). Másrészt a
hullámfüggvény az inverzió
eredményeként
-lel szorzódik, ahol a két részecske relatív mozgásának pálya-impulzusmomentuma (l.
30. §). A fentiekkel összevetve ezt az eredményt, arra a következtetésre jutunk, hogy a nulla spinű
részecskékből álló kétrészecske-rendszernek csak páros pályamomentuma lehet.
Vizsgáljunk most két 1/2 spinű részecskéből álló rendszert (nevezzük őket elektronoknak). Ekkor a teljes
hullámfüggvénynek [azaz a
függvény és a
spinfüggvény szorzatának] a két elektron
cseréjére antiszimmetrikusnak kell lennie. Ezért szimmetrikus térbeli hullámfüggvény esetén a spinhullámfüggvény antiszimmetrikus lesz, és fordítva. A spin-hullámfüggvényt spinoralakban írjuk, azaz
másodrendű

spinorként, amelynek minden egyes indexe egy-egy elektron spinállapotát írja le. A két

részecske szimmetrikus spinállapotának szimmetrikus (

), antiszimmetrikus spinállapotának

antiszimmetrikus (
) spinor felel meg. De tudjuk, hogy a szimmetrikus spinor 1 spinű rendszert ír
le, az antiszimmetrikus viszont egy skalárral egyenértékű, ami 0 spinű állapotnak felel meg.
Így a következő eredményre jutottunk. Azok az energiaszintek, amelyeknek szimmetrikus
hullámfüggvények felelnek meg, csak akkor valósulnak meg, ha a rendszer teljes spinje nulla, azaz mikor az
elektronok spinje „ellentetten” áll. Az antiszimmetrikus
függvényekkel leírható energianívókhoz csak
egységnyi spin tartozhat, azaz ilyenkor az elektronok spinje „párhuzamos”.
Más szavakkal, az elektronok rendszerének energiaszintjei függenek a rendszer teljes spinjétől. Ennek alapján a
részecskék között egy sajátos kölcsönhatásról beszélhetünk, amely ezt a függést eredményezi. Az így bevezetett
ún. kicserélődési kölcsönhatás tisztán kvantumos jelenség, amely (mint maga a spin is) a klasszikus
mechanikára történő áttérés során eltűnik.
Az általunk áttekintett kételektronos esetre jellemző a következő körülmény. Minden energiaszintet a teljes spin
határozott értéke (0 vagy 1) jellemez. Ez az egyértelmű kapcsolat, mint az alábbiakban (63. §) látni fogjuk,
tetszőleges számú elektront tartalmazó rendszerre is megmarad, de 1/2-nél magasabb spinű részecskékre nem
érvényes.
Tekintsünk két

spinű részecskéből álló rendszert. Spin-hullámfüggvényét egy

rendű spinor adja meg:

ahol az indexek fele az egyik, a másik fele a másik részecske spinállapotát írja le. Az indexcsoportok indexei
szerint a spinor külön-külön szimmetrikus. A két részecske felcserélése az első csoport
indexeinek a
második csoportbeli
indexekkel való felcserélését jelenti. Ahhoz, hogy egy
teljes spinű rendszer
hullámfüggvényére jussunk, a spinor
indexpárját össze kell ejtenünk (minden ilyen indexpár egyik
tagját a
, a másikat a
csoportból véve), a többi indexben pedig szimmetrizálnunk kell. Az
eredmény egy
-edrendű szimmetrikus spinor.
Tudjuk azonban, hogy az indexegybeejtéssel az adott indexek szerint antiszimmetrikus kombinációt képezünk,
így a részecskék felcserélésekor a spin-hullámfüggvényt

-sel kell szoroznunk.

Másrészt a két részecske teljes hullámfüggvényének
-sel kell szorzódnia (azaz
-gyel egész,
-gyel
félegész teljes spin esetén). Ebből következik, hogy a térbeli hullámfüggvénynek a részecskék felcserélésére
mutatott szimmetriáját a

szorzó fogja meghatározni, ami csak

értékétől függ.

Arra az eredményre jutottunk tehát, hogy a térbeli hullámfüggvény két azonos részecskéből álló rendszerre
szimmetrikus páros, és antiszimmetrikus páratlan teljes spin esetében.
A rendszert alkotó részecskék felcserélése és a koordináta-rendszer tükrözése közötti kapcsolatról fentebb
mondottakra emlékezve azt is megállapíthatjuk, hogy páros (páratlan)
spin esetén a rendszernek csak páros
(páratlan) pálya menti impulzusmomentuma lehet.
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Látjuk, hogy ez esetben is adódik bizonyos kapcsolat a rendszer lehetséges energiái és teljes spinje között, de ez
a kapcsolat nem egyértelmű. Azok az energiaszintek, amelyeknek szimmetrikus (antiszimmetrikus) koordinátahullámfüggvények felelnek meg,
bármely páros (páratlan) értéke esetén megvalósulhatnak.
Számoljuk meg, hány különböző páros, illetve páratlan
teljes spinű állapota lehetséges két azonos
részecskéből álló rendszernek. Az
mennyiség
értéket vehet fel:
. Minden adott
értékre
, egymástól a spin
komponensének értékében eltérő állapot létezik [összesen
különböző állapot]. Legyen
egész szám. Ekkor a
számú
érték között
páros,
található. A páros -ű állapotok száma:

míg a maradék
páros és

állapot teljes spinje páratlan. Hasonló módon adódik, hogy félegész
páratlan
érték lehetséges.

páratlan

-re

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy két elektronból álló rendszer energiaszintjeinek a kicserélődési kölcsönhatásból
származó felhasadását; a két elektron kölcsönhatását tekintsük perturbációnak.
Megoldás. Legyen a részecskék (kölcsönhatásmentes) állapotainak térbeli hullámfüggvénye
és
.
Az
, illetve
teljes spinű állapotoknak rendre ezek szimmetrikus, illetve antiszimmetrikus
kombinációja felel meg:

A részecskék kölcsönhatását leíró
alakban írható, ahol

operátornak az ezekben az állapotokban vett középértéke

(A
integrál az ún. kicserélődési integrál). A nem kicserélődési jellegű
tagot elhagyva, az
energiaeltolódásra
,
adódik (az index
értékére utal). Ezek a mennyiségek a következő
spin-„csereoperátor” sajátértékeinek tekinthetők:5

(

sajátértékeit illetően l. az 55. § 2. feladatát).

Ha az elektronok különböző atomokhoz tartoznak, akkor a kicserélődési integrál exponenciálisan csökken az
atomok közötti távolság növelésekor. Az integrandus szerkezetéből világos, hogy ez az integrál a
és
hullámfüggvények „átfedésétől” függ; a diszkrét spektrumbeli állapotok hullámfüggvényeinek
aszimptotikus viselkedését [l. ((21,6))] figyelembe véve, kapjuk, hogy

ahol

az elektron energiája a megfelelő atomokban.

2. Ugyanez három elektron rendszerére.
5

Elsőként P. A. M. Diracvezette be.
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Megoldás. Az 1. feladat ((62.1.1)) képletét tekintve mintaként, a három elektronból álló rendszer kicserélődési
kölcsönhatásának operátorát

alakban írhatjuk, ahol az összegezés az 12, 13 és 23 részecskepárokra vonatkozik. Az
operátorok
különböző
és
számpárokkal jellemezhető állapotok között vett mátrixelemei közül a zérustól
különbözők ((55,6))-ot használva, a következők:

Kezdjük az
teljes spinvetület lehetséges legnagyobb értékéhez, azaz az
-hez
tartozó energia meghatározásával. Ezzel meghatározzuk az
teljes spinű állapot energiáját. Az
((62.1.1)) operátor megfelelő diagonális mátrixelemét kiszámítva,

adódik.
Ezután tekintsük az
állapotokat. Ezt az
értéket háromféleképpen valósíthatjuk meg aszerint,
hogy az
számok melyike egyenlő
-del (a másik kettő=1/2). Így ezekre az állapotokra egy
harmadfokú szekuláris egyenlet adódna. Azonban a számítás leegyszerűsödik, ha figyelembe vesszük, hogy a
gyökök egyikének meg kell egyeznie a már megtalált,
teljes spinű állapot energiájával, így a
szekuláris egyenlet osztható
-del; ez a körülmény lehetővé teszi, hogy a köbös egyenlet szabad
tagjának kiszámítását elkerüljük.6
Így a magasabb fokú tagokat kiszámítva, kapjuk, hogy

majd

spinű állapotoknak megfelelő két energiaszintet:

-mal osztva, kapjuk az

Így összesen három energiaszintet kapunk – összhangban a 63. § 1. feladatának megoldásával. 3. Melyek azok
az állapotok, amelyekben a Be mag két -részre hasadhat?
Megoldás. Minthogy az
-részecskének nincs spinje, két
-részecske csak páros pályaimpulzusmomentummal rendelkezhet (amely egyben a teljes impulzusmomentumot is adja); állapotai párosak.
Így a fenti bomlás csak a Be mag páros állapotaiban, páros teljes impulzusmomentum esetén mehet végbe.

3. 63. §. Szimmetria a részecskék felcserélésével
szemben
A két azonos részecskéből álló rendszert vizsgálva, beláttuk, hogy stacionárius állapotainak
koordinátafüggvényei változóikban vagy szimmetrikusak, vagy antiszimmetrikusak. A tetszőleges számú
részecskét tartalmazó rendszerek általános esetében a Schrödinger-egyenlet megoldásainak (a koordinátahullámfüggvényeknek) nem feltétlenül kell szimmetriát vagy antiszimmetriát mutatniuk bármely koordinátapár
felcserélésére, ami a teljes (a spint is tartalmazó) hullámfüggvényekre fennáll. Ez azzal függ össze, hogy csak a
részecskék koordinátáit cserélve fel, még nem végeztük el teljes fizikai kicserélésüket. A fizikai azonosság
ekkor csak annyi megkötést jelent, hogy a rendszer Hamilton-operátora invariáns a részecskék cseréjére, és így
6

Ez az eljárás különösen hasznos a nagyobb számú részecskét tartalmazó analóg számításoknál.
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ha valamely függvény megoldása a Schrödinger-egyenletnek, akkor azok a függvények is megoldásai, amelyek
a változók különféle permutációival adódnak.
Előkészítésként néhány megjegyzést teszünk a permutációkra vonatkozóan.
részecskéből álló rendszerben
számú különböző permutáció lehetséges. Ha a részecskéket megszámozzuk, akkor minden permutációt az 1,
2, 3,
számok meghatározott sorrendű sorozatával jellemezhetünk. Minden ilyen sorozat a természetes 1, 2,
3,
sorrendből számpárok bizonyos számú cseréjével adódik. A permutációt párosnak vagy páratlannak
hívják aszerint, hogy páros vagy páratlan számú cserével állítható elő az eredeti sorozatból. Jelöljük -vel az
részecskét permutáló operátorokat, és vezessük be a
mennyiséget, amelynek értéke +1, ha
páros
permutáció, és
, ha
páratlan. Ha az összes részecske koordinátájában szimmetrikus függvény, akkor

ha pedig minden részecskében antiszimmetrikus, akkor

Egy tetszőleges

függvényből szimmetrikus függvény készíthető a szimmetrizálásműveletével:

9.6. egyenlet - (63,1)

ahol az összegezést az összes lehetséges permutációra ki kell terjeszteni. Az antiszimmetrikus
függvénykombináció képzését(ezt az operációt néhaalternálásnakis nevezik) a következő alakban írhatjuk fel:

9.7. egyenlet - (63,2)

Most térjünk vissza arra a kérdésre, hogy hogyan viselkednek az azonos részecskékből álló rendszer
hullámfüggvényei a részecskék permutációja során? 7 Az a tény, hogy a rendszer
Hamilton-operátora a
permutációkkal szemben invariáns, matematikailag azt jelenti, hogy
felcserélhető az összes
permutációs
operátorral. Ezek az operátorok azonban nem cserélhetők fel egymással, és így egyidejűleg nem
diagonalizálhatók. Ez azt jelenti, hogy a
hullámfüggvények nem választhatók meg úgy, hogy bármelyikük
tetszőleges párcserére szimmetrikus vagy antiszimmetrikus legyen.8

Matematikai szempontból a feladat megoldását a permutációs csoport irreducibilis ábrázolásainak megadása jelenti. A permutációs csoport
részletes matematikai vizsgálata a következő könyvekben található meg: H. Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 1931;
M. Hamermesh, Group Theory and its Application to Physical Problems, 1964; I. G. Kaplan: Szimetrija mnogoelektronnyh szisztem, Nauka,
1969.
8
Csak két azonos részecskét tartalmazó rendszer esetében, ahol összesen egy permutációs operátor definiálható,
a
-val együtt
diagonalizálható.
7
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21. ábra.
A következőkben feladatul tűzzük ki, hogy meghatározzuk a
változós függvények (vagy
ezek bizonyos halmazainak) a változók felcserélésével kapcsolatos lehetséges szimmetriatípusait.
A szimmetriának olyannak kell lennie, hogy már ne legyen kiegészítő szimmetrizáló vagy alternáló eljárásokkal
tovább növelhető, tehát ilyeneket a függvényekre alkalmazva, azok vagy önmaguk lineáris kombinációiba, vagy
azonosan nullába menjenek át.
Már ismerünk két olyan operációt, amelyeket alkalmazva, maximális szimmetriájú függvényekre jutunk: az
összes változó szerinti szimmetrizálás vagy alternálás. Ezeket a műveleteket a következőképpen
általánosíthatjuk.
Az
változót (
) bontsuk néhány részhalmazra (ugyanezt tehetjük a változók helyett az
indexeikből alkotott 1, 2,
sorozattal), amelyek rendre
elemet tartalmaznak;
. Ezt a felbontást (partíciót) szemléletesen egy olyan sémával (az ún. Young-ábrával)
mutathatjuk be, amelyben az
számok mindegyikét megfelelő számú négyzetet tartalmazó sor képviseli (pl. a
21. ábrán
esetére ábrázoltuk a 6+4+4+3+3+1+1 és a 7+ 5+5+3+1+1 felbontásokat); minden négyzetbe
beírjuk az 1, 2, 3,
számok valamelyikét. Ha a sorokat még rövidülésük szerint is rendezzük (amint az a
21. ábrán látható), akkor a séma nemcsak vízszintes sorokat, hanem függőleges oszlopokat is tartalmaz.
Végezzük el a tetszőleges
függvény szimmetrizálását azoknak a változóknak a felcserélésére,
amelyeknek indexei egy sorba esnek. Ezután az alternálás művelete csak különböző sorokban található
változókra végezhető el; azokra a változópórokra, amelyek egy sorban találhatók, az alternálás nyilván nullát ad.
Minden sorból egy-egy változót kivéve, ezeket az általánosság megszorítása nélkül a sorok első négyzeteibe (az
első oszlopba) képzelhetjük (a szimmetrizálás után ugyanis az azonos sorbeli változók elhelyezkedési sorrendje
a sor négyzeteiben lényegtelenné válik); végezzük el az alternálást ezek szerint a változók szerint. Ezután az
első oszlopot kizárva, végezzük el az alternálást a „megrövidített” séma egy-egy sorából választott változók
szerint, melyeket ismét a maradék séma első oszlopába képzelünk. Ezt az eljárást folytatva egy olyan
függvényre jutunk, amely először minden sor változóiban szimmetrizálva, majd minden oszlop változói szerint
antiszimmetrizálva van (természetesen általában az alternálás elvégzése után a sorok szerinti szimmetria
megszűnik, a szimmetria csak azokban a változókban marad meg, amelyek az első sor „kilógó” négyzeteiben
foglalnak helyet).
Az
változót különböző módon elosztva a Young-ábra sorai között (az egy soron belüli elhelyezkedés
lényegtelen), olyan függvények rendszerét kapjuk, amelyek a változók tetszőleges permutációjára egymás
között transzformálódnak.9 Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy nem az összes így adódó függvény lineárisan

A szimmetrizálást és alternálást fordított sorrendben is végezhetnénk – előbb az alternálást és csak utána a sorok szerinti szimmetrizálást.
Ez azonban semmi újat nem adna, mivel a két módszerrel adódó függvények egymás lineáris kombinációi.
9
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független; a független függvények száma általában kisebb, mint a változók lehetséges elosztásainak a száma a
séma soraiban; ezt a kérdést itt nem tárgyaljuk részletesebben.10
Ily módon minden Young-ábra a függvények egy meghatározott szimmetriatípusát a változók permutációjára
vonatkozóan definiálja. Az (adott
-re) lehetséges összes Young-sémát összeállítva, megkapjuk az összes
lehetséges szimmetriatípust. Ez a feladat az
szám kisebb számok összegére való összes lehetséges
felbontásának feladata; itt maga az
szám is egyike a lehetséges felbontásoknak (így pl.
-re a
lehetséges felbontások: 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+ 1).
A rendszer minden energianívójához egy meghatározott Young-ábrát lehet hozzárendelni, amely megadja a
Schrödinger-egyenlet megfelelő megoldásának permutációs szimmetriatípusát; az energia minden értékéhez
általában több különböző függvény tartozik, amelyek permutációkra egymás között transzformálódnak. Ennek a
„permutációs elfajulásnak” a megjelenése azzal kapcsolatos, hogy a Hamilton-operátorral felcserélhető
permutációs operátorok általában egymással nem cserélhetők fel (l. 10. §). Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez
a jelenség nem jelenti az energiaszintek bármiféle járulékos fizikai elfajulását. Mindezek a koordinátahullámfüggvények megszorozva a megfelelő spin-hullámfüggvényekkel, egyetlen meghatározott kombinációt
alkotnak – a teljes hullámfüggvényt –, amely a részecskék spinjétől függően kielégíti a szimmetria, illetve az
antiszimmetria követelményét.
A különböző szimmetriatípusok között mindig található (adott -re) kettő, amelynek csak egyetlen függvény
felel meg. Egyikük az összes változójában szimmetrikus, a másik a teljesen antiszimmetrikus függvény (az első
esetben a Young-ábra egyetlen
elemű sorból, a másodikban egy
elemű oszlopból áll).
Térjünk most át a
spin-hullámfüggvényekre. Ezeknek a részecskék felcserélésére mutatott
szimmetriatípusait ugyanazok a Young-ábrák határozzák meg; a változók szerepét most a spinvetületek játsszák.
Felmerül a kérdés, milyen ábra tartozik a spinváltozókhoz adott szimmetriatípusú koordináta-hullámfüggvény
esetén? Először tegyük fel, hogy a részecskék egész spinűek. Ekkor a teljes
hullámfüggvény tetszőleges
részecskepár cseréjére szimmetrikus. Ehhez az szükséges, hogy a koordináta- és a spinfüggés szimmetriáját
ugyanaz a Young-ábra adja meg; ekkor a
teljes hullámfüggvényt ezek meghatározott bilineáris kombinációja
adja. E kombinációk megadásának részleteivel itt nem foglalkozunk.
Legyen most a rendszert alkotó részecskék spinje félegész. Ekkor a teljes hullámfüggvény az összes
részecskében antiszimmetrikus. Megmutatható, hogy a koordináta- és a spinséma egymásból a sorok és
oszlopok felcserélésével adódik: a sémák egymás duálisai (ilyen pl. az a két séma is, amely a 21. ábrán látható).
Tárgyaljuk kissé részletesebben az 1/2 spinű részecskék fontos speciális esetét (ilyenek pl. az elektronok).
A
spinváltozók mindegyike csak két értéket (
) vehet fel. Minthogy a két változójában
antiszimmetrikus függvény zérus lesz, ha e változói ugyanazt az értéket veszik fel, így világos, hogy ez esetben
a
függvény alternálását legfeljebb páronként lehet elvégezni; ugyanis már három változó szerinti
alternáláskor biztos, hogy legalább kettő ugyanazt az értéket veszi fel, azaz ezekre azonosan zérus adódik.
Tehát elektronrendszerre a spinfüggvények Young-ábrái csak egy vagy két négyzetet tartalmazó oszlopokból
állhatnak (tehát a sorok száma egy vagy kettő). Ekkor világos, hogy a koordinátafüggvények Young-ábráiban az
oszlopok száma korlátozódik kettőre. Az
elektronból álló rendszer lehetséges permutációs
szimmetriatípusainak száma tehát az
szám 1-et és 2-t tartalmazó felbontásainak számával egyenlő. Páros
esetén ez a szám
lesz (0, 1,
kettest tartalmazó felbontás képzelhető el), míg páratlan -re
-vel egyenlő [0, 1,
kettest tartalmazó felbontások léteznek]. Így pl. a 22. ábrán
-re láthatók a lehetséges (koordináta és spin) Young-ábrák.

Az egymás közt transzformálódó független függvények a permutációs csoport irreducibilis ábrázolásának bázisát adják. E függvények
száma az ábrázolás dimenziója. 1/2 spinű részecskék esetében a független függvények számát az e szakaszt követő 1. feladatban határozzuk
meg.
10
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22. ábra.
Könnyen belátható, hogy e szimmetriatípusok mindegyikének (azaz minden Young ábrának) az
elektronrendszer meghatározott
teljes spinű állapota felel meg. Tekintsük a spin-hullámfüggvények
spinoralakját, ahol egy -edrendű spinor, az indexei (amelyeknek mindegyike egy-egy részecske spinjét írja
le) azok a változók, amelyeket a Young-ábra négyzeteiben elhelyezünk. Tekintsük a 2 sorból álló, rendre
és
négyzetet tartalmazó (
,
) Young-ábrákat.
Az első
oszlopban két négyzet van, az ezeknek megfelelő indexpárokban a spinor antiszimmetrikus. Az első
sor utolsó
négyzetében található indexek szerint a spinor szimmetrikus. Azonban tudjuk, hogy
az ilyen spinor ekvivalens egy -edrendű szimmetrikus spinorral, amelyhez
teljes spin tartozik.
A koordinátafüggvények Young-ábráihoz visszatérve, azt mondhatjuk, hogy az
számú egynégyzetes sort
tartalmazó ábrához
teljes spinű állapot tartozik. Páros
esetén a teljes spin 0 és
közötti egész,
páratlan
esetén
és N közötti félegész értékeket vehet fel, amint azt vártuk.
Hangsúlyozzuk, hogy a Young-ábrák ezen egyértelmű megfeleltetése a teljes spin értékének csak 1/2 spinű
részecskék esetében lehetséges; erről a tulajdonságról a csak két részecskét tartalmazó rendszerek esetében már
az előző paragrafusban meggyőződtünk.
számú
spinű részecskét tartalmazó rendszer
spinhullámfüggvényét
számú
rendű szimmetrikus spinor szorzatából építjük fel, így az egy
rendű
spinor lesz. Ha ezt a spinort egy
négyzetből álló meghatározott Young-ábra szerint szimmetrizáljuk, akkor a
végeredményben adódó spinor független komponenseiből általában több lineáris kombináció képezhető,
amelyek mindegyike a rendszer
teljes spinjének különböző értékéhez tartozik.
Ahhoz hasonlóan, ahogy az 1/2 spinű részecskékre a Young-ábrában nem fordulhatnak elő kettőnél több
négyzetet tartalmazó oszlopok, a tetszőleges spinű részek esetében az oszlopok hossza nem haladhatja meg a
-et.
Ha a részecskék
száma
egész számú többszöröse, akkor a lehetséges Young-ábrák között van egy
téglalap alakú, amelynek
az oszlophossza. Az ehhez az ábrához rendelhető teljes spin értéke
.
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy minden olyan két (spin-) Young-ábrának, amelyeket
magasságú téglalappá lehet összerakni, azonos
érték felel meg.11

11

Ilyen például

esetén a következő sémapár:
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Ez az állítás egyszerű következménye annak a ténynek, hogy két impulzusmomentum összeadásakor az eredő
impulzusmomentum csak akkor lehet zérus, ha az összeadandó impulzusmomentumok nagysága megegyezik.
E szakasz befejezéseként térjünk vissza ahhoz a már korábban említett tényhez (l. a III. fejezet fn.III.9. számú
lábjegyzetét), hogy több azonos részecskéből álló rendszer legkisebb energiájú stacionárius állapotának
hullámfüggvényéről nem állíthatjuk, hogy nincsenek csomópontjai. Most ezt a megjegyzést pontosabban is
megfogalmazhatjuk, és rámutathatunk eredetére.
A csomópontokkal nem rendelkező (koordináta-) hullámfüggvény szükségképpen szimmetrikus az összes
részecske változójában; ha ugyanis pl. az és részecskepár szerint antiszimmetrikus lenne, akkor az
pontban el kellene tűnnie. Ha azonban a rendszer három vagy több elektronból áll, akkor a teljesen
szimmetrikus koordinátafüggvény nem megengedett (ugyanis a koordináta-hullámfüggvény Young-ábrája nem
tartalmazhat két négyzetnél hosszabb sorokat). Így bár a Schrödinger-egyenletnek a legalacsonyabb
energiaértékhez tartozó megoldása (a variációs elv alapján) tényleg nem tartalmaz nullahelyet, elképzelhető,
hogy fizikailag ez az állapot nem valósulhat meg. Ekkor a normálállapotnak nem a Schrödinger-egyenlet
legalacsonyabb sajátértéke felel meg, és az azt leíró hullámfüggvénynek általában nullahelyei lesznek. Az
félegész spinű részecskék esetén ilyen helyzet többnyire a
részecskénél többet tartalmazó rendszerekben
áll elő. A bozonokból álló rendszerek teljesen szimmetrikus állapota mindig megengedett.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg az
számú 1/2 spinű részecskét tartalmazó rendszer adott
tartozó energiaszintek számát.
Megoldás. A teljes spin megadott vetületét (

teljes spinű állapotaihoz

)

féle módon lehet megvalósítani (
részecskéhez a
,
számúhoz pedig
spinvetületértéket
rendelünk).
Minden
adott
spinű
energianívóhoz
különböző
spinvetülettel jellemezhető állapot tartozik. Így könnyű belátni, hogy az adott
értékhez tartozó különböző energiaszintek száma

A különböző energiaszintek együttes száma

páros

;

-re, illetve

A kiegészítő ábrákat folytonos és pontozott vonalakkal jelöltük.
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páratlan

esetében.

2. Adjuk meg két, három és négy egyes spinű részecskét tartalmazó rendszerek spinfüggvényeinek különböző
szimmetriatípusai esetén a teljes
spin értékét.
Megoldás. Két részecske esetén a megoldást annak felhasználásával adhatjuk meg, hogy a részecskék
felcserélésekor a spin-hullámfüggvény
-sel szorzódik (l. a 62. § végét). Egyes spinű részecskékre
ennek alapján a következő megfeleltetésre jutunk:

A háromrészecskés rendszer Young-ábráit úgy kapjuk, hogy az (1)-beli Young-ábrákhoz egy négyzetet az
összes lehetséges módon hozzáteszünk. Ezt a következő szimbolikus egyenlőségek formájában fejezhetjük ki:

Az ábrák alatt feltüntettük
értékeit, amelyeket a jobb oldali háromrészecskés állapotokra a (bal oldali) két és
egy részecskét tartalmazó állapotok spinjeinek az impulzusmomentum általános összeadási szabályait követő
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összeadásával kaptunk.12 Az így adódó impulzusmomentum-értékeket a különböző ábrák között úgy oszthatjuk
el, ha észrevesszük, hogy a c) ábrának (háromnégyzetes oszlop)
felel meg; ezért a b) ábrának kell
tartalmaznia a második egyenlőségben fennmaradt 1 és 2 teljes spin értékeket. Ennek alapján az a) ábrának a b)
ábrához tartozó értékek elvétele után megmaradó 1 és 3 értékek felelnek meg:

A négy részecskéből álló rendszer Young-ábráit úgy kapjuk még, hogy a (2)-beli ábrákhoz egy négyzetet
hozzáadunk (figyelembe kell vennünk azt a megkötést, hogy az oszlopokban háromnál több négyzet nem lehet):

A c) ábra az (1a)-val olyan téglalappá rakható össze, amelynek oszlopai három négyzet hosszúságúak, így ehhez
ugyanazok az
értékek tartoznak, mint (1a)-hoz. A b) ábrában előforduló
értékeket a második
egyenlőség maradéka adja, végül az a) ábráéit az első egyenlőségből állapíthatjuk meg:

A jobb oldali ábrák alatt az 1 szám kétszeri ismétlését az teszi szükségessé, hogy egyszer a 0 és I spinek, egyszer pedig a 2 és 1 spinek
összeadásából jön létre.
12
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4. 64. §. Második kvantálás. A Bose-statisztika esete
Nagyszámú, tetszőlegesen kölcsönható azonos részecskéből álló rendszerek tanulmányozására a vizsgálat
hasznos módszere a második kvantálás néven ismert eljárás. Ez a módszer a relativisztikus elméletben
különösképpen nélkülözhetetlen, minthogy ott változó számú részecskét tartalmazó rendszerek leírása a
feladat.13
Jelöljük a stacionárius egyrészecske-állapotokat leíró ortonormált függvények valamely teljes rendszerét
-ve1.14 Ezek például lehetnek valamely részecskének egy tetszőleges külső térbeli stacionárius
állapotainak hullámfüggvényei is, de általában egyszerűen síkhullámokat tekintünk – határozott impulzusú (és
spinvetületű) szabad részecskék hullámfüggvényeit. Annak érdekében, hogy az állapotok spektrumát
diszkrétként kezelhessük, a részecske mozgását egy nagy, de véges tartományra korlátozzuk; véges térfogatban
vizsgált mozgások impulzuskomponenseinek sajátértékei diszkrét sorozatot futnak be (a szomszédos értékek
közötti intervallum fordítottan arányos a tartomány lineáris méreteivel, és ezek növelésével nullához tart).
Szabad részecskék rendszerében a részecskék impulzusai külön-külön megmaradnak. Ezzel együtt
megmaradnak az állapotok
betöltési számaiis, amelyek azt mutatják meg, hogy hány részecske
található rendre a
állapotokban. Kölcsönható részecskék esetében a részecskék impulzusai különkülön nem maradnak meg, és ennek következtében a betöltési számok is változnak. Ilyen rendszerek esetén csak
az egyes betöltési számok valószínűségeloszlásáról lehet beszélni. Olyan matematikai apparátus kiépítését
tűzzük ki célul, amelyben éppen a betöltési számok (és nem a részecskék koordinátái és spinjei) játsszák a
független változók szerepét.
Ebben a módszerben a rendszer állapotát, amint mondani szokás, a „betöltési számok terén” értelmezett
hullámfüggvény adja meg, amelyet
-veI jelölünk [hogy kihangsúlyozzuk eltérését a szokásos
koordináta-hullámfüggvénytől,
-től]. A
különböző értékeinek valószínűségét adja meg.

abszolútérték-négyzet az

számok

A független változók e választásának megfelelően a különböző fizikai mennyiségek operátorait is (köztük a
Hamilton-operátort) olyan alakban kell megadnunk, hogy a betöltési számok függvényeire való hatásuk
könnyen leolvasható legyen. Ilyen alakra az operátorok szokásos mátrixalakjából kiindulva juthatunk. Ehhez az
operátorok mátrixelemeit kölcsönhatásban nem álló részecskék rendszerének stacionárius állapotai között kell
vennünk. Mivel ezeket az állapotokat a betöltési számok határozott értékeivel jellemezhetjük, a mátrixelemek
kiszámításával éppen az e változókra gyakorolt hatást kapjuk meg.
Először a Bose-statisztikával leírható részecskék rendszerét vizsgáljuk.
Legyen
valamely fizikai mennyiség operátora egy (az -adik) részecskére vonatkozóan, azaz ez az
operátor csak a
változóktól függő függvényre hat. Vezessük be az összes részecskében szimmetrikus

9.8. egyenlet - (64,1)

A második kvantálás módszerét Diracfejlesztette ki a sugárzáselméletben a fotonok tárgyalására 1927-ben, majd
WignerésJordanterjesztették ki az eljárást fermionokra (1928).
14
Mint a 61. §-ban is, itt a koordináták és a a spinvetület összességét jelenti. A
szerinti integráláson a koordináták szerinti integrálást
és a spinre való összegezést értjük.
13

231
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IX. fejezet AZONOS
RÉSZECSKÉK
operátort (minden részecskére összegezünk), és határozzuk meg a ( (61,3)) hullámfüggvény-rendszeren vett
mátrixelemeit. Először is könnyen belátható, hogy a nullától különböző mátrixelemek csak azok lehetnek,
amelyeknél
értékeit változatlanul tartalmazóállapotokat köt össze (a diagonális elemek),
valamint olyanok, ahol az egyik betöltési szám eggyel csökken, míg a másik eggyel nő. Minthogy ugyanis
csak a
szorzat egyik tényezőjére hat, mátrixelemei csak egy részecske
állapotváltozása esetén lehetnek nullától különbözők. Ez azonban azt jelenti, hogy egy adott állapotban levő
részecskék száma csökken, míg egy másikban ennek megfelelően egy új részecske jelenik meg. E mátrixelemek
kiszámítása nem okoz gondot; egyszerűbb megcsinálni, mint magyarázat után felfogni. Ezért itt csak a számítás
eredményét közöljük. A nem diagonális elemek a következők:

9.9. egyenlet - (64,2)

Csak azokat az indexeket tüntettük fel, amelyekben a mátrixelem nem diagonális, a többit a rövidség kedvéért
elhagytuk. Az

mátrixelemet az

9.10. egyenlet - (64,3)

/ összefüggés definiálja. Vegyük figyelembe, hogy az

operátorok csak annak a változónak a jelölésében

különböznek, amelyre hatnak, azonban
integráljuk az indextől már független (ezért el is hagyjuk).
diagonális mátrixelemei az
operátornak a
állapotokban vett várhatóértékét adják. A számítás
eredménye:

9.11. egyenlet - (64,4)

Most vezessük be a második kvantálás módszere szempontjából alapvető jelentőségű operátorokat, amelyek
immár nem a koordinátafüggvényekre, hanem az
változók függvényeire hatnak. Definíciójuk
legyen a következő: az
operátor hatására a
függvény
indexe 1-gyel csökken, ugyanakkor
– a normálási feltétel fenntartásához – az új függvényt beszorozzuk
-vel:

9.12. egyenlet - (64,5)

Azt mondhatjuk, hogy az
operátor az -edik állapotban található részecskék számát eggyel csökkenti (ezért
eltüntető operátornakhívják). Olyan mátrixszal reprezentálható, amelynek egyetlen nullától különböző eleme a
következő:

9.13. egyenlet - (64,6)

Az
hermitikus konjugáltját definíciószerűleg [l. ((11,9))] a következő, egyetlen nemnulla elemmel
rendelkező mátrix adja meg:

9.14. egyenlet - (64,7)
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függvényre hatva

Ez azt jelenti, hogy a

az

-t 1-gyel megnöveli:

9.15. egyenlet - (64,8)

Más szóval, az
operátor a
függvényre hatva, az -edikállapotbeli részecskék számát eggyel
növeli (ezért részecskekeltő operátornaknevezik).
szorzat a hullámfüggvényre hatva, azt csak egy számmal szorozza meg, az összes indexeket

Az

változatlanul hagyva. Az

operátor ugyanis

-t egy egységgel csökkenti, de

újra az eredeti értékét adja

vissza. A ((64,6)) és ((64,7)) mátrixokat közvetlenül összeszorozva láthatjuk, hogy
reprezentálja, amelynek diagonális elemei éppen az
számok. Tehát írhatjuk, hogy

-t diagonális mátrix

9.16. egyenlet - (64,9)

Hasonló módon adódik az

9.17. egyenlet - (64,10)

összefüggés.
Így az

és

operátorok felcserélési szabálya a következő lesz:

9.18. egyenlet - (64,11)

Ami a különböző és
felcserélhetők lesznek:

indexű operátorokat illeti, azok különböző változókra (

és

) hatván, nyilván

9.19. egyenlet - (64,12)

Az

és

operátorok fenti tulajdonságai alapján könnyen belátható, hogy az

9.20. egyenlet - (64,13)

operátor megegyezik a ((64,1)) operátorral. Ugyanis az összes ((64,6))és ((64,7)) segítségével kiszámítható
mátrixelem megegyezik a ((64,2))és ((64,4)) mátrixelemekkel. Ez igen fontos eredmény. A ((64,13))
kifejezésben az
operátort új, az

mennyiségek puszta számok. Így sikerült egy szokásos, a koordinátafüggvényekre ható
betöltési számok függvényeire ható operátorok segítségével kifejeznünk.

A kapott eredményt könnyű általánosítani más típusú operátorokra is. Legyen

9.21. egyenlet - (64,14)
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ahol
olyan fizikai mennyiség operátora, amelyik egyszerre két részecskét jellemezés így a
változókra hat. A fentiekhez hasonló számításokkal megmutatható, hogy az ilyen típusú operátorok

és

9.22. egyenlet - (64,15)

alakú kifejezései az

és

operátoroknak, ahol

E kifejezések általánosítása tetszőleges számú részecskét szimmetrizáltan összekötő operátorokra, mint amilyen
pl.

nyilvánvaló.
Az
operátorokkal kifejezhetjük az
kölcsönható azonos részecskéből álló rendszer Hamilton-operátorát
is. Az ilyen rendszer Hamilton-függvénye nyilvánvalóan az összes részecskében szimmetrikus;
nemrelativisztikus közelítésben15 a részecskék spinjétől független és legáltalánosabb alakja a következő:

9.23. egyenlet - (64,16)

Itt

a Hamilton-operátornak az a része, amely csak egyetlen (az

-adik) részecske koordinátáitól függ:

9.24. egyenlet - (64,17)

ahol
a részecske külső térbeli potenciális energiája. A ((64,16)) kifejezés további tagjai a részecskék
közötti kölcsönhatási energiának felelnek meg; a továbbiak szempontjából célszerű különválasztani a két, három
stb. koordinátától függő tagokat.
Ez az alak lehetővé teszi a ((64,13)), ((64,15)) és a hozzájuk hasonló formulák közvetlen alkalmazását. Tehát

9.25. egyenlet - (64,18)

Ezzel a Hamilton-operátor keresett kifejezését olyan operátorok segítségével adtuk meg, amelyek a betöltési
számok függvényeire hatnak.
A kölcsön nem ható részecskék rendszerét leíró Hamilton-operátorban ((64,18))-nak csak az első tagja marad
meg:

9.26. egyenlet - (64,19)

15

Ha nincs mágneses tér.
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Ha a
függvényeknek a
egyrészecskés Hamilton-operátor sajátfüggvényeit választjuk, akkor a
mátrix diagonális, és diagonális mátrixelemei az
energiasajátértékek:

Az

operátort ((64,9)) sajátértékeivel helyettesítve, a rendszer energianívóira az

kifejezés adódik, amely megegyezik a magától értetődően várt eredménnyel.
Az itt ismertetett módszert kissé tömörebb alakban is megfogalmazhatjuk, bevezetve a

9.27. egyenlet - (64,20)

operatorokat,16 ahol a

változókat paraméternek tekintjük. Az

alapján világos, hogy a
számát.

operátor eggyel csökkenti, a

Könnyen belátható, hogy a

és

operátorokról fentebb mondottak

pedig eggyel növeli a rendszer részecskéinek teljes

operátor olyan részecskét kelt, amely a

pontban van lokalizálva. Ugyanis

az
operátor hatására a
állapotban található részecske jelenik meg. Ebből következik, hogy a
operátor hatásának eredményeként olyan részecske adódik, amelynek hullámfüggvénye [az ((5,12)) kifejezést
felhasználva]:

ez pedig határozott koordinátájú (és spinű) részecskét ír le. 17
A
és
operátorok felcserélési összefüggései közvetlenül adódnak az
nyilvánvaló, hogy

A másodkvantált

operátort az új

és

kommutátoraiból. Így

-operátorok segítségével az

9.28. egyenlet - (64,23)

Felhívjuk a figyelmet a ((64,20)) és egy tetszőleges hullámfüggvény valamely teljes függvényrendszer szerinti kifejtése közötti analógiára.
Ez a jelen esetben mintegy kvantálódik, ami a második kvantálás elnevezés eredetére is rámutat.
17
megállapodásszerűen a
szorzatot jelöli.
16
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alakban írhatjuk fel. (Az összefüggést úgy kell érteni, hogy az

operátor

-ben a

paraméterek

függvényeire hat.) Ugyanis
-t és
-t behelyettesítve((64,20))-ból, és felhasználva a ((64,3)) definíciót,
((64,13))-at kapjuk. ((64,15)) helyett hasonlóan írhatjuk, hogy

9.29. egyenlet - (64,24)

Speciálisan, a

operátor

és

segítségével kifejezett alakja a következő:

A
operátor, amelyet a -operátorokból a kvantummechanikai
építünk fel, a részecskék sűrűségoperátora. Az

valószínűségsűrűség mintájára

9.30. egyenlet - (64,26)

operátor a második kvantálás módszerében a rendszer teljes részecskeszámának operátorát adja meg. Ugyanis a
-operátort a ((64,20)) alakban ide behelyettesítve és a hullámfüggvények ortonormáltságát figyelembe véve,
az
eredményre jutunk. Ennek az összegnek egy speciális indexű tagja az -edik állapotban
található részecskék számának operátora, a ( (64,9)) alapján sajátértékei
-vel egyenlőek. E számok összege a
rendszer részecskéinek teljes számát adja.18
Végül megjegyezzük, hogy ha a rendszer különféle bozonokból án, akkor minden részecskefajta számára a
második kvantálás során saját
operátorokat kell bevezetni. Nyilvánvaló, hogy a különböző részecskékhez
tartozó operátorok egymással felcserélhetők.

5. 65. §. Második kvantálás A Fermi-statisztika esete
Azonos fermionokból álló rendszerre a második kvantálás elvi lépései változtatás nélkül vihetők át.
Természetesen a fizikai mennyiségek és az
operátorok konkrét kifejezése megváltozik.
A
hullámfüggvény ebben az esetben ((61,5)) alakú. Mivel a hullámfüggvény antiszimmetrikus, az első
kérdés, amely felmerül: hogyan válasszuk meg előjelét? Bose-statisztika esetén ilyen kérdéssel nem
találkoztunk, mivel a hullámfüggvény szimmetriája miatt az egyszer kiválasztott előjel minden permutáció során
megőrződött. A ((61,5)) függvénynek a következő definícióval adhatunk határozott fázist: az összes
állapotot rendezzük egyszer és mindenkorra a természetes számok segítségével. Ezután a determináns sorait
((61,5))-ben mindig olyan sorrendben töltjük be, hogy a

9.31. egyenlet - (65,1)

Adott részecskeszámmal rendelkező rendszerekre ezek a megállapítások [csakúgy, mint a szabad részecskék ((64,19)) Hamiltonoperátorának tulajdonságai] eleve nyilvánvalóak. Azonban relativisztikus rendszerekre való általánosításuk új, egyáltalán nem nyilvánvaló
eredményekre vezet (l. IV. 11. §).
18
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egyenlőtlenségsorozat teljesüljön, ugyanakkor az oszlopokban a különböző változók mindig a
sorrendben forduljanak elő. A
számok között nem fordulhatnak elő egyenlők, minthogy ez esetben a
determináns zérust adna. Más szavakkal, az
betöltési számok csak 0 és 1 értéket vehetnek fel.
Tekintsük ismét az
((64,1)) alakú operátort. Ugyanazon okoknál fogva, amelyekről a 64. §-ban
beszéltünk, csak azok a mátrixelemei különböznek nullától, amelyekre a megfelelő átmenetnél a betöltési szám (
) változatlan marad, vagy valahol eggyel csökken (tehát egyből nullává változik), és egyidejűleg egy másik (
) helyen eggyel nő (tehát nullából eggyé változik). Könnyű belátni, hogy
esetén

9.32. egyenlet - (65,2)

Itt
és
az
összegét adja:19

értékeket jelöli, míg a

szimbólum a

és

közötti betöltési számok

A diagonális mátrixelemekre itt is a ((64,4)) összefüggés adódik:

9.33. egyenlet - (65,3)

Az
operátort a ((64,13)) előállításhoz hasonló módon kívánjuk felírni. Ennek érdekében bevezetjük az
operátorokat, amelyeket a következő mátrixelemek definiálnak:

9.34. egyenlet - (65,4)

Ezeket a mátrixokat összeszorozva (

esetén):

vagyis

9.35. egyenlet - (65,5)

Ha
, akkor
fejezhetünk ki:

diagonális, és elemei

és

értékeket vehetnek fel, amit a következő alakban

9.36. egyenlet - (65,6)

E kifejezéseket behelyettesítve ((64,13))-ba, valóban a ((65,2)), ((65,3)) mátrixelemekre jutunk.
Ha

-t és

-t fordított sorrendben szorozzuk össze, akkor

19

esetén ((65,2)) kitevőjében

írandó. Ha

, akkor az összegeket zérussal helyettesítjük.
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lesz az eredmény, azaz

9.37. egyenlet - (65,7)

A ((65,7))és ((65,5)) kifejezések összehasonlításából látjuk; hogy a két szorzat előjelben különbözik, azaz
érvényes az

összefüggés. A diagonális mátrixelemekre

9.38. egyenlet - (65,8)

adódik, amit ((65,6))-tal összeadva azt kapjuk, hogy

A két egyenlőség közös alakban a következőképpen írható:

9.39. egyenlet - (65,9)

Hasonló eljárással kapjuk

és

szorzatára az

9.40. egyenlet - (65,10)

eredményt (speciálisan

).

Ily módon látható, hogy az
és
(vagy ) operátorok az
esetben „antikommutálnak”, míg Bosestatisztika esetén felcserélhetők. Ez a különbség teljesen természetes. Ugyanis bozonok esetében az
és
operátorok teljesen függetlenek egymástól; az operátorok mindegyike csak egyetlen
változóra hat, és az
eredmény független a többi állapot betöltöttségétől. Fermi-statisztika esetében azonban a hatás nemcsak az
szám aktuális értékétől, hanem az összes őt „megelőző” állapot betöltöttségétől is függ, amint az a ((65,4))
definícióból közvetlenül látható. Ezért a különböző
és
operátorok hatását nem lehet függetlennek
tekinteni.
Miután az
és
operátorok tulajdonságait megfelelő módon tisztáztuk, a további ((64,13))–((64,18))
összefüggések változtatás nélkül átvehetők. Ugyanez érvényes a ((64,23))–((64,25)) képletekre, amelyek a
fizikai mennyiségeket a ( (64,20))-ban definiált
felcserélési törvényeket most a

operátorokkal fejezték ki. A ((64,21)), ((64,22))

összefüggések váltják fel.
Ha a rendszer különböző típusú részecskékből áll, akkor az összes részecsketípusra saját keltő és eltüntető
operátorokat kell definiálnunk (amint ezt már az előző szakasz végén említettük). A bozon- és
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fermionoperátorok felcserélhetők. Ami a különböző fermionokat leíró operátorokat illeti, a nemrelativisztikus
elmélet keretei között akár kommutatívaknak, akár antikommutatívaknak tekinthetők: a második kvantálás
módszere mindkét esetben azonos eredményre vezet.
Figyelembe véve azonban az itt elmondottaknak a relativisztikus elméletben való későbbi alkalmazásait, ahol a
részecskék egymásba átalakulhatnak, a különböző fermionok keltő és eltüntető operátorait antikommutáló
operátorokként kell definiálnunk. Ez a követelmény akkor válik majd világossá, ha ugyanannak az összetett
részecskének két különböző belső állapotát tekintjük „különböző” fermionnak.
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10. fejezet - X. fejezet AZ ATOM
1. 66. §. Az atom energiaszintjei
Nemrelativisztikus közelítéSben az atom stacionárius állapotait az atommag elektrosztatikus terében mozgó,
egymással elektromosan kölcsönható elektronok rendszerére felírt Schrödinger-egyenlet határozza meg; ebben
az egyenletben nem szerepelnek az elektronok spinoperátorai. Mint tudjuk, gömbszimmetrikus külső térben
mozgó részecskerendszer teljes pálya-impulzusmomentuma, valamint az állapot paritása megmarad. Ezért az
atom valamennyi stacionárius állapotát meghatározott L impulzusmomentummal és a paritással jellemezzük.
Ugyanakkor azonos részekből álló rendszer koordinátatérbeli hullámfüggvénye meghatározott permutációs
szimmetriával rendelkezik. A 63. §-ban láttuk, hogy egy elektronrendszernél minden adott típusú permutációs
szimmetriához (azaz minden adott Young-ábrához) a rendszer teljes spinjének meghatározott értéke tartozik.
Ezért az atom valamennyi stacionárius állapotát az elektronok teljes
spinjével is jellemezhetjük.
Egy
és megadott értékével jellemzett energiaszint az és vektorok különböző lehetséges beállásának
megfelelően elfajult. Az
és iránya szerinti elfajulás rendre
-szeres és
-szeres. Ennek
megfelelően egy adott -lel és -sel jellemzett állapot teljes elfajulása a
szorzattal adható
meg.
A valóságban azonban az elektronok kölcsönhatásában mindig fellépnek spintől függő relativisztikus
effektusok. Ez azt eredményezi, hogy az atom energiája nemcsak a pálya-impulzusmomentum és a spin abszolút
értékétől függ, hanem e vektorok relatív elhelyezkedésétől is. Szigorúan véve tehát, ha a Hamilton operátorban a
relativisztikus tagokat is figyelembe vesszük, az már nem cserélhető fel az
és operátorokkal, vagyis az
atom pálya-impulzusmomentuma és
spinje külön-külön már nem marad meg. Csak a
teljes
impulzusmomentum megmaradó mennyiség. A teljes impulzusmomentum megmaradása egyetemes egzakt
törvény, mely közvetlenül a térnek a zárt rendszerhez viszonyított izotropiájából következik. Ennek megfelelően
az energiaszinteket a teljes impulzusmomentum értékével kell jellemeznünk.
Ha a relativisztikus effektusok viszonylag kicsik (mint ez sok esetben előfordul), akkor ezek perturbációként
kezelhetők. E perturbáció hatására az adott
-lel és
-sel jellemzett nívó
-szeres
elfajultsága megszűnik, a nívó „felhasad” (egymáshoz közel fekvő) különböző szintekre, melyek
teljes
impulzusmomentuma különböző. Ezeket a szinteket (első közelítésben) a megfelelő szekuláris egyenlet alapján
határozhatjuk meg (39. §), hullámfüggvényeik pedig (nulladik közelítésben) az adott -lel és -sel rendelkező
eredeti elfajult nívó hullámfüggvényeinek lineáris kombinációi. Ebben a közelítésben tehát, az előbbiek szerint,
a pálya-impulzusmomentum és a spin abszolút értékét megmaradó mennyiségeknek tekinthetjük (irányukat már
nem), és az energiaszinteket az
és
értékekkel is jellemezhetjük.
Így tehát a relativisztikus effektusok eredményeként az
és
adott értékeinek megfelelő szint felhasad
különböző
értékkel jellemzett nívók sorára. Ezt a felhasadást a szint finomszerkezetének(vagy multiplett
szerkezetének) nevezzük. Mint ismeretes,
az
és
közé eső értékeket vehet fel; ezért adott lel és
-sel jellemzett szint
különböző nívóra hasad fel, ha
, és
-re, ha
.
E szintek mindegyike elfajult marad a
vektor iránya szerint; az elfajulás
-szeres. Könnyen
ellenőrizhető, hogy
-nek
valamennyi lehetséges értékére vett összege, mint azt eleve elvárjuk,
-gyel egyenlő.
Az atomi energiaszintek (vagy mint mondani szokás, atomi spektráltermek) számára hasonló jelölést szokás
alkalmazni, mint a meghatározott impulzusmomentum-értékű egyrészecske-állapotok esetében (32. §).
Nevezetesen, a különböző teljes pálya-impulzusmomentumú állapotokat a latin ábécé nagybetűivel jelöljük a
következő megfeleltetés szerint:

Ettől a jeltől balra fent feltüntetjük a
azonban elfelednünk, hogy ez a szám csak

számot, melyet a term multiplicitásánaknevezünk (nem szabad
esetén határozza meg a szint finomszerkezetében fellépő
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komponensek számát).1 A jel jobb alsó indexeként megadjuk a teljes
jelek rendre
szinteket jelölnek.

impulzusmomentumot. Így például a

, ill.

adatokkal jellemzett

2. 67. §. Elektronállapotok az atomban
Egy egynél több elektront tartalmazó atom a mag terében mozgó, egymással kölcsönható elektronok összetett
rendszere. Ilyen esetben, szigorúan véve, csak az egész rendszer állapotáról beszélhetünk. Ennek ellenére
kiderül, hogy az atomban megfelelő pontossággal használhatjuk az egyes elektronok állapotának fogalmát, ezek
az állapotok úgy foghatók fel mint a mag és a többi elektron által kialakított valamilyen effektív
gömbszimmetrikus térben mozgó elektron stacionárius állapotai. Az atom különböző elektronjaira általában
ezek a terek különbözőek, és valamennyit egyszerre kell meghatároznunk, mivel mindegyik függ az összes többi
elektron állapotától. Az ilyen potenciált önkonzisztensneknevezzük.
Minthogy az önkonzisztens tér gömbszimmetrikus, minden elektronállapot jellemezhető a pályaimpulzusmomentum
értékével. Egy adott
-lel jellemzett elektron állapotait (növekvő energiájuk
sorrendjében) az főkvantumszámmaljelölhetjük, mely
értéket vehet fel; a számozás ilyen
választása összhangban van a hidrogénatomnál használttal. A különböző -lel jellemzett energiaszintek
növekedési sorrendje azonban sokelektronos atomokban általában más, mint a hidrogénatom esetében. Ez
utóbbiban az energia -től független, úgyhogy a nagyobb
-nel jelzett állapotok energiája magasabb.
Sokelektronos atomoknál viszont például az
szint lejjebb fekszik, mint az
szint
(részletesebben l. a 73. §-ban).
A különböző -nel és -lel rendelkező egyelektron-állapotokat egy számmal és egy betűvel szokás jelölni. Az
előbbi megadja a főkvantumszám értékét, az utóbbi pedig értékét.2 Így
az
állapotot jelöli.
Az atom állapotának teljes leírásához, a teljes
értékek megadása mellett, az összes elektronállapot
ismerete is szükséges. Így az
, és a két elektron az

szimbólum a héliumatomnak azt az állapotát jelöli, amelyben
és
állapotot foglalja el. Ha egy adott -nel és -lel jellemzett

állapotban több elektron van, ezt a rövidség kedvéért célszerű kitevőként feltüntetni, így a
azt jelenti, hogy
állapotban két elektron van. Az elektronok különböző
állapotok szerinti eloszlását az atomban
elektronkonfigurációnakszokás nevezni.
Az és kvantumszámok megadott értéke mellett az elektron pálya-impulzusmomentumának és spinjének a
tengelyre való vetülete ( és ) különböző lehet. Adott esetén
különböző értéket vehet fel, a
szám két értékre,
-re korlátozódik. Ennek megfelelően megadott -hez és -hez
különböző
állapot tartozik; az ilyen állapotokat ekvivalensnekmondjuk. A Pauli-elv szerint minden egyes állapotban egy
elektron helyezkedhet el. Az atomban tehát adott és kvantumszáma legfeljebb
elektronnak lehet.
Megadott -nel és -lel jellemzett elektronállapotok mindegyikét betöltő elektronok összességét adott típusú
„zárt héjnak” nevezzük.
Adott elektronkonfiguráció mellett különböző
értékkel jellemzett atomi energiaszintek különbsége3 az
elektronok elektrosztatikus kölcsönhatásával kapcsolatos. Ezek az energiakülönbségek általában néhányszor
kisebbek a különböző konfigurációhoz tartozó nívók távolságánál. Azonos konfigurációhoz tartozó, de
különböző
értékkel jellemzett nívók egymáshoz képest való elhelyezkedését illetően az empirikusan
megalapozott Hund-szabályérvényes (F. Hund, 1925).
Annak a termnek van a legkisebb energiája, amelynek
teljes spinje az adott konfiguráció mellett a lehető
legnagyobb, és a lehetséges
érték (a fenti
mellett) maximális.4

esetén rendre szingulett, dublett és triplett stb. állapotokról beszélünk.
Használatos egy másik terminológia is, mely szerint az
főkvantumszámmal jellemzett elektronokat rendre -, -,
-,
héjbeli elektronoknak nevezzük (l. 74. §).
3
A multiplett nívók finomszerkezetétől jelenleg eltekintünk.
4
A maximális
megkövetelését a következőképpen támaszthatjuk alá. Tekintsünk például egy két elektronból álló rendszert. Ekkor az
és
spinértékek léphetnek fel, az
állapotnak antiszimmetrikus
koordinátafüggvény felel meg. Az
helyen az ilyen függvény eltűnik; más szóval az
állapotban kicsi annak a valószínűsége, hogy az elektronok egymáshoz közel
legyenek; ez ahhoz vezet, hogy elektrosztatikus taszításuk viszonylag kicsi, és energiájuk is alacsonyabb. Hasonló módon, több elektronból
álló rendszer esetén a legnagyobb spin a „legantiszimmetrikusabb” koordinátafüggvénynek felel meg.
1
2
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Megmutatjuk, hogyan lehet megtalálni adott elektronkonfiguráció mellett a lehetséges atomi termeket. Ha az
elektronok nem ekvivalensek, a lehetséges
értékeket közvetlenül az impulzusmomentum összeadási
törvénye alapján határozzuk meg. Így például az
,
( és
különböző) konfiguráció esetén az eredő
impulzusmomentum 2, 1, 0 értéket vehet fel, az eredő spin
lehet, ezeket egymással kombinálva a
következő termeket kapjuk:

.

Ha ekvivalens elektronokkal van dolgunk, a Pauli-elvből adódó megszorításokat is figyelembe kell vennünk.
Tekintsük például három ekvivalens
-elektron konfigurációit.
esetén (
-állapotban) az
impulzusmomentum
vetülete
értékeket vehet fel, úgyhogy az
indexpár következő hat
kombinációja lehetséges:
a) ,

,

b) ,

a ) 1,

,

,

b ) 0,

c)
,

c )

,

,
,

.

A három elektront ezen állapotok közül bármely különböző háromban elhelyezhetjük. Az eredményül kapott
atomi állapotban a teljes impulzusmomentum és a teljes spin vetületei (
) az alábbiak:
a+a +b) ,

,

a+a +c) ,

,

,

,

a+b+b ) ,

,

a+b+c ) ,

,

a+b +c) ,

,

a +b+c) ,
(a negatív
és
értékekkel jellemzett állapotokat nem írtuk ki, minthogy ezek semmi újat nem adnak).
Az
és
állapot léte azt mutatja, hogy van
term; ehhez a termhez még egy
és
állapot is tartozik. Továbbmenve, még egy
állapotunk van, úgyhogy szükségképpen létezik
egy
term; ehhez még egy
állapot is tartozik. Végül, marad még egy
és egy
állapot, melyek a
termnek felelnek meg. Így tehát három ekvivalens
-elektron esetén egy-egy
típusú term adódhat.

,
,

,
,
,
,

1. táblázat. Ekvivalens elektronkonfigurációk lehetséges termjei
Az tab1. táblázatban felsoroltuk a lehetséges atomi termeket ekvivalens
- és -elektronok különböző
konfigurációira. A termek jelei alatt álló számok mutatják az illető konfiguráció esetén fellépő adott típusú
termek számát, ha az egynél nagyobb. A lehető legnagyobb számú ekvivalens elektron (
) esetén
a term mindig
. Figyelemre méltó, hogy két olyan konfigurációra, melyek közül az egyik annyi elektront
tartalmaz, mint amennyi a másikból hiányzik a héj teljes betöltéséhez, a termek mindig megegyeznek. Ez
nyilvánvalóan annak az eredménye, hogy az elektron hiányát egy héjban mint „lyukat” tekinthetjük, melynek
állapotát ugyanazok a kvantumszámok határozzák meg, mint a hiányzó elektronét.
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Ha az atom normáltermjét határozzuk meg az elektronkonfiguráció ismeretében a Hund-szabály alkalmazásával,
csak a betöltetlen héj elektronjait kell figyelembe vennünk, minthogy zárt héjak elektronjainak
impulzusmomentumai kompenzálják egymást. Legyen például a zárt héjon kívül négy -elektron. A elektronok mágneses kvantumszámai a
értékeket vehetik fel. Ennek megfelelően mind a négy
elektron lehet a
spinvetülettel jellemzett állapotban, tehát a lehető legnagyobb eredő spin
.
Ezután az elektronoknak különböző
értékeket adunk, oly módon, hogy
a lehető legnagyobb
legyen; ez
, úgyhogy
. Ez azt jelenti, hogy
esetén a maximális
érték is 2 (
term).

2.1. Feladat
Határozzuk meg három ekvivalens
helykoordinátáktól függő részét.

-elektronból álló rendszer állapotait leíró hullámfüggvény

Megoldás.
állapotban valamennyi elektron
spinvetülete megegyezik, ezért az
kvantumszámuk
különböző. A hullámfüggvény ((61,5)) alakú determináns formájában adható meg, melyet a
függvényekből állítunk elő (az index
értékét jelöli).
A
term esetén tekintsük a lehető legnagyobb pályaimpulzusmomentum-vetületű,
=2 állapotot. Ekkor
két elektron
impulzusmomentum-vetületű állapotban van, egy pedig
-ban. Legyen a 2. és 3.
elektron spinvetülete
, az 1.-é pedig a
(összhangban az
teljes spinnel). A kívánt
szimmetriájú koordinátatérbeli hullámfiiggvény:

(az argumentumban álló szám az elektron sorszámát jelenti).
termnél tekintsük az
-es állapotot, a spinvetületek fentebb adott értékei mellett. Ez az állapot az
értékek két lehetséges sorozatával valósulhat meg, úgyhogy a pályahullámfüggvény a következő lineáris
kombinációként állítható elő:
A

Az együtthatók meghatározása céljából felhasználjuk az

összefüggést, melyet az
hullámfüggvény mindenképpen kielégít [l. ((27,8))]. A ((27,12))
mátrixelemek felhasználásával kapjuk, hogy

amivel

Ebből
Az

; figyelembe véve a normálási feltételt is,
állapotok hullámfüggvényei a fenti függvényekből az

adódik.
operátor alkalmazásával számíthatók ki.

3. 68. §. Hidrogénszerű atomok energiaszintjei
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Valamennyi atom közül egyedül a hidrogénatom Schrödinger-egyenlete oldható meg közelítésmentesen.
A hidrogénatom és az egy elektront tartalmazó He , Li ,
ionok energiaszintjei a ((36,10)) alatti Bohrképlettel határozhatók meg:

10.1. egyenlet - (68,1)

Itt
az atommag töltése;
a mag tömege,
tömegétől való függés igen gyenge.

pedig az elektrontömeg. Megjegyezzük, hogy a mag

A ((68,1)) képlet nem vesz figyelembe semmiféle relativisztikus effektust. Ebben a közelítésben fellép a
hidrogénatomra jellemző járulékos (véletlen) elfajulás, amiről már a 36. §-ban beszéltünk: adott
főkvantumszám mellett az energia független az pálya-impulzusmomentumtól.
Más atomok esetében is vannak olyan állapotok, melyek tulajdonságaikat tekintve emlékeztetnek a
hidrogénatom állapotaira. Ilyenek azok a magasan gerjesztett állapotok, amelyekben egy elektron
főkvantumszáma igen nagy, ezért túlnyomóan a magtól nagy távolságban tartózkodik. Ilyen elektron mozgását,
bizonyos közelítésben, úgy tekinthetjük, mint az egységnyi effektív töltésű „atomtörzs” Coulomb-terében való
mozgást. Az ilyen módon meghatározott energiaszint-értékek azonban nem elegendően pontosak, korrigálni kell
őket úgy, hogy figyelembe vesszük a tiszta Coulomb-tértől való eltérést a mag közelében. E korrekció jellegét
könnyen megérthetjük az alábbi megfontolások segítségével.
A nagy kvantumszámú állapotok kváziklasszikus volta miatt az energiaszinteket a Bohr–Sommerfeld-féle
((48,6)) kvantumfeltétel alapján határozhatjuk meg. A tiszta Coulomb-törvénytől való eltérést a magtól (a
„pályasugárhoz” képest) kis távolságokban formálisan úgy vehetjük figyelembe, mint a hullámfüggvényre az
helyen kirótt határfeltételek változását. Ez a sugárirányú mozgás kvantálási feltételében szereplő
paraméter megváltozásához vezet. Minthogy ezenkívül a kvantálási feltétel nem változik, arra a következtetésre
jutunk, hogy az energianívókra adódó kifejezés a hidrogén esetében kapottól mindössze annyiban különbözik,
hogy a radiális, vagy ami ugyanaz, az főkvantumszám (
)-re változik. Itt
valamilyen állandó (az ún.
Rydberg-korrekció):

10.2. egyenlet - (68,2)

A Rydberg-korrekció (definíciójának megfelelően) nem függ az kvantumszámtól, de természetesen változik
az elektron azimutális kvantumszámával (ezt
indexeként feltüntetjük) és az atom egészének
és
impulzusmomentumaival. Adott
és
mellett
gyorsan csökken növekedésével. Minél nagyobb ,
annál rövidebb ideig tartózkodik az elektron az atommag közelében, így energiaszintjei egyre jobban
közelednek a hidrogénéhez.5

3.1. Feladat
Határozzuk meg az elektron hidrogénszerű
távolságban.

-állapotának aszimptotikus kifejezését az atomtörzstől nagy

Megoldás. Nagy távolságokban, ahol a tér (atomi egységekben)

alakú, a keresett

függvény a

A fent mondottaknak illusztrálására közöljük a Rydberg-korrekció kísérleti értékeit a héliumatom magasan gerjesztett állapotaiban. A
héliumatom teljes spinje
lehet, a teljes
pálya-impulzusmomentum pedig megegyezik a vizsgált állapotban levő gerjesztett
elektron
impulzusmomentumával (a második elektron ui.
-állapotban van). A Rydberg-korrekció értékei
esetén:
-re pedig
5
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Schrödinger-egyenletnek tesz eleget, ahol
. Keressük a megoldást
elhanyagolva a
-nél gyorsabban csökkenő tagokat, azt kapjuk, hogy

alakban;

4. 69. §. Az önkonzisztens tér
Az egynél több elektronnal rendelkező atomra felírt Schrödinger-egyenlet nem oldható meg analitikus alakban.
Ezért fontos szerephez jutnak a stacionárius atomállapotok energiáinak és hullámfüggvényeinek kiszámítására
alkalmas közelítő módszerek. Az ilyen eljárások között a legjelentősebb az ún. önkonzisztens tér módszere.
E közelítés alapgondolata, hogy az atom minden elektronjára egy, az atommag és a többi elektron által
kialakított „önkonzisztens tér” hat.
Példaként tekintsük a héliumatomot. Szorítkozzunk azoknak a termeknek a vizsgálatára, amelyekben mindkét
elektron -állapotban van (azonos vagy különböző mellett); ekkor az egész atom -állapotban van. Legyen
és
az elektronok hullámfüggvénye; -állapotban ezek csak az elektronok magtól mért
és
távolságának függvényei. Az atom egészének
hullámfüggvénye e két függvény

10.3. egyenlet - (69,1)

szimmetrikus vagy

10.4. egyenlet - (69,2)

antiszimmetrikus kombinációja, attól függően, hogy az állapot teljes spinje
vagy
.6 E lehetőségek
közül a másodikat vizsgáljuk; ekkor a
függvények kölcsönösen ortogonálisnak tekinthetők.7
Feladatunk tehát olyan ((69,2)) alakú függvény meghatározása, mely az atom igazi hullámfüggvényét a lehető
legjobban közelíti. Ehhez a természetes variációs elvből kell kiindulni, csak ((69,2)) alakú függvények
osztályára szorítkozva (az ismertetendő módszert V. A. Fok dolgozta ki 1930-ban).
Mint ismeretes, a Schrödinger-egyenlet levezethető az

variációs elvből az

mellékfeltétel figyelembevételével (az integrálást a héliumatom két elektronjának koordinátái szerint kell
végezni). A variálás a következő egyenletre vezet:

10.5. egyenlet - (69,3)

A héliumatom
állapotát parahéliumnak,
állapotát pedig ortohéliumnaknevezzük.
Az önkonzisztens tér módszerével meghatározott különböző
elektron-állapotfüggvények általában nem ortogonálisak,
minthogy különböző egyenletek megoldásával kapjuk őket. ((69,2))-ben azonban az egész atom
függvényét változatlanul tartva,
-t
6
7

-re változtathatjuk, és az állandót megfelelő módon választva mindig elérhető, hogy
legyenek.
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amiből a
hullámfüggvény tetszés szerinti variációi esetén kiadódik a szokásos Schrödinger-egyenlet. Az
önkonzisztens tér módszerénél ((69,3))-ba -nek((69,2)) alatti kifejezését helyettesítjük, és a variációt a
és
függvények szerint külön végezzük. Más szóval, a szélsőértéket a ((69,2)) típusú függvények osztályán
keressük; eredményül természetesen nem a pontos energia-sajátértéket és nem a pontos hullámfüggvényt
kapjuk, de a jelzett módon felírható függvények közül a legjobbat.
A héliumatom Hamilton-operátora a következő alakú:8

10.6. egyenlet - (69,4)

(

az elektronok egymástól való távolsága). Behelyettesítve ( (69,2))-t ((69,3))-ba, elvégezve a variációt, majd
és
integrál alatti szorzóját nullával téve egyenlővé, könnyen adódik, hogy

10.7. egyenlet - (69,5)

ahol

Ez az önkonzisztens tér módszerével adódó végső egyenletrendszer; megoldásuk természetesen csak numerikus
úton határozható meg.9
Hasonló módon származtatjuk a nehezebb atomok esetén érvényes egyenleteket is. A variációs elv integráljába
behelyettesítendő atomi hullámfüggvényt az egyes elektronok hullámfüggvényei szorzatának lineáris
kombinációjaként állítjuk elő. Ezt a kombinációt úgy kell megválasztani, hogy először, permutációs
szimmetriája összhangban legyen az atom vizsgált állapotának teljes
spinjével, és másodszor, az atom teljes
pálya-impulzusmomentuma adott
értéket vegyen fel.10
A variációs elvet megfelelő permutációs szimmetriával rendelkező hullámfüggvényre alkalmazva, egyszersmind
figyelembe vesszük az atom elektronjainak kicserélődési kölcsönhatását is. Egyszerűbb (de kevésbé pontos
eredményt adó) egyenletek adódnak, ha a kicserélődési kölcsönhatást és az atom energiájának -től való
függését elhanyagoljuk adott elektronkonfiguráció mellett (D. R. Hartree, 1928). Ezt a közelítést ismét a
héliumatom példáján mutatjuk be. Ekkor az elektronok hullámfüggvényére vonatkozó egyenleteket közvetlenül
egyrészecske-Schrödinger-egyenlet alakjában írhatjuk:

10.8. egyenlet - (69,7)

ahol

az atommag és a másik elektron terében mozgó elektron potenciális energiája:

Ebben a szakaszban, valamint az ezt követő feladatokban atomi egységeket használunk.
Az önkonzisztens tér módszerével kiszámított energiaszinteknek a spektroszkópiai adatokkal való összehasonlítása azt mutatja, hogy
könnyű atomok esetén a módszer pontossága mintegy 5% (bizonyos esetekben még pontosabb). Nehéz atomok vizsgálata esetén azonban
előfordulhat, hogy a hiba nagyobb a szomszédos nívók távolságánál, így helytelen nívósorrendet kapunk.
10
Centrális
térben
mozgó
elektronrendszer
hullámfüggvényének
meghatározására
általános
módszereket
I. G. KaplannakaIX. fejezetfn.IX.7. számú lábjegyzetében idézett könyvében találunk.
8
9
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10.9. egyenlet - (69,8)

(és hasonló kifejezés
-re). Az atom teljes
energiájának meghatározásakor figyelemmel kell lennünk arra,
hogy az
összegben a két elektron kölcsönhatási energiáját kétszer vettük tekintetbe, minthogy az
egyaránt szerepel az elsőés a második elektron potenciális energiájában. Ezért
-t az
összegből e
kölcsönhatás átlagértékének kivonásával kapjuk, azaz

10.10. egyenlet - (69,9)

Ilyen egyszerűsített módszer eredményeinek pontosabbá tétele céljából a kicserélődési kölcsönhatást és az
energia -függését perturbációként vehetjük figyelembe.

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a héliumatom és héliumszerű ionok ( töltésű mag és két elektron) alapállapotának
energiáját, az elektronok kölcsönhatását perturbációként tekintve.
Megoldás. Az ion alapállapotában mindkét elektron -állapotban van. A perturbálatlan energiaérték egyenlő a
hidrogénszerű ion alapnívójának kétszeresével (mert két elektron van):

Az elsőrendű járulék az elektronok kölcsönhatási energiájának átlagértékeként adódik. Az átlagolást a

huIlámfüggvénnyel kell végezni. (Ez két

-ás hidrogénatom-hullámfüggvény szorzata). Az

integrált legkönnyebben

szerint lehet kiszámítani [ez
eloszlású töltésrendszernek a gömbszimmetrikus
eloszlás
terében adódó energiája; a
szerinti integrál alatti kifejezés a
töltés energiája az
sugarú
gömb terében; az integrál előtti 2 szorzó az
konfiguráció járulékát veszi figyelembe]. Így az adódik,
hogy

, és végül

Héliumatom esetén (
alapállapotának energiája

) ebből

a.t.e. (a valóságban a szóban forgó atom
eV).

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot variációs módszerrel, a hullámfüggvényt valamilyen effektív töltés terében
adódó két hidrogénatom-hullámfüggvény szorzatával közelítve.
Megoldás. Kiszámítjuk az
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integrált a

Hamilton-operátor és az előző feladat ((69.1.1)) képletével megadott
helyébe

-et írva. A

integrált visszavezethetjük

hullámfüggvény felhasználásával,

mennyiség integrálját úgy számítjuk ki, mint az 1. feladatban; az
integráljára, ui. a Schrödinger-egyenlet alapján

Eredményül azt kapjuk, hogy

Ez a kifejezés

függvényében a

Ez a héliumatom esetében

helyen minimumot mutat. A megfelelő energiaérték:

a.t.e. energiaértékre vezet.

Megjegyezzük, hogy az ((69.1.1)) alatti hullámfüggvény a meghatározott
((69.1.1)) típusú függvények között a legjobb, hanem valamennyi, csak az
között is.

mellett nemcsak az összes
összegtől függő függvények

5. 70. §. A Thomas–Fermi-egyenlet
Az atomi töltéseloszlás és tér meghatározására önkonzisztens tér módszerével végzett numerikus számítások,
különösen magas rendszámú atomok esetében, igen nehézkesek. Éppen bonyolult atomok esetén alkalmazható
azonban egy másik közelítő módszer, amelynek hasznossága egyszerűségéből fakad; igaz ugyanakkor, hogy az
önkonzisztens tér módszerénél jóval pontatlanabb eredményt ad. E módszer alapja (E. Fermi, L. Thomas, 1927)
az a tény, hogy a nehéz atomok elektronjai többségének viszonylag nagy főkvantumszáma van. Ekkor
alkalmazható a kváziklasszikus közelítés, és ennek megfelelően az atom egyes elektronállapotaira
alkalmazhatjuk a „fázistérbeli cellák” fogalmát (48. §).
A

impulzusnál kisebb impulzusú,

térfogatban

térfogatban levő elektronok fázisterének térfogata

. Ebben a

cella11, azaz lehetséges állapot van, amelyekben egyidejűleg legfeljebb

elektron foglalhat helyet (minden „cellában” két elektron, ellentétes spinbeállással). Az atom alapállapotában
minden
térfogatelem elektronjai a fázistérnek azokat a celláit töltik be, amelyek impulzusa 0 és valamilyen
maximális
érték közé esik. Ekkor az elektronok kinetikus energiája minden pontban a lehető legalacsonyabb
lesz. Ha a
térfogatban levő elektronok számát
-vel jelöljük ( az elektronszámsűrűség), akkor
könnyen belátható, hogy az elektronok
impulzusa -nel minden pontban a következőképpen kapcsolható
össze:

11

Ebben a szakaszban atomi egységeket használunk.
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Az elektron kinetikus energiájának maximális értéke az

sűrűségű helyen:

10.11. egyenlet - (70,1)

Legyen továbbá

az elektrosztatikus potenciál, amelyet a végtelenben zérusnak veszünk. Az elektron teljes

energiája ekkor
. Nyilvánvaló, hogy minden elektron energiája negatív, ellenkező esetben ugyanis a
végtelenbe távozna. Jelöljük az elektron teljes energiájának maximális értékét a tér pontjaiban
-lal, ahol
pozitív állandó (ha ez a mennyiség nem lenne állandó, az elektronok a kisebb
-lal jellemzett helyről
átmennének a nagyobb
-lal jellemzett helyre). Ezért tehát írhatjuk, hogy

10.12. egyenlet - (70,2)

A ((70,1))és ((70,2)) kifejezéseket egyenlővé téve, azt kapjuk, hogy

10.13. egyenlet - (70,3)

ez az elektronsűrűség és a potenciál kapcsolata az atom minden egyes pontjában.
A
esetben az sűrűség nullává válik; nyilvánvalóan nulla minden olyan helyen is, ahol
, és a
((70,2)) összefüggés szerint a kinetikus energia maximuma negatív lenne. Ennek megfelelően a
egyenlet megadja az atom határát. Nulla teljes töltésű gömbszimmetrikus töltéseloszláson kívül viszont erőtér
nem létezik. Ennek megfelelően semleges atom határán
, vagyis a
állandót nullának kell venni. Ion
esetén
nullától különbözik.
Az alábbiakban semleges atommal foglalkozunk, így a
értéket használjuk. Az elektrosztatikában
érvényes Poisson-egyenletnek megfelelően
; ide ((70,3))-t behelyettesítve a Thomas–Fermiegyenlethezjutunk:

10.14. egyenlet - (70,4)

A tér eloszlását az atom alapállapotában a fenti egyenletnek az a gömbszimmetrikus megoldása határozza meg,
mely eleget tesz a következő határfeltételeknek:
esetén a tér átmegy a mag Coulomb-terébe, azaz
;
-nél pedig
. Vezessük be az változó helyett az új változót az

10.15. egyenlet - (70,5)

definícióval, a

függvény helyett pedig az új ismeretlen

függvényt a

10.16. egyenlet - (70,6)
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egyenlet alapján.12 Ekkor ((70,4)) helyett a következőösszefüggést kapjuk:

10.17. egyenlet - (70,7)

A határfeltételek:
, ha
paramétert, és így univerzális
numerikus integrálásával adódó

és
, ha
. Ez az egyenlet már nem tartalmaz semmilyen
függvényt határoz meg. A tab2. táblázatban megadjuk a ((70,7)) egyenlet
-függvényt.
2. táblázat. A -függvény értékei

0,00

1,000

1,4

0,333

6

0,0594

0,02

0,972

1,6

0,298

7

0,0461

0,04

0,947

1,8

0,268

8

0,0366

0,06

0,924

2,0

0,243

9

0,0296

0,08

0,902

2,2

0,221

10

0,0243

0,10

0,882

2,4

0,202

11

0,0202

0,2

0,793

2,6

0,185

12

0,0171

0,3

0,721

2,8

0,170

13

0,0145

0,4

0,660

3,0

0,157

14

0,0125

0,5

0,607

3,2

0,145

15

0,0108

0,6

0,561

3,4

0,134

20

0,0058

0,7

0,521

3,6

0,125

25

0,0035

0,8

0,485

3,8

0,116

30

0,0023

0,9

0,453

4,0

0,108

40

0,0011

1,0

0,424

4,5

0,0919

50

0,00063

1,2

0,374

5,0

0,0788

60

0,00039

A
függvény monoton csökken, és csak a végtelenben tűnik el. 13 Más szóval, a Thomas-Fermi-modellben
az atomnak nincs határa, formálisan a végtelenbe nyúlik. A
derivált az
helyen a
értéket veszi fel. Ennek megfelelően
-nál a
függvény
alakú, így a
potenciál:

10.18. egyenlet - (70,8)

Az első tag a mag potenciálja, a második az elektronok által a koordináta-rendszer kezdőpontjában létesített
potenciál. ((70,6))-ot behelyettesítve ((70,3))-ba az elektronsűrűséget a következő alakban kapjuk:

10.19. egyenlet - (70,9)
12

A szokásos egységekben

A ((70,7)) egyenletnek
határfeltételt. Használhatnánk viszont a
kevésbé pontos értéket csak igen nagy
alább).
13

a végtelenben eltűnő, pontos megoldása. Ez azonban nem elégíti ki az
helyen kirótt
függvény aszimptotikus kifejezéseként nagy -ek mellett. Ez a függvény azonban többéesetén ad, és nagy távolságokon a Thomas-Fermi-egyenlet általában már nem alkalmazható (l.
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Látjuk, hogy a Thomas–Fermi-modellből számított töltéseloszlások a különböző atomokban hasonlóak, a
karakterisztikus hosszúságparaméter szerepét
játssza (mely a szokásos egységekben
, azaz a
nal osztott Bohr-sugár). Ha a távolságot atomi egységekben mérjük, akkor például az elektronsűrűség
maximumának távolsága minden esetén ugyanaz. Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a
rendszámú
atom elektronjainak nagy része a magtól nagyságrendben
távolságra helyezkedik el. A numerikus
számítások azt mutatják, hogy az atom teljes elektrontöltésének fele az 1,33
sugarú gömbön belül
helyezkedik el.
Hasonló megfontolások mutatják, hogy az elektronok átlagsebessége (nagyságrendben az energia négyzetgyöke)
az atomban
nagyságrendű.
A Thomas–Fermi-egyenlet sem a maghoz túl közel, sem attól túlságosan nagy távolságban nem alkalmazható.
Alkalmazhatósági tartományát kis -ek esetén a ((49,12)) egyenlőtlenség korlátozza; kis távolságok esetén a
mag Coulomb-terében a kváziklasszikus közelítés alkalmazhatatlanná válik. ((49,12))-be
-t helyettesítve,
alsó határként
-t kapunk. A kváziklasszikus közelítés nehéz atomoknál nagy távolságok esetén is hibás
eredményre vezet. Könnyű ugyanis belátni, hogy
-nél az elektron de Broglie-hullámhossza e távolság
nagyságrendjébe esik, így teljes mértékben sérül a kváziklasszikus közelítés alapfeltétele. Erről a ((70,2)) és (
(70,4)) egyenletek tagjainak megbecslésével győződhetünk meg; az eredmény egyébként előre látható minden
számítás nélkül, minthogy a ((70,4)) egyenletben nem szerepel
. Így tehát a Thomas–Fermi-egyenlet
alkalmazhatósági tartománya az
-hez képest nagy, és 1 mellett kicsi távolságokra korlátozódik. Nehéz
atomok esetén az elektronok többsége ebbe a tartományba esik. Ez utóbbi körülmény azt jelenti, hogy az atom
„külső határa” a Thomas–Fermi-modellben
, vagyis az atomok kiterjedése -től független. Ezzel együtt
-től függetlennek adódik a külső elektronok energiája, azaz az atom ionizációs potenciálja is. 14
A Thomas–Fermi-módszer használatával kiszámíthatjuk a teljes
ionizációs energiát, azaz a semleges atom
valamennyi elektronjának leszakításához szükséges energiát. E célból meg kell határoznunk az atom töltésének
elektrosztatikus energiáját Thomas–Fermi-töltéseloszlás mellett; a keresett teljes ionizációs energia a kiszámított
elektrosztatikus energia felével lesz egyenlő, minthogy a Coulomb-törvény szerint kölcsönható részecskék
átlagos kinetikus energiája [a viriáltétel (l. I. 10. §) szerint] egyenlő a potenciális energia negatívjának felével.
-nek -től való függése egyszerű megfontolások segítségével előre meghatározható:
töltésű mag terében
a magtól

átlagos távolságban levő

elektron elektrosztatikus energiája

Numerikus számítás az
eV eredményre vezet. Ez a
összhangban van; az állandó szorzó azonban 16 körüli érték.

-dal arányos.

-függés a kísérleti eredményekkel

Már említettük, hogy a
állandó nullától különböző pozitív értéke ionizált atomnak felel meg. Ha a
függvényt a
összefüggéssel definiáljuk, akkor -re a korábbi ((70,7)) egyenlet érvényes. Most
azonban azok a megoldások érdekelnek bennünket, melyek nem a végtelenben tűnnek el, mint semleges atom
esetén, hanem valamilyen véges
érték mellett; ilyen megoldás tetszés szerinti
mellett létezik. Az
helyen a töltéssűrűség -vel együtt eltűnik, a potenciál viszont véges marad. Az
érték az ionizáció
fokával az alábbi módon függ össze. Az
sugarú gömb belsejében levő összes töltés Gauss tételének
értelmében

Az ion teljes

töltését úgy kapjuk, hogy behelyettesítjük az

értéket; minthogy

,

10.20. egyenlet - (70,10)

Ez a modell természetesen nem ad számot az atomok kiterjedésének és ionizációs potenciáljának az elemek periódusos rendszerében
megfigyelhető periodikus
-függéséről. Ezenkívül a kísérleti adatok
növekedtével az atomok sugarának jelentéktelen mértékű
szisztematikus növekedését és az ionizációs potenciál csökkenését mutatják.
14

251
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

X. fejezet AZ ATOM

A 23. ábrán vastag vonallal ábrázoltuk a
görbét semleges atom esetén, alatta pedig két görbe látható,
melyek különböző mértékben ionizált ionokra vonatkoznak. A
mennyiséget az a szakasz adja meg,
amelyet az egyes görbékhez az
pontban rajzolt érintő a függőleges tengelyből kimetsz.

23. ábra.
A ((70,7)) egyenletnek olyan megoldásai is vannak, amelyek sohasem válnak nullává, a végtelenben ezek a
megoldások divergálnak. E függvények úgy tekinthetők, mint a
állandó negatív értékeihez tartozó
megoldások. A 23. ábrán feltüntettünk két ilyen
görbét is; ezek a semleges atomnak megfelelő görbe
felett haladnak. Az
pontban, ahol

10.21. egyenlet - (70,11)

az
gömb belsejében levő töltés nullává válik (a grafikus ábrázolásban ezt a pontot nyilvánvalóan az
jellemzi, hogy a hozzá húzott érintőátmegy az origón). A görbét
pontban megszakítva azt mondhatjuk, hogy
egy olyan semleges atomnak felel meg, melynek határán a sűrűség nem nulla. Fizikailag ez valamilyen
adott térfogatba zárt „összenyomott” atomnak felel meg.15
A Thomas–Fermi-egyenlet nem ad számot az elektronok kicserélődési energiájáról. Az ezzel kapcsolatos
magasabb rendű járulékok nagyságrendje
. Ezért a Thomas–Fermi-módszerben a kicserélődési
kölcsönhatás figyelembevételével együtt az összes megfelelő rendű effektust figyelembe kellene venni.16

5.1. Feladat
Határozzuk meg az elektronok közötti, illetőleg az elektronok és a mag közötti elektrosztatikus kölcsönhatás
energiájának hányadosát semleges atom esetén a Thomas–Fermi-modellben.
Megoldás. Az elektronok által keltett erőtér
potenciálját úgy kapjuk, hogy a teljes
mag
erőterét. Ennek megfelelően az elektronok közötti kölcsönhatás energiája

[
-t kifejeztük
kölcsönhatásának

15
16

potenciálból kivonjuk a

segítségével, ((70,3))-nak megfelelően]. Másrészről az elektronok és a mag
energiája és az elektronok kinetikus energiája:

Ilyen leírás az erősen összenyomott anyag állapotegyenletének tanulmányozásánál lehet hasznos.
Ezt A. Sz. KompanyejecésE. Sz. Pavlorszkij [ZSETF 31, 427 (1956)], valamint D. A. Kirzsnyic [ZSETF 32, 115 (1957)] végezték el.
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Ezeket a kifejezéseket a korábbi egyenlőségekkel összehasonlítva, az

összefüggést kapjuk. Ugyanakkor a viriáltételnek megfelelően (l. I. 10. §) a Coulomb-törvény szerint
kölcsönható részecskék esetén fennáll, hogy
. Azt kapjuk tehát, hogy

6. 71. §. Külső elektronok hullámfüggvénye a mag
közelében
Láttuk (a Thomas–Fermi-modell alapján), hogy a nehéz atomok ( nagy) külső elektronjai lényegében
távolságban17 vannak a magtól. Az atomi sajátságok egész sora lényegesen függ azonban a mag körül kialakuló
elektronsűrűségtől (ilyen tulajdonságokkal a 72. és 120. §-ban fogunk találkozni). E sűrűség nagyságrendjének
meghatározása céljából kövessük nyomon az elektron
hullámfüggvényének változását az atomban nagy
értékeitől (
) kis értékek felé haladva.
tartományban a mag terét a többi elektron leárnyékolja, úgyhogy a potenciális energia
. Az elektron teljes energiája ebben a térben
. A Bohr-sugár
nagyságrendjébe eső
távolságokban viszont eltekinthetünk a mag terének leárnyékolásától:
. Az
átmeneti
tartományban az
potenciális energia már nagy az elektron
energiájához képest, és teljesül a
Az

feltétel ( az impulzus), úgyhogy az elektron mozgása kváziklasszikus. A gömbszimmetrikus kváziklasszikus
hullámfüggvény

10.22. egyenlet - (71,1)

az együttható nagyságrendje (
) a
, ha
kifejezést az
helyen alkalmazva (benne
értékének nagyságrendjét a mag közelében:18

illesztési feltételből határozható meg. A ((71,1))
-et helyettesítve), megkapjuk a hullámfüggvény

10.23. egyenlet - (71,2)

Ebben a §-ban atomi egységeket használunk.
A képletben szereplő együttható meghatározására (ismerve a hullámfüggvényt az
kifejezését kellene használni.
17
18

tartományban) az
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A hullámfüggvény centrális erőtérbeli általános tulajdonságainak megfelelően ( 32. §) a távolság további
csökkentésekor
vagy megtartja kiszámított állandó nagyságrendjét ( -elektronok esetén), vagy csökkenni
kezd (ha
).
Az elektron megtalálási valószínűsége az

tartományban:

10.24. egyenlet - (71,3)

Magától értetődik, hogy a ((71,2)), ((71,3)) becslések csak a mennyiségek átlagos viselkedését határozzák meg
függvényében anélkül, hogy számot adnának az egymás után következő elemek közötti rendszertelen
változásokról.

7. 72. §. Az atomi szintek finomszerkezete
Az elektronok kölcsönhatásában fellépő relativisztikus effektusok módszeres vizsgálatára a sorozat más
kötetében kerül sor (l. IV. 33-34. §). Ebben a szakaszban csak ezeknek az effektusoknak az általános leírását
adjuk, az atomi termekre való hatásukkal kapcsolatban.
Az atom Hamilton-operátorában szereplő relativisztikus járulékok két csoportba sorolhatók: az egyikben az
operátorok lineárisan, a másikban kvadratikusan tartalmazzák az elektronok spinoperátorait. Az első csoport
mintegy az elektron pályamozgásának és spinjének kölcsönhatását írja le, ezt spin–pálya
kölcsönhatásnaknevezzük. A második az elektronspinek egymással való kölcsönhatásának felel meg (spin–spin
kölcsönhatás). A kölcsönhatás mindkét típusának nagyságrendje azonos, és a
mennyiség (az elektron
sebességének a fénysebességhez való viszonya) négyzetével becsülhető. Gyakorlatilag azonban, nehéz
atomokban, a spin–pálya kölcsönhatás lényegesen meghaladja a spin–spin erőt. Ez azzal kapcsolatos, hogy az
előbbi a rendszám növekedésével gyorsan nő, míg a második általában -től független (l. alább).
A spin–pálya kölcsönhatás operátora az alábbi alakú

10.25. egyenlet - (72,1)

(az összegzés kiterjed az atom valamennyi elektronjára),

az elektron spinoperátora,

pedig valamilyen

„pálya”-operátor, azaz csak a koordináták függvényeire ható operátor. Önkonzisztens tér közelítésében az
operátorok az elektronok pálya-impulzusmomentumának
alakban írhatjuk:

operátorával arányosak, így

-et a következő

10.26. egyenlet - (72,2)

Az összegben szereplőállandók kifejezhetők az önkonzisztens térben mozgó elektronra ható
segítségével:

10.27. egyenlet - (72,3)

Minthogy

a magtól távolodva csökken, valamennyi

.
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Ha a ((72,2)) kölcsönhatást perturbációnak tekintjük, az energia kiszámításához az operátort a perturbálatlan
állapotokra átlagolni kell. Az energiához a legfontosabb járulékot a maghoz közel eső tartomány adja, melynek
sugara a Bohr-sugár nagyságrendjébe esik (
töltésű atommag esetén
tere gyakorlatilag nincs leárnyékolva, és a potenciális energia

). Ebben a térrészben a mag

úgyhogy

Ebből
átlagértéke az elektron mag közelében való megtalálhatóságának
valószínűségével szorozva
adódik. ((71,3))-nak megfelelően
, úgyhogy végül is az elektron spin–pálya kölcsönhatásának
energiájára azt kapjuk, hogy

Ez az atom külső elektronjának energiájától (
) mindössze egy
szorzóban különbözik. Ez a
szorzó a rendszám növekedtével gyorsan növekszik, nehéz atomok esetén nagyságrendje eléri az egységet.
A perturbáció ((72,2)) operátorának az elektronfelhő perturbálatlan állapota szerinti tényleges átlagolását két
lépésben végezzük. Először átlagolunk az atom állapotára teljes pálya-impulzusmomentum és spin adott értéke
mellett, miközben és vetülete nem rögzített. Ilyen átlagolás után
még mindig operátor, ami azonban
kifejezhető az atom egészére (és nem az egyes elektronokra) jellemző mennyiségek operátoraival. Ilyenek az
és operátorok.
Jelöljük a spin–pálya kölcsönhatás fenti módon átlagolt operátorát

-sel. Ez, lévén

-ben lineáris,

10.28. egyenlet - (72,4)

alakú, ahol
az adott (fel nem hasadt) termre jellemzőállandó, azaz olyan szám, mely függ
független az atom teljes impulzusmomentumától.19

-től és

-től, de

Az elfajult nívó felhasadásának energiáját úgy számítjuk ki, hogy megoldjuk a ((72,4)) operátor mátrixelemeiből
összeállított szekuláris egyenletet. Az adott esetben azonban előre ismerjük a nulladik közelítés függvényeit,
melyekben a
mátrix diagonális. Ezek az adott teljes impulzusmomentumú állapotok hullámfüggvényei.
Az ilyen állapotokra való átlagolás annyit jelent, hogy az
operátort sajátértékével helyettesítjük. Ez a
((31,3)) képletnek megfelelően

Minthogy a multiplett valamennyi tagjánál
és
elhelyezkedésük érdekel, a felhasadás energiáját

azonos, és bennünket csak egymáshoz képest való

10.29. egyenlet - (72,5)
A leírt eljárás lényegének jobb megértése céljából emlékeztetünk rá, hogy az átlagolás a kvantummechanikában általában azt jelenti, hogy
a megfelelő diagonális mátrixelemeket veszünk. A részleges átlagolás viszont abban áll, hogy a rendszer állapotát meghatározó
kvantumszámokban csak néhány szerint diagonális mátrixelemek összességét tekintjük. Az adott esetben a ((72,2)) operátor átlagolása azt
19

jelenti, hogy mátrixot képezünk az összes lehetséges
az összes többi kvantumszámban (ezeket

és

értékkel az

-nel jelöltük) diagonálisak. Ennek megfelelően az

mennyiségekből, amelyek
és

operátorokat is

és

mátrixoknak kell tekinteni, melyeket a ((27,13)) képlet határoz meg. A lépésenként való átlagolást a továbbiakban még
többször alkalmazzuk.
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alakban írhatjuk. A szomszédos

-vel és

-gyel jellemzett komponensek közötti távolság tehát

10.30. egyenlet - (72,6)

Ez az összefüggés az ún. Landé-féle intervallumszabály(A. Landé, 1923).
Az
állandó egyaránt lehet pozitív és negatív. Az
esetben a multiplett legalacsonyabb komponense a
minimális értékű szint, azaz amelyre
; ez az ún. normális multiplett. Hogyha
,a
legalacsonyabb nívó
kvantumszámmal rendelkezik (fordított multiplett).
Az atomok alapállapotában könnyű meghatározni az
előjelét, ha az elektronkonfiguráció olyan, hogy csak
egy nyílt héj van. Ha ez a héj a felénél kevésbé betöltött, akkor a Hund-szabálynak (67. §) megfelelően az
összes elektron spinje egy irányú, úgyhogy a teljes spin értéke maximális,
. ((72,2))-be
-et
helyettesítve és
-t az összegzés jele alól kihozva ( egy héjon belül valamennyi elektronra azonos), azt
kapjuk, hogy

azaz
. Ha a héj felénél jobban betöltött, akkor előzetesen ((72,2))-höz hozzáadunk és kivonunk
belőle egy hasonló, a nyílt héjbeli üres állapotokra, a „lyukakra” vett összeget. Minthogy a teljesen betöltött
héjban
lenne, az eredményül kapott
operátor egy
, csak a lyukakra vett összeg
alakjában állítható elő, és az atom teljes spinje és pálya-impulzusmomentuma
.
Ugyanúgy, mint fent, azt kapjuk, hogy
, azaz
.
A mondottakból kiolvashatjuk az egy nyílt héjjal rendelkező atom alapállapotának
értékét meghatározó
egyszerű szabályt: ha a nyílt héj lehetséges állapotainak fele vagy annál kevesebb betöltött, akkor
.
Ellenkező esetben
.
Mint már említettük, a spin–spin kölcsönhatás a spin–pálya kölcsönhatással ellentétben lényegében független
-től. Ez már az erő természetéből is következik, minthogy az elektronok egymással való kölcsönhatása nincs
kapcsolatban a mag terével.
Az átlagolt spin–spin operátorra a ((72,4)) képlethez hasonló kifejezésnek kell adódnia, mely
kvadratikus. -ben kvadratikus kifejezés kettő van:
nem vezet felhasadáshoz. Ezt elejtve írhatjuk, hogy

és

. Az első sajátértékei

-ben

-től függetlenek, ezért

10.31. egyenlet - (72,7)

ahol

egy állandó. Ennek az operátornak a sajátértékei tartalmaznak

-től független, továbbá

-gyel

és
-tel arányos tagokat. Ezek közül az első nem ad felhasadást, ezért érdektelen, a második a
((72,5))-höz csatolható, ami csak az állandó módosítását jelenti. Végül a harmadik a term energiájához

10.32. egyenlet - (72,8)

járulékot ad.
Az atomi energiaszintek felépítésének a 66– 67. §-ban kifejtett sémája azon az elképzelésen alapul, hogy az
elektronok pálya-impulzusmomentuma az atom teljes
impulzusmomentumává kapcsolódik össze, spinjük
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pedig a teljes
spinné. Mint már mondottuk, ilyen kép csak akkor alkalmazható, ha feltesszük, hogy a
relativisztikus effektusok kicsik; pontosabban, ha a finomszerkezet intervallumai kicsik a különböző -lel és
-sel jellemzett energianívók különbségéhez képest. Ezt a közelítést Russel–Saunders-esetnekvagyLScsatolásnaknevezzük (Russel, Saunders, 1925).
A gyakorlatban azonban e közelítés alkalmazási területe korlátozott. A könnyű atomok energiaszintjei az
csatolást követik, a rendszám növekedésével azonban a relativisztikus effektusok egyre jelentősebbek lesznek,
és a Russel–Saunders-közelítés alkalmazhatatlanná válik.20 Meg kell jegyezni azt is, hogy ez a közelítés nem
alkalmazható magasan gerjesztett állapotok esetén sem, amikor az atom egyik elektronja nagy
kvantumszámmal jellemzett állapotba kerül, és így nagy távolságban van a magtól (68. §). Ennek az elektronnak
a többivel való elektrosztatikus kölcsönhatása viszonylag gyenge; a „maradék atomban” viszont a relativisztikus
kölcsönhatás nem csökken.
Az ellenkező határesetben a relativisztikus kölcsönhatás nagy az elektrosztatikushoz képest (pontosabban ez
utóbbinak ahhoz a részéhez mérten, amely az energiának - és -függésével kapcsolatos). Ebben az esetben
nem beszélhetünk külön pálya-impulzusmomentumról és spinről, minthogy ezek nem megmaradó mennyiségek.
Az egyes elektronokat
teljes impulzusmomentumukkal jellemezzük, melyek az atom eredő
teljes
impulzusmomentumává kapcsolódnak össze. Az atomi szintek felépítésének ilyen sémáját „jj-csatolás”-nak
szokás nevezni. A megfigyelések szerint tiszta formában ez a csatolási típus sohasem valósul meg, nagyon
nehéz atomok nívói esetében az
- és
-csatolások közötti különböző átmeneti csatolástípusokat
figyelhetünk meg.21
Különleges csatolási típus valósul meg egyes magasan gerjesztett állapotok esetén. A „maradék atom” itt lehet
Russel–Saunders-állapotban, azaz
és
értékeivel jellemezhető, a magasan gerjesztett elektronnal való
csatolás viszont
típusú (ez ismét az elkülönülő elektron elektrosztatikus kölcsönhatásának gyengeségével
kapcsolatos).
A hidrogénatom energianívóinak finomszerkezete néhány speciális sajátossággal rendelkezik; ezekkel más
kötetben (l. IV. 34. §) foglalkozunk részletesebben. Itt megelégszünk annak megemlítésével, hogy adott
kvantumszám mellett az energia csak az elektron teljes impulzusmomentumától függ. A nívó elfajulása tehát
nem szűnik meg teljesen; adott -nel és -vel jellemzett nívónak két,
pálya-impulzusmomentumú
állapot felel meg (hacsak
nem veszi fel az adott
főkvantumszámhoz tartozó maximális értéket,
-et). Így például az
szint három nívóra hasad fel, melyek közül az elsőnek az
a
másodiknak a

, a harmadiknak pedig a

állapotok felelnek meg.

8. 73. §. Az elemek Mengyelejev-féle periódusos
rendszere
A növekvő atomszámok szerint elrendezett elemek sorában D. I. Mengyelejeváltal (1869) megfigyelt
periodicitások természetének megértéséhez az atomi elektronhéjak betöltésének sajátságait kell vizsgálnunk
(N. Bohr, 1922).
Egy atomról a következőre átmenve, a mag töltése eggyel növekszik, a héjhoz egy további elektron kapcsolódik.
Az első pillanatban azt gondolhatnánk, hogy az egymás után hozzáadott elektronok kötési energiája a
rendszámmal monoton változik. A valóságban ez azonban nincs így.
A hidrogénatom alapállapotában, az
állapotban, csak egy elektron van. A következő elem, a hélium
atomjában ehhez még egy elektron csatlakozik, ugyancsak
állapotban. A héliumatomban azonban mindkét
-elektron kötési energiája sokkal nagyobb, mint a hidrogénatom elektronjának kötési energiája. Ez a
különbség természetes következménye az elektron által érzett tér eltérésének a H-atom és a
-ion esetében:
nagy távolságban ezek a terek közelítően megegyeznek, a mag közelében azonban a
töltésű
-ion
esetében a vonzás erősebb, mint a
töltésű hidrogénatomnál.

Meg kell különben jegyezni, hogy bár az adott típusú csatolást leíró kvantitatív összefüggések érvényüket vesztik, a szintek e séma szerinti
osztályozásának nehezebb atomok esetén is lehet értelme, különösen az alacsonyan fekvő állapotoknál (az alapállapotot is beleértve).
21
A csatolásokról részletesebben és a kérdés kvantitatív oldalát illetően l. például az E. Conclon, G. Shortley: Atomi spektrumok elmélete c.
(angol nyelvű) könyvet.
20
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A lítiumatomban (
) a harmadik elektron a
-állapotba kerül, minthogy az
-állapotban kettőnél több
elektron nem tartózkodhat. Adott
mellett a
-nívó feljebb fekszik az
-nél; a mag töltését növelve
mindkét nívó lejjebb kerül. A
-ről
-ra való átmenet során azonban az első effektus sokkal
jelentősebb a másodiknál, így a hozzáadott elektron kötési energiája a lítium esetén sokkal kisebb, mint a
héliumatom elektronjainak kötési energiája. A Be (
)-től a Ne (
)-ig haladva először még egy
elektron kerül a
-héjra, majd hat a
-héjra. Ebben a sorozatban a hozzáadott elektronok kötési energiája, a
mag töltésének növekedése miatt, általában növekszik. A következő, Na (
)-atomra való átmenetnél az
elektron a
-állapotba kerül; a magasabb héjba való átmenetből származó hatás a mag töltésének
növekedésével kapcsolatos hatásnál jóval nagyobb, a kötési energia ismét jelentősen csökken.
Hasonlóan megy végbe az elektronhéjak betöltése az elemek során végig. Az elektronállapotokat egymás után
betöltődő csoportokra oszthatjuk: az elemek sorozatában a nagyobb rendszámokra való áttéréskor a kötési
energia általában növekszik, a következő csoport állapotainak betöltése kezdetén a kötési energia hirtelen esik.
A 24. ábrán feltüntettük az egyes elemek spektroszkópiai adatokból ismert ionizációs potenciálját; ezek
meghatározzák az adott elemről a következőre való átmenet során hozzáadott új elektron kötési energiáját.
A különböző állapotok az egymás után betöltésre kerülő csoportok között így oszlanak el:

10.33. egyenlet - (73,1)

Az első csoport a hidrogént és héliumot tartalmazza; a második és harmadik héj lezáródása a periódusos
rendszer első két (kis) periódusának felel meg, melyek mindegyike 8 elemet tartalmaz. Ezután két nagy, 18
elemet tartalmazó periódus kezdődik, majd az összesen 32 elemből álló nagy periódus, mely magába foglalja a
ritka földfémeket. Az állapotok utolsó csoportja a természetben létező elemek (és a mesterséges transzuránok)
között nem zárul le teljesen.

24. ábra.
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Annak megértéséhez, hogy az elemek tulajdonságai miért az adott módon változnak az egyes csoportok
állapotainak betöltése során, lényeges a - és -állapotoknak a következő, őket az - és -állapotoktól
megkülönböztető sajátsága. Gömbszimmetrikus térben az effektív potenciális energia görbéje (mely az
elektrosztatikus és centrifugális térből tevődik össze) nehéz elem elektronjai esetén a koordináta-rendszer
kezdőpontjában gyorsan, csaknem függőlegesen esik, mély minimumot vesz fel, innen kezdve ismét emelkedik,
majd aszimptotikusan nullához tart. Az - és -állapotok esetén e görbék növekvő része egymáshoz nagyon
közel halad. Ez azt jelenti, hogy ezekben az állapotokban az elektron körülbelül azonos távolságra van a magtól.
A - és különösen az -állapot esetén viszont a potenciálgörbék sokkal inkább balra haladnak; az általuk
határolt „klasszikusan elérhető” tartomány sokkal közelebb befejeződik, mint az - és -állapotok esetén
ugyanolyan teljes elektronenergia mellett. Más szóval, - és -állapotban az elektron sokkal közelebb van a
maghoz, mint - és -állapotban.
Az atomi tulajdonságok egész sora (többek között az elemek kémiai sajátságai is – l. 81. §) főleg az
elektronhéjak külső tartományaitól függ. Ezzel kapcsolatban igen lényeges az - és -állapotok fent leírt
sajátossága. Így például a
-állapot betöltése során (a ritka földfémeknél – l. alább) az újabb elektronok a
maghoz sokkal közelebb helyezkednek el, mint a korábban betöltött állapotok elektronjai. Ennek eredményeként
ezek az elektronok alig hatnak a kémiai tulajdonságokra, így valamennyi ritka földfém kémiailag igen hasonló.
A lezárt - és -héjjal rendelkező (vagy ezeket a héjakat nem tartalmazó) elemek az ún. főcsoportelemei;
azokat az elemeket pedig, amelyeknél éppen ezeknek az állapotoknak a betöltése folyik, az átmeneti
csoportokbasoroljuk. A különböző típusú csoportok elemeit célszerű külön vizsgálni.
Kezdjük a főcsoportok elemeivel. A hidrogén és a hélium alapállapota:

(az elem vegyjele mellett álló bal oldali alsó index a rendszám). A főcsoportok további elemeinek
elektronkonfigurációit a tab3. táblázat tartalmazza.
Az egyes atomok teljesen lezárt héjai a táblázat jobb oldalán az utolsó oszlopban találhatók az első sortól a
szóban forgó atom soráig. A nyílt héjak elektronkonfigurációja fent látható, az állapotok elektronjainak
főkvantumszámát pedig a táblázat első oszlopában álló szám adja meg. Alul az atom egészének alapállapotát
jelezzük. Így, az Al-atom elektronkonfigurációja

.

Li

Be

B

C

N

0

F

Ne

3

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

4

K

Ca

4

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

5

Rb

Sr

5

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

6

Cs

Ba

6

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

7

Fr

Ra

3. táblázat. A főcsoport elemeinek elektronkonfigurációja
Az és
értékeket az atom normálállapotában a Hund-szabály (67. §) segítségével határozhatjuk meg, a
érték pedig a 72. §-ban ismertetett szabály felhasználásával adódik.
A nemesgázok atomjai (He, Ne, A, Kr, Xe, Rn) a táblázatban különleges helyet foglalnak el. Mindegyikükben
befejeződik az állapotok egy ((73,1)) alatt adott csoportjának betöltődése. Elektronkonfigurációjuk különleges
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stabilitást mutat (ionizációs potenciáljuk a megfelelő sorban a legnagyobb). Ezzel kapcsolatos ezen elemek
kémiai semlegessége is.
Látjuk, hogy a főcsoportokba tartozó elemek esetén a különböző állapotok betöltése igen szabályosan történik –
minden adott főkvantumszám mellett először betelik az -, majd a -állapot. Ugyanilyen szabályos ezen
elemek ionjainak elektronkonfigurációja is (addig, míg az ionizáció során a lezárt - és -héjak érintetlenek
maradnak) – valamennyi ion konfigurációja megegyezik a nátriuméval, az Mg -é pedig a neonéval.

4. táblázat. A vas-, palládium- és a platinacsoport elemeinek elektronkonfigurációi
Most áttérünk az átmeneti csoportok elemeinek vizsgálatára. A
-,
-,
-héjak betöltése rendre az ún.
vas-, palládium- és platinacsoportban megy végbe. A tab4. táblázatban feltüntetjük e csoportok kísérleti
spektroszkópiai adatokból ismert konfigurációit és termjeit. Mint a táblázatból látható, a -héjak betöltése
sokkal kevésbé szabályosan megy végbe, mint a főcsoportok atomjainál az - és -héj betöltése. E csoportok
jellemző vonása az - és -héj „vetélkedése”. Ez abban nyilvánul meg, hogy a
típusú szabályos
konfiguráció helyett növekvő
esetén gyakran találunk
vagy
konfigurációt. Így a vas
csoportjában a Cr-atom konfigurációja
és nem
; a nyolc -elektronnal rendelkező Ni-atom után
következik a Cu-atom teljesen betöltött -héjjal (ezért a főcsoportoknál tüntettük fel). A szabályszerűség
ugyanilyen hiányát figyelhetjük meg az iontermek tekintetében is: az ionok elektronkonfigurációi általában nem
egyeznek meg a megelőző atomok konfigurációjával. Példának okáért a V -ion
konfigurációval
rendelkezik (és nem
-vel, mint a Ti), a Fe -ion konfigurációja
(szemben a Mn-atom
konfigurációjával). Megjegyezzük, hogy a természetben, kristályokban és oldatokban található minden ion nyílt
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héjában csak

-elektronokat tartalmaz (de sohasem

oldatokban csak Fe

- vagy Fe

- vagy

-állapotúakat). Így a vas kristályokban és

-ion formájában fordul elő, melyek konfigurációja rendre

.

Hasonló a helyzet a
-héj betöltésekor is; ami a ritka földfémeknéven ismert csoportnál megy végbe (tab5.
táblázat).22 A
-héj betöltődése sem teljesen szabályos, itt a
-,
- és
-állapotok vetélkedése figyelhető
meg.
Az átmeneti elemek utolsó csoportja az aktíniummal kezdődik. E csoportban a
betöltésre a ritka földfémek csoportjához hasonlóan (tab6. táblázat).

- és

-héjak kerülnek

E szakasz befejezéseként a Thomas–Fermi-módszer egy érdekes alkalmazásával foglalkozunk. Láttuk, hogy az
első
-állapotbeli elektron az ötödik elemnél (B) jelenik meg, a
-elektronok
(Sc)-tól, az
elektronok pedig
(Ce)-tól kezdve. Ezek a
értékek a Thomas–Fermi-módszer segítségével
kiszámíthatók.
Egy többelektronos atom

impulzusmomentumú elektronjának „effektív potenciális energiája”: 23

5. táblázat. A ritkaföldfémek elektronkonfigurációi

6. táblázat. Az aktinidacsoport atomjainak elektronkonfigurációi
Az első tag az elektromos tér potenciális energiája, melyet a Thomas–Fermi-féle

potenciál ír le.

A második tag pedig a centrifugális energia, melyben
helyett
-et írunk a kváziklasszikus
közelítés értelmében. Minthogy az elektron teljes potenciális energiája az atomban negatív, nyilvánvaló, hogy
ha (az adott
és
érték mellett)
minden
-re, akkor az adott atomban nem lehet
impulzusmomentumú elektron. Ha egy rögzített impulzusmomentum értéket tekintünk, és változtatjuk -t,
azt kapjuk, hogy túl kis esetén valóban
mindenütt. növelésekor elérünk egy értékhez, amikor
az
görbe eléri az abszcisszát, nagyobb -nél már van olyan térrész, ahol
. Adott
impulzusmomentumú elektron akkor jelenik meg az atomban, amikor az
görbe érinti az abszcisszát, azaz
teljesülnek az
Kémiakönyvekben a Lu-ot is a ritka földfémekhez szokás sorolni. Ez helytelen, minthogy itt a
platinacsoportban kell feltüntetni, mint azt a tab4. táblázatban tettük.
23
Itt, mint a 70. §-ban is tettük, atomi egységeket használunk.
22
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egyenlőségek.
Ide behelyettesítve a potenciál ((70,6)) alatti kifejezését, a

10.34. egyenlet - (73,2)

és

egyenletekhez jutunk. A második egyenletet elosztva az elsővel,

amivel most már ((73,2)) első egyenletéből kiszámíthatjuk

-re a következő összefüggést kapjuk:

-t. A numerikus számítást elvégezve:

Ez a képlet meghatározza (mintegy 10% hibával) azt a
értéket, amelynél az adott -lel jellemzett elektronok
megjelennek. Egészen pontos értéket kapunk, ha a 0,155 együttható helyett 0,17-et írunk:

10.35. egyenlet - (73,3)

Az
esetekben ez a képlet, a legközelebbi egész számra kerekítve, éppen a megfigyelt 5, 21, 58
számokat szolgáltatja.
esetén ((73,3))-ból
-et kapunk, ez azt jelenti, hogy -elektronok először
a 124 rendszámú elemben jelennének meg.

9. 74. §. Röntgen-termek
Az atom belső elektronjainak kötési energiája olyan nagy, hogy ha egy ilyen elektron átmegy egy külső, be nem
töltött állapotba (vagy általában elszakad az atomtól), akkor a gerjesztett atom (vagy ion) mechanikailag
instabillá válik, és ezt az állapotot az elektronhéjak átrendeződése és stabil ion keletkezése követi. Mivel az
elektronok kölcsönhatása az atomban a mag vonzása mellett gyenge, ilyen átmenet valószínűsége viszonylag
mégis kicsi, úgyhogy a gerjesztett állapot
élettartama nagy. Ezért a nívó
„szélessége” (l. 44. §)
elegendően kicsi ahhoz, hogy az ilyen, az atom egyik belső elektronjának gerjesztésével kialakuló állapot
energiáját az atom „kvázistacionárius” állapotának diszkrét energiaszintjeként értelmezhessük. Ezeket a nívókat
Röntgen-termekneknevezzük.24
A Röntgen-termek osztályozásánál elsősorban azt a héjat jelöljük meg, melyből az elektron kivált, vagy – a
szokásos elnevezés használatával – amelyben „lyuk” keletkezett. Hogy ez az elektron hová került, alig
befolyásolja az atom energiáját, ezért lényegtelen.
Egy adott héjat teljesen betöltő elektronok eredő impulzusmomentuma nullával egyenlő. Egy elektron kiválása
után a héj valamilyen impulzusmomentumra tesz szert. Az
héj esetében ez az impulzusmomentum két
értéket vehet fel:
. Az ilyen módon kapott nívókat jelölhetnénk az

24

Az elnevezés azzal kapcsolatos, hogy az e nívók közötti átmenet röntgensugárzás kibocsátásával jár.
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szimbólumokkal, ahol a értéket alsó indexként írjuk (annál a szimbólumnál, amely megadja) a „lyuk” helyét.
Ehelyett azonban az alábbi megfeleltetés szerinti jeleket szokás használni:
,

Az

,

,

,

,

,

kvantumszámú nívókat hasonlóan az

,

,

,

betűkkel jelöljük.

Azonos -nel rendelkező szintek (amelyeket azonos nagybetűvel jelölünk) egymáshoz közel helyezkednek el,
de távol a más -nel jellemzett nívóktól. Ennek az az oka, hogy a maghoz viszonylag közel levő belső
elektronok a mag majdnem teljesen árnyékolatlan terét érzik. Ennek következtében ezek az elektronok
„hidrogénszerű” állapotban vannak, energiájuk első közelítésben –
azaz csak -től függ.

-tel egyenlő (atomi egységekben),

A relativisztikus hatások figyelembevétele a különböző -jű termek elkülönüléséhez vezet (l. a 72. §-ban a
hidrogénszintek finomszerkezetéről mondottakat), például
és
különválik az
-tól,
és
az
és
-től. Az ilyen nívópárokat relativisztikus dublettekneknevezzük.
Különböző -lel és azonos -vel jellemzett termek (például
és
vagy
és
) szétválása a belső
elektronok által érzett térnek a mag Coulomb-terétől való eltéréséből adódik, azaz az illető elektronnak a többi
elektronnal való kölcsönhatása miatt lép fel. Az ilyen dubletteket árnyékolási dubletteknek nevezzük. Az
elektron „hidrogénszerű” energiájához járuló vezető tag a többi elektron által a mag közelében létesített
potenciálból származik; ez
-nal arányos [l. ((70,8))-at]. Minthogy azonban ez a járulék független -től és
-től, a nívók közötti távolságot nem befolyásolja. Ezért a nívók különbségéhez járulékot adó legnagyobb tag
az adott elektronnak a hozzá legközelebb esővel való kölcsönhatásából származik. Mivel a belső elektronok
távolsága
(ez a Bohr-féle sugár egy
töltés terében), az említett kölcsönhatás energiája
.
E korrekció figyelembevételével a Röntgen-term energiáját ugyanilyen pontossággal
alakban
lehet megadni, ahol
( -hez képest) kis mennyiség, mely a mag árnyékoltságának mértékét jellemzi.
Az elektronhéjakban az egyetlen „lyuknak” megfelelő Röntgen-termekkel együtt két és három „lyukkal”
leírható termek is megvalósulhatnak. Minthogy a belső elektronok esetében a spin–pálya kölcsönhatás erős, a
lyukak egymáshoz való csatolódása a
-séma szerint megy végbe.
A Röntgen-term szélességét az elektronhéj különböző, az adott lyuk betöltésével járó lehetséges
átrendeződéseinek teljes valószínűsége szabja meg. Nehéz atomokban a lyuknak az adott állapotból egy
magasabban fekvőbe való átmenete (vagyis az elektronok ellenkező átmenete) a domináns folyamat, mely
Röntgen-sugárzás kibocsátásával jár. Ezen „sugárzási” átmenetek valószínűsége és a nívószélesség megfelelő
része, nagyon gyorsan,
szerint növekszik a rendszám növekedtével, de (adott
mellett) csökken mélyebb
nívóktól a kevésbé mélyek felé haladva.
Könnyebb atomok (és magasabb energiaszintek) esetén lényeges, sőt csaknem kizárólagos szerepet játszanak a
sugárzás nélküli átmenetek, melyekben a lyuknak egy magasabban fekvő elektron által való betöltésekor
felszabaduló energia az atomból egy másik belső elektront szakít ki (ez az ún. Auger-hatás); ilyen folyamat
eredményeként két lyuk-állapottal rendelkező atom marad vissza. E folyamatok valószínűsége, a
nívószélességben nekik megfelelő járulékkal együtt, (
-ben) első közelítésben független a rendszámtól (l. a
feladatot).25

9.1. Feladat
Határozzuk meg a Röntgen-termek Auger-szélességének rendszámtól való függését a nagy

-k határesetében.

Megoldás. Az Auger-átmenet valószínűsége arányos az

25

Példaként megemlítjük, hogy az Auger-szélesség a

-szintre

eV, és a magasabban fekvő hívók esetén eléri a 10 eV nagyságrendet.
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alakú mátrixelem négyzetével, ahol

és

az átmenetben részt vevő két elektron kezdeti és

végállapotának hullámfüggvénye,
pedig kölcsönhatási energiájuk. Elegendően nagy
esetén úgy
vehetjük, hogy a belső elektronok „hidrogénszerű” állapotban vannak, vagyis elhanyagolhatjuk a mag terének a
többi elektron által való árnyékolását („hidrogénszerű” állapottal írható le az ionizációs elektron állapota is az
atom belsejében az
integrál szempontjából lényeges tartományban). Ha elvégezzük a számítást, és minden
mennyiséget Coulomb-egységekben fejezünk ki (az
állandó segítségével; l. 36. §), akkor az
integrálban az egyetlen
-től függő mennyiség
valószínűsége és ezzel együtt a nívó
Auger-szélessége
visszatérve (az energia Coulomb-egysége

lesz, úgyhogy
. Az átmenet
-vel lesz arányos. A szokásos egységekre

), azt kapjuk, hogy

független

-től.

10. 75. §. Multipólusmomentumok
Mint ismeretes, egy részecskerendszer elektromos tulajdonságait a klasszikus elméletben különböző rendű
multipólusmomentumaival jellemezzük, melyeket a részecskék töltései és koordinátái segítségével fejezhetünk
ki. A kvantumelméletben e mennyiségek definíciója ugyanolyan alakú marad, de operátornak kell tekintenünk
őket.
A multipólusmomentumok közül az első a dipólusmomentum, melyet az alábbi vektor definiál:

(az összegezést a rendszer valamennyi részecskéjére ki kell terjeszteni, a részecskéket jelölő indexeket
elhagyjuk). Ezen operátor mátrixa, mint minden poláris vektoré (l. 30. §), csak különböző paritású állapotok
között rendelkezik nullától különböző mátrixelemekkel. Ezért mindenesetre valamennyi diagonális elem nulla.
Más szóval, stacionárius állapotban minden részecskerendszer (például atom) dipólusmomentuma eltűnik. 26
Ugyanez igaz nyilvánvalóan valamennyi -pólus esetében is, ha páratlan. Ilyen momentumok komponensei
a koordináták páratlan ( -ed) rendű polinomjai, melyek – a poláris vektor komponenseihez hasonlóan – jelet
váltanak a koordinátarendszer tükrözésekor; ennek következtében ezekre is ugyanaz a paritáskiválasztási
szabály teljesül. A kvadrupólusmomentumota

10.36. egyenlet - (75,1)

szimmetrikus tenzorral definiáljuk. E tenzor diagonális elemeinek összege zérus. A rendszer (mondjuk atom)
egyik vagy másik állapotában úgy határozzuk meg a fenti mennyiségek értékét, hogy átlagoljuk a ((75,1))
operátort a megfelelő hullámfüggvényre. Ezt az átlagolást célszerű két lépésben elvégezni (l.72. §).
Jelöljük
-val az adott
teljes impulzusmomentummal (de nem rögzített
vetülettel) jellemzett
elektronállapotra átlagolt kvadrupólusmomentum-operátort. Ez kifejezhető csak az atom egészére jellemző
mennyiségek operátoraival. Az egyetlen ilyen vektor a
„vektor”. Ennek megfelelően az egyetlen
szimmetrikus tenzoroperátor, melynek nyoma nulla, a következő alakú:

10.37. egyenlet - (75,2)

ahol a zárójelben levő kifejezést úgy választottuk, hogy az
összeejtésekor nullát adjon (a

indexekben szimmetrikus legyen, és az indexek

együttható jelentésére később visszatérünk). A

operátorokat a különböző

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy zárt részecskerendszerről beszélünk, vagy olyanról, amely gömbszimmetrikus külső
elektromos térben mozog. Így hogyha a magot „rögzítettnek” tételezzük fel, akkor az általános állítás az atom elektronrendszerére igaz, de a
molekuláéra nem. Azt is feltételezzük, hogy nincsen semmilyen további („véletlen”) elfajulás a teljes impulzusmomentum iránya szerinti
elfajuláson kívül. Ellenkező esetben összeállíthatunk olyan stacionárius állapotbeli hullámfüggvényeket, amelyek paritása nem lenne
meghatározott, és a dipólusmomentum ezeknek megfelelő diagonális mátrixelemei nem tűnnének el.
26
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-vel jellemzett állapotokon ismert (l. 27. §és 54. §) mátrixoknak kell tekinteni; a
sajátértékével helyettesíthetjük.

operátort természetesen

Minthogy a
impulzusmomentum három komponensének nem lehet egyidejűleg meghatározott értéke,
ugyanez igaz a
tenzor elemeire is. A
komponens:

és

Adott

értékkel rendelkező állapotban

is meghatározott:

10.38. egyenlet - (75,3)

Az
esetben (amikor az impulzusmomentum-vektor a
ezt a mennyiséget szokás kvadrupólusmomentumnak nevezni.
A

(tehát

tengely irányába mutat)

; általában

) esetben az impulzusmomentum-mátrixok valamennyi eleme nulla, úgyhogy a ((75,2))

operátorok azonosan eltűnnek. Ugyanez a helyzet a
értéknél is. Erről könnyen meggyőződhetünk a
operátorokat a
esetben reprezentáló ((55,7)) Pauli-mátrixok közvetlen összeszorzásával.
Ez természetesen nem véletlen, hanem egy általános szabály speciális esete: a
(páros esetén) csak a

-pólusmomentum tenzora

10.39. egyenlet - (75,4)

teljes impulzusmomentumúállapotokra különbözik nullától. A
-pólusmomentum-tenzor
-ed rendű
irreducibilis tenzor (l. II, 41. §),és a ((75,4)) feltétel az ilyen tenzorok mátrixelemeire vonatkozóáltalános
impulzusmomentum-kiválasztási szabály következménye, melynek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a
főátlóban álló mátrixelemek különbözzenek nullától (107. §). Mint már fentebb említettük, a paritás-kiválasztási
szabály ugyanakkor megköveteli, hogy páros szám legyen.
Figyelembe kell azt is venni, hogy az elektromos multipólusmomentumok tiszta „pálya”-mennyiségek
(operátoraik nem tartalmazzák a spinoperátort). Ezért, ha a spin–pálya kölcsönhatás elhanyagolható, úgyhogy
és
külön-külön megmarad, a multipólusmomentumok mátrixelemei nemcsak a
kvantumszámra kirótt
kiválasztási szabálynak tesznek eleget, hanem az -re vonatkozónak is.

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg, milyen kapcsolat van az atom kvadrupólusmomentum-operátorai között a nívó
finomszerkezetének különböző komponenseit leíró állapotokban (azaz adott
és
értékek mellett különböző
-vel jellemzett állapotokban).
Megoldás. Adott

és

értékkel jellemzett állapotban a kvadrupólusmomentum-operátor, lévén tiszta

„pálya”-mennyiség, csak az
operátortól függ, és ezért a ((75,2)) képletnek megfelelően fejezhető ki,
helyett azonban
-et kell írnunk (és másik
állandót). A ((75,2)) operátort ebből egy további, adott
értékkel jellemzett állapot szerinti átlagolással kapjuk:
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Feladatunk a

és a

mennyiségek kapcsolatának megadása. E célból szorozzuk ( (75.1.1))-et balról

vel, jobbról
-val ( -re és
Írhatjuk, hogy

-

-ra összegzünk). Helyettesítsük a diagonális operátorokat sajátértékeikkel.

ahol a ((31,4)) képletnek megfelelően

A

operátorszorzatot átalakítjuk az

összefüggések segítségével, mint ezt már a 29. § feladatában tettük. Eredményünk:

Teljesen hasonlóan

Ezzel végül is ((75.1.1))-ből a következő összefüggést kapjuk:

Speciálisan, az

esetben ebből adódik, hogy

10.40. egyenlet - (3)

2. Fejezzük ki
impulzusmomentumú elektron (töltése
távolságnégyzetének átlagával.

) kvadrupólusmomentumát az origótól való

Megoldás. Ki kell számítanunk a

kifejezés átlagát adott impulzusmomentumú állapotban,
mellett. A szögtől függő tényező átlaga a
29. § feladatában kapott képlet felhasználásával azonnal kiszámítható (a képletben szereplő
helyébe -et
írunk). Eredményünk:

E mennyiség előjele az elektrontöltés előjelének ellenkezője, és ennek így is kell lennie: a mozgó részecske
impulzusmomentuma
tengely irányú, így lényegében mindig a
sík közelében tartózkodik. Ebből
kifolyólag
Adott

.
értékkel rendelkező elektronra a ((75.1.3)) összefüggés alkalmazásával azt kapjuk, hogy
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3. Határozzuk meg (alapállapotban levő) atom kvadrupólusmomentumát, ha a zárt héjakon kívüli
elektron mindegyike impulzusmomentumú ekvivalens állapotban van.

számú

Megoldás. Minthogy a betöltött héjak eredő kvadrupólusmomentuma nulla, az atom kvadrupólusmomentumoperátora a

összeggel fejezhető ki. Az összegezést a
alkalmaztuk].

számú külső elektronra kell elvégezni [itt a ((75.2.4)) képletet

Tegyük fel először, hogy
, azaz a héj félig vagy annál kisebb mértékben van betöltve. Ekkor a Hundszabálynak megfelelően (67. §) az összes elektron spinje párhuzamos (úgyhogy
). Ez azt jelenti,
hogy az atom spin-hullámfüggvénye szimmetrikus, és ezért a hullámfüggvény koordinátafüggő része a külső
elektronokban antiszimmetrikus. Következésképpen valamennyi elektronnak különböző
értéke van, úgyhogy
a lehetséges legnagyobb
érték (és a vele megegyező )

A keresett

, az

állapotban számított

sajátérték. Ennek megfelelően

amiből az összegezés elvégzése után adódik, hogy

Végül a

-ről

-re való átmenetet a ((75.1.2)) összefüggés segítségével hajtjuk végre.

Ha az atom nyílt héjában az állapotoknak több mint a fele be van töltve, a feladatot visszavezethetjük az előzőre,
oly módon, hogy az elektronok helyett a „lyukakat” tekintjük; ezért eredményül ugyanazt a ((75.3.6)) képletet
kapjuk, de ellenkező előjellel (a „lyuk” töltése
) és nem az elektronok, hanem a héjban levő üres helyek
számát jelöli.

11. 76. §. Atom elektromos térben
Ha egy atomot külső elektromos térbe helyezünk, energiaszintjei megváltoznak; ez a jelenség aStark-effektus.
Homogén külső elektromos térbe helyezett atom elektronjai hengerszimmetrikus teret éreznek (a mag terének és
a külső térnek együttes hatását). Ebből kifolyólag az atom teljes impulzusmomentuma szigorúan véve nem lesz
többé megmaradó mennyiség, csak a teljes impulzusmomentumnak a tér irányára vett
vetülete marad
meg. A különböző
értékkel jellemzett állapotok energiája különböző, azaz az elektromos tér megszünteti az
impulzusmomentum-vetület szerinti elfajulást. A degeneráció azonban nem szűnik meg teljesen, a csak
előjelben különböző
értékekhez tartozó állapotok egymás között továbbra is elfajultak maradnak. Valóban,
homogén külső elektromos térbe helyezett atom szimmetrikus bármely, a szimmetriatengelyen átmenő síkra
való tükrözéssel szemben (a szimmetriatengely átmegy az atommagon és a tér irányába mutat; az alábbiakban
ezt választjuk
tengelynek). Így az egymásból ilyen tükrözéssel adódó állapotok azonos energiájúak.
Valamilyen tengelyen átmenő síkra való tükrözés során azonban a tengelyre vonatkozó impulzusmomentum
jelet vált (a tengely pozitív körüljárási iránya negatívba megy át).
Feltételezzük, hogy az elektromos tér elegendően gyenge, olyannyira, hogy az általa létrehozott energiaváltozás
kicsi az atom szomszédos energianívóinak távolságához képest, sőt még a finomszerkezet intervallumai mellett
is. Ekkor a nívók elektromos térben való eltolódásának kiszámítására alkalmazhatjuk a 38. és 39. §-ban
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ismertetett perturbációs módszert. A perturbáló operátor ez esetben az elektronrendszer energiája a homogén
térben:

10.41. egyenlet - (76,1)

ahol a rendszer dipólusmomentuma. Nulladik közelítésben az energiaszintek (a teljes impulzusmomentum
iránya szerint) elfajultak; az adott esetben azonban ez az elfajulás nem lényeges, a perturbációs eljárás során úgy
vehetjük, mintha nem elfajult szintekkel volna dolgunk. Ez abból következik, hogy a
mennyiség mátrixában
(mint bármely más vektor komponense esetén is) csak az olyanátmenetekhez tartozó elemek különböznek
nullától, amelyeknél
változatlan marad (l. 29. §), ezért az
értékében különbözőállapotok viselkedése a
perturbációszámításnál egymástól független.
Az energiaszintek eltolódását, első közelítésben, a perturbáló operátor megfelelő átlós mátrixelemei határozzák
meg. A dipólusmomentum átlós mátrixelemei azonban azonosan eltűnnek (75. §). Ezért a nívóknak elektromos
térben való felhasadása másodrendű effektus, és a tér négyzetével arányos. 27 Az
energianívónak a tértől
négyzetesen függő
eltolódása

10.42. egyenlet - (76,2)

alakban írható, ahol

szimmetrikus tenzor; a

tengelyt a tér irányába fektetve, azt kapjuk, hogy

10.43. egyenlet - (76,3)

Az
tenzor egyúttal az atom külső elektromos térben valópolarizálhatóságátis jellemzi. Valóban, ha az
általános ((11,16)) képletben a paraméter helyére az
vektor komponenseit helyettesítjük, és a Hamiltonoperátort

alakbaírjuk, az adódik, hogy az atomnak az erőtér által keltett dipólusmornentuma:

Behelyettesítve ide ((76,2))-t,

10.44. egyenlet - (76,4)

A polarizálhatóságot a perturbációszámítás általános szabályai szerint kell meghatározni. A második közelítést
megadó((38,10)) képlet szerint

10.45. egyenlet - (76,5)

Kivétel a hidrogénatom, amelynél a Stark-jelenség magával a térrel arányos (l. a következő §-t). A hidrogénhez hasonlóan viselkednek más
elemek atomjai is magasan gerjesztett állapotokban (l. a 68 §-ban a hidrogénszerű atomokról mondottakat), ha a tér elegendően erős.
27
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A polarizálhatóság függ az atom (perturbálatlan) állapotától, többek között az

kvantumszámtól is. Ez

utóbbi függés általános alakban meghatározható. A különböző
mint az

értékek úgy tekinthetők,

mellett adódó

10.46. egyenlet - (76,6)

operátor sajátértékei; ez nem más, mint a vektortól függő szimmetrikus másodrendű tenzor általános alakja
(vö. 75. §). A ((76,3))és ((76,6)) képletek alapjánírhatjuk, hogy

10.47. egyenlet - (76,7)

Az
lehetséges értékeire való összegzés során a kapcsos zárójelben levő második tag eltűnik, úgyhogy az
első tag a felhasadt nívó „súlypontjának” eltolódását adja. Megjegyezzük még, hogy ((76,7))-nek megfelelően a
nívó továbbra sem hasad fel, összhangban a Kramers-tétellel (60. §).
Ha az atomot inhomogén (de az atom méreteinek megfelelő távolságon keveset változó) térbe helyezzük, akkor
az atom kvadrupólusmomentuma miatt a tér első hatványával arányos felhasadás is felléphet. A rendszer és az
erőtér kvadrupólus-kölcsönhatásának operátora a kvadrupólus-energia klasszikus kifejezésével azonos alakú (l.
II. 42. §):

10.48. egyenlet - (76,8)

Itt

az elektromos tér potenciálja, a deriváltakat az atom helyén kell venni.

11.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy multiplett különböző

-vel jellemzett állapotainak Stark-felhasadását.

Megoldás. A feladatot úgy kényelmes megoldani, hogy először egy finomszerkezet nélküli nívó Starkfelhasadását vizsgáljuk, majd bevezetjük a spin–pálya kölcsönhatást. Minthogy az atom spinje nem áll
kölcsönhatásban a külső elektromos térrel, adott pálya-impulzusmomentumú nívó Stark-felhasadását ( (76,2))
alakú összefüggés határozza meg az
tenzoron keresztül, mely ugyanúgy fejezhető ki az operátorral, mint
a ((76,2))-ben szereplő
a -vel:

(az indexeket sehol sem írjuk ki). A spin–pálya kölcsönhatás bevezetése után az atom állapotát a teljes
impulzusmomentummal jellemezzük. Az
operátornak a
impulzusmomentum adott értékéhez tartozó
állapotokra vett átlaga (az
vetületre való átlagolás nélkül) formálisan megegyezik a 75. § 1. feladatában
elvégzett átlagolással. Végeredményben visszakapjuk a ((76,6)) és ((76,7)) képleteket, melyekben az és
állandók és segítségével a következőképpen fejezhetők ki:
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Ezzel meghatároztuk a felhasadás
-től való függését is (de természetesen nem ismerjük az
és
kvantumszámoktól való függést, melyektől, mint a degenerált szint jellemzőitől, az
és
állandók is
függnek).
2. Határozzuk meg egy dublett nívó (spinje
elektromos térben.

) felhasadását tetszőleges (nem okvetlenül gyenge)

Megoldás. Ha a felhasadás nem kicsi a dublett két komponense közötti távolsághoz képest, akkor az elektromos
tér és a spin–pálya kölcsönhatás által okozott perturbációt egyszerre kell figyelembe venni, azaz a perturbáló
operátor a következő összeg:

[vö. a ((72,4)) képlettel és az előző feladattal]. A felhasadás szempontjából érdektelen állandó tagokat elejtve,
ezt az operátort a következő alakban írhatjuk [l. ((29,11))]

Ezen operátor sajátértékei az
szekuláris egyenlet gyökeiként adódnak bármely
kapjuk, hogy

állapotok közötti mátrixelemekből összeállított
mellett. A ((27,12)) összefüggés segítségével azt

Végeredményben a szintek eltolódására az adódik (l. 39. § 1. feladatát), hogy

itt valamennyi olyan tagot elhagytuk, amely a dublett mindkét tagjánál azonos járulékot ad. Ez a képlet (a
gyökjel előtti mindkét előjel esetén) az
nívókra vonatkozik. Az
értéknek csak
egy
állapot felel meg, és a nívó eltolódását egyszerűen a megfelelő átlós mátrixelem adja. Az additív
állandót úgy választva, mint az ((76.2.1)) alatti képletben:

[ami megegyezik az ((76.2.1)) alatti képletből a gyök előtti egyik előjellel adódó eredménnyel].
3. Határozzuk meg a nívók kvadrupólus-felhasadását hengerszimmetrikus elektromos térben.28
Megoldás. A

tengelyt szimmetriatengelynek választva, írhatjuk, hogy

a többi második derivált pedig nulla. A kvadrupólus-energia ((76,8)) alatti operátora a következő alakú:
28

Tetszőleges tér esetén is megoldjuk a problémát a 103. §-t követő 6. feladatban.
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Az operátorokat sajátértékeikkel helyettesítve, a szintek eltolódására az alábbi eredményt kapjuk:

4. Határozzuk meg a hidrogénatom polarizálhatóságát alapállapotban.
Megoldás. Az -állapot gömbszimmetrikus, ezért a polarizálhatóság tenzora egy skálárra redukálódik (
), és ((76,5))-nek megfelelően írhatjuk, hogy

az alapállapot energiája). Definiáljuk a

(az elektron dipolusmomentuma
következőképpen:

az elektron tömege). Ekkor

(

segédoperátort a

, és ezért

E mennyiség kiszámításához elég ismerni

hullámfüggvényre való hatását.

-nek a

((9,2)) szerint

A

függvényt

-lal jelölve, és figyelembe véve, hogy
,a

Elvégezve a
egyenlet az

kielégíti a

-re az alábbi differenciálegyenletet kapjuk:

helyettesítést (ahol

alakot ölti. Olyan megoldást keresünk, hogy

a gömbi koordináta-rendszer polárszöge,

véges maradjon

A hidrogénatom alapállapotában

és

(ahol

egyenletnek a kirótt feltételt kielégítő megoldása
alkalmazásával azt kapjuk, hogy29

29

egyenletet, ahol

A következő §-ban ehhez az eredményhez más úton jutunk el.
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5. Határozzuk meg egy

sugarú potenciálgödörben kötött,

, ahol

és

állapotban levő elektron polarizálhatóságát, ha

az elektron kötési energiája.

Megoldás. Az
feltétel értelmében a
mátrixelem kiszámításánál a gödör belsejében megfelelő
tartomány elhagyható, és az egész térben használhatjuk a gödrön kívüli térrészben érvényes

hullámfüggvényt (a függvény normálása is figyelembe veszi a
ban térünk ki). Az előző feladat ((76.4.2)) egyenlete most

feltételt; erre részletesebben a 133. §-

alakú, amelynek a határfeltételeket kielégítő megoldása
számítás szerint végül:

. Az ((76.4.1)) képlet alapján végzett

12. 77. §. A hidrogénatom elektromos térben
A hidrogénatom nívói, a többi atom nívóival ellentétben, homogén elektromos térben a tér első hatványával
arányosan hasadnak fel (lineáris Stark-jelenség). Ez a hidrogéntermek véletlen elfajulásával kapcsolatos, vagyis
azzal, hogy különböző értékkel rendelkező állapotok (adott főkvantumszám mellett) azonos energiájúak.
A dipólusmomentum mátrixeleme ilyen állapotok közötti átmenetre egyáltalán nem nulla, ezért a szekuláris
egyenlet már az első közelítésben nullától különböző eltolódást ad. 30
A számítások elvégzésére célszerű úgy választani a perturbálatlan hullámfüggvényeket, hogy a perturbáló
operátor mátrixa átlós alakú legyen az elfajult állapotok minden csoportjában. Ezt úgy lehet elérni, hogy a
hidrogénatomot parabolikus koordinátákban kvantáljuk. A hidrogénatom stacionárius állapotainak
hullámfüggvényét parabolikus koordinátákban a ((37,15)) és ((37,16)) képletek adják meg.
A perturbáló operátor (az elektron energiája az

térben)

(a tér a pozitív

tengellyel egy

irányú, az elektronra ható erő ezzel ellentétes).31 Bennünket az olyan
átmenetekhez tartozó
mátrixelemek érdekelnek, melyek során az energia (vagyis az
főkvantumszám) nem változik. Könnyű
belátni, hogy csak a főátlóban álló mátrixelemek különböznek nullától. Ezek

10.49. egyenlet - (77,1)

(bevezettük a
helyettesítést). Az, hogy a perturbáló operátor mátrixa
-ben diagonális,
nyilvánvaló. Hogy az
kvantumszámokban isátlós alakú, az
függvények különböző és azonos
mellett fennálló ortogonalitásából következik (l. alább). A ( (77,1))-ben szereplő
és
szerinti integrál

Az alább következő számításokban a hidrogénszintek finomszerkezetét nem vesszük figyelembe. Ezért a térnek, ha nem is erősnek (hogy a
perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele teljesüljön), de olyannak kell lennie, hogy a Stark-felhasadás a finomszerkezethez képest
nagy legyen. Az ellenkező esetet a IV. kötet 52. §-ában tárgyaljuk.
31
Ebben a §-ban atomi egységeket használunk.
30
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szeparálható: a megmaradó egyszeres integrálokat a Matematikai kiegészítés f. §-ában számítjuk ki [(f, 6)
integrál.]. Egyszerű számítás után az energiaszintekhez első közelítésben adódó járulék: 32

10.50. egyenlet - (77,2)

vagy a szokásos egységekben:

A felhasadt nívó két szélső komponense az
E két szélső szint közötti távolság ((77,2))-nek megfelelően

és az

szintnek felel meg.

azaz a Stark-jelenség miatti felhasadás körülbelül -tel arányos. A felhasadásnak a főkvantumszámmal való
növekedése természetes: minél messzebb vannak az elektronok a magtól, annál nagyobb az atom
dipólusmomentuma.
A lineáris effektus léte azt jelenti, hogy perturbálatlan állapotban az atomnak dipólusmomentuma van, melynek
átlagértéke

10.51. egyenlet - (77,3)

Ez összhangban van azzal, hogy a parabolikus kvantumszámokkal meghatározottállapotban az atom
töltéseloszlása nem szimmetrikus a
síkra vonatkozóan (l.37. §). Így az
esetben az elektron
többnyire a
térrészben tartózkodik,és az atom dipólusmomentuma a külső térrel ellentétes irányú (az
elektron töltése negatív!).
Az előző szakaszban megmutattuk, hogy az elfajulás elektromos térben nem szűnik meg teljesen, mindig marad
egy kétszeres elfajulás olyan állapotok között, amelyek csupán az erőtér irányába eső impulzusmomentumvetület előjelében különböznek (az adott esetben
impulzusmomentum-vetületű állapotokról van szó).
A ((77,2)) képletből azonban látható, hogy a hidrogén lineáris Stark-jelenségénél az elfajulás még ennyire sem
szűnik meg – a nívók eltolódása (adott és
mellett) teljesen független -től és -től. Az elfajulás
tovább csökken a másodrendű effektus figyelembevételével; e járulék kiszámítása azért is érdekes, mert az
állapotokban egyáltalán nincs lineáris Stark-jelenség.
A négyzetes járulék kiszámításához nem kényelmes a szokásos perturbációszámítás alkalmazása, mert ez igen
bonyolult végtelen összeg kiszámítására vezet. Ehelyett a következő, kissé módosított eljárást alkalmazzuk.
A hidrogénatom Schrödinger-egyenlete homogén elektromos térben az alábbi alakot ölti:

Mint az
esetén érvényes egyenletben is, elvégezhető az egyenlet szeparációja parabolikus
koordinátákban. A 37. §-ban alkalmazott ((37,7)) helyettesítés a

Ezt az összefüggést a régi kvantumelmélet alapján E. SchwartzschildésP. Epsteinvezette le (1916), a kvantummechanika segítségével pedig
W. PauliésE. Schrödinger(1926).
32
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egyenletekre vezet, melyek ((37,8))-tól az -t tartalmazó tagokban különböznek. Ezekben az egyenletekben
-t meghatározott értékű paraméternek tekintjük, a
és
mennyiségeket pedig a megfelelő operátorok
sajátértékének. (Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ezek az operátorok önadjungáltak.) Ezeket a
mennyiségeket megkapjuk az egyenletek megoldásával mint
és
függvényeit, a
feltétel pedig
és
között ad összefüggést, azaz megadja az energiát a külső erőtér függvényében.
A ((77,4)) egyenletek közelítő megoldása során az
teret tartalmazó tagokat kis perturbációnak tekintjük.
Nulladik közelítésben (
) az egyenletek megoldásait ismerjük:

10.52. egyenlet - (77,5)

ahol az

függvény ugyanaz, mint a ((37,16)) alatti, de az energia helyett az

10.53. egyenlet - (77,6)

paramétert vezettük be. A
-nal helyettesítjük]:

és

mennyiségek megfelelőértékei [a ((37,12)) egyenlőségek alapján, ahol

-et

10.54. egyenlet - (77,7)

Az
függvények különböző és adott értékek mellett kölcsönösen ortogonálisak, mint bármely önadjungált
operátor sajátfüggvényei (ezt a tényt már a fent vizsgált lineáris effektusnál is kihasználtuk); e függvények
normálása ((77,5))-ben olyan, hogy

A

-hez és

-höz első közelítésben adódó járulékok a perturbáló operátor diagonális mátrixelemei:

A számítást elvégezve:

A
-re adódó kifejezés ettől abban különbözik, hogy
előjel kerül.

helyett

szerepel benne, és a kifejezés elé negatív

Második közelítésben a perturbációszámítás ismert képletei alapján
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adódik. A
mátrixelemben szereplő integrálokat a Matematikai kiegészítés f. §-ában számítjuk ki.
Nullától csak az alábbi mátrixelemek különböznek:

A nevezőkben szereplő különbségek így írhatók:

A számításokat elvégezve, azt kapjuk, hogy

(a

-re vonatkozó kifejezést úgy kapjuk, hogy
feltételbe való helyettesítéssel az

helyébe

egyenletet kapjuk. Ezt iterációval megoldva, az

-t írunk). A kapott kifejezéseket összegyűjtve, a

energia második közelítésben:

10.55. egyenlet - (77,8)

A második tag a már jól ismert lineáris Stark-effektus, a harmadik a keresett négyzetes járulék (G. Wentzel,
I. Waller, P. Epstein, 1926). Megjegyezzük, hogy ez a mennyiség mindig negatív, azaz a termek a kvadratikus
járulék következtében mindig lefelé tolódnak el. A dipólusmomentum átlagértékét ((77,8))-nak a tér szerinti
differenciálásával kapjuk, az
állapotokban

10.56. egyenlet - (77,9)

Így a hidrogénatom polarizálhatósága alapállapotban (

) 9/2-del egyenlő (l. a 76. § feladatát is).

A hidrogéntermek energiájának abszolút értéke gyorsan csökken az főkvantumszám növekedtével, a Starkfelhasadás viszont növekszik. Ezért érdekes megvizsgálni magasan gerjesztett nívók Stark-effektusát olyan erős
terekben, amelyek esetében a felhasadás a nívó energiájával nagyságrendileg összemérhető, ezért a
perturbációszámítás nem alkalmazható.33 A számítást a nagy
-nel jellemzett állapotok kváziklasszikus
jellegének kihasználásával végezhetjük el.
Az
A perturbációszámítás alkalmazhatóságához magasan gerjesztett nívók esetén az szükséges, hogy a perturbáció a szint energiájához (az
elektron kötési energiájához) képest és nem a nívók közötti távolsághoz képest legyen kicsi. Valóban, a kváziklasszikus esetben (mely
éppen magasan gerjesztett állapotok esetén valósul meg) a perturbációt kicsinek vehetjük, ha az általa kifejtett erő kicsi a részecskére a
perturbálatlan rendszerben ható erők mellett; ez a feltétel a fent mondottal egyenértékű.
33

275
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

X. fejezet AZ ATOM

10.57. egyenlet - (77,10)

helyettesítéssel a ((77,4)) egyenlet a következő alakra hozható:

10.58. egyenlet - (77,11)

Ezen egyenletek mindegyike formailag egy egydimenziós Schrödinger-egyenlet, a részecske teljes energiájának
szerepét
játssza, a potenciális energiát pedig rendre a következő függvények adják meg:

10.59. egyenlet - (77,12)

A 25. és 26. ábrán hozzávetőlegesen szemléltetjük e függvények menetét (az
Sommerfeld-féle, ((48,2)) alatti kvantálási feltétel szerint írhatjuk, hogy

esetben). A Bohr–

10.60. egyenlet - (77,13)

( és
egész számok).34 Ezek az egyenletek implicit módon meghatározzák a
paraméterek -függését,
a
egyenlőséggel együtt tehát meghatározzák az energianívóknak elektromos térben bekövetkező
eltolódását. A ((77,13)) egyenletekben szereplő integrálok visszavezethetők elliptikus integrálokra; az
egyenletek csak numerikus úton oldhatók meg.

34

A részletes vizsgálat azt mutatja, hogy pontosabb eredményt kapunk, ha
egész számok ekkor megegyeznek a parabolikus kvantumszámokkal.

helyébe
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25. ábra.

26. ábra.
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Az erős terekben mutatkozó Stark-jelenséget még tovább bonyolítja az atomok elektromos térben való
ionizációja (Lánczos Kornél, 1931). Az elektron potenciális energiája külső térben
, és ez a
határesetben tetszőlegesen nagy negatív értéket felvehet. Ez hozzáadódik az elektronnak az atomban meglevő
potenciális energiájához, aminek eredményeként az elektron mozgása szempontjából számba jövő tartomány
(ahol a teljes
energia negatív) az atom belsején kívül kiegészül a magtól nagy távolságban, az anód
közelében levő térrésszel. Ezt a két tartományt egy potenciálgát választja el, melynek szélessége a tér
növekedésével csökken. Tudjuk azonban, hogy a kvantummechanikában sohasem nulla annak valószínűsége,
hogy a részecske áthaladjon a potenciálgáton. Az adott esetben az elektronnak az atomból a potenciálgáton
keresztül való kilépése nem más, mint az atom ionizációja. Gyenge terekben az ionizáció valószínűsége
elenyészően kicsi. A tér növekedtével azonban ez a valószínűség exponenciálisan nő, elég erős terek esetén
jelentőssé válhat.35

12.1. Feladatok
1. Határozzuk meg alapállapotban levő hidrogénatom ionizációjának egységnyi időre vonatkozó valószínűségét
erős elektromos térben.
Megoldás. 36 Parabolikus koordináták használata esetén a potenciálgát az „ tengely mentén” helyezkedik el
(26. ábra); az elektron kiszakadása az atomból
irányba a nagy -k tartományába való átmenetnek
felel meg. Az ionizáció valószínűségének meghatározása céljából a hullámfüggvényt nagy (és kis ) mellett
kell vizsgálnunk (a továbbiakban látni fogjuk, hogy a kimenő elektron teljes valószínűségi áramát meghatározó
integrálban a kis értékek játszanak fontos szerepet). Az elektron hullámfüggvénye alapállapotban (ha külső
erőtér nincsen)

Ha elektromos tér is van,
-nek -től való függését a számunkra értékes tartományban továbbra is az
((77.1.1)) szerintinek vehetjük, az -függés pedig az alábbi egyenlet alapján határozható meg:

ahol
[ez a ((77,11)) alatti második egyenlet
mellett]. Legyen
egy
(a gáton „belüli”) olyan
érték, hogy
. Ha
, a hullámfüggvény kváziklasszikus.
Minthogy másrészről a ((77.1.2)) egyenlet formálisan egy egydimenziós Schrödinger-egyenletnek felel meg,
használhatjuk az ((50,2)) képletet. Határfeltételként megköveteljük, hogy az
pontban
egyezzék meg
az ((77.1.1)) hullámfüggvénnyel. Ekkor a gáton kívüli tartományban azt kapjuk, hogy

ahol

Bennünket csak a
-gyel jelölve

mennyiség érdekel, így a kitevő képzetes része lényegtelen. A

egyenlet gyökét

A leírt jelenség annak illusztrálására szolgálhat, hogy hogyan változtathatja meg kis perturbáció az energiaspektrum jellegét. Már egy
gyenge tér is elegendő ahhoz, hogy potenciálgát keletkezzék, és ezzel a magtól távoli tartományok, legalábbis elvben, az elektron számára
elérhetőek legyenek.
36
Ebben a feladatban atomi egységeket használunk.
35
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Ennek eredményeképpen az elektron szigorúan véve végtelen térrészben mozoghat, így a diszkrét
energiaspektrum folytonossá válik. Ennek ellenére a perturbációszámítással kapott formális eredménynek van
fizikai jelentése. Nevezetesen, megkapjuk azokat az energianívókat, amelyek, ha nem is teljesen, de „majdnem
stacionáriusak”. Ha az atom valamilyen kezdeti időpillanatban ilyen állapotban van, nagyon hosszú ideig
ugyanabban az állapotban marad.
Ugyanakkor az egész perturbációs sor a Stark-jelenség esetében nem konvergálhat a szó szigorú értelmében,
mindig csak aszimptotikus marad; a sor valahányadik tagjától kezdve (annál távolabbitól, mennél kisebb a
perturbáció) a további tagok növekednek, és nem csökkennek.
Az exponenciális előtti szorzóban

esetén

az exponensben viszont meg kell tartani

kifejtésének következő tagját is:

ahol
. Az integrálást elvégezve és elhanyagolva az
azt kapjuk, hogy

A

(

-et az 1 mellett mindenütt, ahol lehetséges,

tengelyre merőleges síkon átmenő teljes valószínűségi áram, azaz az ionizáció keresett

az említett síkban használt hengerkoordináta). Nagy

(és kis

valószínűsége:

) értékek esetén írhatjuk, hogy

Behelyettesítve az elektron

sebességét,

adódik tehát a végeredmény:
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vagy a szokásos egységekben

2. Határozzuk meg, mekkora valószínűséggel szakad ki rövid hatótávolságú erők potenciálgödréből egy kötött
-állapotban levő elektron külső elektromos térben. Feltesszük, hogy az elektromos tér gyenge, abban az
értelemben, hogy
, ahol
tömege (J. N. Demkov, G. F. Drukarjov, 1964).

,és

az elektron kötési energiája,

pedig a

Megoldás. Mint az 1. feladatban is láttuk, gyenge elektromos tér esetén a vonzócentrumtól nagy távolságban
levő (
) tartomány a lényeges. Ebben a tartományban az elektron kötött állapotbeli hullámfüggvényének
aszimptotikus alakja (az
tér figyelembevétele nélkül)

alakú, ahol

egy dimenziótlan állandó, mely a gödör konkrét alakjától függ. 37 Parabolikus koordinátákban
, és az
tartományban a hullámfüggvény

alakú. E feladat további részében a tömeget, távolságot és az időt rendre
mérjük.

és

egységekben

A ((77.2.6)) hullámfüggvény szétesik
-től és
-tól függő tényezők szorzatára. Az elektromos tér
bekapcsolása után
-nek
-től való függését (mint az 1. feladatban is) továbbra is a ((77.2.6)) képlet
szerintinek tekintjük.
-tól való függését a parabolikus koordinátákban felírt Schrödinger-egyenletből
határozhatjuk meg. Most (a Coulomb-tér esetétől eltérően) a gödör terének gyors lecsengése miatt a feladat
szempontjából érdekes tartományban ( nagy) a teret teljesen elhanyagolhatjuk. A Schrödinger-egyenlet
változóinak szétválasztása után ismét a ((77,11)) egyenletekre jutunk, melyekben
-et és =0-t kell
helyettesíteni, a szeparációs paraméterek pedig most a

feltételnek tesznek eleget. A
paramétert 1/2-nek kell választanunk [azért, hogy a
mellett közelítőleg kielégítse a ((77,11)) egyenletek közül az elsőt]; ekkor
való függését a következő egyenlet alapján határozhatjuk meg:

Ezt a ((77.1.2)) egyenlethez hasonlóan megoldva, ((77.1.3)) helyett a

kifejezést kapjuk, ahol

Továbbá ((77.1.4)) helyett most
37

Így, ha a gödör

sugara olyan kicsi, hogy

. Részletesebben l. a 133. §-ban.

, akkor
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adódik, és végül ((77.1.5)) helyett azt kapjuk, hogy

vagy a szokásos egységekben

3. Becsüljük meg exponenciális pontossággal egy potenciálgödörben kötött elektron kiszakadásának
valószínűségét az
homogén változó elektromos tér hatására ; feltesszük, hogy a tér frekvenciája
és amplitúdója eleget tesz a

feltételeknek, ahol

az elektron energiája a gödörben (L. V. Keldis, 1964).38

Megoldás. Az adott feltételek mellett a kiszakadás valószínűsége exponenciálisan kicsi. Ha csak a kitevőt
akarjuk meghatározni (az exponenciális előtt álló szorzó nélkül), feltételezhetjük, hogy a mozgás a tér irányában
( tengely) történik, vagyis elegendő egydimenziós feladatot vizsgálni.
Itt kényelmesebb lesz, ha az elektromos teret a skalárpotenciál helyett vektorpotenciállal írjuk le:
. Ekkor az elektron Hamilton-operátora a potenciálgödrön kívüli tartományban

[l. később, ((111,3))], mely nem tartalmazza a

koordinátát. A dimenziótlan

változók és paraméterek bevezetésével a Schrödinger-egyenletet az

alakba írhatjuk. Az egyenlethez tartozó határfeltétel annak megkövetelése, hogy a
megoldás
esetén egyezzék meg az (
energiájú) elektron perturbálatlan térben érvényes hullámfüggvényével:

Minthogy a feladat kváziklasszikusan kezelhető, a megoldást (a kívánt pontossággal)
alakban
keressük, ahol
a klasszikus hatás. Mivel a Hamilton-operátor nem függ az koordinátától, az általános
impulzus a klasszikus pálya mentén megmarad, úgyhogy

Gondolhatunk például egy egyszeresen töltött negatív ion erős fényhullám hatására bekövetkező ionizációjára; ebben az esetben a
potenciálvölgyet az elektronnak a maradék atommal való kölcsönhatásából állapíthatjuk meg. A
feltétel ebben az esetben
lehetővé teszi az elektromágneses hullám klasszikus leírását.
38
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ahol
és
két állandó. Itt a hatásnak mint a koordináták függvényének jelentése szerint (l. I. 43. §) a
impulzuson azt az értéket kell érteni, mely az adott
pontba viszi a pályát a időben, azaz
az és
változóknak a
const mozgásegyenlet által meghatározott függvénye. Így

(az állandót úgy választottuk, hogy
-nál
legyen). A ((77.3.8)) és ((77.3.9)) képletek által
meghatározott hatás két állandótól,
-tól és
-tól függ. Az ((77.1.1)) feltételnek eleget tevő megoldás
meghatározása céljából (mint a Hamilton–Jacobi-egyenlet általános integráljának megszerkesztésénél – l. az I.
kötet 47. §-nak a lábjegyzetét)
-t
függvényének kell tekinteni,
-t pedig a koordináták és az idő
függvényének, melyet a

feltétel határoz meg. Nyilvánvaló, hogy
-t kell választanunk; ekkor
-nál
-lal együtt
, azaz
, összhangban a ((77.3.7)) feltétellel. A ((77.3.10)) egyenlőség ekkor így írható:

A ((77.3.9)) és ((77.3.11)) egyenletek együttesen meghatározzák a
[behelyettesítve ((77.3.8))-ba] megkapjuk a
függvényt is.
A keresett
tartományban

valószínűség arányos a

és

függvényeket, amivel

tengely irányú áramsűrűséggel. Ez a sűrűség a klasszikusan elérhető

. E tartomány (koordinátatérbeli) kezdetét az a pont határozza meg, ahol az

növekedése megszűnne. Ebben a pontban

, és mivel

egyenlőség; ((77.3.9))-ből és ((77.3.11))-ből ekkor következik, hogy itt
értéke meghatározható: ((77.3.11))-be
-t téve, a

, teljesül az
is fennáll. Ebből a feltételből

egyenlőség adódik, amiből

(az, hogy a

„időpont” képzetes, azt fejezi ki, hogy a folyamat klasszikusan nem mehet végbe). Végül tehát

és helyébe bármilyen valós értéket beírhatunk (ettől az integrál képzetes része független). Kiszámítva az
integrált, azt kapjuk, hogy

Az

függvény aszimptotikus viselkedése:
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aszimptotikus alakja
potenciálgödörből.

esetén annak valószínűségét adja, hogy az állandó tér kiszakítsa a részecskét a

A ((77.3.12)) képlet akkor alkalmazható, ha az exponens nagy. Ehhez mindenesetre szükséges, hogy
legyen.
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11. fejezet - XI. FEJEZET
KÉTATOMOS MOLEKULÁK
1. 78. §. A kétatomos molekula elektrontermjei
A molekulák elméletében alapvető jelentőségű az a tény, hogy az atommagok tömege igen nagy az elektronok
tömegéhez képest. A tömegkülönbségek következtében egy molekulán belül az atommagok mozgássebessége
kicsiny az elektronok sebessége mellett. Ez lehetővé teszi, hogy az elektronok mozgását egymástól adott
távolságban rögzített magok terében tanulmányozzuk. Egy ilyen rendszer
energiaszintjeinek
meghatározásával megkapjuk a molekula ún. elektrontermjeit. Az atomok esetében az energiaszintek
meghatározott számoknak felelnek meg; ezzel ellentétben itt az elektrontermek nem számok, hanem
paramétereknek, az atommagok távolságainak függvényei. Az
energiához az atommagok egymással való
elektrosztatikus kölcsönhatása is járulékot ad, úgyhogy
lényegében a molekula teljes energiája rögzített
atommagok adott elhelyezkedése mellett.
Molekulafizikai vizsgálatainkat a legegyszerűbb – a kétatomos – molekulatanulmányozásával kezdjük.
Egyszerűségük miatt az elmélet e rendszerek esetén adja a legjobb eredményeket. A kétatomos molekula
elektrontermjei egyetlen paramétertől, a magok távolságától függnek.
Az atomi termek esetében alapvető szerepet játszott az
teljes impulzusmomentum értékei alapján való
osztályozás. A molekuláknál azonban az elektronok teljes impulzusmomentumára általában nem teljesül
megmaradási tétel, minthogy több mag elektromos tere nem gömbszimmetrikus.
Kétatomos molekulák esetén egyszerűsíti a helyzetet, hogy a tér hengerszimmetriát mutat a két atommagon
átmenő tengelyre nézve. Ennek megfelelően ebben az esetben az impulzusmomentumnak a tengelyre vett
vetülete megmarad, a molekula elektrontermjeit osztályozhatjuk e vetület értékei szerint. A molekula
tengelyének irányába mutató impulzusmomentum-vetület abszolút értékét -val szokás jelölni; ez a mennyiség
a 0, 1, 2,
értékeket veheti fel. A különböző értékekhez tartozó termeket az ugyanazon -hez tartozó
atomi termek latin betűjeleinek megfelelő görög nagybetűkkel jelöljük. Így
mellett rendre
-termről beszélünk; nagyobb
értékek általában nem lépnek fel.
Továbbmenve, a molekula minden elektronállapota jellemezhető a molekula elektronjainak
teljes spinjével.
Nullától különböző
érték mellett a teljes spinvektor beállásának megfelelően (
)-szeres1 elfajulás lép
fel. A
számot, mint az atomok esetében is, a term multiplicitásánaknevezzük, és a term szimbólumának
indexeként tüntetjük fel; így
a
termet jelöli.
A szimmetriatengely körüli teszőleges szögű elforgatásokkal együtt a molekulának a szimmetriája a fenti
tengelyt tartalmazó bármely síkra való tükrözés. Ilyen tükrözés során a molekula energiája nyilvánvalóan
változatlan marad. Az eredményül kapott állapot azonban nem lesz teljesen azonos a kezdetivel. Nevezetesen, a
molekula tengelyén átmenő síkra való tükrözés alkalmával a tengelyirányú impulzusmomentum (axiális vektor!)
előjele megváltozik. Azt kapjuk tehát, hogy a nullától különböző -val jellemzett elektrontermek kétszeresen
elfajultak – minden energiaértékhez két állapot tartozik, melyek a pálya-impulzusmomentumnak a molekula
tengelyére vett vetület előjelében különböznek. Ami a
esetet illeti, itt tükrözéskor a molekula állapota
egyáltalán nem változik, úgyhogy a -termek nem elfajultak. Egy -term hullámfüggvénye a tükrözés
eredményeképpen legfeljebb egy állandóval szorzódhat. Minthogy egy adott síkra vonatkozó kétszeres tükrözés
azonos transzformáció, ez az állandó
. Meg kell tehát különböztetnünk olyan -termeket, melyeknek
hullámfüggvénye tükrözés során egyáltalán nem változik, és olyanokat, amelyek hullámfüggvénye előjelet vált.
Az előbbieket
-szal, az utóbbiakat
-szal jelöljük.
Amennyiben a molekula két azonos atomból áll, új szimmetria és ezzel együtt az elektrontermeket jellemző új
mennyiség jelenik meg. Nevezetesen, azonos atommagok esetén a kétatomos molekuláknak még egy
szimmetria-középpontja is van: ez az atommagokat összekötő egyenes felezőpontja 2 (a koordináta-rendszer
A relativisztikus effektusok miatt fellépő finomszerkezettől itt eltekintünk (l. alább a 83. és 84. §-ban).
Az azonos atommagokból álló kétatomos molekulának még egy új szimmetriasíkja is van: a molekula tengelyére merőleges, a szimmetriaközéppontot tartalmazó sík. Ennek ellenére nem szükséges ezt a szimmetriaelemet külön vizsgálni, minthogy ilyen sík léte automatikusan
következik a középpont és szimmetriatengely létéből.
1
2
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origóját e pontba helyezzük). Ennek megfelelően a Hamilton-operátor nem változik, ha a molekulában
valamennyi elektron koordinátáinak előjelét (a magok koordinátáinak változatlanul hagyása mellett)
ellenkezőjére változtatjuk. Minthogy e transzformáció operátora 3 felcserélhető az impulzusmomentumoperátorral is, lehetőség nyílik a adott értékével jellemzett termek paritás szerinti osztályozására: a páros( )
állapotok hullámfüggvénye az elektronkoordináták előjelének megváltoztatása során önmagába megy át, a
páratlanoké( ) előjelet vált. Az
stb.

és

indexeket a term jele jobb alsó indexeként szokás feltüntetni:

Végül megemlítjük azt az empirikus szabályt, mely szerint a kémiailag stabil kétatomos molekulák túlnyomó
többségének alapállapota teljesen szimmetrikus – az elektron-hullámfüggvény invariáns a molekula valamennyi
lehetséges szimmetriatranszformációjával szemben. Az esetek túlnyomó többségében alapállapotban az
teljes spin is nulla. Más szóval, a molekula alaptermje
, ha pedig a molekula azonos atomokból áll, akkor
. E szabályok alól ismert kivétel az O
normáltermje).

molekula (normáltermje

) és a NO (melynek

a

1.1. Feladat
Válasszuk szét a H -ion elektrontermjeire felírt Schrödinger-egyenlet változóit elliptikus koordinátákban.
Megoldás. Két rögzített proton terében az elektron Schrödinger-egyenlete:

(atomi egységeket használunk). A

és

elliptíkus koordináták definíciója a következő:

a harmadik koordináta ( ) pedig az egymástól
távolságra levő atommagokat összekötő egyenes körüli
forgásszög. A Laplace-operátor ezekben a koordinátákban:

A

feltevéssel

-re és

-ra az alábbi egyenleteket kapjuk:

ahol
egy szeparációs paraméter. Minden elektrontermet három kvantumszám jellemez: , valamint két,
és
„elliptikus kvantumszám”,melyek megadják az , ill. függvény nullahelyeinek számát.

2. 79. §. Elektrontermek metszése
Kétatomos molekulák elektrontermjeit úgy ábrázolhatjuk grafikusan, hogy felrajzoljuk az energiát a magok
távolságának függvényében. Igen érdekes a különböző termeket ábrázoló görbék metszésének kérdése.

3

Ezt a transzformációt nem szabad összetéveszteni a rendszer összes részecskéjének koordinátatükrözésével (86. §)!
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Legyen
és
két különböző elektronterm. Ha ezek metszik egymást valamilyen pontban, a pont
környezetében
és
egymáshoz közeli értékeket vesz fel. Egy ilyen metszés lehetőségének vizsgálatához a
feladatot célszerű a következő alakban megfogalmazni.
Tekintsünk egy
pontot, melyben
és
egymáshoz nagyon közel eső, de meg nem egyező értéket
vesz fel (jelöljük ezeket
-gyel és
-vel), és vizsgáljuk meg, lehetséges-e
-et
-vel egyenlővé tenni az
hely kicsiny
megváltoztatásával. Az
és
energiaértékek az egymástól távolságra elhelyezkedő
atommagok terében mozgó elektronrendszer

Hamilton-operátorának sajátértékei. Ha az

távolságot

-

rel megváltoztatjuk, a Hamilton-operátor (
)-be megy át, ahol
kis járulék; az
és
függvények
pontbeli értékei az új Hamilton-operátor sajátértékeinek tekinthetők. Ily módon az
és
termek értékét az
kis perturbációnak tekintjük.

pontban perturbációszámítással határozhatjuk meg:

-t a

-hoz adódó

A perturbációszámítás szokásos módszere azonban most nem alkalmazható, minthogy a perturbálatlan feladat
és
energia-sajátértékei egymáshoz nagyon közel esnek, és különbségük általában nem nagy magához a
perturbációhoz képest [a ((38,9)) feltétel nem teljesül]. Minthogy az
mennyiség határértéke nulla,
elfajult sajátértékekhez jutunk, így természetes megkísérelni az egymáshoz közel eső sajátértékek esetére egy, a
39. §-ban bemutatotthoz hasonló módszer alkalmazását.
Légyen
és
a perturbálatlan
nulladik közelítés gyanánt a
és

operátor
és
energiákhoz tartozó sajátfüggvénye. Kiindulásul,
függvények helyett ezek

11.1. egyenlet - (79,1)

alakú lineáris kombinációját vesszük. Ezt a kifejezést a perturbált egyenletbe téve,

11.2. egyenlet - (79,2)

amiből

Ezt az egyenletet

-gal és

-gal balról szorozva és integrálva, két algebrai egyenletet kapunk:

11.3. egyenlet - (79,3)

A
operátor hermiticitása miatt a
megoldhatóságának feltétele:

és

mennyiségek valósak, továbbá

amiből a determináns kiszámításával az adódik, hogy

11.4. egyenlet - (79,4)

Ez a képlet meghatározza a keresett energia-sajátértékeket első közelítésben.
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Ha a két term energiaértékei az
pontban egyenlővé válnak (a termek metszik egymást),
-nek a
((79,4)) képlet által meghatározott két értéke egybeesik. Ehhez az szükséges, hogy ((79,4))-ben a gyök alatti
mennyiség eltűnjön. Mivel ez két négyzet összege, a termek metszéspontjának létezésére az alábbi feltételeket
kapjuk:

11.5. egyenlet - (79,5)

Megjegyezzük, hogy a fenti számításban mindössze egy tetszőleges paraméter szerepel, a
perturbációt
meghatározó . Ezért a két, ((79,5)) alatti feltétel (feltesszük, hogy
-et és
-t valósnak választottuk, ekkor
szintén valós)általában nem elégíthető ki egyidejűleg.

27. ábra.
Előfordulhat azonban, hogy a
mátrixelem azonosan eltűnik; ekkor ((79,5))-ből csak egy egyenlet marad,
mely
alkalmas választásával kielégíthető. Ez a helyzet mindannyiszor, valahányszor a két vizsgált termnek
különböző szimmetriája van. Szimmetrián itt az összes lehetséges szimmetriatípust értjük – tengely körüli
forgással szembeni szimmetriát, síktükrözést, ponttükrözést, valamint az elektronok felcserélésével szembeni
szimmetriát. Kétatomos molekula esetén ez azt jelenti, hogy beszélhetünk különböző
-val jellemzett
termekről, különböző paritású vagy multiplicitású termekről, -termek esetén még
vagy
termekről.
Állításunk érvényessége abból következik, hogy a
operátor (éppúgy, mint maga a Hamilton-operátor)
felcserélhető a molekula valamennyi szimmetriaoperátorával a tengely körüli forgás impulzusmomentumoperátorával, a tükrözés és az inverzió operátorával, valamint az elektronok felcserélését leíró operátorokkal.
A 29. és 30. §-ban megmutattuk, hogy ha egy skalár mennyiség operátora felcserélhető az impulzusmomentum
és a tükrözés operátorával, akkor csak az azonos impulzusmomentumú és paritású állapotok közti mátrixeleme
nem nulla. Ez a bizonyítás lényegében változatlan alakban átvihető tetszőleges szimmetriaoperátor általános
esetére. Itt most nem ismételjük meg a bizonyítást, már azért sem, mert a 97. §-ban egy másik bizonyítást is
adunk csoportelméleti módszerek alkalmazásával.
Így tehát arra az eredményre jutunk, hogy kétatomos molekulák esetén csak különböző szimmetriájú termek
metszhetik egymást, azonos szimmetriájú termek metszése nem lehetséges (Wigner Jenő,
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Neumann János,1929). Ha valamilyen közelítő számítás eredményeként két azonos szimmetriájú, egymást
metsző termet kapunk, akkor a következő közelítésben ezek szétválnak, mint ezt a 27. ábra folytonos vonala
mutatja.
Igen lényeges, hogy ez az eredmény nemcsak kétatomos molekulára vonatkozik, hanem általános
kvantummechanikai tétel, mely mindig érvényes, ha a Hamilton-operátor tartalmaz valamilyen paramétert, és
így sajátértékei is e paraméter függvényei.
A csoportelmélet nyelvén (l. 96. §) a termek metszésének lehetőségét meghatározó általános követelmény úgy
szól, hogy a termeknek a rendszert leíró Hamilton-operátor szimmetriacsoportjának különböző irreducibilis
ábrázolásához kell tartozniuk.4
Többatomos molekulák esetén az elektrontermek nem egy, hanem több paramétertől, a különböző atommagok
közötti távolságoktól függnek.
Legyen az egymástól független magtávolságok száma; -atomos molekula esetén (
), ha a magok
tetszőleges eloszlása meg van engedve,
. Minden
term geometriai szempontból
az
dimenziós tér egy hiperfelülete; ezek 0-tól (
)-ig különböző dimenziószámú felületekben
metszhetik egymást.
A fent bemutatott levezetés teljes egészében érvényes marad, azzal a különbséggel, hogy a
perturbáció most
nem egy, hanem számú
paramétert tartalmaz. A ((79,5)) feltételek általában azonban már két
paraméter esetén kielégíthetők. Így tehát arra az eredményre jutunk, hogy többatomos molekulák esetén bármely
két term metszése lehetséges. Ha a termek azonos szimmetriájúak, akkor a metszést a ((79,5)) alatti feltételek
határozzák meg, amiből következik, hogy a metszet dimenziószáma
. Ha viszont a termek különböző
szimmetriájúak, csak egy egyenlet marad, és a metszet
dimenziós.
Így
esetén a termeket a háromdimenziós koordináta-rendszerben felületek ábrázolják. E felületek
különböző szimmetriájú termek esetén egy vonal mentén metszik egymást (
), azonos szimmetria
esetén pedig egy pontban (
). Könnyen megvizsgálhatjuk, hogy ez utóbbi esetben milyen alakúak a
felületek a metszéspont közelében. A metszésponthoz közel az egyes termek energiáját a ((79,4)) képlet
határozza meg. Ebben a kifejezésben a
mátrixelemek a
és
mennyiségek lineáris
függvényei, ezért maguknak az
magtávolságoknak is lineáris függvényei. Ilyen egyenlet azonban, mint az
analitikus geometriából ismeretes, elliptikus kúpot határoz meg. Így tehát a metszéspont közelében a termek
tetszőleges állású, kétpólusú elliptikus kúppal ábrázolhatók (28. ábra).

Látszólag kivételt képeznek e szabály alól a H -ion termjei. Ezeket a termeket a
impulzusmomentum-vetület és a két
kvantumszám határozza meg (l. a 78. § feladatát). Minthogy ezek a számok különböző változók függvényeit indexelik, általában nincs
semmi ok arra, hogy adott -val, de különböző
számpárral jellemzett
termek messék egymást, bár az ilyen termek azonos
szimmetriát mutatnak a forgatásokkal és tükrözésekkel szemben. Valójában azonban az a tény, hogy a rendszer Schrödinger-egyenletében a
változók szétválaszthatók, azt jelenti, hogy a Hamilton-operátornak magasabb rendű szimmetriája van, mint az a rendszer geometriai
tulajdonságaiból következne; az
számok különböző értékeivel jellemzett állapotok a teljes szimmetriacsoport szempontjából
különböző típusokhoz tartoznak.
4
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28. ábra.

3. 80. §. Molekuláris és atomi termek kapcsolata
A kétatomos molekulák magtávolságát növelve, határesetben két különálló atomot (vagy iont) kapunk. Ezzel
kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy mi az összefüggés a molekula elektrontermjei és a szétválasztáskor
kapott atomok állapota között (Wigner Jenő, E. Witmer, 1928). Ez a kapcsolat nem egyértelmű: ha két
meghatározott állapotban levő atomot közelítünk egymáshoz, az eredmény többféle elektronállapotban levő
molekula lehet.
Tételezzük fel először, hogy a molekula két különböző atomból áll. Legyenek a különböző atomok
pálya-impulzusmomentum- és
spinállapotban, és legyen
. A pálya-impulzusmomentumoknak a
két
magot
összekötő
egyenesre
való
vetülete
az
,
illetve
értékeket veheti fel. Az
összeg abszolút értéke meghatározza az
atomok közelítésekor adódó
impulzusmomentumot.
és
lehetséges értékeit kombinálva megkapjuk,
hogy hányféleképpen jöhetnek létre az egyes
értékek:
kétféleképpen,
négyféleképpen,

-féleképpen,
-féleképpen,
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1

-féleképpen,

0

-féleképpen.

Figyelembe véve, hogy minden
term kétszeresen elfajult, a
eredményre jutunk, hogy az alábbi termek adódhatnak:

term pedig nem elfajult, arra az

11.6. egyenlet - (80,1)

összesen

term

-ig terjedőértékeivel.

-nak 0-tól

Az egyes atomok
és
spinjei az impulzusmomentum-összeadás általános törvényei szerint kapcsolhatók
össze, és megadják a molekula teljes spinjét.
értékei az alábbiak lehetnek:

11.7. egyenlet - (80,2)

Ezeknek az értékeknek mindegyikét a
lehetséges termjeinek listáját.

((80,1)) alatti értékeivel kombinálva, megkapjuk a molekula összes

termek esetén felmerül az előjel kérdése. Ez könnyen eldönthető, észrevéve, hogy a molekula
hullámfüggvénye
esetén felírható a két atom hullámfüggvényének szorzataként (ill. szorzatok
összegeként). A
érték vagy nullától különböző atomi impulzusmomentum-vetületek összegéből
származhat
és

-vel, vagy

-vel jelöljük.

-ból. Az első és a második atom hullámfüggvényét

-gyel

esetén a szimmetrius és antiszimmetrikus állapotok:

Egy függőleges (a molekula szimmetriatengelyét magába foglaló) síkra való tükrözéskor az impulzusmomentum
vetülete jelet vált, úgyhogy
és
átmegy
-be és
-be, és viszont. Így a
függvény
változatlan marad, a
pedig jelet vált; ebből kifolyólag az előbbi megfelel a
-termnek, a második pedig
-nak. Így tehát minden
érték mellett adódik egy
és egy
-term. Minthogy
különböző értéket
vehet fel (
), összesen
számú
és
-termet kapunk.
Ha

, a molekula hullámfüggvénye

alakban írható. Megvizsgáljuk, hogyan

viselkedik
a függőleges síkra való tükrözés során. E célból koordináta-rendszerünk origóját az első atom
középpontjába helyezzük, tengelyét pedig egybeejtjük a molekula tengelyével. Megjegyezzük, hogy az
függőleges síkra való tükrözés ekvivalens a koordináta-rendszer kezdőpontjára való tükrözés és az tengely
körüli
-os elforgatás egymásutánjával. Középpontos tükrözés során a
függvény
-gyel szorzódik,
ahol
, az első atom adott állapotának paritása. Továbbá a hullámfüggvény infinitezimális
elforgatásának eredményét (így minden véges elforgatás eredményét is) az atom teljes pályaimpulzusmomentuma meghatározza. Ezért elegendő azt az esetet megvizsgálni, amikor az atom egyetlen,
pálya-impulzusmomentumú elektront tartalmaz (az impulzusmomentum
komponense
); az
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eredményben ezután helyébe -et írunk, így tetszőleges atom esetére megkapjuk a választ. Az
-val
jellemzett elektron-hullámfüggvény szögtől függő része, egy állandó szorzó erejéig,
[l. ((28,8))]. Az
tengely körüli
-os elforgatás megfelel az
vagy gömbi koordinátákban az
transzformációnak. Ekkor

, és a

függvény

-

lel szorzódik.
Ily módon arra az eredményre jutunk, hogy függőleges síkra való tükrözés során
gyel. Hasonlóan
szorzódik. A term

-vel, maga a
hullámfüggvény pedig
lesz attól függően, hogy ez a szorzó +1 vagy
.

vagy

A fenti eredményeket összegyűjtve, azt kapjuk, hogy a
multiplicitással)

megszorzódik

számú

fordítva [ha

-term lesz,

számú

számú pedig

-vel

-termből (az összes lehetséges

-term [ha

] vagy

].

Most áttérünk az azonos atomokból álló molekulák vizsgálatára. Az atomok spinjének és pályaimpulzusmomentumának összeadási szabályai a molekula
és
mennyiségeinek meghatározásánál
ugyanazok, mint különböző atomokból álló molekulák esetén. Ami új, az az, hogy a termek párosak vagy
páratlanok lehetnek. Két esetet kell megkülönböztetnünk, aszerint, hogy az egyesített atomok állapota azonos
vagy különböző.
Ha az atomok különböző állapotban vannak,5 akkor a termek lehetséges száma (a különböző atomok esetéhez
képest) megduplázódik. Valóban, a koordináta-rendszer kezdőpontjára való tükrözés (az origót a molekulák
tengelyét felező pontba helyezzük) a két atom felcserélődéséhez vezet. A molekula hullámfüggvényét az
atomok állapotának felcserélésével szemben szimmetrizálva, illetve antiszimmetrizálva két-két termet kapunk
(azonos -val és -sel), melyek közül az egyik páros, a másik páratlan. Így tehát mindig azonos számú páros
és páratlan állapot van.
Ha a két atom azonos állapotban van, az állapotok teljes száma nem változik a különböző atomokból álló
molekulákhoz képest. Az állapotok párosságát illetően a vizsgálatok (melyeket nehézkességük miatt itt nem
közlünk)6 a következő eredményre vezetnek.
Legyen

és

páratlan

esetén

a páros és páratlan termek száma adott

és páros

páros

és páratlan

páros
páratlan
(ahol

mellett. Akkor:

,

páros

Végül a

és

(
(

) esetén

,

) esetén

.

-termek között meg kell még különböztetni
esetén

-t és

-t. Itt a következő szabály érvényes:

,

esetén
). Minden

-term párossága

, minden

-termé

.

Ugyanúgy, ahogy megvizsgáltuk, mi a kapcsolat a molekulatermek és az
esetén adódó atomok termjei
között, vizsgálhatjuk a molekulatermek és az
esetén, azaz a két mag egy pontban való egyesítésével
adódó „összetett atom” termjeinek kapcsolatát (pl. a H -molekula és a He-atom termjeinek viszonyát). Minden
különösebb nehézség nélkül a következő szabályt állapíthatjuk meg. Az
spinű,
pályaimpulzusmomentumú,
paritású „összetett” atom termjéből az „összetevő atomok szétválasztása” útján
spinű,
impulzusmomentum-vetületű molekulaterm adódhat. Minden
értékhez egy term

5
6

Beszélhetünk például semleges atomnak ionizálttal való egyesítéséről.
Megtalálhatók az eredeti cikkben:E. Wigner, E. Witmer, Zs. f. Physik 51, 859 (1928).
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tartozik. A molekulaterm paritása megegyezik az atomi term
). A

-hoz tartozó molekulaterm

párosságával ( , ha
, és

, ha

, ha

és

, ha

.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a H -, N -, O -, Cl -molekulák alapállapotban levő atomok egyesítésekor létrejövő
termjeit.
Megoldás. A szövegben megállapított szabálynak megfelelően a következő lehetséges termeket kapjuk:
H -molekula (az atomok

-állapotban):

N -molekula (az atomok

-állapotban):

Cl -molekula (az atomok

-állapotban):

O -molekula (az atomok

-állapotban):

(a term jele előtt álló számok az adott típusú termek számát jelölik, ha ez a szám egynél nagyobb).
2. Ugyanaz a feladat a HCl- és CO-molekulák esetén.
Megoldás. Különböző típusú atomok egyesítésekor állapotuk paritása is lényeges. A ((31,6)) összefüggésnek
megfelelően kapjuk, hogy a H, O, C alapállapota páros, a Cl-atomé pedig páratlan paritású (az atomok
elektronkonfigurációit l. a -ban). A szövegben kifejtett szabályok értelmében kapjuk, hogy
HCl-molekula (az atomok

állapotokban):

CO-molekula (az atomok

állapotokban):

4. 81. §. A vegyérték
Az atomoknak az a tulajdonsága, hogy egymással egyesülve molekulát alkotnak, a vegyérték fogalmának
segítségével írható le. Minden atomnak valamilyen meghatározott vegyértéket tulajdonítunk, és az atomok
egyesülése során a vegyértékeknek kölcsönösen telítődniük kell, vagyis az egyik atom minden
vegyértékkötésének meg kell, hogy feleljen a másik atom vegyértékkötése. Példának okáért a CH
metánmolekulában a négyvegyértékű szénatom négy vegyértékét telíti az egy vegyérték hidrogénatomok
vegyértékkötése. Rátérve a vegyérték fizikai értelmezésére, a legegyszerűbb példával, két hidrogénatomnak H molekulává való egyesülésével kezdjük.
Tekintsünk két alapállapotban (
) levő hidrogénatomot. Az atomokat egymáshoz közelítve
és
molekuláris állapotok adódhatnak. A szingulett term antiszimmetrikus spinfüggvénynek felel meg, a triplett
pedig szimmetrikusnak. A hullámfüggvény helyfüggő része éppen ellenkezőleg: az
-term esetében
szimmetrikus, a
-termnél pedig antiszimmetrikus. Nyilvánvaló, hogy a H -molekula alaptermje csakis
lehet. Valóban, a
antiszimmetrikus hullámfüggvénynek (
az elektronok helyvektorai)
mindenképpen vannak csomópontjai (
az
helyen eltűnik), ezért nem felelhet meg a rendszer
legalacsonyabb energiájú állapotának.
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A numerikus számítás azt mutatja, hogy az
-termnek valóban mély minimuma van, ami megfelel a stabil H molekula létének. A
-állapotban viszont az
energia a magok távolságának növekedtével monoton
csökken, ami azt jelenti, hogy a két H-atom kölcsönösen taszítja egymást7 (29. ábra).
Így tehát alapállapotban a H -molekula teljes spinje nulla:
. Mint kiderül, a főcsoportok elemeinek
csaknem valamennyi kémiailag stabil molekulája rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. A szervetlen molekulák
között kivételt képez a kétatomos O (alapállapota
) és a NO-molekula (alapállapota
), valamint a
háromatomos NO , ClO (a teljes spin 1/2). Ami az átmeneti csoportok elemeit illeti, ezek különleges
tulajdonságúak, melyekre a főcsoportbeli elemek vegyérték-tulajdonságainak vizsgálata után visszatérünk.
Az atomok egymással való egyesülésének képessége tehát spinjükkel kapcsolatos (W. Heitler, H. London,
1927). Az egyesülés úgy megy végbe, hogy az atomi spinek kompenzálják egymást. Az atomok kölcsönös
egyesülési képességének mennyiségi jellemzésére célszerű egész számot használni – az atom spinjének
kétszeresét. Ez a szám megegyezik az atom kémiai vegyértékével. Ily módon egy és ugyanazon atom különböző
vegyértékű lehet, annak megfelelően, hogy milyen állapotban van.
Nézzük meg ebből a szempontból a periódusos rendszer főcsoportjainak elemeit. Az első csoport elemei (a tab3.
táblázat első oszlopa, az alkáli fémek csoportja) alapállapotban
spinnel rendelkeznek, és ennek
megfelelően vegyértékük eggyel egyenlő. Nagyobb spinű gerjesztett állapot csak a zárt héj elektronjainak
gerjesztésével érhető el. Így ezek az állapotok olyan magasan fekszenek, hogy a gerjesztett atom nem képes
stabil molekulát alkotni.8

Itt eltekintünk a van der Waals-erőktől, melyek az atomok között vonzást létesítenek (l. 89. §). Ilyen erők léte azt eredményezi, hogy az
görbének a
-állapotban is van minimuma (nagy magtávolságra). Ez a minimum azonban nagyon sekély az
-termben
megfigyelthez képest, a 29. ábra léptékében nem is lenne észrevehető.
8
A Cu, Ag, Au elemeket illetően l. e § végét.
7
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29. ábra.
A második csoport atomjai (a tab3. táblázat második oszlopa, alkáli földfémek) alapállapotban
spinűek.
Ezért alapállapotban ezek az atomok nem vegyülnek kémiailag, az alapállapothoz viszonylag közel azonban egy
gerjesztett állapot helyezkedik el, mely a betöltetlen héjban
helyett
konfigurációjú, teljes spinje
.
Az atom vegyértéke ebben az állapotban 2-vel egyenlő, ez a második csoport alapvegyértéke.
A harmadik csoport elemei alapállapotban

konfigurációjúak,

spinnel. Egy

-állapotú

elektronnak
-állapotba való gerjesztésével azonban az
konfigurációjú állapot keletkezik,
spinnel, az alapállapothoz közel. Így e csoport elemei egy vegyértékűként vagy három vegyértékűként
viselkednek. A csoport első elemei (B, Al) csak három vegyértékűek. Az 1-es vegyértékszám megjelenésére
való hajlam a rendszámmal növekszik, és a Tl már egyenlő súllyal viselkedik egy vegyértékűként és három
vegyértékűként (pl. TlCl és TlCl kötésekben). Ez azzal magyarázható, hogy a csoport első elemeinél a három
vegyértékű vegyületek kötési energiája jelentősen meghaladja az egy vegyértékűeket, és ez a különbség jóval
nagyobb, mint az atom gerjesztési energiája.
A negyedik csoport elemeinek alapállapota
konfigurációjú,
spinnel. Ehhez közel fekszik az
konfiguráció,
spinnel. Ezeknek az állapotoknak a vegyértéke rendre 2 és 4. Mint a harmadik csoportban
már megfigyeltük, a csoport első elemei (C, Si) lényegében csak a nagyobb vegyértékkel jelennek meg (kivétel
ez alól például a CO vegyület), a kisebb vegyérték megjelenésére való hajlam a rendszámmal növekszik.
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Az ötödik csoport elemei atomjaiban az alapállapot konfigurációja
spinnel, a megfelelő
vegyérték pedig három. Nagyobb spinű gerjesztett állapot csak úgy adódhat, hogy egy elektron átmegy a
következő főkvantumszámmal jellemzett héjba. A legközelebbi ilyen állapot konfigurációja
, melynek
spinje
( -vel ideiglenesen az elektronnak azt az -állapotát jelöljük, melynek főkvantumszáma az
-állapoténál eggyel nagyobb). Bár ennek az állapotnak gerjesztési energiája viszonylag magas, a gerjesztett atom
alkothat kémiailag stabil vegyületet. Ennek megfelelően az ötödik csoport elemei három és öt vegyértékűként
viselkedhetnek (így a nitrogén az NH -ban három vegyértékű, a HNO -ban pedig öt vegyértékű).
Az elemek hatodik csoportjában az alapállapot (
egyik

-elektron gerjesztése az

konfiguráció) spinje 1, ezért az atom két vegyértékű. Az

-állapotra vezet, melynek spinje 2, egy további

-elektron gerjesztése

pedig az
-állapotot eredményezi, mely hármas spinű. Mindkét gerjesztett állapotban beépülhet az atom
egy stabil molekulába, mint 4, illetve 6 vegyértékű elem. A hatodik csoport első eleme (az oxigén) csak 2
vegyértékű, a magasabb rendszámúak nagyobb vegyértékűek is lehetnek (így a kén a H S, SO , SO
molekulákban rendre 2, 4 és 6 vegyértékű).
A hetedik csoportban (halogén elemek) az alapállapotban (
konfiguráció, spin
) az atomok
egyvegyértékűek. Ezek az elemek szerepelhetnek kémiailag stabil vegyületek részeként az alábbi konfigurációjú
gerjesztett állapotokban is:
. Ezek spinje rendre 3/2, 5/2, 7/2, úgyhogy a megfelelő
vegyértékek 3, 5, 7. A csoport első eleme (F) mindig egyvegyértékű, a továbbiak magasabb vegyértékekkel is
szerepelhetnek (így pl. a klór a HCl, HClO , HClO , HClO molekulákban rendre egy, három, öt, és hét
vegyértékű).
Végül a nemesgázok csoportjának atomjai alapállapotukban teljesen betöltött héjakkal rendelkeznek (úgyhogy
spinjük
), és gerjesztési energiájuk nagy. Ennek megfelelően vegyértékük nulla, és ezek az elemek
kémiailag közömbösek.9
Ezekkel a megfontolásokkal kapcsolatban az alábbi általános megjegyzést kell tennünk. Az az állítás, hogy az
atom valamilyen gerjesztett állapotának megfelelő vegyértékkel épül be a molekulába, egyáltalán nem jelenti,
hogy az atomokat nagy távolságra szétválasztva, egyszerűen a gerjesztett atomokat kapjuk. Arról van csupán
szó, hogy az elektronsűrűség eloszlása a molekulán belül olyan, hogy az adott atom magja körül közelítően
megegyezik a különálló gerjesztett atom elektroneloszlásával. Ugyanakkor az atommagok közötti távolság
növelésekor határesetben az elektronsűrűség az alapállapotban levő atom sűrűségeloszlásának is megfelelhet.
Atomoknak molekulává való egyesítése során a betöltött elektronhéjak kevéssé módosulnak. A nem betöltött
héjakban viszont az elektronsűrűség jelentős változást szenvedhet. Szélsőségesebb esetekben, az ún.
heteropoláris kötésesetén, valamennyi vegyértékelektron átmegy egyik atomról a másikra, úgyhogy azt
mondhatjuk, hogy a molekula ( egységekben) a vegyértéknek megfelelő töltésű ellentétes ionokból áll. Az
első csoport elemei elektropozitívak – heteropoláris kötésekben elektront adnak le, és pozitív ionná válnak.
A következő csoportokra menve, az elektropozitivitás fokozatosan csökken, elektronegativitásba megy át, ami a
hetedik csoportban válik a legerősebbé. A heteropoláris kötést illetően ugyanolyan megjegyzést kell tennünk,
mint amilyet a molekulába épülő gerjesztett atomokról tettünk. Az, hogy egy molekula heteropoláris; egyáltalán
nem jelenti, hogy a molekula szétválasztásakor okvetlenül két iont kapunk. Például a CsF-molekulából valóban
ionok keletkeznének: Cs és F , a NaF-molekula azonban határesetben semleges Na- és F-atomokat
eredményez (minthogy a fluor elektrona?nitása nagyobb a cézium ionizációs potenciáljánál, a nátriuménál
viszont kisebb).
Az ellenkező határeset az ún. homöopoláris kötés, amikor is az atomok a molekulában átlagban semlegesek.
A homöopoláris molekuláknak, ellentétben a heteropolárisokkal, nincs számottevő dipólusmomentumuk.
A heteropoláris és a homöopoláris típusú kötés közötti különbség tisztán mennyiségi, minden átmeneti eset is
megvalósulhat.

Egyesek közülük mégis alkotnak kémiailag stabil vegyületet (a fluorral és az oxigénnel). Lehetséges, hogy ezek a vegyértékek néhány
elektronnak a külső betöltött héjból a nem betöltött, aránylag közelfekvő - (vagy -) állapotokba való átmenetével kapcsolatosak.
Megemlítünk továbbá egy sajátságos vonzó hatást, mely egy gerjesztett állapotban levő nemesgázatomnak ugyanazon elem atomjával való
kölcsönhatásakor lép fel. Ez az effektus a lehetséges állapotoknak – a különböző állapotban levő azonos atomok miatti –
megduplázódásából származik (l. 80. §). A gerjesztésnek egyik atomról a másikra való átmenete kicserélődési kölcsönhatást helyettesít, és
vegyérték fellépéséhez vezet. Ilyen molekulára jó példa a He . Ugyanilyen típusú kötés létesül két azonos atomból álló molekulaionokban
9

(például a H -ban).
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Most áttérünk az átmeneti csoportok elemeire. A palladium- és platinacsoport elemei vegyérték-tulajdonságukat
tekintve, kevéssé különböznek a főcsoportok elemeitől. A különbség mindössze abban áll, hogy az atomban
viszonylag mélyen elhelyezkedő elektronok miatt gyengébben hatnak kölcsön a molekula többi atomjával.
Ennek eredményeképpen ezen elemek vegyületei között viszonylag gyakran találunk „telítetlen” vegyületeket,
azaz nullától különböző spinű molekulákat (gyakorlatilag ezek spinje sohasem nagyobb 1/2-nél). Valamennyi
elem többféle vegyértékkel szerepelhet, sőt itt nemcsak kettővel, de egységnyivel különböző vegyértékek is
felléphetnek, ellentétben a főcsoportok elemeinél tapasztaltakkal (ahol a vegyérték változása valamilyen
kompenzált spinű elektron gerjesztése miatt következett be, és így egyszerre egy elektronpár spinje szabadult
fel).
A ritka földfémek csoportjának elemeit a betöltetlen
-héj jellemzi. Az
-elektronok jóval mélyebben
helyezkednek el, mint a -elektronok, és ennek következtében egyáltalán nem vesznek részt a vegyérték
meghatározásában. Így tehát a ritka földfémek vegyértékét csak a nem betöltött - és -héjak határozzák
meg.10 Figyelembe kell azonban venni, hogy az atom gerjesztése során az -elektronok - vagy -állapotba
mehetnek át, és ily módon a vegyértéket eggyel növelhetik. Ennek megfelelően a ritka földfémek egységnyivel
különböző vegyértékekkel rendelkezhetnek (gyakorlatilag csaknem mindegyikük három és négy vegyértékű).
Különös helyzetet foglalnak el az aktinidák. Az Ac és Th egyáltalán nem tartalmaz -elektronokat, vegyértékük
kialakításában
-elektronok vesznek részt, ezért kémiai tulajdonságaik tekintetében a palládium- és
platinacsoporttal egyeznek meg, és nem a ritka földfémekkel. Ami az uránt illeti, bár alapállapotban az U-atom
tartalmaz
-elektronokat, vegyületeiben már sohasem. Végül a Np, Pu, Am, Cm atomjai megőrzik
elektronjaikat vegyületeikben is, de a vegyértéket meghatározó elektronok
és
-állapotúak. Ebben az
értelemben ezek az elemek az uránhoz hasonlóak. A „nem párosított” - és -elektronok maximális száma
rendre 1 és 5; ennek megfelelően az aktinidacsoportba tartozó elemek lehetséges legnagyobb vegyértéke hat
(ugyanakkor a ritka földfémek maximális vegyértéke – mely az - és -elektronoknak tulajdonítható, 1+3=4).
A vascsoport elemei vegyérték-tulajdonságaik tekintetében átmeneti helyet foglalnak el a ritka földfémek és a
palladium-platina csoport elemei között. Ezen atomok
-elektronjai viszonylag mélyen fekszenek, és a
vegyületek egész sorában egyáltalán nem vesznek részt a vegyértékkötésben. Ezekben a vegyületekben
következésképpen a vascsoport elemei a ritka földfémekhez hasonlóan viselkednek. Ide tartoznak az ionos
kötések (például FeCl , FeCl ), melyekben a fématom egyszerű kationként viselkedik. A ritka földfémekhez
hasonlóan a vascsoport elemei ezekben a vegyületekben a legkülönbözőbb vegyértékkel szerepelhetnek.
A vascsoport elemeinek másik típusú vegyületei az ún. komplex vegyületek. Ezeket az jellemzi, hogy az
átmeneti elem atomja nem egyszerű ionként kapcsolódik a molekulába, hanem bonyolult komplex ion részeként
[például az MnO -ion a KMnO -ben, vagy az Fe(CN)
-ion a K Fe(CN) -ban]. Ilyen komplex ionokban
az atomok egymáshoz közelebb helyezkednek el, mint az egyszerű ionos vegyületekben, így a -elektronok
részt vesznek a vegyértékkötésben. Ennek megfelelően komplex vegyületekben a vascsoport elemei a
palladium- és platinacsoport elemeihez hasonlóan viselkednek.
Végül szólnunk kell arról, hogy a Cu, Ag, Au, melyek a 73. § szerint a főcsoportokhoz tartoznak, számos
vegyületben átmeneti elemként viselkednek. Ezek az elemek egynél nagyobb vegyértékűek is lehetnek a héjbeli elektronoknak a közelfekvő -héjra való átmenete következtében (például a réznél
-állapotból
be). Ilyen vegyületekben az atomok -héja betöltetlen, ezért viselkednek átmeneti elemként (a Cu mint a
vascsoport, az Ag és Au pedig mint a Pd–Pt csoport elemei).

4.1. Feladat
Határozzuk meg egy normálállapotú hidrogénatom és egy H -ion egyesítéséből kapott H molekula-ion
termjeit (a Bohr-sugárhoz képest) nagy
magtávolsággal (L. D. Landau, 1961; C. Herring, 1961).11
Megoldás. Ez a feladat felállítása tekintetében analóg az 50. § 3. feladatával: két egydimenziós potenciálvölgy
helyett két háromdimenziós potenciálgödrünk van (a két mag körül), a magokat összekötő tengely körüli

Az egyes ritka földfémek atomjainak nem betöltött héjában található -elektronok nem lényegesek, minthogy ezek az atomok ténylegesen
mindig olyan gerjesztett állapotukban vesznek részt a vegyületekben, amelyekben -elektronok nincsenek.
11
A H molekulára vonatkozó hasonló feladat megoldását az alábbi cikkekben találjuk: L. P. Gorkov, L. P. Pitajevszkij, DAN SZSZSZR
151, 822 (1963); C. Herring, M. Flicker, Phys. Rev. 134 A, 362 (1964) (az első cikkben elkövetett számítási hibát a másodikban kijavítják).
10
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általános hengerszimmetriával. Az
-re hasad fel (

és

szint (a hidrogénatom alap-állapota)12 két szintre,

-re és

-termek). A megfelelő két hullámfüggvény:

szimmetrikus, ill. antiszimmetrikus az atommagokat összekötő szakaszt felező és arra merőleges
síkra
nézve. (A magok koordinátái
.) Itt
az elektron hullámfüggvénye az egyik
potenciálgödörben. Az 50. § 3. feladatában mondottak pontos analógiájára azt kapjuk, hogy

ahol az integrálást az

síkban kell végezni.13

A
függvény (mely mondjuk az
írható:

ahol

-ben elhelyezkedő 1 mag terében való mozgásnak felel meg) így

lassan változó függvény (a hidrogénatomban

lenne). A

függvény kielégíti az

Schrödinger-egyenletet ( és az elektronnak az 1. és 2. magtól való távolsága); az elektron teljes energiája
ebben az egyenletben az
különbsége, minthogy maga
tartalmazza az atommagok Coulombtaszításától származó
energiát.
Minthogy a
függvény az tengelytől távolodva rohamosan csökken, az ((81.1.1)) alatti integrálban csak
és ( -hez képest) kis értékei adnak lényeges járulékot.
esetén ((81.1.2))-nek ((81.1.3))-ba való
helyettesítésével

adódik (elhanyagoltuk a lassan változó a függvény
szerinti második deriváltját és
-et
helyettesítettünk). Ennek az egyenletnek
esetén (azaz az 1. mag közelében) egyhez tartó megoldása:

Ezzel az ((81.1.1)) képlet így írható:

A felhasadás mértéke:14

12
13
14

Atomi egységeket használunk.
Hangsúlyozzuk, hogy a keresett effektust azok a távolságok határozzák meg, amelyeken az elektron egyformán hat kölcsön a két maggal.
A H -molekulára vonatkozó megfelelő eredmény (l. a fentebb idézett cikkekben):
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Elegendően nagy távolság esetén ez az exponenciálisan lecsengő kifejezés kisebb lesz, mint a H-atomnak a H ionnal való dipólus-kölcsönhatásához második közelítésben járuló mennyiség. Minthogy a H-atom
polarizálhatósága másodrendben 9/2 [l. ((77,9))], a H -ion tere pedig
energia

, a megfelelő kölcsönhatási

, aminek figyelembevételével:

A második tag az elsővel csak
melynek nagysága

-nél mérhető össze. Az
atomi egység (

eV).

tagnak

-nál minimuma van,

15

5. 82. §. Kétatomos molekulák szingulett termjeinek
rezgési és forgási szerkezete
Mint már a fejezet elején utaltunk rá, az elektronok és atommagok tömegének nagy különbsége lehetővé teszi,
hogy a molekula energiaszintjeinek meghatározását két lépésben végezzük el. Először meghatározzuk az
elektronrendszer energiaszintjeit rögzített atommagokat feltételezve, ez utóbbiak távolságának függvényében
(elektrontermek). Ezt követően vizsgálhatjuk az atommagok mozgását valamilyen adott elektronállapot mellett;
ez visszavezethető két atommagnak
törvény szerinti kölcsönhatására, ahol
a megfelelő elektronterm.
A molekula mozgása összetevődik a rendszernek mint egésznek haladó mozgásából és a magoknak a
tömegközépponthoz képest végzett mozgásából. A haladó mozgás természetesen fizikailag érdektelen, a
tömegközéppontot nyugvónak tételezhetjük fel.
Az egyszerűség kedvéért először azokkal az elektrontermekkel foglalkozunk, amelyekben a molekula teljes
spinje nulla (szingulett termek). Az
törvény szerint kölcsönható két részecske (mag) relatív mozgásának
feladata, mint ismeretes, visszavezethető egyetlen
tömegű részecskének a gömbszimmetrikus
térben
való mozgására (
a két részecske redukált tömege).
-rel a vizsgált elektronterm energiáját jelöljük. Az
gömbszimmetrikus térben való mozgás feladata viszont ismét redukálható egy egydimenziós problémára,
melyben az effektív energia
és a centrifugális energia összege.
Jelöljük -val a molekula teljes impulzusmomentumát, mely az elektronok pályamomentumából és a magok
forgásának impulzusmomentumából tevődik össze. Ekkor a magok centrifugálisenergia-operátora így írható:

ahol bevezettük a kétatomos molekulák elméletében szokásos

11.8. egyenlet - (82,1)

jelölést. Ezt a mennyiséget (adott mellett) az elektronállapotra átlagolva, megkapjuk az
potenciális energiában szereplő centrifugális energiát függvényében. Így tehát

effektív

11.9. egyenlet - (82,2)

ahol a felülvonás az említett átlagolást jelöli.

Ez a minimuma van der Waals-erőkkelkapcsolatos, és igen sekély az
felel meg; ez utóbbi
-nál van, és értéke
a.e. (
eV).
15

tag minimumához képest, mely a
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Olyan állapotra átlagolunk, melyben a molekula teljes impulzusmomentumának négyzete és az elektron
impulzusmomentumának a molekula tengelyére (
tengely) való vetülete meghatározott értékű:
(

egész szám) és

. ((82,2))-ben a zárójelet felbontva,

11.10. egyenlet - (82,3)

Az utolsó tag csak az elektronállapottól függ, és egyáltalán nem tartalmazza a
kvantumszámot; ezt a tagot
egyszerűen az
energiához csaphatjuk. Megmutatjuk, hogy ugyanígy járhatunk el az utolsó előtti taggal is.
Emlékeztetünk arra, hogy ha az impulzusmomentumnak valamilyen tengelyre való vetülete meghatározott
értékű, akkor az impulzusmomentum-vektor átlagértéke is e tengely irányába mutat (l. a 27. § végén tett
megjegyzést). A tengely irányú egységvektort -nel jelölve írhatjuk, hogy
. Továbbá a klasszikus
mechanikában két részecskéből (a magokból) álló rendszer impulzusmomentuma
, ahol
, a
részecskéket összekötő helyvektor,
pedig a relatív mozgás impulzusa; ez a mennyiség merőleges az
irányra. A kvantummechanikában ugyanez érvényes a magok impulzusmomentum-operátoraira:
,
vagy
. Az operátorok egyenlőségéből természetesen következik sajátértékeik egyenlősége is, és mivel
,

11.11. egyenlet - (82,4)

((82,3)) utolsó előtti tagjában tehát
definíciójával az effektív potenciál végleges alakja:

, azaz független

-tól. Az

függvény új

11.12. egyenlet - (82,5)

Megjegyezzük még, hogy a

egyenlőség teljesülése miatt a

kvantumszám adott

érték mellett csak

11.13. egyenlet - (82,6)

értékeket vehet fel.
Az egydimenziós Schrödinger-egyenletet a ( (82,5)) potenciállal megoldva, megkapjuk az energiaszinteket.
Állapodjunk meg abban, hogy ezeket az energiaszinteket (adott
mellett) növekvő sorrendben a számmal
számozzuk, mely a
értékeket futja be;
a legalacsonyabb energiájú szintnek felel meg. Így
tehát a magok mozgása az egyes elektrontermek felhasadásához vezet. A felhasadt szinteket a
és
kvantumszámokkal jellemezzük.
E nívók száma (egy adott elektronterm esetén) véges is, végtelen is lehet. Ha az elektronállapot olyan, hogy az
határesetben a molekula két különálló semleges atomba megy át, akkor az
potenciális energia [és
vele együtt
is]
esetén
-nél gyorsabban tart egy
véges határértékhez (mely a két
különálló atom energiájának összege; l. 89. §). Ilyen térben a nívók száma véges (l. 18. §) – bár a megfigyelt
molekulák esetén igen nagy. A nívók eloszlása olyan, hogy minden
értékhez meghatározott számú
energiaszint tartozik (melyeket a kvantumszám különböztet meg) és az adott -hoz tartozó szintek száma
növekedésével csökken, míg el nem jutunk egy olyan -hoz, amelyhez már nem tartoznak energiaszintek.
Ha viszont
esetén a molekula két ionra esik szét, akkor nagy távolságok esetén
átmegy
az ionok Coulomb-törvényt (
) követő vonzásába. Ilyen térben végtelen számú energiaszint van, melyek
az
határértékhez közeledve sűrűsödnek. Megjegyezzük, hogy a molekulák nagy részénél alapállapotban
az első eset valósul meg; viszonylag kisszámú molekula ad a magok szeparációjakor iont.
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Az energiaszinteknek a kvantumszámoktól való függése nem határozható meg teljesen általános alakban. Ilyen
számítás csak viszonylag alacsonyan gerjesztett nívók esetén lehetséges, melyek nem sokkal az alapállapot felett
helyezkednek el. Ezeknek a nívóknak a
és
kvantumszámok kis értékei felelnek meg.
A molekulaspektrumok tanulmányozása során éppen ilyen szintekkel találkozunk a leggyakrabban, ezért
vizsgálatuk érdeklődésre tarthat számot.
Alacsonyan gerjesztett állapotokban a mag mozgását az egyensúlyi helyzet körüli kis rezgéseknek tekinthetjük.
Ennek megfelelően
-et a
mennyiség szerint sorbafejthetjük, ahol
az az érték, amelynél az
-nek minimuma van. Minthogy
, a másodrendű tagokig bezárólag azt kapjuk, hogy
. ahol
,
pedig a rezgés frekvenciája.16 A ((82,5)) alatti kifejezés második
tagjában – a centrifugális energiában – elegendő az
közelítő érték használata, minthogy ez a tag már
tartalmaz egy kis mennyiséget:
-et. Így tehát

11.14. egyenlet - (82,7)

ahol

az ún. rotációs állandó(

a molekula tehetetlenségi nyomatéka).

((82,7)) első két tagja állandó, a harmadik egydimenziós harmonikus oszcillátornak felel meg. Így a keresett
energiaszint azonnal adódik:

11.15. egyenlet - (82,8)

Így tehát a fenti közelítésben az energiaszintek három független részből tevődnek össze:

11.16. egyenlet - (82,9)

Itt

az elektronok energiája (beleértve a magok Coulomb-energiáját

mellett). A második tag,

11.17. egyenlet - (82,10)

a forgási (vagy rotációs) energia, mely a molekula forgásával kapcsolatos.17 Végül a harmadik tag,

11.18. egyenlet - (82,11)

Végig egy és ugyanazon adott elektronterm felhasadásakor keletkező szintekről van szó.
A spin nélküli kétatomos molekula forgását leíró hullámfüggvény lényegében megegyezik a szimmetrikus pörgettyű hullámfüggvényével
(103. §). A pörgettyűtől eltérően a kétatomos molekula forgását csak két szög (
) írja le (a tengelyének irányát meghatározó
16
17

szögek). A forgási hullámfüggvény ((103,8))-tól az
tényező hiányában és a kvantumszámok jelölésében különbözik. Mivel
((82,4)) értelmében a szám megegyezik a
teljes impulzusmomentumnak a molekula tengelyére vett vetületével (a 103. §-ban a
tengely), a jelöléseket a következőképpen kell megváltoztatni:
(ahol most
). Ily módon
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a magok molekulán belüli rezgéséből származó energia. A szám, az alkalmazott jelöléseknek megfelelően, az
adott
-val rendelkező nívókat számozza, növekvő sorrendben; ezt a számot rezgési(vagy vibrációs)
kvantumszámnak szokás nevezni.
Adott alakú

potenciális energia esetén az

frekvencia fordítva arányos

-mel. Ennek megfelelően

a rezgési szinteket elválasztó
energiaintervallumok is
-mel arányosak. A forgási nívók közötti
intervallumok viszont a nevezőben az
tehetetlenségi nyomatékot tartalmazzák, azaz
-mel
arányosak. Az egyes elektronnívók közötti
intervallumok, magukhoz a nívókhoz hasonlóan, egyáltalán
nem tartalmazzák az
magtömeget. Minthogy
(
az elektrontömeg) a kétatomos molekulák
elméletének kis paramétere, látható, hogy

11.19. egyenlet - (82,12)

Így tehát a molekulák energiaszintjeinek eloszlása sajátos jellegű. Az elektrontermek felhasadnak egymáshoz
viszonylag közel fekvő vibrációs szintekre, melyek azután továbbhasadnak egymáshoz még sokkal közelebb
fekvő szintekre a molekula forgó mozgása következtében.18
A következő közelítésekben az energiának független rotációs és vibrációs részre való felbontása nem lehetséges;
megjelennek rotációs-vibrációs tagok, melyek egyszerre tartalmazzák -t és -t. A következő közelítéseket
kiszámítva az
energiaszintet, a
és kvantumszámok szerint haladó sor alakjában kapjuk.
Számítsuk ki itt a ((82,8))-nál eggyel magasabb rendű közelítést. E célból
szerinti sorát negyedrendig
folytatni kell (l. a 38. §-ban az anharmonikus oszcillátorra vonatkozó feladatot). Ennek megfelelően a
centrifugális energia sorában a

-es tagot is megtartjuk. Ezzel:

A ((82,8)) alatti sajátértékekhez adódó járulékot perturbációszámítás segítségével határozzuk meg, ((82,13))
négy utolsó tagját perturbáló operátorként tekintve. A

-es és

-es tagoknál a perturbációszámítás első

közelítésére szorítkozhatunk. A
-t és
-t tartalmazó tagok esetén a második rendbeli járulékot kell
kiszámítanunk, minthogy ezek diagonális mátrixelemei azonosan eltűnnek. Valamennyi szükséges mátrixelemet
kiszámítottuk a 23. §-ban és a 38. § 3. feladatában. Az eredményül adódó kifejezést célszerű a következő alakba
írni:

ahol

11.20. egyenlet - (82,15)

18

Példának okáért megadjuk néhány molekula

és

értékeit (elektronvoltokban):
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állandók a ((82,14))-ben szereplőállandókkal az alábbi összefüggésbenállnak:

Az

A

-től és

-tól független tagokat belefoglaltuk az

-be.

5.1. Feladat
Becsüljük meg az elektron és a mag mozgásának szétválására vezető közelítés pontosságát kétatomos molekula
esetén.
Megoldás. A molekula teljes Hamilton-operátorát a
magmozgás kinetikus energiájának operátora (

,

alakba írjuk, ahol
a magok távolsága,

a relatív
pedig a redukált

tömegük). A
operátor tartalmazza az elektronok kinetikus energiáját és egymással valamint a maggal való
Coulomb-kölcsönhatásuk potenciálját.19 A

Schrödinger-egyenlet megoldását

alakban keressük, ahol a

függvények a

egyenlet ortonormált megoldásai ( az elektronok koordinátáinak összességét jelöli);
a
Hamiltonoperátor -től mint paramétertől függő sajátértéke. Behelyettesítve ((82.1.2))-t az ((82.1.1)) egyenletbe, balról
-rel megszorozva és
szerint integrálva, azt kapjuk, hogy

ahol

míg
és
az elektron-hullámfüggvények segítségével számított mátrixelem; a
diagonális mátrixelem szimmetriaokokból eltűnik.
A
elektron-hullámfüggvények csak atomi méretek nagyságrendjébe eső távolságokban változnak
lényegesen; szerinti differenciálásuk ezért nem vezet a
nagy paraméter megjelenésére ( az elektron
tömege). Ennek megfelelően a
mennyiség nagyságrendje
-nél
-szer kisebb, ezért elhagyható.
A ((82.1.4)) egyenlet jobb oldalán álló tagokat kis perturbációnak tekintve, a
függvényekre nulladik
közelítésben a

19

A

Hamilton-operátort abban a vonatkoztatási rendszerben írtuk fel, amelyben az egész molekula tömegközéppontja nyugalomban van (
, ahol
a két mag impulzusának összege,
pedig az elektronok eredő impulzusa). Elhagytuk a magok

tömegközéppontjának mozgásából származó
) az elektronok kinetikus energiájához képest.

kinetikus energiát. Mint tudjuk, ez a tag kicsi (mint
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egyenletet kapjuk, mely leírja a mag mozgását az

térben (ezt a mozgást a

kvantumszám jellemzi).

A perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele:

Az egyenlőtlenség jobb oldalán különböző elektrontermekhez tartozó energiák különbsége áll; ezek a kis
paraméterben nulladrendű mennyiségek. A bal oldalon a mag-hullámfüggvény segítségével számított
mátrixelemek állnak. A
tag tartalmazza
-et, és, mint tudjuk, kicsi.
mátrixelemében a
függvényre ható operátor a mag impulzusának nagyságrendjébe eső mennyiséggel szorozza azt. Ha a magok
kis rezgéseket végeznek, impulzusuk
-mel, az

mátrixelem

; minthogy ugyanakkor az

frekvencia fordítva arányos

-del arányos.

6. 83 §. Multiplett termek. a eset
Most áttérünk a nullától különböző
spinű molekulanívók osztályozásának kérdésére. Nulladik közelítésben, a
relativisztikus effektusok teljes elhanyagolásával, a molekula energiája, mint általában bármilyen sokrészecskerendszer energiája, független a spin irányától (a spin „szabad”), ami a nívók (
) -szeres elfajulásához
vezet. A relativisztikus effektusokat figyelembe véve, az elfajult szintek felhasadnak, aminek eredményeként az
energia függ a spinnek a molekula tengelyére vett vetületétől. Molekulák esetében a relativisztikus
kölcsönhatásokat spin–tengely kölcsönhatásnak mondjuk. Létrejöttében (mint az atomok esetében is) alapvető
szerepet játszik a spinnek az elektronok pályamozgásával való kölcsönhatása.20
A molekulaszintek jellege és osztályozása jelentősen függ attól, hogy hogyan viszonylik egymáshoz a spinnek
egyrészt a pályamozgással, másrészt a molekula forgásával való kölcsönhatása. Ez utóbbi szerepe a szomszédos
rotációs szintek távolságától függ. Ennek megfelelően két határesetet kell megvizsgálni. Az egyikben a spin–
tengely kölcsönhatás nagy a rotációs szintek távolságához képest, a másikban kicsi.
Az első esetet, F. Hundotkövetve, a esetnek (vagy kötési típusnak) nevezzük, a másodikat b esetnek (F. Hund,
1933).
Leggyakrabban az a esettel találkozunk. Kivételt képeznek a -termek, melyeknél lényegében a b eset valósul
meg, minthogy a spin–tengely kölcsönhatás ekkor kicsi (l. alább).21 Más termeknél is megvalósul néha a
eset
a legkönnyebb molekuláknál, annak megfelelően, hogy a spin–tengely kölcsönhatás itt viszonylag gyenge, a
rotációs nívók közötti távolság nagy (a tehetetlenségi nyomaték kicsi).
Magától értetődik, hogy az és esetek közötti átmenetek is megvalósulhatnak. Figyelembe kell venni azt a
lehetőséget is, hogy egy és ugyanaz az elektronállapot a rotációs kvantumszám változásával folyamatosan
átmehet az esetből a -be. Ez azzal kapcsolatos, hogy a szomszédos forgási szintek közötti távolság nő a
forgási kvantumszám növekedésekor, és ennek megfelelően ez utóbbi nagy értékeinél a spin–tengely
kölcsönhatás energiájához képest nagy lehet ( eset), még akkor is ha az alacsonyan fekvő rotációs szintek az
esethez tartoznak.
Az
esetben a nívók osztályozása kevéssé különbözik a nulla spinű termek osztályozásától. Először
megvizsgáljuk az elektrontermeket rögzített atommagok feltételezésével, azaz a forgás teljes elhanyagolásával;
az elektronok pálya-impulzusmomentumának -vetületével együtt most vizsgálnunk kell a teljes spinnek a
molekulatengelyre való vetületét is; ezt a vetületet -val jelöljük,22 lehetséges értékei az
számok. Megállapodás szerint
-t pozitívnak vesszük, ha a spinvetület iránya megegyezik a pályaimpulzusmomentum megfelelő vetületének irányával (emlékezhetünk rá, hogy
ez utóbbi abszolút értékét
A spin–pálya és spin–spin kölcsönhatás mellett fellép még a spinnek és az elektronok pályamozgásának a molekula forgásával való
kölcsönhatása. Ez a kölcsönhatás azonban nagyon kicsi, vizsgálata csak az
spinű termek esetében lehet érdekes (l. 81. §).
21
Különleges eset az O -molekula normál elektrontermje ( -term). Itt az és
eset között átmenetet képező kötés valósul meg (l. a
84. § 3. feladatát).
22
Nem tévesztendő össze a
term jelével!
20
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jelenti). A
és
mennyiségek összege adja az elektronoknak a molekula tengelyére vett teljes
impulzusmomentumát:

11.21. egyenlet - (83,1)

értékeket veheti fel. Így tehát a
pálya-impulzusmomentumú term
termre hasad fel, ezeket értéke különbözteti meg (ezt a felhasadást, mint atomi termek esetében is,
finomszerkezetnek vagy az elektronnívók multiplett-felhasadásának nevezzük). értékét a term jelének alsó
mely a

indexeként szokásos feltüntetni; például

esetén a

termeket kapjuk.

A mag mozgásának figyelembevétele az említett termek mindegyike esetén vibrációs és rotációs szerkezet
megjelenéséhez vezet. A különböző forgási szinteket a
kvantumszám – a molekula teljes
impulzusmomentuma – jellemzi, mely az elektronok spinjét és a magok forgásának impulzusmomentumát is
tartalmazza.23 Ez a szám
-től kezdődő egész értékeket vehet fel

11.22. egyenlet - (83,2)

[ez nyilvánvalóan a ((82,6)) szabály általánosítása].
Vezessük most le a molekulaszinteket leíró összefüggéseket az esetben. Mindenekelőtt vizsgáljuk meg az
elektrontermek finomszerkezetét. Az atomi termeknek a 72. §-ban elvégzett vizsgálatánál felhasználtuk a
((72,4)) képletet, melynek megfelelően a spin–pálya kölcsönhatás átlagértéke arányos az atom teljes spinjének a
pályaimpulzusmomentum vektorra való vetületével. Teljesen hasonlóan a spin–tengely kölcsönhatás a
kétatomos molekulában (adott magtávolság mellett az elektronállapotokra átlagolva) arányos a molekula
teljes spinjének a tengelyre vett -vetületével, így az elektrontermek felhasadása az

alakban írható, ahol
az eredeti (elfajult) term,
pedig valamilyen függvénye, mely függ az eredeti
termtől (különösen értékétől), de független -tól. Minthogy általában az kvantumszámot használjuk, és
nem -t, az
tag helyett kényelmesebb
-t írni, ez a kifejezés
-val különbözik az előbbitől, az eltérést
beolvasztjuk
-be. Ekkor az elektrontermre a következő kifejezés adódik

11.23. egyenlet - (83,3)

Megjegyezzük, hogy a felhasadt termek komponensei egymástól egyenlő távolságban vannak; azoknak a
nívóknak a távolsága, melyeknek kvantumszáma eggyel különbözik,
-rel egyenlő, és független -tól.
Általános megfontolásokkal könnyen kimutatható, hogy -termek esetén az mennyiség nulla. Alkalmazzuk
az időtükrözés operátorát. Akkor az energia nem változhat, a molekula állapota pedig úgy változik, hogy a
tengelyre vonatkoztatott impulzusmomentum és spin iránya ellenkezőjébe megy át. Az
energiában
előjele megváltozik, ahhoz tehát, hogy változatlan maradjon,
-nek is jelet kell váltania. Ha
, az
mennyiségre vonatkozóan ebből semmiféle következtetés nem adódik, minthogy ez a
pályaimpulzusmomentumtól függ, mely maga is jelet vált. Ha azonban
, akkor mindenképpen tudjuk, hogy
nem változik, ami csak úgy lehetséges, hogy azonosan nulla. Ennek megfelelően a -termek esetén a
spin–pálya kölcsönhatás első közelítésben nem okoz felhasadást, a ( -tel arányos) felhasadás csak akkor lépne
fel, ha figyelembe vennénk ezt a kölcsönhatást másodrendben, vagy a spin–spin kölcsönhatást első rendben. Ez
a felhasadás azonban viszonylag kicsi. Ezzel kapcsolatos az a korábban már említett tény, hogy a -termeknél
általában a eset valósul meg.

23

A

vektor továbbra is, a szokásos módon a molekula teljes pálya-impulzusmomentumát a spin figyelembevétele nélkül. Az
kvantumszám nem létezik, minthogy
még közelítőleg sem marad meg.
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A multiplett-felhasadás meghatározása után a molekula forgását perturbációként vehetjük figyelembe az előző
szakasz elején elmondottakhoz hasonlóan. A magok forgásának impulzusmomentuma úgy adódik, hogy a teljes
impulzusmomentumból kivonjuk az elektronok pálya-impulzusmomentumát és spinjét. Ekkor a centrifugális
energia a következő alakú:

Ezt a mennyiséget az elektronállapotokra átlagolva és ( (83,3))-hoz hozzáadva, megkapjuk a keresett
effektív potenciális energiát:

A
operátor sajátértéke
hogy

. A 82. §-ban elvégzett megfontolásokhoz hasonlóan okoskodva kapjuk,

11.24. egyenlet - (83,4)

valamint

, amiből a sajátértékekre a

11.25. egyenlet - (83,5)

eredményt nyerjük. Ennek behelyettesítésével az adódik, hogy

Az elektronállapotokra a nulladrendű24 hullámfüggvénnyel átlagolunk. Ebben a közelítésben azonban a
molekula spinje megmarad, így
. A hullámfüggvény ugyanakkor a spin- és koordinátafüggvény
szorzata, így az
és operátorok átlagolása egymástól függetlenül történik. Eredményünk:

Végül a pályaimpulzusmomentum-operátor négyzetének átlagértéke nem függ a spintől, és az adott (elfajult)
elektronterm egy -től függő jellemzője. Az -től függő, de
-vel és -val nem kapcsolatos tagok
beolvaszthatók
-be, a -val (vagy ami ugyanaz, -val) arányos tagok pedig az
kifejezésbe. Ezért
az effektív potenciális energia az alábbi alakban adódik:

11.26. egyenlet - (83,6)

A molekula energiaszintjei ebből ugyanúgy kiszámíthatók, mint a 82. §-ban a ((82,6)) képletből.
-et,
et és
-et szerint sorbafejtjük,
sorában a másodrendű tagokig bezárólag mindent megtartunk, az
és
sorában csak a nulladrendű tagot. A nívók energiája:

11.27. egyenlet - (83,7)

24

Nulladrendű mind a molekula forgását, mind a spin–tengely kölcsönhatást illetően.
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ahol
,
az adott (elfajult) elektrontermet jellemzőállandó. A sorfejtést továbbfolytatva a
kvantumszámok magasabb hatványait tartalmazó tagokat kapnánk: ezeket itt nem közöljük.

7. 84. §. Multiplett termek. b eset
Térjünk most át a
eset vizsgálatára. Itt a molekula forgásából származó hatás meghaladja a multiplettfelhasadást. Ennek megfelelően elsősorban a forgás járulékát kell figyelembe vennünk, a spin–tengely
kölcsönhatást elhanyagolva; ez utóbbit azután perturbációként kezelhetjük.
„Szabad” spinnel rendelkező molekulánál nemcsak a
teljes impulzusmomentum marad meg, hanem az
elektronok pálya-impulzusmomentumának és a magok forgásából származó impulzusmomentumnak
összege
is, mely -vel a

11.28. egyenlet - (84,1)

kapcsolatban áll. A
kvantumszám egy szabad spinű molekula adott elektrontermnek megfelelőállapotait
különbözteti meg. Az
effektív potenciális energiát adott értékkel jellemzett állapotban nyilvánvalóan
ugyanaz a ((82,6)) képlet határozza meg, amely az
esetben is érvényes:

11.29. egyenlet - (84,2)

Itt

a

értéket veheti fel.

A spin–tengely kölcsönhatás bekapcsolása általában minden egyes term
(vagy
, amennyiben
) termre való felhasadásához vezet. Ezeket a
teljes impulzusmomentum értéke különbözteti meg.25 Az
impulzusmomentumok általános összeadási szabályának megfelelően a
szám (adott
mellett)
és
közötti értékeket vesz fel:

11.30. egyenlet - (84,3)

Az energiafelhasadás kiszámításához (a perturbációszámítás első rendjében) meg kell határozni a spin–tengely
kölcsönhatás energiaoperátorának átlagértékét (az e kölcsönhatás szerint) nulladik közelítésbeli
állapotfüggvénnyel. A vizsgált esetben ez az elektronállapot és a molekula forgása szerinti átlagolást jelent
(adott mellett). Az első átlagolás eredményeképpen , mint tudjuk, egy
alakú operátor adódik, mely a
spinnek a molekula tengelyére való vetületével arányos. Ezután a kapott operátort átlagoljuk a molekula
forgására, a spinvektor irányát tetszőlegesnek tekintve; ekkor
. Az átlagérték olyan vektor, amely –
szimmetriamegfontolások alapján – a molekula forgását jellemző egyetlen vektor, a
„vektor” irányába mutat.
Így tehát azt írhatjuk, hogy

Az arányossági tényezőt könnyen meghatározhatjuk. Az egyenlőség mindkét oldalát
észrevéve, hogy a sajátértékek

Végül a

[l. ((82,4))],

-val megszorozva és

, azt kapjuk, hogy

szorzat sajátértéke a ((31,3)) általános összefüggésnek megfelelően:

11.31. egyenlet - (84,4)
25

A

esetben a molekula tengelyére vett

spinvetületnek nincs meghatározott értéke, úgyhogy a

306
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(és

) kvantumszám nem létezik.

XI. FEJEZET KÉTATOMOS
MOLEKULÁK

Eredményül a spin–tengely kölcsönhatás energiájának keresett átlagértékére az

kifejezést kapjuk. Ezt az átlagértéket hozzá kell adnunk a ((84,2)) energiához. Az összegzés során az
tag, lévén -tól és -től független, az
energiába olvasztható, úgyhogy az effektív potenciális energiára
az alábbi kifejezés adódik:

11.32. egyenlet - (84,5)

A
hatványai szerinti sorfejtéssel a szokott módon megkapjuk a molekula energiaszintjeit
meghatározó kifejezést a esetben:

11.33. egyenlet - (84,6)

Mint már az előző szakaszban is rámutattunk, a termeknél a spin–pálya kölcsönhatás első közelítésben nem
vezet multiplett-felhasadásra, a finomszerkezet meghatározására a spin–spin kölcsönhatást kell figyelembe
venni, melynek operátora a molekula spinjében kvadratikus. Bennünket jelenleg nem ez az operátor érdekel,
hanem ennek a molekula elektronállapotai szerinti átlaga, éppen úgy, mint a korábban vizsgált spin–pálya
kölcsönhatás operátora esetében. Szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy a keresett átlag a teljes
molekula spin tengelyre vett vetületének négyzetével arányos, azaz a következő alakban írható:

11.34. egyenlet - (84,7)

ahol

ismét az adott elektronterm valamilyen, az

távolságtól függő jellemzője (a szimmetria megenged

egy -tel arányos tagot is, amely azonban számunkra érdektelen, minthogy a spin abszolút értéke egy állandó
szám). E helyen nem közöljük a felhasadásnak a ( (84,7)) operátor felhasználásával történő– meglehetősen
nehézkes – meghatározását; a szakaszhoz csatlakozó 1. feladatban triplett -term esetére levezetjük a megfelelő
képletet.
Különleges esetet képeznek a dublett termek. A Kramers-tétel(60. §) értelmében az
sokrészecske-rendszerek esetén kétszeres elfajulás mindig fennmarad, még a rendszeren belüli
kölcsönhatások pontos figyelembevétele után is. Ennek megfelelően a
-termek nem hasadnak
sem, ha (tetszőleges közelítésben) figyelembe vesszük mind a spin–pálya, mind a spin–spin
Felhasadás csak akkor következne be, ha tekintetbe vennénk a spin és a molekula forgásának

teljes spinű
relativisztikus
fel még akkor
kölcsönhatást.
relativisztikus

kölcsönhatását; ez az effektus azonban igen kicsi. A kölcsönhatás átlagolt operátora, nyilvánvalóan
alakú, sajátértékeit a ((84,4)) összefüggés adja meg
és
behelyettesítésével.
Eredményünk
-termek esetén

11.35. egyenlet - (84,8)
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(

állandót is).

tartalmazza a

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a

-term felhasadását a

esetben (H. Kramers, 1929).

Megoldás. A keresett felhasadást a ((84,7)) operátor határozza meg, melyet a molekula forgására kell átlagolni.
Írjuk az operátort
alakba, ahol
. Minthogy
kell átlagolni. A 29. § feladatában kapott képletnek megfelelően:

megmaradó vektor, csak az

itt nem írtuk ki azokat a ( -val arányos) tagokat, amelyek az energiához
a felhasadás szempontjából érdektelenek. A felhasadást tehát a

szorzatot

-től független járulékot adnak, így

operátor határozza meg.
Minthogy

ahol az

és

felcserélhető,

operátor sajátértékeit ((84,4)) adja. Fennáll továbbá, hogy

A
(
) triplett három
komponense a
különbségekre a következő értékek adódnak:

2. Határozzuk meg egy dublett term (
molekuláknál (E. Hill, J. van Vleck, 1928).

értékeknek felel meg. Az összetevők közötti

) energiáját az

és

esetek közötti átmenetet képező

Megoldás. Minthogy a forgási energia és a spin–tengely kölcsönhatás energiája azonos nagyságrendű, ezeket a
perturbációszámításban egyidejűleg kell figyelembe venni. Ezért a perturbáló operátor az alábbi alakú:26

Nulladik közelítésbeli függvényként célszerű meghatározott
és
kvantumszámú állapotok
hullámfüggvényeit választani (azaz a
eset függvényeit). Minthogy dublett term esetén
, adott
mellett a
kvantumszám
értékeket vehet fel. A szekuláris egyenlet felírásához az
mátrixelemeket kell kiszámítani (
az elektronterm meghatározásához szükséges
kvantumszámok összességét jelöli)
és
a fent adott értékeket veszi fel. A
operátor mátrixa diagonális
[főátlóbeli elemei
-gyel egyenlők]. Az
operátor mátrixelemeit a ((109,5)) általános képlet alapján
26

A rezgésekre való átlagolást a forgásra való átlagolás előtt kell végrehajtani. Ezért az

első tagjával megelégedve) az
szerint adódnak.

és

és

függvényeket (a

értékekkel helyettesítettük, a perturbálatlan energiaszintek pedig
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számítjuk ki (melyben
helyére
helyettesítendő); redukált mátrixelemeit a ((87,4)) alatti
képletek szolgáltatják. A számítás eredményeként a szekuláris egyenlet a következő alakban adódik:

Megoldva ezt az egyenletet, és

állandót is.) Az

(
-be beolvasztottuk a
felel meg.
3. Határozzuk meg egy
molekuláknál.

-et hozzáadva a perturbálatlan energiához, azt kapjuk, hogy

esetnek

,a

triplett teret komponenseinek távolságát az

-nek pedig a fordított egyenlőtlenség
és

eset közötti átmenetet képező

Megoldás. Mint a 2. feladatban is láttuk, a forgási energiát és a spin–spin kölcsönhatást a
perturbációszámításban egyidejűleg kell figyelembe venni. A perturbációs operátor ekkor a következő alakot
ölti:

Nulladik közelítésbeli hullámfüggvényként a
eset függvényeit választjuk. A
mátrixelemek
(azokat az indexeket, melyben az operátor diagonális, elejtjük) ismét a ((109,5)) és ((87,4)) képletek szerint
számíthatók, most
. A nullától különböző mátrixelemek a következők:

Adott
esetén a
kapjuk:

szám a

értékeket veheti fel. A

mátrixelemre a következőket

Látjuk, hogy a
és
állapotok között nincsenek átmenetek. Ennek megfelelően az egyik szint
egyszerűen
. A másik kettő (
)a
állapotok közötti átmenetek mátrixelemeivel felírt
másodfokú szekuláris egyenlet megoldásával nyerhető. Minthogy csak a triplett komponenseinek relatív
elhelyezkedése érdekel bennünket, az
energiából kivonhatjuk az
állandót. Eredményül azt kapjuk,
hogy

A
esetben ( kicsi) három, azonos
-val, de különböző -vel (
egymáshoz közel, és visszakapjuk az 1. feladatban nyert eredményünket.

8. 85. §. Multiplett termek. c és d eset
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Az
és
típusba sorolt (és az ezek között átmenetet képező) kötések mellett más kötéstípusok is
lehetségesek. E típusok fellépte a következőképpen magyarázható. A
kvantumszám léte végső soron a
molekula két atomjának elektromos kölcsönhatásával kapcsolatos, mely az elektrontermek meghatározásánál
hengerszimmetrikus feladatra vezet (ezt a kölcsönhatást a pálya-impulzusmomentum és a tengely közötti
csatolásnak szokták hívni). E kölcsönhatás erősségének mértékéül a
különböző értékeihez tartozó termek
távolságát tekintjük. Az előzőekben hallgatólagosan feltételeztük: a szóban forgó kölcsönhatás olyan erős, hogy
ezek a távolságok nagyok a multiplett felhasadásához, valamint a rotációs nívók távolságához képest. Létezik
azonban olyan eset is, amikor a pálya-impulzusmomentumnak a tengellyel való kölcsönhatása összemérhető
más effektusokkal, esetleg el sem éri azokat; ilyen esetekben, magától értetődően, semmilyen közelítésben sem
beszélhetünk a pálya-impulzusmomentum tengelyre való vetületének megmaradásáról, a
szám értelmét
veszti.
Ha a pálya-impulzusmomentumnak a tengellyel való kölcsönhatása kicsiny a spin–pálya csatoláshoz képest,
esetről beszélünk. Ez az eset a ritka földfémek atomjait tartalmazó molekuláknál valósulhat meg. Ezeket az
atomokat az jellemzi, hogy az -héjon kompenzálatlan impulzusmomentumú elektronok vannak; ezeknek a
molekula tengelyével való kölcsönhatása gyenge, minthogy az -elektronok az atomban mélyen helyezkednek
el. Az és esetek közötti átmenetek nehéz atomokat tartalmazó molekuláknál fordulnak elő.
Ha a pálya-impulzusmomentumnak a tengellyel való kölcsönhatása a rotációs szerkezet intervallumaihoz képest
kicsi,
esetről beszélünk. Ez az eset magasan fekvő (nagy -vel jellemzett) rotációs szinteknél valósulhat
meg a legkönnyebb elemek (H , He ) bizonyos, elektrontermjeinél. Ezekre a termekre a molekulában egy
magasan gerjesztett elektron jelenléte jellemző, melynek a többi elektronnal (az ún. „molekulatörzzsel”) való
kölcsönhatása olyan kicsi, hogy pálya-impulzusmomentuma nem kvantált a molekula tengelye mentén (maga a
„törzs” ilyenkor meghatározott
impulzusmomentum-vetülettel rendelkezik).
A magok távolságának növekedésével az atomok kölcsönhatása gyengül, és végül az atomokban fellépő spin–
pálya csatoláshoz képest kicsivé válik. Ezért, ha az elektrontermeket elegendően nagy mellett vizsgáljuk, a
esettel állunk szemben. Ezt a körülményt figyelembe kell venni, amikor a molekula elektrontermjeinek és az
esetén adódó atomok állapotainak kapcsolatát elemezzük. A 80. §-ban ezt a kapcsolatot a spin–pálya
kölcsönhatás elhanyagolásával vizsgáltuk. A termek finomszerkezetének figyelembevételekor felmerül az a
további kérdés, hogy milyen az izolált atomok
és
teljes impulzusmomentumának és a molekula
kvantumszámának kapcsolata. Az alábbiakban közöljük az eredményt anélkül, hogy leírnánk itt a 80. §-ban
elvégzetthez hasonló megfontolásokat.
Ha a molekula két különböző atomból áll, a
és
impulzusmomentumú atomok egyesítésénél (
) az
lehetséges értékei27 labelfn.XI.27 a ((80,1))-ben adott táblázat alapján határozhatók meg,
helyett
-t,
helyett pedig
-t véve. A különbség mindössze abban áll, hogy félegész
esetén
legkisebb értéke nem nulla, mint a táblázatban áll, hanem 1/2. Egész
esetén
számú term van,
melyek előjele (mint a -termeknél is a finomszerkezet elhanyagolása esetén) kérdéses. Ha
és
egyaránt
félegész, a
szám páros, és két azonos számú tagból álló csoportunk van, melyeket
-szal és
-szal
jelölünk. Ha viszont

és

egész,

], vagy fordítva [ha

számú

és

számú

termünk lesz [ha

]

Ha a molekula azonos atomokból áll, melyek különböző állapotban vannak, az eredményül adódó
molekulaállapot ugyanolyan, mint különböző atomok esetén, a különbség mindössze annyi, hogy a termek
száma megduplázódik, minden term egyszer mint páros, egyszer mint páratlan szerepel.
Végül, ha a molekula azonos állapotban levő azonos atomokból áll (impulzusmomentumuk
), az
összes állapotok száma ugyanaz marad, mint különböző atomok esetén, párosság szerinti eloszlásuk pedig a
következő:
ha

egész,

páros:

ha

egész,

páratlan:

,

ha

félegész,

páros:

,

27

A két atom teljes

és

,

impulzusmomentumának összeadásánál az eredményül adódó
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ha

félegész,

Minden

páratlan:

-term páros, minden

.

-term páratlan.

Az atommagokat egymáshoz közelítve, a
helyzet állhat elő.

típusú kötés általában átmegy az

típusúba.28 Ekkor az alábbi

Mint már mondottuk, a
termek a esethez tartoznak; az eset osztályozása szempontjából viszont ez
azt jelenti, hogy a multiplett különböző -val (azonos
-val) jellemzett nívóinak ugyanakkora energia
felel meg. Ilyen szintek azonban különböző finomszerkezeti állapotban levő atomok közelítésekor
keletkezhetnek.
Így tehát előfordulhat, hogy az atomi finomszerkezet különböző állapotpárjainak egy és ugyanaz a
molekulaterm felel meg. Hasonló helyzet állhat elő ilyen termek esetén
mellett, amikor ezek a magok
közelítésekor
molekulatermbe mennek át (és ennek megfelelően
); az ilyen nívók kétszeresen
elfajultak, minthogy a
- és
-termek (melyek különböző atomállapot-párból állhatnak elő) az esetben
azonos energiájúak.29

9. 86. §. Molekulatermek szimmetriája
A 78. §-ban már megvizsgáltuk a kétatomos molekulatermek bizonyos szimmetriatulajdonságait. Ezek a
tulajdonságok a megfelelő hullámfüggvényeket olyan transzformációk esetén jellemezték, amelyek a magok
koordinátáit változatlanul hagyták. Így a molekula tengelyén átmenő síkra való tükrözéskor mutatott szimmetria
a
és
-termek megkülönböztetésére vezet; az összes elektronkoordináta előjelének megváltoztatásakor
fennálló szimmetria (azonos atomokból álló molekulák esetén) 30 a páros és páratlan termekre való felosztást
teszi lehetővé.
Ezek a szimmetriatulajdonságok az elektrontermekre jellemzők, és az adott elektrontermhez tartozó valamennyi
rotációs szint esetében ugyanazok.
A molekula (éppúgy, mint minden részecskerendszer – l. 30. §) állapotát jellemezhetjük továbbá azzal, hogy
hogyan viselkedik tértükrözésnél, vagyis amikor a rendszert alkotó összes részecske (elektronok és atommagok)
koordinátáinak előjelét egyidejűleg ellenkezőre változtatjuk.
Ezzel kapcsolatban a molekulatermek összessége két csoportra osztható: a pozitív termekhullámfüggvénye az
elektron- és magkoordináták előjelének megváltoztatásakor nem változik, negatív termeknélaz inverzió során a
hullámfüggvény előjelet vált.31
-nál minden teret kétszeresen elfajult, a molekula tengelyére vett
impulzusmomentum-vetület két lehetséges irányának megfelelően. A ponttükrözés során maga az
impulzusmomentum nem vált jelet, a molekulatengely azonban megfordul (az atomok helyet cserélnek), és ezért
a
impulzusmomentum-vetület a molekulához képest ellenkezőjére változik. Ezért az adott energiaszinthez
tartozó két hullámfüggvény egymás között transzformálódik, és előállítható belőlük olyan lineáris kombináció,
mely inverzióval szemben invariáns, és egy olyan, mely ekkor jelet vált. Így tehát minden termhez két olyan
állapotot találunk, melyek közül az egyik pozitív, a másik negatív. Gyakorlatilag minden
term felhasad
(l. 88. §), úgyhogy a két állapot különböző energiáknak felel meg.
A -termek előjelének meghatározására külön megfontolások szükségesek. Mindenekelőtt világos, hogy a spin
nincs kapcsolatban a term előjelével, az inverzió csak a részecskék koordinátáit érinti, a hullámfüggvény spintől
függő részét változatlanul hagyja. Ennek megfelelően minden adott term multiplettszerkezetének elemei azonos
előjelűek. Más szóval, a term előjele csak -tól függ, -től nem.32

Az és típusú termek osztályozásának megfeleltetése nem vihető végbe általánosan. Meg kell mindig vizsgálni a potenciális energia
görbéit annak a szabálynak a figyelembevételével, miszerint az azonos szimmetriájú görbék nem metszhetik egymást (79. §).
29
Itt elhanyagoljuk az ún. -kettőződést (l. 88. §).
30
A koordináta-rendszer kezdőpontját a molekula tengelyén, a magok távolságát felező pontban vesszük fel.
31
Elfogadjuk az általánosan használt terminológiát. Ez nem túlságosan szerencsés, mert atomok esetén a termek inverzióval szemben való
viselkedését a paritással, nem pedig előjellel jellemezzük. -termek esetén vigyázni kell, hogy össze ne tévesszük az itt említett előjelet a
term szimbólumánál, felső indexként használt+és
jelekkel.
32
Emlékeztetünk arra, hogy -termekre általában a eset valósul meg, ezért a
és kvantumszámokat kell használni.
28
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A molekula hullámfüggvénye az elektron- és mag-hullámfüggvények szorzataként írható fel. A 82. §-ban
megmutattuk, hogy -állapotban a mag mozgása egy
pálya-impulzusmomentumú részecskének
gömbszimmetrikus térben való mozgásával ekvivalens. Mondhatjuk tehát, hogy a koordináták előjelét
megváltoztatva, az atommagok hullámfüggvénye

-val szorzódik [l. ((30,7))].

Az elektron-hullámfüggvény az elektrontermet jellemzi, és ezt az inverzió során való viselkedésének
kiderítéséhez a magokhoz mereven rögzített, azokkal együtt forgó koordináta-rendszerben kell vizsgálnunk.
Legyen
a térben rögzített koordináta-rendszer,
pedig forgó rendszer, melyben a molekula mint
egész nyugszik. A
tengelyek irányát úgy választjuk, hogy
essen egybe a molekula tengelyével,
mutasson mondjuk az 1 magból a 2 felé, a
tengelyek pozitív irányainak egymáshoz képest való
elhelyezkedése legyen olyan, mint az
tengelyeké (azaz ha
jobbsodrású,
is legyen
jobbsodrású). A tükrözés során az
tengelyek iránya ellenkezőjére változik, a koordináta-rendszer
jobbsodrásúból balsodrásúvá válik. Ugyanekkor a
rendszernek is balsodrásúba kell átmennie. A
tengely azonban mereven rögzítve van a magokhoz, így megőrzi eredeti irányát; ennek megfelelően a és
tengelyek egyikének irányát kell ellenkezőjére változtatni. A rögzített koordináta-rendszerben végrehajtott
ponttükrözés tehát az együttmozgó koordináta-rendszerben a molekula tengelyét tartalmazó síkra való
tükrözésnek felel meg. Ilyen operáció során azonban a
-term hullámfüggvénye nem változik, a
-termé
pedig jelet vált.
A

-term rotációs vonalainak előjele tehát

; minden páros

negatív. A
-term esetén a rotációs vonalak előjele
a páratlanok pedig pozitívak.

-jú nívó pozitív, minden páratlan pedig

, és minden páros

-val jellemzett nívó negatív,

Ha a molekula azonos atomokból áll,33 a Hamilton-operátor invariáns a két mag koordinátáinak felcserélésével
szemben is. A termet a magokra vonatkozóan szimmetrikusnak mondjuk, ha hullámfüggvénye a magok
felcserélése során nem vált jelet, és antiszimmetrikusnak, ha jelet vált. A magokra vonatkozó szimmetria szoros
kapcsolatban áll a term paritásával és előjelével. Az atommagok felcserélése ekvivalens valamennyi részecske
(elektronok és magok) koordinátájának előjelváltásával és az elektronok koordinátáinak ezt követő
inverziójával. Ebből következik, hogy ha a term páros (páratlan), és ugyanakkor pozitív (negatív), akkor a
magokra vonatkozóan szimmetrikus. Ha viszont a term páros (páratlan), és ugyanakkor negatív (pozitív), akkor
a magokra vonatkozóan antiszimmetrikus.
A 62. § végén általános tételt mondtunk ki arra vonatkozóan, hogy két azonos részecskéből álló rendszer
hullámfüggvénye szimmetrikus, ha a rendszer teljes spinje páros, és antiszimmetrikus, ha páratlan. Ezt az
eredményt az azonos atomokból álló molekula két atommagjára alkalmazva az adódik, hogy a term
szimmetriája az
eredő spin párosságával kapcsolatos, ahol
a magok
spinjének összege. A term
szimmetrikus páros , és antiszimmetrikus páratlan esetében.34 Abban a speciális esetben, amikor az atomok
spinje nulla (
), akkor
, a molekulának nincsenek antiszimmetrikus termjei. Látjuk, hogy az
atommagok spinje közvetve jelentősen befolyásolja a molekulatermeket, bár a közvetlen hatás (a termek
hiperfinom szerkezete) teljességgel elhanyagolható.
Az atommagok spinjének figyelembevétele a szintek további elfajulásához vezet. Ugyancsak a 62. §-ban
kiszámítottuk két spin összegezésénél a páros és páratlan -vel rendelkező állapotok számát. Félegész
esetén a páros -jű állapotok száma
, a páratlan -jűeké
. A fent mondottak alapján
megállapíthatjuk, hogy a szimmetrikus és az antiszimmetrikus termek elfajulásának
és
multiplicitása35
félegész esetén a következő arányban áll:

11.36. egyenlet - (86,1)

Egész

esetén hasonló módon kapjuk, hogy ez a hányados

Szükséges, hogy az atomok azonos elemek azonos izotópjai is legyenek.
Figyelembe véve a term paritása, előjele és szimmetriája közötti kapcsolatot, arra jutunk, hogy ha a magok eredő spinje páros, a pozitív
szintek párosak, a negatívok páratlanok, páratlan esetén pedig ellenkezőleg.
35
A szint elfajulásának mértékét ebben az összefüggésben gyakran nevezik a szint statisztikai súlyának. A ((86,1))–((86,2)) összefüggések
meghatározzák a szimmetrikus és antiszimmetrikus szintek magstatisztikai súlyainak arányát.
33
34
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11.37. egyenlet - (86,2)

Láttuk, hogy a
-term rotációs szintjeinek előjele
. Ezért, például, a
term rotációs elemei páros
esetén pozitívak, így szimmetrikusak, páratlan
mellett viszont negatívak, tehát antiszimmetrikusak. A fent
kapott eredmények figyelembevételével az adódik, hogy a
term rotációs nívóinak magstatisztikai súlyai az
egymást követő értékekre váltakozva cserélődnek a ((86,1)) vagy ((86,2))összefüggésben. Teljesen hasonló a
helyzet a

, valamint a

statisztikai súlya a

és

és

szintek esetén. Speciálisan,

termek esetén, és a páratlan

a
és
állapotokban nincs páros
forgásiállapot.

-nál nulla a páros

-val rendelkezőké a

-jú forgásiállapot, a

és

-júállapotok

termeknél. Más szóval,

állapotokban pedig nincs páratlan

-jú

Az atommagok és az elektronok spinjének rendkívül gyenge kölcsönhatása miatt változásának valószínűsége
rendkívül kicsi, még a molekulák ütközése esetén is. Ezért azok a molekulák, melyek
párosságában
különböznek, és ennek megfelelően csak szimmetrikus vagy csak antiszimmetrikus termekkel rendelkeznek,
gyakorlatilag mint az anyag különböző változatai viselkednek. Ilyen például az ún. orto- és parahidrogén; az
első molekuláiban a két mag
spinje párhuzamos (
), a másodikéiban ellentétes (
).

10. 87. §. Kétatomos molekulák mátrixelemei
Ebben a szakaszban a kétatomos molekula fizikai mennyiségeinek mátrixelemeire vonatkozó néhány képletet
ismertetünk. Vizsgáljuk először a nulla spinű állapotok közötti átmenetek mátrixelemeit.
Legyen egy vektorként transzformálódó fizikai mennyiség, mely rögzített magok esetén jellemzi a molekulát
(ilyen például a molekula elektromos vagy mágneses dipólusmomentuma). Vizsgáljuk először ezt a mennyiséget
a molekulával együtt forgó
koordináta-rendszerben, melynek
tengelye egybeesik a molekula
tengelyével. Ebben a koordináta-rendszerben a molekula impulzusmomentuma (vagyis az elektronok
impulzusmomentuma) nem marad meg teljes egészében, de a
komponens megmaradó mennyiség. Ezért
érvényben marad az
kvantumszámra vonatkozó kiválasztási szabály (mely megegyezik az
számra
vonatkozó, a 29. §-ban megismert szabállyal). Így tehát a vektor nullától különböző mátrixelemei a következők:

11.38. egyenlet - (87,1)

( -nel számozzuk az elektrontermeket adott

mellett).

Ha mindkét term -term, akkor figyelembe kell vennünk a molekula tengelyén ( tengely) átfektetett síkra
vonatkozó tükrözési szimmetriával kapcsolatos kiválasztási szabályt. Ilyen tükrözés alkalmával egy közönséges
(poláris) vektor
komponense változatlan marad, axiális vektor esetében viszont jelváltás lép fel. Ebből
következik, hogy poláris vektor esetében
-nak csak a
vagy a
átmenetnél van el nem
tűnő mátrixeleme, axiális vektor esetében pedig csak a
átmeneteknél. Az
komponensekről
nem beszélünk, minthogy ezeknek nem lehetnek átmenetei
változása nélkül.
Ha a molekula azonos atomokból áll, akkor még a paritásra vonatkozóan kiválasztási szabályunk is van. Egy
poláris vektor komponensei tükrözés során előjelet váltanak. Ebből kifolyólag csak különböző paritású állapotok
közötti mátrixelemeik különböznek nullától (axiális vektorok esetén fordítva). Speciálisan, egy poláris vektor
komponenseinek valamennyi diagonális eleme eltűnik.
A ((87,1)) mátrixelemeket a megfelelő vektornak a rögzített
koordináta-rendszerbeli mátrixelemeivel a
később (a 110. §-ban) levezetendő, bármely hengerszimmetrikus fizikai rendszer esetén érvényes, általános
képletek alapján fejezhetjük ki.
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A molekula
teljes impulzusmomentumának
komponensét megadó
kvantumszámtól való (minden
vektor esetében azonos) függés leválasztása után az
redukált mátrixelemek maradnak.
Ezeknek a ((87,1)) mátrixelemekkel való kapcsolatát a ((110,7)) képlet adja (a vektor esetének megfelelő)
helyettesítéssel és a kvantumszámok megfelelő átjelölésével [emlékeztetünk arra, hogy ((82,4))
értelmében a
szám megegyezik a
teljes impulzusmomentum
komponensével]. Figyelembe véve egy
elsőrendű gömbi tenzor komponenseinek ((107,1)) kapcsolatát a vektor Descartes-koordinátákban felírt
komponenseivel, és a
-szimbólumok értékét a tab9. táblázatból véve (p513. oldal), a -ban diagonális
mátrixelemekre az alábbi képleteket kapjuk:

11.39. egyenlet - (87,2)

A

-ban nem diagonális mátrixelemek:

A többi, nullától különböző mátrixelem az eddig felírtakból a redukált mátrixelemek hermiticitásának
figyelembevételével az adódik, hogy

a

koordináta-rendszerben adott mátrixelemekre pedig

Felírjuk a molekula tengelyének irányába mutató

egységvektor mátrixelemei esetén érvényes

összefüggéseket. Ebben az esetben egyszerűen

, úgyhogy a

koordináta-

rendszerben csak az
mátrixelemek különböznek nullától. A redukált mátrixelemek
minden indexben diagonálisak, ezért csak ezt tüntetjük fel:

11.40. egyenlet - (87,4)

(H. Hönl, F. London, 1925).

esetén ebből
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adódik, ami, mint várható volt, megegyezik az egységvektor mátrixelemeivel gömbszimmetrikus térben való
mozgás esetén [l. ((29,14))].
Most megmutatjuk, hogyan kell megváltoztatni a fenti képleteket nullától különböző spinű állapotok közti
átmeneteknél. Lényeges, hogy az állapotok az vagy a esethez tartoznak-e.
Ha mindkét állapot az esethez tartozik, a képletek lényegében csak a jelölésekben változnak. A
és
kvantumszámok nem léteznek, helyettük a teljes impulzusmomentum és annak a tengelyre való
vetülete
jellemzi a rendszert. Ezenkívül megjelenik az
és
kvantumszám is, úgyhogy a redukált
mátrixelemek így írhatók:

Legyen
valamilyen pályavektor (vagyis a spintől független vektor). Ennek operátora felcserélhető az
spinoperátorral, úgyhogy mátrixa diagonális az
és
kvantumszámban; az
kvantumszám
tehát
-val együtt változik (azaz
). A ((87,2))–((87,4)) képletek ezért csak annyiban
módosulnak, hogy a mátrixelemekben új indexeket kell feltüntetni, és a többi tényezőben végre kell hajtani a
változtatást. Például ((87,2)) első képlete helyett az

kifejezést kell írni (nem tüntettük fel az

indexet, melyben a mátrixelem diagonális).

Legyen most
. Mivel a spinoperátor felcserélhető a pálya-impulzusmomentum operátorával és a
Hamilton-operátorral, mátrixa diagonális -ben és -ban, de nem diagonális -ben és -ban (vagy -ban).
Az
komponensek mátrixelemeit az
átmenet esetében a ((27,13)) képletek határozzák
meg, melyekben
és
helyett -et és -t kell írni. Ezután az
koordináta-rendszerre a ((87,2)) és
((87,3)) képletek alapján térünk át, a
változtatás elvégzésével. Így például

(a mátrixelem az

indexekben diagonális, ezért azokat nem tüntettük fel).

Tegyük fel most, hogy mindkét állapot a
esethez tartozik és hogy
pályavektor. A mátrixelemeket két
lépésben számíthatjuk ki. Először a forgó molekulát tekintjük, és csatolásának figyelembevétele nélkül; a
mátrixelemek az
kvantumszámban diagonálisak, és ugyancsak a ((87,2)) és ((87,3)) képletek alapján
számíthatók. A második lépésben a
és
impulzusmomentumokat
-vé csatoljuk össze, és az új
mátrixelemekre az általános ( (109,3)) képletek szerint térünk át (
szerepét ezekben a képletekben
és játsszák). Így a
-ban diagonális mátrixelemekre először azt kapjuk, hogy

majd
-szimbólumoknak a 108. §-ban található tab10. táblázatban adott alakját felhasználva, a redukált
mátrixelemet ((87,2))-ből véve
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Ha az egyik állapot az , a másik pedig a esethez tartozik, a közöttük fellépő átmenetek mátrixelemeinek
kiszámítása bonyolultabb; ezekre a számításokra itt nem térünk ki.

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg állandó dipólusmomentumú kétatomos molekula termjeinek Stark-felhasadását; a term az
esethez tartozik.
Megoldás. A dípólus energiája
elektromos térben
. Szimmetriamegfontolások alapján nyilvánvaló,
hogy kétatomos molekula dipólusmomentuma a molekula tengelyének irányába mutat:
( állandó).
A tengelyt a tér irányába fektetve, a perturbáló operátort –
alakban írhatjuk.
Meghatározva
diagonális mátrixelemeit, a szövegben levezetett képlet alapján a szintek felhasadására az
esetben az alábbi összefüggést kapjuk:36

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot, ha a term a

esethez tartozik (és

).

Megoldás. Az előbbihez hasonló módon adódik, hogy

3. Oldjuk meg az 1. feladatot a

-term esetében.

Megoldás. A
esetben nincs lineáris effektus, a perturbációszámítás második rendjét kell figyelembe
venni. Az összegzéskor a ((38,10)) kifejezésben elegendő azokat a tagokat megtartani, melyek az adott
elektronterm rotációs komponensei közötti átmeneteknek felelnek meg (a többi tag esetében a nevezőben álló
energiakülönbségek nagyok). Így tehát azt kapjuk, hogy

ahol

. Egyszerű számítás után:

11. 88. §. A -kettőződés
A
termek kétszeres elfajulása (78. §) a valóságban közelítés. Az elfajulás csak akkor lép fel, ha
elhanyagoljuk a molekula forgásának hatását az elektronállapotra (valamint a spin–pálya kölcsönhatás
magasabb rendjeit). A fenti effektusoktól az eddigiekben mindig eltekintettünk. Az elektronállapot és a forgás
közti kölcsönhatás figyelembevétele a
termek két közeli nívóra való felhasadásához vezet. Ezt a
jelenséget -kettőződésnek nevezzük (E. Hill, J. van Vleck, R. Kronig, 1928).
E jelenség kvantitatív vizsgálatát ismét a szingulett termekkel kezdjük (
82. §-ban) a perturbációszámítás első rendjében határoztuk meg, kiszámítva a

). A rotációs nívók energiáját (a

Úgy tűnhet, hogy ellentmondásban állunk a 76. §-ban tett állítással, amely szerint lineáris Stark-jelenség nincs. A valóságban
természetesen nincs ilyen ellentmondás, minthogy a lineáris effektus léte az adott esetben az
szintek kétszeres elfajultságával
kapcsolatos; a kapott összefüggés azzal a feltétellel érvényes, hogy a Stark-felhasadás nagy az ún. -kettőződés (l. 88. §) energiájához
képest.
36
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operátor diagonális mátrixelemeit (átlagértékét). A következő közelítésben figyelembe kell venni ennek az
operátornak

-ban nem diagonális mátrixelemeit is. A

és

operátorok

-ban diagonálisak, ezért csak a

operátorral kell foglalkoznunk.
A
operátor mátrixelemeit a ((29,12)) képlet segítségével célszerű kiszámítani, az
helyettesítésnek megfelelően;
és
szerepét
és
játssza,
helyett , -t kell írni, ahol
az
elektrontermet jellemző kvantumszámok összessége ( kivételével). Minthogy a megmaradó
vektor mátrixa
diagonális
-ban, az vektor mátrixának pedig csak olyan átmenetek esetén vannak nullától különböző
elemei, amelyek során
egységnyivel változik (vö. a 87. §-ban a tetszőleges
vektorról mondottakkal), a
((87,3)) képlet alkalmazásával azt kapjuk, hogy

nagyobb változásának megfelelő mátrixelemek nincsenek.
A

mátrixelemek figyelembevétele csak a perturbációszámítás

-dik rendjében vezet a

-val

jellemzett állapotok felhasadásához. Ennek megfelelően az effektus
-val arányos, azaz
-val (
a
mag,
az elektron tömege). A
esetén ez a mennyiség olyan kicsi, hogy teljesen érdektelen. A kettőződés ezért csak
-termeknél lényeges. Az alábbiakban ezzel az esettel foglalkozunk.
mellett a második közelítést kell figyelembe vennünk. Az energia-sajátértékhez adódó járulékokat az általános
((38,10)) képlet alapján számíthatjuk ki, amely egyenletben szereplő összeg egyes tagjainak nevezőjében
típusú különbségek állnak. A különbségekben a
-t tartalmazó tagok kiejtik egymást,
mivel megadott
atommagtávolság mellett a forgási energia valamennyi term esetén egy és ugyanaz a
mennyiség. Ennek megfelelően a keresett
felhasadásnak -tól való függését teljesen a
számlálóban álló mátrixelem-négyzetek határozzák meg. Ezek között szerepelnek olyan mátrixelemek, melyek
-ből 0-ba és 0-ból
-be való átmenetnek felelnek meg; a ((88,1))-nek megfelelően mindkét eset azonos
-függést ad, így azt kapjuk, hogy az
term felhasadása

11.41. egyenlet - (88,2)

alakú; (nagyságrendileg) const
nagyságrendje.

, ahol

a szomszédos elektrontermek energiakülönbségének

Térjünk most át a nullától különböző spinű esetekre ( - és
-termek;
magasabb értékei gyakorlatilag
sohasem fordulnak elő). Ha a term a esethez tartozik, akkor a forgási szintek -kettőződésében nem érezteti
hatását a multiplett-felhasadás, a ((88,2)) képlet továbbra is érvényes.
Az esetben viszont a spin lényeges szerepet játszik. Ekkor ui. az elektrontermeket a
számon kívül az
kvantumszám is jellemzi. Ha
-t egyszerűen
-ra változtatjuk, akkor az
is megváltozik,
úgyhogy egészen más termet kapunk. Kölcsönösen elfajultak a
és a
állapotok. Az elfajulás
ebben az esetben nemcsak úgy szüntethető meg, hogy figyelembe vesszük a pálya-impulzusmomentum és a
molekula forgásának kölcsönhatását magasabb rendben, hanem a spin–pálya kölcsönhatás tekintetbevételével is.
Az a helyzet, hogy a teljes impulzusmomentumnak a molekula tengelyére vett
vetülete (rögzített magok
esetén) egzaktul megmarad, s ezt a megmaradási törvényt a spin–pálya kölcsönhatás nem sértheti meg; az
utóbbi csatolás azonban egyidejűleg megváltoztathatja
-t és -t (azaz adhat mátrixelemet a megfelelő
átmenetekre oly módon, hogy
változatlan maradjon). Ez az effektus magában vagy a pálya–forgás
kölcsönhatással együtt (melyben változik változása nélkül) -kettőződéshez vezethet.
Tekintsük először a
-termeket. A
-termre (
) a felhasadás a spin–pálya és a
pálya–forgás kölcsönhatás (első rendben való) egyidejű figyelembevételével adódik. Valóban, az első
kölcsönhatás létrehozza a
átmenetet, a második ezt követően a
állapotot átviszi a
állapotba, mely az eredetitől
és az
előjelében
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különbözik. A spin–pálya kölcsönhatás mátrixelemei függetlenek a
kvantumszámtól, a pálya–forgás
kölcsönhatás esetében pedig a függés ((88,1))-ből olvasható ki, melyben (a gyökjel alatt) a
és
kvantumszámokat
kifejezést kapjuk:

-vel és

-val kell helyettesíteni. Ilyen módon a

-term

-kettőződésére az alábbi

11.42. egyenlet - (88,3)

ahol const
gyakorlatilag

. A
.

term esetében felhasadás csak magasabb rendben jöhet létre, úgyhogy

Vizsgáljuk végül a
-termeket. A
-term (
) esetén a felhasadás a spin–pálya kölcsönhatás
második rendjének figyelembevételével adódik (a
átmeneteken keresztül). Ennek megfelelően ebben az esetben a -kettőződés -től független:

11.43. egyenlet - (88,4)

ahol const
képlet adódik,

.A
-termnél
, így a spin egyáltalán nem hat a felhasadásra, és ismét a ( (88,2))
helyett azonban szerepel:

11.44. egyenlet - (88,5)

A

-term esetében felhasadás ismét csak magasabb rendben jönne létre, ezértúgy vehetjük, hogy

.

A -kettőződés eredményeként kialakuló dublett egyik nívója mindig pozitív, a másik mindig negatív, mint ezt
már a 86. §-ban említettük. A molekula hullámfüggvényének vizsgálata lehetővé teszi, hogy megállapítsuk a
pozitív és negatív szintek sorrendjét. Itt csak a vizsgálatok 37 eredményének közlésére szorítkozunk. Ha egy
adott értékénél a pozitív szint a negatívnál lejjebb fekszik, akkor a
-es dublettben a sorrend fordított lesz,
s. í. t.; a szintek relatív elhelyezkedése a teljes impulzusmomentum egymást követő értékeinél megfordul (az
esethez tartozó termekről van szó; a
esetben ugyanez történik az egymást követő
értékekre).

11.1. Feladat
Határozzuk meg az

-term

-felhasadását.

Megoldás. A keresett effektus itt a perturbációszámítás negyedik rendjében lép fel. -tól való függését négy
((88,1)) mátrixelem szorzata határozza meg. Ezek a következő átmeneteknek felelnek meg:
. Ebből azt kapjuk, hogy

ahol const

.

12. 89. §. Egymástól nagy távolságban levő atomok
kölcsönhatása
Tekintsünk két atomot, melyek egymástól (méreteikhez képest) nagy távolságban helyezkednek el, és
határozzuk meg kölcsönhatási energiájukat. Más szóval, kiszámítandó az
elektronterm alakja nagy
37

Ez megtalálható WignerésWitmeridézett cikkében (l.: XI. fejezet 6. számú lábjegyzet).
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magtávolság mellett. Ezt a feladatot perturbációszámítás segítségével oldjuk meg. Perturbálatlan rendszernek a
két izolált atomot tekintjük, perturbáló operátornak pedig elektrosztatikus kölcsönhatásuk energiáját. Mint
ismeretes (l. II. 41., 42. §), két, egymástól nagy távolságra levő töltésrendszer elektrosztatikus energiáját
hatványai szerint sorbafejthetjük, a sor egymást követő tagjai rendre a rendszerek teljes töltései, dipólus-,
kvadrupólus- stb. momentumai kölcsönhatásának felelnek meg. A semleges atomok teljes töltése nulla. A sor itt
a dipólus-dipólus kölcsönhatással kezdődik (
kvadrupólus (és dipólus-oktupólus) tagok (

); ezt követik a dipólus-kvadrupólus (

) kvadrupólus-

) stb.

A perturbációszámítás első közelítésében az atomok keresett kölcsönhatási energiáját a perturbáló operátornak a
perturbálatlan rendszer állapotfüggvényeivel felírt diagonális mátrixelemei határozzák meg (ahol maguk az
állapotfüggvények a két atom hullámfüggvényeinek szorzatai). 38
-állapotban azonban a diagonális
mátrixelemek, azaz a dipólus-, kvadrupólus- stb. momentumok átlagértékei eltűnnek; ez közvetlenül következik
az atomok töltéseloszlásának gömbszimmetriájából. Ezért a perturbációszámítás első közelítésében a perturbáló
operátor
szerinti sorának minden egyes tagja nullát ad.39
Második közelítésben elegendő a perturbáló operátor dipólusrészét figyelembe venni, mint az
leglassabban csökkenő tagot:

növekedésével

11.45. egyenlet - (89,1)

(n az atomokat összekötő egyenes irányába mutató egységvektor). Minthogy a dipólusmomentum
nemdiagonális mátrixelemei általában nem tűnnek el, a perturbációszámítás második közelítésében nullától
különböző eredményt kapunk, mely -ben kvadratikus levén,
-nal arányos. A második közelítésnek a
legalacsonyabbhoz való járuléka, mint tudjuk (38. §), mindig negatív. Ennek megfelelően a normálállapotban
levő atomok kölcsönhatási energiáját az alábbi alakban kapjuk:40

11.46. egyenlet - (89,2)

ahol a számláló egy pozitív szám (F. London, 1928).
Így tehát két, -állapotban levő, egymástól nagy távolságban elhelyezkedő atom között a vonzóerő (
) fordítva arányos a távolság hetedik hatványával. Az atomok között nagy távolságban ható vonzóerőket van der
Waals-erőknekszokás nevezni. Ezek az erők azt eredményezik, hogy a stabil molekulát nem képező atomok
elektrontermjeinek potenciális energia görbéin is völgyek jelennek meg. Ezek a völgyek azonban igen sekélyek
(mélységük az eV tized-, sőt századrészével adható meg), és a stabil molekulák magtávolságánál néhányszor
nagyobb távolságra helyezkednek el.
Ha csak az egyik atom van -állapotban, a kölcsönhatási energiára ismét a ((89,2)) alatti eredményt kapjuk,
minthogy az első közelítés eltűnéséhez elegendő, hogy az egyik atom dipólus- stb. momentumai eltűnjenek.
A ((89,2)) számlálójában szereplő állandó ebben az esetben nem csak az atomok állapotától függ, hanem
kölcsönös beállásuktól, azaz a teljes impulzusmomentumnak az atomokat összekötő tengelyre való
vetületétől is.
Ha azonban mindkét atomnak nullától különböző pálya- és teljes impulzusmomentuma van, megváltozik a
helyzet. Ami a dipólusmomentumot illeti, átlagértéke az atom minden állapotában nulla (75. §).
A kvadrupólusmomentum átlagértéke már (az
állapotokban) nem tűnik el. Így tehát a
A távolsággal exponenciálisan lecsengő kicserélődési effektusoktól eltekintünk (vö. 62. § 1. és a 81. § feladatával).
Ez természetesen nem jelenti, hogy az atomok kölcsönhatási energiájának átlagértéke azonosan nulla. Az energia a távolsággal
exponenciálisan csökken, azaz
minden véges hatványánál gyorsabban, és ezzel kapcsolatos a sorfejtés valamennyi tagjának eltűnése.
Szigorúan véve a kölcsönhatási operátornak multipólusmomentumok szerinti kifejtése eleve feltételezi, hogy az atomok töltései egymástól
igen nagy távolságban vannak. Ezzel együtt, a kvantummechanikában számított elektronsűrűség véges (bár exponenciálisan lecsengő)
értéket vesz fel nagy távolságokban is.
40
Példaként megadjuk ezen állandó értékét (atomi egységekben) bizonyos anyagok két atomja között fennálló kölcsönhatás esetén.
Hidrogén: 6,5, hélium: 1,5, argon: 68, kripton: 130.
38
39
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kölcsönhatás kvadrupólus–kvadrupólus része már az első közelítésben is nullától különböző eredményre vezet,
és azt kapjuk, hogy az atomok kölcsönhatásának energiája nem a távolság hatodik, hanem ötödik hatványának
reciprokával arányos:

11.47. egyenlet - (89,3)

Az itt szereplőállandó mind pozitív, mind negatív értékeket felvehet, azaz taszítás és vonzás egyaránt felléphet.
Mint az előző esetben is, ez az állandó nemcsak az atomok állapotától függ, hanem az általuk alkotott
rendszerállapotától is.
Külön esetet jelent különböző állapotban levő két azonos atom kölcsönhatása. A perturbálatlan rendszer (a két
különálló atom) az atomok állapotainak felcserélhetőségével kapcsolatos elfajulást mutat. Ennek megfelelően az
első közelítésből adódó járulékot olyan szekuláris egyenlet határozza meg, amelyben a perturbáció diagonális
mátrixelemein kívül nemdiagonálisak is felléphetnek. Ha az atomok állapotai különböző paritásúak, és
impulzusmomentumuk különbsége
vagy 0, de nem mindkét
nulla (ugyanezt -re is megköveteljük),
akkor az említett állapotok közötti átmenet dipólusmomentumának nemdiagonális mátrixelemei általában
nullától különbözőek. Az első közelítést ezért már a perturbáló operátor dipólustagjából megkapjuk. Az atomok
kölcsönhatási energiája ennek megfelelően

-nel lesz arányos:

11.48. egyenlet - (89,4)

az állandó egyaránt lehet pozitív és negatív.
Általában azonban bennünket az atomoknak az impulzusmomentum minden lehetséges irányára átlagolt
kölcsönhatása érdekel (ez a helyzet például az atomok kölcsönhatásában gázokban). Ilyen átlagolásnál minden
multipólusmomentum átlagértéke nullának adódik, és ezzel együtt eltűnik minden lineáris (azaz a perturbációszámítás első rendjében fellépő) effektus. Ennek megfelelően az egymástól nagy távolságban levő atomok
között ható átlagolt erőt minden esetben a ((89,2)) törvény szolgáltatja.41
Foglalkozzunk még azzal a kérdéssel, hogy milyen a semleges atomnak ionnal való kölcsönhatása.
A perturbációszámítás első közelítésében ezt a kölcsönhatást a ((76,8)) operátor átlagértéke adja, mely egy
kvadrupólus energiája az ion Coulomb-terében. Mivel ez utóbbi potenciálja
, az atom és az ion
kölcsönhatásának energiája
-nel arányos. Ez az effektus azonban csak akkor lép fel, ha az atom átlagos
kvadrupólusmomentuma nem nulla. De még ebben az esetben is eltűnik az atom impulzusmomentumának
lehetséges irányaira való átlagolás során.
Az

hatványai szerinti sor következő tagja, mely mindig különbözik nullától, a ((76,1)) dipólusoperátor által

a perturbációszámítás második rendjében leírt kölcsönhatás. Minthogy az ion terének térerőssége
kölcsönhatás energiája
fejezhető ki:

, és az atom (

-állapotbeli)

, a

polarizálhatóságával a következőképpen

11.49. egyenlet - (89,5)

A nemrelativisztikus elméletben levezetett törvény csak addig érvényes, míg az elektromágneses kölcsönhatás retardálásával kapcsolatos
effektusok elhanyagolhatók. Ez akkor tehető meg, ha az atomok közötti távolság kicsi a
mennyiséghez képest, ahol
az atom
alap- és gerjesztett állapota közötti átmenet frekvenciája. Az atomok kölcsönhatását a retardálás figyelembevételével a IV. kötet 85. §-ában
tanulmányozzuk.
41
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Ha az atom alapállapotban van, ez az energia (mint az alapállapotbeli energiához adódó minden járulék) negatív,
vagyis az atom és ion között vonzóerő hat.42

12.1. Feladat
Két azonos
-állapotban levő atom esetén írjuk fel a van der Waals-erő kifejezését dipólusmomentumuk
mátrixelemeinek felhasználásával.
Megoldás. A keresett kifejezés a perturbációszámítás tárgyalása során felírt ((38,10)) általános képletből adódik
a ((89,1)) operátor használatával. Minthogy az atomok sűrűségeloszlása
-állapotban izotróp, nyilvánvaló,
hogy az összes közbenső állapotra való összegezésnél a
és
vektor három komponensének mátrixelemnégyzete azonos járulékot ad, a különböző komponensek szorzatát tartalmazó tagok pedig eltűnnek.
Eredményül

adódik, ahol
a perturbálatlan atom energiája gerjesztett, ill. alapállapotban. Minthogy feltételezésünk
szerint az alapállapotban
, a
mátrixelemek csak akkor különböznek nullától, ha
állapotba való átmenetről van szó. A ((29,7)) képletek segítségével
-et a következő alakba írhatjuk:

ahol az energiaszintek és a redukált mátrixelemek indexében a második szám
az adott nívót meghatározó többi kvantumszám összessége.

értékét adja meg, az első pedig

13. 90. §. A predisszociáció
A kétatomos molekulák jelen fejezetben előadott elméletének az az alapfeltevése, hogy a molekulák
hullámfüggvénye szétesik (a magok távolságát paraméterként tartalmazó) elektron-hullámfüggvények és a
magok mozgását leíró hullámfüggvények szorzatára. Az ilyen feltételezés ekvivalens azzal, hogy a molekula
Hamilton-operátorában elhanyagoljuk az atommag és az elektronok mozgásának egymásra hatásából származó
kis tagokat.

Ugyanilyen vonzás érvényesül egymástól nagy távolságban levő atom és elektron között. Ez az oka annak, hogy az atomok negatív ionokat
alkothatnak, egy további elektron felvételével (melynek kötési energiája eV nagyságrendű). Nem minden atom rendelkezik azonban ezzel a
42

tulajdonsággal. Az a helyzet, hogy a nagy távolságban
-nel (vagy
nívók száma minden esetre véges, speciális esetekben pedig nulla is lehet.

-nal) eltűnő terekben (az elektron kötött állapotainak megfelelő)
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30. ábra.
E tagok perturbatív figyelembevétele különböző elektronállapotok közötti átmenetek megjelenéséhez vezet.
Fizikailag rendkívül fontos az olyan állapotok közötti átmenet, melyek közül legalább az egyik a folytonos
spektrumban van.
A 30. ábrán felüntettük két elektronterm potenciális energiáját (pontosabban, a molekulák adott
forgásállapotában ható
effektív potenciált). Az
energia (az alsó pontozott vonal) a 2 elektronállapotban
levő stabil molekula valamilyen rezgési nívójának energiája. Az 1 állapotban ez az energia a folytonos
spektrumba esik. Más szóval a 2 állapotból az 1 állapotba való átmenet során a molekula magától elbomlik; ezt
a jelenséget predisszociációnaknevezzük.43 A predisszociáció következtében a 2 görbének megfelelő diszkrét
spektrumbeli állapot a valóságban véges élettartamú. Ez azt jelenti, hogy a diszkrét energiaszint „elkenődik”,
azaz valamilyen szélességre tesz szert (l. a 44. § végét).
Ha a teljes
energia mindkét állapotban a disszociációs határ felett fekszik (a felső pontozott vonal a
30. ábrán), akkor az egyik állapotból a másikba való átmenet ún. másodfajú ütközésnek felel meg. Így az 1 2
átmenet két atom olyan ütközését jelenti, amelynek eredményeként az atomok gerjesztett állapotba kerülnek, és
kinetikus energiájuk csökken [az
esetben az 1 görbe a 2 görbe alatt halad; az
különbség az atomok gerjesztési energiája].
Az atommagok nagy tömege miatt mozgásuk kváziklasszikusnak tekinthető. Ezért az említett átmenet
valószínűségének kiszámítása az 52. §-ban tárgyalt feladatok kategóriájába tartozik. Az ott előadott általános
megfontolások alapján azt mondhatjuk, hogy az átmenet valószínűsége szempontjából az a pont játszik

43

Az 1 görbének egyáltalán nincs minimuma, ha az az atomok közötti tiszta taszításnak felel meg.
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meghatározó szerepet, amelyben az átmenet klasszikusan bekövetkezhetne.44 Minthogy a két atomból álló
rendszer (molekula) teljes energiája az adott átmenet során megmarad, az átmenet klasszikusan akkor
következik be, ha az effektív potenciális energiák egyenlők:
. A molekula teljes
impulzusmomentumának megmaradása következtében a centrifugális energiák a két állapotban azonosak,
vagyis a felírt feltétel a következő egyenlőségre vezet:

11.50. egyenlet - (90,1)

mely az impulzusmomentumot egyáltalán nem tartalmazza.
Ha a ((90,1)) egyenletnek nincs valós gyöke a klasszikusan elérhető tartományban (ahol
), akkor
az átmenet valószínűsége, az 52. §-ban mondottaknak megfelelően, exponenciálisan kicsi.45 Az átmenetek csak
akkor következnek be számottevő valószínűséggel, ha a potenciális energia görbéi a klasszikusan elérhető
tartományban metszik egymást (mint ez a 30. ábrán látható). Ilyen esetben az ( (52,1)) képletben szereplő kitevő
eltűnik (úgyhogy ez a képlet természetesen nem alkalmazható), és az átmenet valószínűségét nem exponenciális
kifejezés szolgáltatja (levezetését l. alább). A ((90,1)) feltételnek ekkor szemléletes jelentése van: azonos
potenciális (és teljes) energia mellett az impulzusok is azonosak. Ezért ((90,1)) helyett írhatjuk, hogy

11.51. egyenlet - (90,2)

ahol
a magok relatív sugárirányú mozgása, az 1 és 2 indexek pedig az egyes elektronállapotokra
vonatkoznak. Mondhatjuk tehát, hogy az átmenet pillanatában a magok kölcsönös távolsága és impulzusa
változatlan marad (az ún.Frank–Condon-elv). Fizikailag ez azzal kapcsolatos, hogy az elektronsebességek
nagyok a magok sebességéhez képest, és az „elektronátmenet alatt” a magoknak nincs idejük helyzetük és
impulzusuk megváltoztatására.
Nem nehéz megadni a vizsgált átmenetek kiválasztási szabályait. Mindenekelőtt fennáll két nyilvánvaló,
pontosan teljesülő szabály: az átmenet során meg kell maradnia a teljes impulzusmomentum és a term
(pozitív vagy negatív, l. 86. §) előjelének. Ez közvetlenül következik abból, hogy a teljes impulzusmomentum
megmaradása és a hullámfüggvény tükrözéssel szemben mutatott jellegének megmaradása egzakt törvény
bármely (zárt) részecskrendszerre.
Nagy pontossággal teljesül továbbá az a törvény, mely megtiltja (azonos atomokból álló molekulák esetén) a
különböző paritású állapotok közötti átmenetet. Valóban, az állapot paritását egyértelműen meghatározza az
atommag spinje és a term előjele. A term előjelének megmaradása azonban pontos törvény, a magspin pedig
nagy valószínűséggel megmarad az elektronokkal való kölcsönhatásának gyengesége miatt.
Az a követelmény, hogy a termek potenciális energia görbéinek legyen közös pontja, azt jelenti, hogy a
termeknek különböző szimmetriájúaknak kell lenniük (l. 79. §). Tekintsük a perturbációszámítás első rendjében
megjelenő átmeneteket (a magasabb rendekben megvalósuló átmenetek valószínűsége viszonylag kicsi).
Előzetesen megjegyezzük, hogy a Hamilton-operátornak a vizsgált átmeneteket előidéző tagjai éppen azok,
amelyek a
–kettőződésértis felelősek. Közöttük vannak mindenekelőtt a spin–pálya kölcsönhatásnak
megfelelő tagok. Ezek két axiális vektor szorzataként írhatók fel, melyek közül az egyik spin jellegű (azaz az
elektronok spinoperátoraiból épül fel), a másik koordinátaoperátorokat tartalmaz (hangsúlyozzuk azonban, hogy
ezek a vektorok semmiképpen sem azonosak egyszerűen az és vektorokkal). Ennek megfelelően nullától
különböző mátrixelemük van olyan átmenetek esetén, melyekben
és változása 0,
.
Abban az esetben, ha
(és
), a mátrixelem eltűnik, minthogy ekkor az átmenet során a
term szimmetriája nem változna. Két -term közötti átmenet akkor lehetséges, ha az egyik
- a másik pedig
-term (axiális vektor csak
és
közötti átmenet esetén ad nullától különböző mátrixelemet, l. 87. §).

Vagy az
pont, amelyben a potenciális energia végtelenné válik.
Különleges helyzet alakul ki abban az esetben, ha a szereplő molekulatermet két különböző atomállapot-pár valósíthatja meg (l. a 85. §
végét). Ekkor a potenciális energia görbéje növekvő távolságok esetén mintegy két ágra szakad. Ilyenkor az átmenet valószínűsége
lényegesen megnő; ilyen esetre példát a következő cikkben találunk: A. I. Voronyin, E. E. Nyikityin, Optyka i szpektroszkopija, 25, 803
(1968).
44
45
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A Hamilton-operátorban a molekula forgása és a pálya-impulzusmomentum közötti kölcsönhatásnak megfelelő
tag

. Mátrixeleme a

mátrixelemei csak az
elektronállapotban).

, spinváltozás nélküli átmenetekre különbözik nullától (
vektor

komponensének, azaz

-nak vannak;

azonban diagonális az

A vizsgált tagok mellett még egy perturbáció fellép azzal kapcsolatban, hogy a magok kinetikus energia
operátora (mely a magkoordináták szerinti deriválásokat tartalmaz) nemcsak a magok hullámfüggvényére hat,
hanem az elektronfüggvényekre is, melyek függenek az paramétertől.
A Hamilton-operátorban ennek megfelelő tagok ugyanolyan szimmetriájúak, mint a perturbálatlan Hamiltonoperátor. Ennek megfelelően ez a perturbáció csak azonos szimmetriájú elektrontermek között létesíthet
átmeneteket, minthogy azonban ezek a termek nem metszik egymást, az átmenet valószínűsége elenyésző.
Most rátérünk az átmeneti valószínűség kiszámítására. Másodfajú ütközéseket vizsgálunk. A ((43,1))
összefüggésnek megfelelően a keresett valószínűséget az alábbi kifejezés határozza meg:

11.52. egyenlet - (90,3)

ahol
(
az atommagok radiális mozgásának hullámfüggvénye),
pedig a perturbáló
energia [a ((43,1))-ben szereplő mennyiség helyébe az energiát írjuk, és
szerint integrálunk]. A
végállapotbeli hullámfüggvényt energia deltafüggvényre kell normálni. Az ilyen módon normált ((47,5)) alatti
kváziklasszikus függvény az alábbi alakot ölti:

11.53. egyenlet - (90,4)

(a normálási állandót a 21. § végén mondottak szerint határozzuk meg). A kezdetiállapotfüggvényt így írjuk:

11.54. egyenlet - (90,5)

Ez az állóhullám két haladó hullámra esik szét. A ((90,5)) egyenlet normálása olyan, hogy mindkét hullám
áramsűrűsége egységnyi legyen; és
a magok sugárirányú relatív mozgásának sebessége. E függvények
((90,3))-ba való helyettesítésével megkapjuk a dimenziótlan átmeneti valószínűséget. Ezt a mennyiséget úgy
tekinthetjük, mint a magoknak az
ponton (a nívók metszésének helyén) való kétszeri áthaladásából
adódóátmeneti valószínűséget; ez azért van így, mert a ((90,5)) hullámfüggvény bizonyosértelemben az
ponton való kétszeri áthaladásnak felel meg, ui. beesőés kifutó hullámokat egyaránt tartalmaz.
-nek a ((90,4))–((90,5)) hullámfüggvényekkel képzett mátrixeleme az integrál alatt cosinusok szorzatát
tartalmazza, mely az argumentumok összegének és különbségének cosinusaival írható fel. A termek
metszéspontját jelentő
pont körüli integráláskor csak a második cosinus lényeges, úgyhogy
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Az integrál a metszésponttól távolodva gyorsan konvergál. Ezért a cosinus argumentumát
szerint
sorbafejthetjük, és a
szerinti,
-től
-ig terjedő integrált elvégezhetjük (a cosinus lassan változó
szorzóját
pontbeli értékével helyettesítjük). Figyelembe véve, hogy a metszéspontban
,

ahol

az integrálok különbsége az

pontban. Az impulzus deriváltját kifejezhetjük az

erő segítségével; differenciálva a
kapjuk, hogy

egyenlőséget (

a magok redukált tömege), azt

Ily módon

(

a

és

sebességek közös értéke a metszéspontban).

Az integrálást az ismert

képlet segítségével elvégezzük, és azt kapjuk, hogy

11.55. egyenlet - (90,6)

Az
mennyiség nagy, és az
energia változásával gyorsan változik. Ezért kis energiaintervallumra
átlagolva a cosinus négyzetet közepes értékével helyettesíthetjük. Eredményünk:

11.56. egyenlet - (90,7)

(L. Landau, 1932). A jobb oldalon állóösszes mennyiség a potenciális energia görbék metszéspontjában veendő.
A predisszociációra való alkalmazásnál elsősorban a molekula elbomlásának egységnyi időre vett valószínűsége
érdekes számunkra. A magok rezgéseik során
-szer haladnak át az
ponton egységnyi idő alatt (
a rezgés sajátfrekvenciája). Ennek megfelelően a predisszociáció keresett valószínűségét úgy kapjuk, hogy
-t (a bomlás valószínűségét kétszeri áthaladásnál) megszorozzuk
-vel:

11.57. egyenlet - (90,8)
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31. ábra.
Az elvégzett számítással kapcsolatban a következő megjegyzést kell tennünk. Termek metszéspontjáról
beszélve mindig az elektronoknak a molekulában való mozgását leíró „perturbálatlan”
Hamilton-operátor
sajátértékeire gondolunk, melyben az adott átmenetet előidéző
tagokat nem vesszük figyelembe. Ha ezeket a
tagokat figyelembe vesszük a Hamilton-operátorban, a termek metszése lehetetlenné válik, a görbék kissé
szétválnak (mint ezt a 31. ábra is mutatja). Ez a 79. §-ban kapott eredményekből következik, melyeket
némiképp más szempontból elemeztünk.
Legyen

és

a

operátor két sajátértéke (melyben

paraméterként szerepel). Az

és

görbék
metszéspontjához közel a perturbált
operátor sajátértékeinek meghatározása
céljából a 79. §-ban ismertetett módszert kell alkalmazni, melynek eredményeként az

összefüggést kapjuk, ahol az összes mennyiség függ -től; az
függvény (a képlet felső előjele) a 31. ábra
felső (1’2) folytonos görbéjének felel meg,
pedig a (2’1) alsó görbének. A
és
mátrixelemeket
beolvaszthatjuk az
és
függvényekbe; a
mátrixelemet egyszerűen
-rel jelöljük. Ekkor a fenti
képlet az
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11.58. egyenlet - (90,9)

alakban írható. A két nívó különbsége ekkor

11.59. egyenlet - (90,10)

Ha tehát a két állapot között van átmenet (
), akkor a nívók nem metszik egymást. A görbék közötti
minimális távolság az
pontban valósul meg, ahol
:

11.60. egyenlet - (90,11)

E pont közelében az

ahol

, különbséget a

különbség szerint sorbafejthetjük, amivel

. Ekkor

11.61. egyenlet - (90,12)

A mindössze két állapot figyelembevételével számított ((90,11)) és ((90,12)) képletek csak akkor érvényesek, ha
kicsi a többi termtől való távolsághoz képest. Az átmeneti valószínűségre vonatkozó ((90,7)) képlet
fennállásához viszont az alább adott, általában szigorúbb ((90,19)) feltétel teljesülése szükséges. Ha ez a feltétel
nem teljesül, akkor jogos ugyan két termre szorítkozni, de az átmeneti valószínűség kiszámítására a közönséges
perturbációszámítás nem alkalmazható. Ebben az esetben általánosabb megfontolások szükségesek.
Ha a metszéspont környezetére korlátozzuk vizsgálatainkat, és a magok mozgását kváziklasszikusnak tekintjük,
akkor a rendszer Hamilton-operátorában a mag sebességének operátorát egy állandó számmal való szorzással
helyettesíthetjük, az
koordinátát pedig a
egyenlet által meghatározott
időfüggvénnyel. Ezután az átmeneti valószínűség meghatározására vonatkozó feladat visszavezethető az
elektron-hullámfüggvényekre vonatkozó olyan hullámegyenlet megoldására, melynek Hamilton-operátora
explicit módon függ az időtől:

11.62. egyenlet - (90,13)

Legyen

és

az

és

görbéknek megfelelő elektronállapot hullámfüggvénye; ezek a

-t paraméterként tartalmazó egyenletek megoldásai. A ((90,13)) egyenlet megoldását pedig

11.63. egyenlet - (90,14)

alakban keressük.
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Az egyenletet az
valószínűségét, hogy az

határfeltétellel megoldva,
adja annak a
ponton való áthaladáskor a molekula
állapotba kerüljön, azaz átmenjen az

görbéről a
görbére. Ugyanígy
annak a valószínűsége, hogy a molekula az
görbén maradjon. Az görbéről a -re való átmenet az
ponton való kétszeri áthaladás esetén (a magok
közeledése, majd távolodása során) kétféleképpen valósulhat meg: vagy az
úton (közeledéskor
végbemegy az 1 1’ átmenet, a távolodás során a molekula az 1’2 görbén marad), vagy az
úton
(1 2’ közeledéskor, és 2’ 2 távolodáskor). Ennek megfelelően a keresett valószínűség

11.64. egyenlet - (90,15)

(itt figyelembe vettük, hogy az átmeneti valószínűség az
irányától).
A

ponton valóáthaladásnál független a mozgás

érték az 53. §-ban leírt módon meghatározható a ((90,13)) egyenlet közvetlen felhasználása nélkül.46

Ehhez megjegyezzük, hogy az

és

görbék a

11.65. egyenlet - (90,16)

komplex pontokban metszik egymást. Ha
együttható„időben kváziklasszikus” alakú:

nagy abszolút értékű negatív szám, a((90,14))-ben szereplő

Menjünk most át a komplex sík bal oldali valós féltengelyéről a jobb oldalira egy olyan kontúron, melyen a
„kváziklasszikusság” feltétele mindenütt teljesül; minthogy
, az átmenetet a felső félsíkon kell
végrehajtani, a

pont megkerülésével (vö. 53. §). A megkerülés után az

ahol
helyébe a valós tengely bármelyik pontját beírhatjuk, mondjuk
megfelelően

függvény átmegy

-be:

. A ((90,12)) képletnek

11.66. egyenlet - (90,17)

és a szükséges integrál (

helyettesítéssel):

Az átmeneti valószínűségre végül a következő kifejezést kapjuk:
Az 53. §-ban a folyamatot teljesen adiabatikusnak tételeztük fel, ezért valószínűsége exponenciálisan kicsinek adódott. A jelen esetben ez a
feltétel megsérülhet a magoknak az
pont közvetlen közelében való elhaladása során (ha sebességük nem elég kicsi). Az 52., 53. §-ban
ismertetett levezetésből azonban nyilvánvaló, hogy magához a módszer alkalmazhatóságához csak az szükséges, hogy a folyamat nagy
esetén adiabatikus legyen, és hogy elegendő legyen két nívóra szorítkozni.
46
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11.67. egyenlet - (90,18)

(C. Zener, 1932). Látjuk, hogy az átmeneti valószínűség mindkét határesetben kicsi. Ha
(adiabatikus eset),
exponenciálisan lecseng, míg

11.68. egyenlet - (90,19)

mellett a ((90,18)) képlet átmegy ((90,7))-be. ((90,17))-ből látható, hogy
a mag„elhaladási
ideje” a metszéspont mellett; a megfelelő frekvencia
. Így a két említett határeset megvalósulását
és a feladat jellemző
energiájának viszonya szabja meg.
Végül vizsgáljuk meg a kétatomos molekulák spektrumában jelentkező, a predisszociációval rokon ún.
perturbációs jelenségeket. Ha két egymást metsző elektrontermnek megfelelő diszkrét molekulanívó,
és
,
egymáshoz közel fekszik, akkor a két elektronállapot közötti átmenet lehetősége a nívók eltolódásához vezet.
A perturbációszámítás általános ( (79,4)) képletének megfelelően az eltolódott szintekre a következő kifejezést
kapjuk:

11.69. egyenlet - (90,20)

ahol
a perturbáló potenciál mátrixeleme az 1és 2 molekulaállapotok között (a
és
mátrixelemeket természetesen
-be, ill.
-be olvasztottuk be). Ebből az összefüggésből láthatjuk, hogy
mindkét nívó elmozdul, egymással ellentétes irányban (a magasabban fekvő szint emelkedik, az alacsonyabban
fekvő süllyed). Eltávolodásuk annál jelentősebb, minél kisebb az
különbség.
A
mátrixelem pontosan úgy számítható ki, mint ezt fentebb, a másodfajú ütközések valószínűségének
meghatározásánál láttuk. A különbség mindössze abban áll, hogy a
és
hullámfüggvények a
diszkrét spektrumú tartományba tartoznak, így normájuk 1. A ((48,3)) képletnek megfelelően:

és hasonló kifejezés adódik
vizsgált
függ össze:

-ra. A ((90,3))–((90,5)) képletekkel való összehasonlítás mutatja, hogy a most

mátrixelem a metszésponton való kétszeri áthaladás

valószínűségével a következőképpen

11.70. egyenlet - (90,21)

13.1. Feladatok
1. Határozzuk meg másodfajú ütközés teljes hatáskeresztmetszetét az ütköző atomok
kinetikus energiájának
függvényében a spin–pálya kölcsönhatással kapcsolatos átmenetek esetében (L. D. Landau, 1932).
Megoldás. A magok mozgásának kváziklasszikus voltából kiindulva bevezethetjük a „ütközési távolság”-ot
(az a távolság, melyre az atommagok kölcsönhatás hiányában elhaladnának egymás mellett), és a
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hatáskeresztmetszetet úgy határozhatjuk meg, mint a
„ütközési terület” és az egy ütközésnél való
átmenet
valószínűségének szorzatát (vö. I. 18. §). A teljes hatáskeresztmetszetet
szerinti integrálással
kapjuk.
Spin–pálya kölcsönhatás esetén
mátrixeleme független az ütköző atomok
Írjuk a sebességet a görbék metszésének
helyén a következő alakba:

impulzusmomentumától.

Itt
az
és
függvényeknek a metszéspontban felvett közös értéke,
az atomok redukált tömege, az
impulzusmomentum
(
az atomok relatív sebessége a végtelenben). Az energiaskála
kezdőpontját úgy választjuk, hogy a kezdeti állapotban a végtelenben az atomok kölcsönhatási energiája nulla
legyen, akkor

A

. Behelyettesítve ((90,7))-be, azt kapjuk, hogy

szerinti integrálást 0-tól addig az értékig kell kiterjeszteni, ahol

eltűnik. Eredményünk:

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot a molekula forgása és a pálya-impulzusmomentum kölcsönhatásával
kapcsolatos átmenetek esetében (L. D. Landau, 1932.)
Megoldás. A
potenciál mátrixeleme most
alakú, ahol
az elektron pályaimpulzusmomentumának mátrixeleme. Ugyanolyan módon, mint az 1. feladatban, az adódik, hogy

3. Határozzuk meg az átmenet valószínűségét a potenciális energiának a metszéspontban felvett
közel eső
energiák esetén.

értékéhez

Megoldás.
kis értékei esetén a ((90,7)) képlet nem alkalmazható, minthogy a magok sebességét a
metszéspont közelében nem tekinthetjük állandónak, és nem hozhatjuk ki az integrál jele elé, mint ezt a ((90,7))
képlet levezetése során tettük.
A metszéspont közelében az

és

görbéket helyettesítsük az

egyenesekkel. A
ég
hullámfüggvények ebben a tartományban megegyeznek a homogén térben
való egydimenziós mozgás (24. §) hullámfüggvényével. A számítást célszerű impulzusreprezentációban felírt
hullámfüggvények segítségével elvégezni. Az energia -függvényére normált hullámfüggvény a következő (l. a
24. § feladatát):

ha pedig a beeső és visszavert hullám áramsűrűségét akarjuk egyre normálni, szorozni kell
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Az integrálás során a
perturbáló energia (mátrixeleme) az integrál jele elé kihozható, és a metszéspontbeli
értékével helyettesíthető:

Eredményünk:

ahol
az Airy-függvény (l. a Matematikai kiegészítés b. §-át). Nagy
átmegy ((90,7))-be.

értékek mellett ez a képlet

4. Határozzuk meg a töltéscsere valószínűségét hidrogénatomnak hidrogénionnal (protonnal) való távoli, lassú
(a relatív sebesség
) ütközése során (O. B. Firszov, 1951).47
Megoldás. A
rendszert hidrogénmolekula-ionnak tekintjük (l. a 81. § feladatát). A töltéscsere abban
áll, hogy az első mag körül lokalizált
hullámfüggvénnyel leírt állapotból az elektron átmegy a második mag
körül lokalizált
állapotba. Ezek az állapotok még rögzített magok esetén sem stacionáriusak; a stacionárius
állapotok:

Energiájuk a magok távolságának függvényében
. Amikor a magok adott lassú mozgást végeznek
(melyet klasszikusnak tekintünk), ezek az energiák az idő lassan változó függvényei, és a hullámfüggvények
időfüggését az „időben kváziklasszikus”

szorzó írja le (vö. 53. §). A két állapot

A

határesetben ez a függvény

valószínűsége

Nagy

-ben

-gyel megegyező szuperpozícíója:

lineáris kombinációként írható fel, és a töltéscsere

. Egyszerű számolással kapjuk, hogy

ütközési paraméterrel jellemzett ütközésnél (ha a magok

sebessége elég kicsi) úgy vehetjük, hogy a

magok egyenes mentén mozognak, vagyis
összefüggést írhatunk. Az
pedig
mellett a 81. § feladatában kapott ((81.1.4)) képlet adja meg. Ekkor

47

Ebben a feladatban atomi egységeket használunk.
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különbséget

XI. FEJEZET KÉTATOMOS
MOLEKULÁK

Ha
, az integrálban az alsó határ közelébe eső
kapjuk, hogy

értékek jelentősek; az
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helyettesítéssel azt

12. fejezet - XII. FEJEZET A
SZIMMETRIÁK ELMÉLETE
1. 91. §. Szimmetriatranszformációk
A sokatomos molekulák termjeinek osztályozása, mint kétatomos molekulák esetében is, lényegesen összefügg
a molekula szimmetriáival. Ezért vizsgálatainkat a molekulák lehetséges szimmetriatípusainak
tanulmányozásával kezdjük.
Egy test szimmetriáját azok a helyváltoztatások határozzák meg, melyek a testet önmagába viszik át; ezeket a
helyzetváltoztatásokat szimmetriatranszforrnációknaknevezzük. Minden lehetséges szimmetriatranszformációt
három alapvető transzformációtípus elemeinek kombinációjaként állíthatunk elő. E három lényegesen
különböző típus a következő: a test meghatározott szögű elforgatásavalamilyen tengely körül, valamilyen síkra
való tükrözésés a testnek valamilyen távolságra való párhuzamos eltolása. A harmadik típus nyilvánvalóan csak
végtelen kiterjedésű test esetén (kristályrács) jöhet számításba. Véges méretű test (például molekula) csak
elforgatással és tükrözéssel szemben lehet szimmetrikus.
Ha a test valamilyen tengely körüli
szögű elforgatás esetén önmagával fedésbe kerül, akkor ezt a tengelyt
n-edrendű szimmetriatengelyneknevezzük. Az szám tetszőleges egész értéket felvehet:
a
szögű forgatásnak (vagy ami ugyanaz, 0 szögű forgatásnak) felel meg, vagyis azonos transzformáció. Az
adott tengely körüli
szögű elforgatást szimbolikusan
-nel jelöljük. Ezt az operációt 2-szer, 3-szor,
megismételve
szögű elforgatásokat kapunk, melyek szintén fedésbe hozzák a testet
önmagával; ezeket az elforgatásokat rendre a
többszöröse -nek, akkor

szimbólummal jelölhetjük. Nyilvánvaló, hogy ha

12.1. egyenlet - (91,1)

Például, ha
-szer hajtjuk végre a forgatást, visszajutunk a kiinduló
transzformációthajtunk végre. Az utóbbit -vel szokásos jelölni, azazírhatjuk, hogy

helyzetbe,

azazazonos

12.2. egyenlet - (91,2)

Ha a test valamilyen síkra való tükrözés során önmagába megy át, akkor ezt a síkot szimmetriasíknaknevezzük.
A síkra való tükrözés operációját -val jelöljük. Nyilvánvaló, hogy egy síkra való kétszeri tükrözés azonos
transzformáció:

12.3. egyenlet - (91,3)
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32. ábra.
A két transzformáció – forgatás és tükrözés – egyidejű alkalmazása ún. tükrözéses forgástengelythatároz meg.
Egy test -edrendű tükrözéses forgástengellyel rendelkezik, ha a tengely körüli
szögű elforgatás és a
tengelyre merőleges síkra való tükrözés során önmagával fedésbe kerül (32. ábra). Könnyű belátni, hogy ez csak
akkor új szimmetriaforma, ha
páros szám. Valóban, ha
páratlan szám, akkor a tükrözéses
forgástranszformáció -szeres ismétlése a tengelyre merőleges síkra való tükrözéssel egyenértékű (minthogy a
forgás szöge
-vel egyenlő, és a síkra való páratlan számú tükrözés egyszerű tükrözésnek felel meg). Ezt a
transzformációt még -szer megismételve, arra az eredményre jutunk, hogy a tükrözéses forgástengely egy edrendű szimmetriatengellyel és egy tőle független, rá merőleges szimmetriasíkkal egyenértékű. Ha viszont
páros szám, akkor a tükrözéses forgástranszformáció -szeres alkalmazása a testet eredeti állapotába viszi.
A tükrözéses forgástranszformációt
-nel jelöljük. Az adott tengelyre merőleges síkra való tükrözést
jelölve, definíciószerűen írhatjuk, hogy

-val

12.4. egyenlet - (91,4)

(

és

operációk elvégzésének sorrendje nem érinti a végeredményt).

Fontos speciális eset a másodrendű tükrözéses forgástengely. Könnyen beláthatjuk, hogy egy
szögű
elforgatás és a forgástengelyre merőleges síkra való tükrözés középpontos tükrözésnek(inverzió) felel meg. Ez a
transzformáció a test egy
pontját átviszi a forgástengely és a tükrözési sík metszéspontja által meghatározott
pontot -vel összekötő egyenes meghosszabbításán elhelyezkedő
pontba, amelynek -tól mért
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távolsága
-val egyenlő. Az ilyen transzformációval szemben szimmetrikus testről azt mondjuk, hogy
szimmetria-középpontja van. A középpontos tükrözés operációját -vel jelöljük:

12.5. egyenlet - (91,5)

Nyilvánvaló továbbá, hogy
, más szóval, a másodrendű tengely, a rá merőleges
szimmetriasík és az ezek metszéspontjában levő szimmetriaközpont nem függetlenek egymástól, az említett
elemek közül bármely kettő létezéséből a harmadik léte automatikusan következik.
Az alábbiakban megemlítjük a forgatások és a tükrözések néhány, tisztán geometriai sajátságát, amelyeket a
testek szimmetriáinak tanulmányozásakor hasznos figyelembe venni.
Az egymást valamilyen pontban metsző tengelyek körüli forgatások szorzata egy harmadik, ugyanazon a ponton
átmenő tengely körüli forgatás. Két egymást metsző síkra való tükrözés szorzata forgatással egyenértékű; e
forgatás tengelye nyilvánvalóan egybeesik a síkok metszésvonalával, szöge pedig, mint erről egyszerű
geometriai megfontolások útján meggyőződhetünk, a síkok által bezárt szög kétszeresével egyenlő. Ha a tengely
körüli szögű forgatást
-vel jelöljük, a tengelyen átmenő két síkra való tükrözést pedig
vel,1 akkor a fenti állítás így írható:

-vel és

-

12.6. egyenlet - (91,6)

ahol

a síkok által bezárt szög. Meg kell jegyezni, hogy a tükrözések sorrendje nem közömbös: a

transzformáció a
-től a
sík felé való forgatást jelent, a tényezők felcserélésekor ellenkező irányú forgatást
kapunk. A ((91,6)) egyenlőséget balról
-vel szorozva, azt kapjuk, hogy

12.7. egyenlet - (91,7)

vagyis egy forgatás és a forgástengelyen átmenő síkra való tükrözés szorzata a tükrözési síkot a forgási szögnél
kétszer kisebb szögben metsző síkra való tükrözéssel egyenértékű. Ebből például következik, hogy egy
másodrendű szimmetriatengely és két rajta átmenő, egymásra merőleges szimmetriasík léte kölcsönösen
összefügg: bármely kettő létezése megköveteli a harmadik létét.

A index általában az adott tengelyen átmenő „függőleges” (vertikális) síkra való tükrözést a
(horizontális) síkra vonatkozót.
1
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33. ábra.
Megmutatjuk, hogy egymást szögben metsző tengelyek (
és
a 33. ábrán) körüli szögű forgatások
szorzata a tengelyekre merőleges harmadik tengely (
a 33. ábrán) körüli
szögű elforgatással egyenlő.
Valóban, előre tudjuk, hogy az eredményül kapott transzformáció is forgatás; az első (
körüli) forgatás után
a
pont -be megy át, a második (
körüli) után pedig visszatér a kiinduló helyzetbe. Ez azt jelenti, hogy
a
egyenes helyben marad, következésképpen ez a forgástengely. A forgásszög meghatározásához elegendő
megjegyezni, hogy az első forgatás során az
tengely a helyén marad, a második után pedig átmegy
-be,
mely
-val
szöget zár be. Ugyanígy meggyőződhetünk arról is, hogy a két forgatás sorrendjének
felcserélésekor ellenkező irányú forgatáshoz jutunk.
Két, egymást követő forgatás eredménye általában függ végrehajtásuk sorrendjétől, sok esetben azonban az
operációk sorrendje lényegtelen – a transzformációk felcserélhetők. Ez a következő transzformációk esetén van
így:
1. egy adott tengely körüli két forgatás;
2. egymásra merőleges síkokra való két tükrözés (ez egyenértékű a síkok metszésvonala körüli
forgatással);

szögű

3. egymásra merőleges tengelyek körüli két
szögű forgatás (ezek egyenértékűek egy harmadik, az első
kettőre merőleges tengely körüli ugyanolyan szögű forgatással);
4. forgatás és a forgástengelyre merőleges síkra való tükrözés;
5. tetszőleges forgatás (vagy tükrözés) és a forgástengelyen (tükörsíkon) elhelyezkedő pontra való középpontos
tükrözés; ez 1.-ből és 4.-ből következik.
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2. 92. §. Transzforrnációcsoportok
Egy adott test szimmetriatranszformációinak összességét a test szimmetriatranszformáció-csoportjának vagy
egyszerűen szimmetriacsoportjánaknevezzük.
Ezekről a transzformációkról fentebb úgy beszéltünk, minta test geometriai helyzetváltoztatásairól.
Kvantummechanikai alkalmazásoknál azonban célszerűbb a szimmetriatranszformációkat olyan
koordinátatranszformációknak tekinteni, melyek a rendszer Hamilton-operátorát változatlanul hagyják.
Nyilvánvaló, hogy ha egy rendszer valamilyen forgatás vagy tükrözés során önmagába megy át, akkor a
megfelelő koordinátatranszformáció az illető rendszer Schrödinger-egyenletét nem változtatja meg. Ezért a
transzformációk olyan csoportjával fogunk foglalkozni, melyek az adott Schrödinger-egyenletet változatlanul
hagyják.2
A szimmetriacsoportok tanulmányozását célszerű egy általános matematikai apparátus, az ún. csoportelmélet
segítségével végezni, melynek alapjait az alábbiakban ismertetjük. Először olyan csoportokat vizsgálunk,
melyek véges számú különböző transzformációt tartalmaznak (ún. véges csoportok). A csoportba tartozó
transzformációkat a csoport elemeineknevezzük.
A szimmetriacsoportoknak a következő tulajdonságuk van. Minden csoport tartalmazza az
azonos
transzformációt (ez a csoport egységeleme). A csoport elemeit egymással „összeszorozhatjuk”; két (vagy több)
transzformáció szorzatán egymás után való végrehajtásuk eredményét értjük. Nyilvánvaló, hogy a csoport
bármely két elemének szorzata is eleme ugyanannak a csoportnak. Az elemek szorzása asszociatív, azaz, ha
a csoport elemei, akkor
. A kommutativitás azonban általában nem teljesül; az
általános esetben
. A csoport bármely
elemének megfelel egy
„inverz” elem(a fordított
transzformáció), melyre teljesül, hogy
. Nyilvánvaló, hogy kölcsönösen inverz elemek,
és
felcserélhetők.
Két elem

szorzatának inverze

és hasonló egyenlőség igaz több elem szorzatára; erről könnyen meggyőződhetünk a szorzást az asszociativitás
kihasználásával végrehajtva.
Ha egy csoport elemei egymással páronként felcserélhetők, Abel-csoportrólbeszélünk. Az Abel-csoportok
speciális esetét képezik az ún. ciklikus csoportok. Ciklikusnak olyan csoportot nevezünk, melynek valamennyi
eleme egy elem különböző hatványaiként adódik, vagyis az

elemekből álló csoportot, ahol
Legyen
csoportot

valamilyen egész szám.

egy csoport.3 Ha elemeinek egy
halmaza olyan, hogy maga is csoportot alkot, akkor a
alcsoportjának4 nevezzük. Ugyanaz az elem több alcsoportban is szerepelhet.

Egy csoport tetszőleges
elemét kiválasztva és azt hatványozva, végül is az egységelemet kapjuk (minthogy a
csoport elemeinek száma véges). Ha a legkisebb szám, amelyre
teljesül, akkor az A elem rendje,
az
halmaz pedig A periódusa. A periódust
eredeti csoport alcsoportja, méghozzá ciklikus alcsoport.

-val jelöljük; ez magában is egy csoport, az

Ez a nézőpont lehetővé teszi, hogy az itt tárgyalt forgatásokon és tükrözéseken kívül más olyan transzformációkat is megvizsgáljunk,
melyek a Schrödinger-egyenletet változatlanul hagyják. Ilyen az adott rendszert (molekulát vagy atomot) felépítő azonos részecskék
koordinátáinak felcserélése. Az adott rendszerben található azonos részecskék lehetséges felcseréléseinek összességét a rendszer
permutációs csoportjának nevezzük (ezzel már a 63. §-ban találkoztunk). A csoportok alább ismertetett általános tulajdonságai a
permutációs csoportra is vonatkoznak; ilyen típusú csoportokat azonban nem fogunk részletesebben tanulmányozni. Az ebben a fejezetben
használt jelölésekkel kapcsolatban a következő megjegyzést kell tennünk. A szimmetriatranszformációk lényegében ugyanolyan operátorok,
mint amelyekkel e kötetben végig foglalkozunk, ezért „kalappal” kellene jelölnünk őket. Ennek ellenére, minthogy ebben a fejezetben ez
úgysem vezethet félreértésre, a szokásoknak megfelelően a „kalapot” elhagyjuk. Hasonló okokból az azonos transzformáció jelölésére az
jelet használjuk, nem pedig az 1-et, mint ezt a többi fejezetekben tesszük. Végül a középpontos tükrözés operátorát a 30. §-ban használt
helyett -vel jelöljük, a modern kvantummechanikai irodalomnak megfelelően.
3
A csoportokat vastag nagybetűvel fogjuk jelölni.
4
Az irodalomban használatos még a részcsoport elnevezés is. (Szerk.)
2
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Annak eldöntésére, hogy a csoport adott elemeinek együttese alcsoportot alkot-e, elegendő megvizsgálni, hogy
bármely két elem összeszorzásakor ugyanazon együttes eleme adódik-e. Ha igen, akkor egy
elemmel együtt
annak minden hatványa az együttesbe tartozik, egészen
-ig ( az elem rendje), mely az inverz elem
szerepét játssza (minthogy
); így nyilvánvalóan van egységelem is.
A csoport elemeinek számát a csoport rendjéneknevezzük. Könnyen belátható, hogy egy alcsoport rendje az
egész csoport rendjének osztója. E célból tekintsük a
csoport
alcsoportját, és legyen
a
csoport egy
-hoz nem tartozó eleme.
minden elemét megszorozva
-gyel (például jobbról) az elemek
-gyel
jelölt együttesét (vagy mint mondani szokás mellékosztályátkapjuk). E mellékosztály valamennyi eleme
nyilvánvalóan a
csoportba tartozik. Egyikük sem tartozik azonban
-ba; valóban, ha
-nak két eleme,
mondjuk
és
a
kapcsolatban állna, akkor ebből
következne, azaz
maga
is
-ba tartozna, eredeti feltevésünkkel ellentétben. Hasonló módon megmutathatjuk, hogy ha
a
csoport
-ba és
-be nem tartozó eleme, akkor a
mellékosztály elemei sem tartozhatnak
-ba,
vagy
-be. Ezt az eljárást folytatva végül is kimerítjük a véges
csoport elemeit. Így azután valamennyi
elem a

mellékosztályokba rendezhető; ezek mindegyike
elemet tartalmaz, ahol
a
alcsoport rendje. Ebből
következik, hogy a
csoport rendje
, amivel állításunkat bebizonyítottuk. Az
egész szám a
alcsoport indexe -ben.
Ha a csoport rendje prímszám, akkor a bizonyított állításból következik, hogy ilyen csoportnak ( -n és
önmagán kívül) nincs alcsoportja. Igaz a fordított állítás is: ha egy csoportnak nincsen egyetlen alcsoportja sem,
akkor rendje prímszám, sőt a csoport szükségképpen ciklikus is (ellenkező esetben tartalmazna olyan elemeket,
melyek hatványai alcsoportot alkotnak).
Bevezetjük a konjugált elemekfogalmát. Az

ahol

és

elemet egymás konjugáltjának nevezzük, ha

is csoportelem (a felírt egyenlőséget jobbról
-vel, balról
-gyel szorozva kapjuk a fordított
összefüggést). Konjugált elemek fontos tulajdonsága, hogy ha
konjugáltja -nek,
pedig

-nek, akkor

is konjugáltja

-nek; valóban, a

(

a csoport elemei)

egyenlőségekből következik, hogy
. Ezért beszélhetünk a kölcsönösen konjugált
csoportelemek együtteseiről. Az ilyen együtteseket a konjugált elemek osztályainak vagy egyszerűen a csoport
osztályainaknevezzük. Az osztályokat teljesen meghatározza egy tetszőleges
elemük; valóban,
megadásával megkapjuk az egész osztályt, elkészítve a
szorzatokat, ahol
végigfut a csoport
valamennyi elemén (ekkor természetesen az osztály minden eleme többször is kiadódhat). Ilyen módon a
csoport elemeit osztályokba sorolhatjuk: a csoport egy eleme nyilvánvalóan csak egy osztályba tartozhat.
A csoport egységeleme magában alkot egy osztályt, minthogy a csoport minden elemére
. Ha
Abel-csoportról van szó, akkor minden egyes elemre ugyanez igaz; minthogy ilyen csoport valamennyi eleme
definíció szerint felcserélhető egymással, az egyes elemek csak önmaguk konjugáltjai lehetnek, ezért maguk
alkotnak egy osztályt. Hangsúlyozzuk, hogy a csoport ( -től különböző) osztályai semmiképpen sem alkotnak
alcsoportot; ez már abból is látszik, hogy nem tartalmazzák az egységelemet.
Egy osztály valamennyi eleme ugyanolyan rendű. Valóban, ha az
a vele konjugált
Legyen
hogy a

a

elem rendje

elemre igaz, hogy
csoport egy alcsoportja,

pedig

(úgyhogy

), akkor

.
-nek egy

-ba nem tartozó eleme. Könnyen belátható,

elemek összessége rendelkezik valamennyi csoporttulajdonsággal, azaz szintén alcsoportja

-nek. A
és
alcsoportokat konjugáltaknak mondjuk, az egyik alcsoport minden eleme a másik
valamely elemének konjugáltja.
-nek különböző értékeket adva, konjugált alcsoportok sorát kapjuk, amelyek
egymással részben egybeeshetnek. Előfordulhat, hogy a
-val konjugált valamennyi alcsoport egybeesik
val. Ebben az esetben
-t a
csoport normálosztójának (vagyinvariáns alcsoportjának) nevezzük. Így
például egy Abel-csoport valamennyi alcsoportja nyilvánvalóan normálosztó.
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Tekintsük az elemből álló
csoportot (elemei
) és az
(
) elemből álló
csoportot, és tegyük fel, hogy
valamennyi eleme (az
egységelem kivételével) különbözik
elemeitől,
de felcserélhető velük. Ha az
csoport minden elemét megszorozzuk a
csoport minden elemével, egy
elemből álló együttest kapunk, mely szintén csoportot alkot. Valóban, ennek az együttesnek bármely két
elemére teljesül, hogy
, azaz ugyanannak az együttesnek elemét kapjuk. Az
így nyert
rendű csoportot
-vel jelöljük, és az
és
csoportok direkt szorzatánaknevezzük.
Végül bevezetjük csoportok izomorfizmusánakfogalmát. Az azonos rendű
és
csoportokat izomorfnak
mondjuk, ha elemeik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető úgy, hogy ha az
elemnek
és
az
-nek
felel meg, akkor az
elemnek
a megfelelője. Két ilyen csoport absztrakt
vizsgálatakor nyilvánvalóan azonos tulajdonságokat találunk, annak ellenére, hogy elemeik természetre
lényegesen különbözőek lehetnek.

3. 93. §. Pontcsoportok
Egy véges méretű test (például molekula) szimmetriacsoportjába tartozó transzformációk szükségképpen
olyanok, hogy alkalmazásukkor legalább a test egy pontja a helyén marad. Más szóval, a molekula
szimmetriatengelyeinek és szimmetriasíkjainak van legalább egy közös metszéspontja. Valóban, a testnek két
nem metsző tengely körüli egymást követő elforgatása vagy párhuzamos síkokra való tükrözése transzlációt
eredményez, mely nyilvánvalóan nem viheti vissza a testet eredeti helyzetébe. Az említett tulajdonságú
csoportokat pontcsoportoknaknevezzük.
Mielőtt rátérnénk a pontcsoportok lehetséges típusainak tárgyalására, egy egyszerű geometriai módszert
ismertetünk, melynek segítségével könnyen osztályokba rendezhetjük a csoport elemeit. Legyen
valamilyen tengely, az
csoportelem pedig e tengely körüli meghatározott szögű forgatás. Legyen továbbá
ugyanabba a csoportba tartozó transzformáció (forgatás vagy tükrözés), melyet az
a tengelyre alkalmazva,
azt az
helyzetbe viszi át. Megmutatjuk, hogy a
elem az
tengely körüli ugyanolyan szögű
forgatásnak felel meg, mint amekkorával
forgat
körül. Valóban, tekintsük a
transzformációnak
magára az
tengelyre való hatását. A
transzformáció
inverze az
tengelyt az
helyzetbe viszi
át, amin az ezt követő
forgatás nem változtat; végül
ismét visszaviszi a kiindulóhelyzetbe. Így tehát
végeredményben az
tengely a helyén marad, úgyhogy
e tengely körüli forgatás. Minthogy
és
ugyanabba az osztályba tartozik, ezek azonos rendű elemek, ami azt jelenti, hogy egyenlő szögű forgatásoknak
felelnek meg.
Arra az eredményre jutottunk tehát, hogy két azonos szögű forgatás ugyanabba az osztályba tartozik, ha a
csoport elemei között szerepel olyan transzformáció, mely egyik forgatás tengelyét a másik tengelyébe viszi át.
Pontosan ugyanígy lehet megmutatni, hogy két különböző síkra való tükrözés ugyanabba az osztályba tartozik,
ha a csoport valamelyik transzformációja az egyik síkot átviszi a másikba. Ha két szimmetriatengely vagy -sík
iránya egymásba átvihető, ezeket ekvivalensneknevezzük.
Néhány kiegészítő megjegyzést kell tennünk abban az esetben, amikor mindkét forgatás egy és ugyanazon
tengely körül történik. Az

-edrendű szimmetriatengely körüli

forgatás inverz

, azaz egy
szögű forgatás ugyanabban az irányban, vagy ami ugyanaz,
szögű ellentétes irányban. Ha a csoport transzformációi között az előbbire merőleges tengely körüli
szögű forgatás is szerepel (az ilyen forgatás az illető tengely irányát ellenkezőjére változtatja), akkor az előbb
eleme

elmondott általános szabálynak megfelelően a
és
transzformációk ugyanabba az osztályba tartoznak.
A tengelyre merőleges síkra való
tükrözés is ellenkezőjére változtatja a tengely irányát; a tükrözés azonban
a forgatás irányát is megváltoztatja, ezért
létéből nem következik, hogy
és
konjugáltak.
A tengelyen átmenő síkra való
tükrözés nem változtatja meg a tengely irányát, de a forgás irányát
megváltoztatja, és ezért
, úgyhogy ilyen szimmetria létezése esetén
és
ugyanabba az
osztályba tartoznak. Ha az adott tengely körüli azonos szögű, de ellentétes irányú forgatások konjugáltak, akkor
kétirányú tengelyről beszélünk.
A pontcsoportok osztályainak meghatározását gyakran megkönnyíti a következő szabály. Legyen
az
ponttükrözést nem tartalmazó valamilyen csoport,
pedig az
és
elemekből álló csoport. Ekkor a
direkt szorzat kétszer annyi elemet tartalmaz, mint ; ezek fele megegyezik a
csoport elemeivel, a
többiek pedig
elemeinek -vel való szorzatai. Minthogy felcserélhető a pontcsoport tetszőleges más
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transzformációjával, világos, hogy
kétszer annyi osztályt tartalmaz, mint , a
csoport minden
osztályának a
csoport két osztálya felel meg:
és
. Példának okáért az inverzió mindig egy
önálló osztályt alkot.
Most áttérünk az összes lehetséges pontcsoport felsorolására. A legegyszerűbb csoportokkal kezdjük, majd
újabb és újabb szimmetriaelemekkel bővítjük őket. A pontcsoportokat vastag latin betűkkel és megfelelő
indexekkel jelöljük.
I. A

csoportok

A szimmetriák legegyszerűbb típusa mindössze egyetlen
-edrendű szimmetriatengelyt tartalmaz. A
csoport az -edrendű tengely körüli forgatások csoportja. Ez a csoport nyilvánvalóan ciklikus. Minden
eleme egymagában egy osztályt alkot. A
csoport csak az
azonos transzformációt tartalmazza, és a
szimmetriák teljes hiányának felel meg.
II. Az

csoportok

Az
csoport egy páros rendű tükrözéses forgástengely körüli forgatások csoportja.
számú elemet
tartalmaz, és nyilvánvalóan ciklikus. Az
csoport például mindössze két elemet tartalmaz: az
és
transzformációkat; ezt a csoportot
-vel szokás jelölni. Megjegyezzük még, hogy ha a csoport rendje egy
alakú szám, akkor elemei között ponttükrözés is szerepel; nyilvánvaló, hogy
. Az ilyen csoportot direkt szorzat alakjában is felírhatjuk:
jelölésére használatos a
III. A

;

szimbólum is.

csoportok

Ezeket a csoportokat úgy kapjuk, hogy az
szimmetriasíkot. A

csoport

-edrendű szimmetriatengelyhez hozzávesszük a rá merőleges

elemet tartalmaz: a

csoport

forgatását és az

számú

(

) tükrözéses forgatást (tehát többek között a
tükrözést is). A csoport valamennyi
eleme felcserélhető egymással, azaz Abel-csoporttal van dolgunk, az osztályok száma megegyezik az elemek
számával. Ha páros (
), a csoport szimmetriaközéppontot is tartalmaz (minthogy
). A legegyszerűbb ilyen csoport
, ennek mindössze két eleme van:
és
; ezt
-sel szokás jelölni.
IV. A

csoportok

Ha egy -edrendű szimmetriatengelyhez hozzávesszük a rajta áthaladó szimmetriasíkot, ez automatikusan
további, egymást a tengelyben
szögben metsző szimmetriasík megjelenéséhez vezet [ez közvetlenül
adódik a 91. §-ban ismertetett ((91,7)) geometriai tételből].5 Az így előálló
csoport tehát
elemet
tartalmaz:
számú forgatást egy
-edrendű tengely körül és
függőleges síkra való
tükrözést.
A 34. ábrán példaként ábrázoljuk a
és
csoportok szimmetriatengelyeit és szimmetriasíkjait.

Könnyen belátható, hogy véges csoport esetén nem lehet két olyan szimmetriasík, melyek metszésének szöge
-nek nem racionális része.
Két ilyen sík létéből végtelen számú új szimmetriasík léte következik, melyek valamennyien ugyanabban az egyenesben metszik egymást,
és amelyek egyik síknak a másikra való végtelen számú tükrözésével adódnak. Más szóval, két ilyen sík léte teljes hengerszimmetriát jelent.
5
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34. ábra.
Az osztályok meghatározásához megjegyezzük, hogy a szimmetriatengelyen áthaladó szimmetriasíkok létezése
következtében ez a tengely kétirányú. Az elemek osztályok szerinti tényleges eloszlása páros és páratlan -ek
esetén különböző.
Ha
páratlan (
), akkor az egymást követő
forgatások az összes síkot egymás után
egybeejtik a többi
síkkal, úgyhogy valamennyi szimmetriasík ekvivalens, és a rájuk való tükrözések egy
osztályba tartoznak. A tengely körüli forgatások közül
operáció különbözik az azonosságtól, ezek páronként
egymás konjugáltjai, és
számú, két elemből álló osztályt alkotnak (
ezenkívül
még egy különálló osztály. Így összesen
osztály van.

és

),

Ha viszont páros (
), akkor az egymást követő
forgatások csak a második szomszéd síkokat
ejthetik egybe, két szomszédos sík nem hozható fedésbe egymással. Ennek megfelelően kétszer
számú
egymással ekvivalens síkunk van, és mindegyik egy-egy elemből (tükrözésből) álló osztályt alkot. Ami a
tengely körüli forgatásokat illeti,
és
egyedül alkotnak egy-egy osztályt, a fennmaradó
forgatás egymással páronként konjugált és további
két elemből álló osztályt ad. Így a teljes
csoportban
V. A

osztály van.

csoportok

Ha az -edrendű szimmetriatengelyhez hozzáveszünk egy rá merőleges másodrendű tengelyt, ez további
ugyanilyen tengely megjelenését eredményezi, úgyhogy a vízszintes síkban összesen másodrendű tengelyünk
lesz, melyek egymást
szögben metszik. Az így adódó
csoport
elemet tartalmaz: egy -edrendű
tengely körüli forgatást, és vízszintes tengelyek körüli szögű forgatást (ez utóbbiakat
-vel fogjuk
jelölni, meghagyva
-t a függőleges tengely körüli
szögű forgatás jelölésére). A 34. ábrán példaként a
és
csoportok tengelyrendszereit ábrázoljuk.
Az előző esethez teljesen hasonlóan beláthatjuk, hogy az -edrendű tengely kétirányú, az összes vízszintes
másodrendű tengely ekvivalens, ha
páratlan, és két egymással nem ekvivalens együttest alkotnak, ha
páros. Ennek megfelelően a
csoportnak a következő
osztálya van: , két, egyenként
számú
forgatást tartalmazó osztály, a
forgatás és
számú, két-két függőleges tengely körüli forgatást
tartalmazó osztály. A
csoportnak
osztálya van:
két függőleges tengely körüli forgatást tartalmazó osztály.

,

számú

forgatás és

számú, két-

Fontos speciális eset: a
csoport. Tengelyrendszere három, egymásra páronként merőleges másodrendű
tengelyből áll. Ezt a csoportot -vel is szokás jelölni.
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VI. A

csoportok

Hogyha a
csoport tengelyrendszerét kiegészítjük egy, az
másodrendű tengelyen átfektetett
szimmetriasíkkal, akkor
függőleges síkot is kapunk, melyek átmennek a függőleges tengelyen és az
vízszintes tengely valamelyikén. Az így adódó
csoport
elemből áll; a
csoport
elemén kívül
még számú
tükrözés és számú
tükrözéses forgatás is beletartozik. A 35. ábrán a
tengelyrendszere és szimmetriasíkjai láthatók.

csoport

35. ábra.
A
tükrözés felcserélhető a csoport összes többi elemével; ennek megfelelően a
csoportot direkt
szorzatként is felírhatjuk:
, ahol
az
és a
elemből álló csoport. Páros
mellett a
csoport elemei között szerepel az inverzió, és írhatjuk, hogy
.
Ebből következik, hogy a
csoport osztályainak száma a
csoport osztályai számának kétszerese. Ezek
fele megegyezik a
csoport osztályaival (tengelyek körüli forgatások), a másik fele pedig
-val való
szorzással adódik. A függőleges síkokra való
tükrözések mind egy osztályba tartoznak (ha páratlan) vagy
két osztályt alkotnak (ha
konjugáltjai.
VII. A

páros). A tükrözéses forgástranszformációk közül a

és

párok egymás

csoportok

A
csoporthoz még egy további módon is adhatunk szimmetriasíkokat. Nevezetesen, az
-edrendű
tengelyen keresztül függőlegesen, a szomszédos másodrendű tengelyek szögfelezőjén át. Egy ilyen
szimmetriasík létezése ismét maga után vonja (
) további sík megjelenését. Az ily módon adódó
szimmetriatengely- és szimmetriasík-rendszer a
csoportot határozza meg (a 35. ábrán a
és
csoportok tengelyei és síkjai láthatók).
A
csoport
elemből áll. A
csoport elemeihez számú függőleges síkra vonatkozó tükrözés (a
vel jelölt – „átlós” síkok) és
számú
alakú transzformáció járul. Ez utóbbiak jellegének
megvilágítása céljából megjegyezzük, hogy az
forgatást ((91,6))-nak megfelelően
alakban
írhatjuk, ahol
az adott másodrendű tengelyen átmenő függőleges síkra való tükrözés; ekkor
(maguk a
transzformációk természetesen nem szerepelnek a csoport elemei között). Minthogy a
és
tükrözési síkok az -edrendű tengelyben metszik egymást, az általuk bezárt szög
, ahol
(a szomszédos síkok által bezárt szög
Írhatjuk tehát, hogy

), így ((91,6))-nak megfelelően

.

, vagyis ezek az elemek függőleges tengely körüli tükrözéses
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forgatásnak felelnek meg, így nem egyszerű
forgástengelyek.

-edrendű szimmetriatengelyek, hanem

-edrendű tükrözéses

Az átlós síkokra való tükrözés két szomszédos vízszintes másodrendű tengelyt egymásba visz át, ezért a vizsgált
csoportokban valamennyi másodrendű tengely egyenértékű (páros és páratlan esetében egyaránt). Ugyanígy
valamennyi átlós sík is egyenértékű, az

és

tükrözéses forgatások páronként egymás konjugáltjai. 6

A fenti megfontolásokat a
csoportra alkalmazva arra az eredményre jutunk, hogy az az alábbi
osztályból áll: , az -edrendű tengely körüli
forgatás, ugyanazon tengely körüli két konjugált forgatásból
álló
számú osztály,
számú
forgatást tartalmazó osztály,
számú
tükrözésből álló osztály
és számú két tükrözéseses forgatást tartalmazó osztály.
Páratlan esetén (
) a csoport elemei között a pontra való tükrözés is szerepel (ez abból látható,
hogy az egyik vízszintes szimmetriatengely ez esetben merőleges a függőleges síkra). Ennek megfelelően
írhatjuk, hogy
közvetlenül adódnak a
VIII. A

, úgyhogy a
csoport

csoportnak

osztálya van, melyek

osztályából.

csoport (tetraédercsoport)

E csoport tengelyrendszerét egy tetraéder szimmetriatengelyei alkotják. A szóban forgó tengelyeket úgy
kaphatjuk, hogy a
csoport tengelyrendszeréhez négy dőlt harmadrendű tengelyt csatolunk úgy, hogy az ezek
körüli forgatások a három másodrendű tengelyt egymásba vigyék át. Ezt a tengelyrendszert a legjobban úgy
szemléltethetjük, hogy a másodrendű tengelyeket egy kocka szemközti lapjainak középpontján átmenő
egyenesekként, a harmadrendűeket pedig a kocka átlóiként tüntetjük fel. A 36. ábrán e tengelyek
elhelyezkedését mutatjuk kockában és tetraéderben (egy-egy tengelyt mindkét típusból).

36. ábra.
A három másodrendű tengely egymással egyenértékű. A harmadrendű tengelyek is egyenértékűek, minthogy
forgatások segítségével átvihetők egymásba, ezek azonban nem kétirányú tengelyek. Ebből következik,
hogy a
forgatás.
IX. A

6

csoport 12 eleme négy osztályba sorolható:

, három

forgatás, négy

csoport

Valóban, írhatjuk, hogy
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Ez a csoport a tetraéder összes szimmetriatranszformációját magába foglalja. Tengelyeinek és síkjainak
rendszerét úgy kaphatjuk, hogy a
csoport tengelyeihez hozzávesszük azokat a szimmetriasíkokat, amelyek
átmennek két harmadrendű és egy másodrendű szimmetriatengelyen. Ekkor a másodrendű tengely negyedrendű
tükrözéses forgástengellyé válik (ugyanúgy, mint az a
csoport esetében is történt). Ezt a rendszert célszerű
úgy ábrázolni, hogy három, egy kocka ellentétes lapjainak középpontján átmenő tükrözéses forgástengelyt
rajzolunk, négy harmadrendű tengelyt a kocka térátlójaként tüntetünk fel, a hat szimmetriasík pedig átmegy az
egymással szemben levő éleken (a 37. ábrán egyet feltüntettünk minden fajta tengelyből és síkból).

37. ábra.
Minthogy a szimmetriasíkok a harmadrendű tengelyekre merőlegesek, ez utóbbiak kétirányú tengelyek.
Valamennyi adott típusú tengely és sík egymással egyenértékű. Ennek megfelelően a csoport 24 eleme a
következő 5 osztályba sorolható:
forgatás, három
X. A

, nyolc

és

forgatás, hat síkra való tükrözés, hat

és

tükrözéses

forgatás.

csoport

Ez a csoport -ből szimmetriaközéppont hozzáadásával adódik:
. Eredményül három egymásra
merőleges szimmetriasíkot kapunk, mely két-két másodrendű tengelyen megy át, a harmadrendű tengelyek
pedig hatodrendű tükrözéses forgástengellyé válnak (a 38. ábrán e tengelyek és síkok valamennyi típusából
egyet-egyet láthatunk).
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38. ábra.
A csoport 24 elemből áll, melyek 8 osztályba sorolhatók. Ezek közvetlenül adódnak a
XI. Az

csoport osztályaiból.

csoport (oktaédercsoport)

E csoport tengelyrendszerét egy kocka szimmetriatengelyei alkotják: három, a szemközti lapok középpontján
átmenő negyedrendű tengely, négy, az ellentétes csúcsokon átmenő harmadrendű tengely és hat, a szemben levő
élek felezőpontján átmenő másodrendű tengely (39. ábra).
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39. ábra.
Könnyen belátható, hogy az azonos rendű tengelyek egymással egyenértékűek, és valamennyi kétirányú. Ennek
megfelelően a 24 elem a következő 5 osztályba sorolható:
három
XII. Az

forgatás és hat

, nyolc

és

forgatás, hat

és

forgatás,

forgatás.

csoport

Ez a csoport a kocka összes szimmetriatranszformációját magába foglalja. 7
-ból szimmetria-középpont
hozzáadásával adódik:
. Az
csoport harmadrendű tengelyei ekkor hatodrendű tükrözéses
forgástengelyekké válnak (a kocka térátlói); ezenkívül még hat, a kocka szemközti élein áthaladó szimmetriasík
lép fel és további három, a kocka lapjaival párhuzamos sík (40. ábra). A csoport 48 elemet tartalmaz, melyek 10
osztályba sorolhatók. Ezek közvetlenül adódnak az
csoport osztályaiból. Nevezetesen, 5 megegyezik az
csoport osztályaival, a fennmaradók pedig: ; nyolc
és
tükrözéses forgatás, hat
és
tükrözéses forgatás a negyedrendű tengelyek körül, három
tükrözés a negyedrendű tengelyekre merőleges
síkokra, hat
tükrözés az említett tengelyeket magukba foglaló síkokra.

7

A

csoportokat köbös csoportoknak nevezzük.
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40. ábra.
XIII–XIV. Az

és

csoport (ikozaédercsoport)

Ezek a csoportok molekulák szimmetriacsoportjaként csak kivételes esetekben lépnek fel. Ezért itt csak
megemlítjük, hogy az
csoport egy ikozaéder (háromszögek által határolt szabályos húszlap) vagy dodekaéder
(ötszögek által határolt szabályos 12 oldalú test) szimmetriatengelyei körül való 60 forgatásból áll, 6 ötödrendű,
10 harmadrendű és 15 másodrendű tengellyel. Az
csoport szimmetria-középpont hozzáadásával adódik;
, és ez a csoport az említett szabályos testek valamennyi szimmetriatranszformációját magába
foglalja.
Ezzel kimerítettük a véges számú elemből álló pontcsoportok sorát. Kiegészítésül meg kell vizsgálni az ún.
folytonos pontcsoportokat, melyek végtelen számú elemet tartalmaznak. Ezt a 98. §-ban tesszük meg.

4. 94. §. Csoportok ábrázolásai
Tekintsünk egy szimmetriacsoportot, és legyen
a koordináták valamilyen egyértékű függvénye (az adott
fizikai rendszer konfigurációs terében). A koordináta-rendszernek a
csoportelemmel kapcsolatos
transzformációja során ez a függvény átmegy valamilyen más függvénybe. A csoport valamennyi
szimmetriatranszformációját végrehajtva (
a csoport rendje),
-ből általában
különböző függvényt
kapunk. A
függvényt meghatározott módon választva előfordulhat, hogy e függvények közül néhány
lineárisan összefügg. Eredményül valamilyen
számú (
) lineárisan független
függvényt
kapunk, melyek az adott csoportba tartozó szimmetriatranszformációk alkalmazása során egymásba mennek át.
Más szóval, a
transzformáció eredményeként valamennyi
(
) függvény
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típusú lineáris kombinációba megy át, ahol a
-k a
transzformációtól függő állandók. Ezeknek az
állandóknak összességét a transzformáció mátrixánaknevezzük.8
Ebben az összefüggésben célszerű a
ekkor azt írhatjuk, hogy

csoportelemeket a

függvényekre ható operátoroknak tekinteni;

12.8. egyenlet - (94,1)

A
függvényeket mindig megválaszthatjuk oly módon, hogy ortogonálisak és normáltak legyenek. Ekkor a
transzformáció mátrixának fogalma megegyezik az operátor mátrixának a 11. §-ban definiált fogalmával:

12.9. egyenlet - (94,2)

A csoport
és
elemének szorzatát egy olyan mátrix adja, mely
szabály szerint képzett szorzatával egyezik meg:

és

mátrixának a ((11,12)) alatti

12.10. egyenlet - (94,3)

A csoport egyes elemeihez tartozó mátrixok összességét a csoport ábrázolásánaknevezzük. A
függvényeket, melyek segítségével a mátrixokat definiáljuk, az ábrázolás bázisának nevezzük. E függvények
száma az ábrázolás dimenziójáthatározza meg.
Tekintsük az
integrált. Minthogy az integrálást az egész térre ki kell terjeszteni, nyilvánvaló, hogy a
koordináta-rendszer tetszőleges elforgatása vagy tükrözése során értéke nem változik. Más szóval, a
szimmetriatranszformációk nem szüntetik meg a bázis ortonormáltságát, ami azt jelenti, hogy (l. 12. §) a
operátorok unitérek.9 Ennek megfelelően a csoport elemeit ortonormált bázison ábrázoló mátrixok is unitérek.
A

függvénybázison végrehajtva a

12.11. egyenlet - (94,4)

lineáris unitér transzformációt a

új függvényrendszert kapjuk, mely szintén ortonormált (l. 12. §).10

függvényeket véve bázisként, az eredetivel azonos dimenziószámúújábrázolást kapunk. Az ilyen egymásból
a bázisfüggvények lineáris transzformációjával adódóábrázolásokat egyenértékűeknek(ekvivalenseknek)
mondjuk; ezek nyilvánvalóan nem különböznek lényegesen.
Egyenértékű ábrázolások mátrixait egyszerű összefüggés kapcsolja össze: ((12,7))-nek megfelelően a
operátor mátrixa az új ábrázolásban egyenlő a

12.12. egyenlet - (94,5)

8
9

Minthogy a
függvényekről feltettük, hogy egyértékűek, a csoport minden elemének egy meghatározott mátrix felel meg.
Ebben az érvelésben lényeges, hogy az integrálok vagy eltűnnek (
), vagy nyilvánvalóan különböznek nullától (az

esetben),

minthogy az integrál alatti
kifejezés pozitív.
10
Emlékeztetünk arra, hogy a transzformáció unitaritása következtében a bázisfüggvények abszolútérték-négyzetének összege invariáns.
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operátor mátrixával a régi ábrázolásban.
A csoport
elemét ábrázoló mátrix diagonális elemeinek összegét (azaz a nyomát) a mátrix
karakteréneknevezzük; a karaktert
-vel fogjuk jelölni. Igen lényeges, hogy az egyenértékű ábrázolások
mátrixainak karaktere megegyezik [l. ((12,11))]. Ez a körülmény különösen fontossá teszi a csoportok
ábrázolásainak a karakterek segítségével való leírását; ily módon lehetővé válik, hogy azonnal
megkülönböztessük a lényegesen különböző ábrázolásokat az egyenértékűektől. Az alábbiakban csak a nem
egyenértékű ábrázolásokat tekintjük különbözőnek.
Ha a ((94,5))-ben szereplő
a konjugált
és
elemeket összekapcsoló csoportelem, akkor mondhatjuk,
hogy a csoport minden adott ábrázolásában az egy osztályba tartozó elemeket ábrázoló mátrixok karakterei
egyenlők.
A csoport
egységelemének azonos transzformáció felel meg. Ezért az őt ábrázoló mátrix valamennyi
ábrázolásban diagonális, és a főátlóban álló valamennyi elem az egységgel egyenlő. Így tehát a
karakter
az ábrázolás dimenziójával egyenlő:

12.13. egyenlet - (94,6)

Tekintsünk egy dimenziós ábrázolást. Előfordulhat, hogy a bázisfüggvények ((94,4))-nek megfelelő lineáris
transzformáció alkalmazásakor
számú függvényt tartalmazó részekre bomlanak (
)
oly módon, hogy a csoport valamennyi elemének alkalmazásakor minden részegyüttes függvényei egymás
között transzformálódnak, a többi részbe tartozó függvényekkel nem kombinálódnak. Ebben az esetben
redukálhatóábrázolásról beszélünk.
Ha viszont az egymás közt kombinálódó függvények száma semmilyen lineáris transzformáció segítségével sem
csökkenthető, az általuk létesített ábrázolást irreducibilisneknevezzük. Minden redukálható ábrázolás
felbontható irreducibilisekre. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő lineáris transzformációval bázisfüggvények
halmaza olyan részekre bomlik, melyek mindegyike a csoport elemeinek alkalmazása során valamilyen
irreducibilis ábrázolás szerint transzformálódik. Megtörténhet, hogy több különböző rész egy és ugyanazon
irreducibilis ábrázolás szerint transzformálódik; ez esetben azt mondjuk, hogy a szóban forgó irreducibilis
ábrázolást a redukálható ábrázolás a megfelelő számszor tartalmazza.
Az irreducibilis ábrázolások a csoport lényeges jellemzői, és fontos szerepet játszanak a csoportelmélet
valamennyi kvantummechanikai alkalmazásában. Az alábbiakban felsoroljuk az irreducibilis ábrázolások
legfontosabb tulajdonságait.11
Meg lehet mutatni, hogy egy csoport különböző irreducibilis ábrázolásainak száma egyenlő a csoport
osztályainak
számával. Különböző irreducibilis ábrázolások karaktereit felső index segítségével fogjuk
megkülönböztetni; a
lesznek.

elem mátrixának karakterei a különböző ábrázolásokban

Az irreducibilis ábrázolások mátrixelemei egész sor ortogonalitási követelményt elégítenek ki. Mindenekelőtt
két különböző irreducibilis ábrázolás esetén fennáll a

12.14. egyenlet - (94,7)

összefüggés, ahol az
indexek a két irreducibilis ábrázolást különböztetik meg, az összegzés pedig
valamennyi csoportelemre kiterjesztendő. Minden irreducibilisábrázolás esetén érvényes, hogy

12.15. egyenlet - (94,8)

11

E tulajdonságok bizonyítása bármely összefoglaló csoportelméleti munkában megtalálható.
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azaz csak a mátrixelemek abszolútérték-négyzetének összege különbözik nullától:

A ((94,7)), ((94,8)) összefüggések együttesen a következő alakban írhatók:

12.16. egyenlet - (94,9)

Speciálisan, ebből fontos ortogonalitási összefüggés vezethető le azábrázolások karaktereire; a ((94,9))
egyenlőség mindkét oldalát összegezve az
és
indexpárok szerint, azt kapjuk, hogy

12.17. egyenlet - (94,10)

Az

esetben

adódik, vagyis egy irreducibilis ábrázolás karaktereinek abszolútérték-négyzetét összegezve a csoport rendjét
kapjuk. Megjegyezzük, hogy ezt az összefüggést felhasználhatjuk az ábrázolás irreducibilis voltának eldöntésére
– redukálható ábrázolás esetén ez az összeg mindenképpen nagyobb -nél (így ez egyenlő
-vel, ha az
ábrázolás egymástól különböző részt tartalmaz).
((94,10))-ből az is következik, hogy két irreducibilis ábrázolás karaktereinek egyenlősége egyenértékűségüknek
nemcsak szükséges, de elégséges feltétele is.
Minthogy egy adott osztály elemeire a karakterek egyenlők, a valóságban a ((94,10)) alatti összeg mindössze
független tagból áll, és az alábbi módon írható:

12.18. egyenlet - (94,11)

az összegzést a csoport
levő elemek száma.

osztályára kell kiterjeszteni (ezeket itt

betűvel jelöltük),

pedig a

osztályban

Minthogy az irreducibilis ábrázolások száma megegyezik az osztályok számával, az
mennyiségek elemet tartalmazó négyzetes mátrixot alkotnak.
Az első indexben való ortogonalitásból (
index szerinti ortogonalitás:

) ekkor minden további nélkül következik a második
. Ezért ((94,11))-gyel együtt a

12.19. egyenlet - (94,12)

összefüggés is teljesül.
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Minden csoport irreducibilis ábrázolásai között van egy triviális ábrázolás, melyet egy, a csoport minden
transzformációjával szemben invariáns bázisfüggvény valósít meg. Ezt az egydimenziós ábrázolást
egységábrázolásnaknevezzük; valamennyi karaktere eggyel egyenlő. Ha a ((94,10)) vagy ((94,11))
ortogonalitási összefüggésben az egyik ábrázolás az egységábrázolás, akkor a másikra

12.20. egyenlet - (94,13)

adódik, vagyis a csoport összes elemének karaktereit összeadva, minden, az egységábrázolástól
különbözőábrázolás esetén nullát kapunk.
A ((94,10)) összefüggés alapján nagyon egyszerűen elvégezhetjük bármely
irreducibilisekre való felbontását az egyes ábrázolások karaktereinek ismeretében.

redukálható

ábrázolás

Legyen
valamilyen
dimenziós redukálható ábrázolás karaktere, az
számok pedig
jelöljék a felbontás során adódó egyes irreducibilis ábrázolások előfordulásának számát úgy, hogy

12.21. egyenlet - (94,14)

(

a megfelelő irreducibilis ábrázolás dimenziója). Ekkor a

karakterek ígyírhatók:

12.22. egyenlet - (94,15)

Ezt az egyenlőséget
adódik, hogy

-gal szorozva és valamennyi

-re összegezve, ((94,10))-nek megfelelően az

12.23. egyenlet - (94,16)

Tekintsük azt az

dimenziójú ábrázolást, melyet a

számú

függvény létesít, ahol

a koordináták

valamilyen általános alakú függvénye (úgy, hogy a belőle adódó
számú
függvény egymástól lineárisan
független), ezt az ábrázolást regulárisnaknevezzük. Nyilvánvaló, hogy ennek az ábrázolásnak a mátrixai
egyáltalán nem tartalmaznak diagonális elemeket, az
egységelemnek megfelelő mátrix kivételével; ezért
, ha
és
. Ezt az ábrázolást irreducibilisek szerint kifejtve, az
számokra
((94,14))-nek megfelelően az
értéket kapjuk, azaz minden irreducibilis ábrázolás
annyiszor szerepel a reguláris ábrázolásban, amennyi a dimenziószáma. Ezt ((94,12))-be téve az adódik, hogy

12.24. egyenlet - (94,17)
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vagyis minden csoportra az irreducibilis ábrázolások dimenziószámainak négyzetösszege megegyezik a csoport
rendjével.12 Ebből következik, többek között, hogy Abel-csoportok esetén (ahol
) valamennyi irreducibilis
ábrázolás egydimenziós (
).
Bizonyítás nélkül megemlítjük, hogy az irreducibilis ábrázolások dimenziói osztói a csoport rendjének.
A reguláris ábrázolás irreducibilis részekre gyakorlatilag a

12.25. egyenlet - (94,18)

képlet alapján bontható fel. Könnyű ellenőrizni, hogy a ((94,18))-ból adott
) függvények egymás között transzformálódnak a

képlet szerint, vagyis az

irreducibilis ábrázolás bázisát alkotják.

mellett meghatározott

(

-nak különböző értékeket adva, egy adott

irreducibilis ábrázolás
számú különböző
bázisfüggvény-rendszerét kapjuk, annak megfelelően, hogy
minden irreducibilis ábrázolás
-szor szerepel a reguláris ábrázolásban.
Tetszőleges
függvény előállítható egy csoport irreducibilis ábrázolásai szerint transzformálódó függvények
összegeként. E feladat megoldását az alábbi képletek szolgáltatják:

12.26. egyenlet - (94,19)

Ezt úgy bizonyítjuk, hogy behelyettesítjük a második képletet az elsőbe, és elvégezzük az
összegezést. Ekkor

szerinti

12.27. egyenlet - (94,20)

adódik. Vegyük észre, hogy az

dimenziószámok megegyeznek a csoport egységelemének

karakterével, és használjuk fel a ((94,12)) ortogonalitásiösszefüggést. Azt kapjuk, hogy a
összeg
csak akkor különbözik nullától (és egyenlő -vel), ha
a csoport egységeleme. Ezért ((94,20)) jobb oldala
azonosan megegyezik -vel.
Tekintsünk két különböző

és

ábrázolását valósítja meg. Képezve a

függvényrendszert, mely a csoport két irreducibilis
számú elemből álló új függvényrendszert

szorzatokat,

kapunk, mely egy új,
dimenziójú ábrázolás bázisául szolgálhat. Ezt az ábrázolást az előbbi kettő direkt
szorzatának(vagy Kronecker-szorzatának) hívjuk, ez csak akkor irreducibilis, ha
és
közül legalább az
egyik eggyel egyenlő. Könnyen belátható, hogy a direkt szorzat karakterei az őt alkotó két ábrázolás
karaktereinek szorzatai. Valóban, ha

Megjegyezzük, hogy pontcsoportok esetén a ((94,17)) egyenlet adott
egyféle választásával elégíthető ki.
12

és

mellett gyakorlatilag csak az
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akkor

ebből a karakterekre, melyeket

-vel jelölünk, azt kapjuk, hogy

azaz

12.28. egyenlet - (94,21)

Speciálisan, az irreducibilis ábrázolás két tényezője megegyezhet; ebben az esetben két különböző
függvényrendszerünk van, mely ugyanazt az ábrázolást létesíti:
önmagával való direkt szorzatát pedig az
hogy

számú

és

; az ábrázolásnak

függvény valósítja meg, és a karakterekre fennáll,

Ezt a redukálható ábrázolást azonnal két alacsonyabb dimenziójú ábrázolásra bonthatjuk (melyek azonban
általában még redukálhatók). Ezek közül az egyiket az
számú
függvény valósítja
meg, a másikat pedig az
számú
(
) függvény (nyilvánvaló, hogy mindkét
halmaz függvényei csak egymás közt transzformálódnak). Az elsőt az ábrázolás önmagával való szimmetrikus
szorzatának nevezzük (ennek karakterét
[karakterének jele:

-vel jelöljük), a második az antiszimmetrikus szorzat

].

A szimmetrikus szorzat karakterének meghatározása céljából írjuk, hogy

Ebből a karakterre az adódik, hogy

Másrészről viszont

és ebből azt kapjuk, hogy

12.29. egyenlet - (94,22)
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melynek alapján meghatározhatjuk egy ábrázolás önmagával képzett szimmetrikus szorzatának karakterét az
eredeti ábrázolás karaktereinek felhasználásával. Teljesen hasonló módon kapjuk az antiszimmetrikus szorzat
karaktereit:13

12.30. egyenlet - (94,23)

Ha a

és

függvények megegyeznek, akkor segítségükkel nyilvánvalóan csak szimmetrikus szorzatokat

lehet képezni: a
négyzeteket és a
(
) szorzatokat. Az alkalmazásokban magasabb rendű
szimmetrikus szorzatokkal is találkozunk, karaktereiket a fentihez hasonló módon lehet meghatározni.
Megemlítjük a direkt szorzatoknak egy, a továbbiakban lényeges tulajdonságát. Két különböző irreducibilis
ábrázolás direkt szorzatának irreducibilis részekre való felbontása csak akkor tartalmazza az egységábrázolást
(éspedig csak egyszer), ha az összeszorzott ábrázolások egymás komplex konjugáltjai. Valós ábrázolások esetén
egységábrázolás csak az irreducibilis ábrázolás önmagával vett direkt szorzatában lép fel (természetesen annak
szimmetrikus részében). Valóban, ahhoz, hogy megbizonyosodjunk, tartalmazza-e a ((94,21)) ábrázolás az
egységábrázolást [((94,16))-nak megfelelően], karaktereit -re összegezni kell (és az eredményt a csoport rendjével osztani). A fenti állítás ekkor azonnal következik a ((94,10)) ortogonalitási összefüggésből.
Végül néhány megjegyzést teszünk két különböző csoport direkt szorzatának irreducibilis ábrázolásait illetően
(nem tévesztendők össze ugyanazon csoport két ábrázolásának szorzatával!). Ha a
csoport irreducibilis ábrázolását adják, a

függvények pedig a

csoportét, akkor a

függvények az
szorzatok az

csoport
dimenziós ábrázolásának bázisfüggvényei lesznek, és az ábrázolás irreducibilis. Ennek az
ábrázolásnak karakterei az eredeti ábrázolások karaktereinek összeszorzásával adódnak [l. a ((94,21)) képlet
levezetését]: az
csoport
elemének a

12.31. egyenlet - (94,24)

karakter felel meg. Az
és
csoport valamennyi irreducibilis ábrázolását ily módon összeszorozva,
megkapjuk az
csoport összes irreducibilisábrázolását.

5. 95. §. A pontcsoportok irreducibilis ábrázolásai
Most konkrétan meghatározzuk a pontcsoportok irreducibilis ábrázolásait. A molekulák túlnyomó többségének
csak másod-, harmad-, negyed- és hatodrendű szimmetriatengelye van. Ezért nem tanulmányozzuk az
ikozaédercsoportokat; a
csoportokat csak az
értékek esetén vizsgáljuk,
az
és
csoportokat pedig csak
mellett.
E csoportok ábrázolásainak karaktereit a tab7. táblázatban közöljük. Az izomorf csoportok ábrázolásai
azonosak, ezért egy táblázatban tüntetjük fel őket. A csoport elemeinek jele előtt álló számok a megfelelő
osztály elemeinek számát mutatják (l. 93. §). Az első oszlopban az ábrázolás szokásosan használt jele áll. Az
egydimenziós ábrázolásokat az
betűkkel, a kétdimenziósakat
-vel, a háromdimenziósakat
-fel
jelöljük (a kétdimenziós irreducibilis ábrázolások jelölésére szolgáló
nem tévesztendő össze a csoport
egységelemének jelével!)14 Az
ábrázolások bázisfüggvényei szimmetrikusak, a
ábrázolások függvényei
antiszimmetrikusak az
-edrendű főtengely körüli forgatásokkal szemben. A
tükrözéssel szemben
különböző szimmetriát mutató függvényeket egy vagy két vesszővel különböztetjük meg, a
és indexek
pedig a ponttükrözéskor mutatott szimmetria jelölésére szolgálnak. Az ábrázolás jelével együtt feltüntetett
betűkkel utalunk arra, hogy milyen ábrázolás szerint transzformálódnak maguk a koordináták; a
tengelyt mindig a fő szimmetriatengely irányába választjuk. Az és
betűk jelentése:

Érdemes megjegyezni, hogy kétdimenziós ábrázolások esetén a
karakterek megegyeznek a
lineáris transzformáció
determinánsával, amiről könnyen meggyőződhetünk közvetlen számítással.
14
Annak okát, hogy két komplex konjugált egydimenziós ábrázolást úgy jelölünk, mint egy kétdimenzióst, a 96. §-ban ismertetjük.
13
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Az irreducibilis ábrázolások a ciklikus csoportok (
) esetében határozhatók meg a legkönnyebben. Egy
ciklikus csoportnak, mint minden Abel-csoportnak, csak egydimenziós ábrázolásai vannak. Legyen
a csoport
generátoreleme (melynek hatványai megadják a csoport összes elemét). Minthogy
( a csoport
rendje), nyilvánvaló, hogy a
lehet,15 azaz

A
pontcsoport esetén a
iránytól mért forgásszög.
15

operátornak a

bázisfüggvénynek például

bázisfüggvényre való hatása csak

-t választhatjuk (
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7. táblázat. Pontcsoportok irreducibilis ábrázolásainak karakterei
A
(a vele izomorf
-vel és
egydimenziós; minden karakter csak

-vel együtt) Abel-csoport, így valamennyi irreducibilis ábrázolása
lehet (mivel minden elem négyzete -vel egyenlő).

Tekintsük most a
csoportot. Ez a
csoporttól a függőleges síkokra vonatkozó (egy osztályhoz tartozó)
tükrözésekben különbözik. Egy tengely körüli forgatással szemben invariáns függvény (a
csoport
ábrázolásának bázisfüggvénye) a
tükrözésekkel szemben szimmetrikus vagy antiszimmetrikus lehet. A
forgatás alkalmával -nal vagy
-tel szorzódó függvények viszont (az
komplex konjugált ábrázolások
bázisfüggvényei) a tükrözés során egymásba mennek át.16 Ezekből a megfontolásokból azonnal következik,
hogy a
(és a vele izomorf
) csoportnak két egydimenziós és egy kétdimenziós irreducibilis ábrázolása
16

Ezeket a függvényeket például a

és

alakban választhatjuk. Függőleges síkra tükrözve,

356
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

jelet vált.

XII. FEJEZET A SZIMMETRIÁK
ELMÉLETE
van a táblázatban megadott karakterekkel. Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy valóban megtaláltuk az
összes irreducibilis ábrázolást: az
összeg értéke 6, azaz éppen a csoport rendje.
Hasonló megfontolásokkal kapjuk a másik két ilyen típusú csoport (

) ábrázolásainak karaktereit is.

A
csoport
-ből négy harmadrendű ferde tengely körüli forgatás hozzáadásával adódik. A
csoport
transzformációival szemben invariáns függvény (az
ábrázolás bázisa)
forgatás esetén 1-gyel, -nal vagy
-tel szorzódhat. A
csoport három egydimenziós
ábrázolásának bázisfüggvényei a
harmadrendű tengely körüli forgatás során egymásba mennek át (ami közvetlenül belátható, ha például
bázisfüggvényként magukat az
koordinátákat választjuk). Így tehát három egydimenziós és egy
háromdimenziós ábrázolást kaptunk (
).
Befejezésül tekintsük az izomorf
és
csoportokat. A
csoport -ből a
tükrözések hozzávételével
adódik; az utóbbiak síkja két-két harmadrendű tengelyen megy át. A
csoport egységábrázolásának
bázisfüggvénye ezekkel az (azonos osztályba tartozó) transzformációkkal szemben szimmetrikus vagy
antiszimmetrikus lehet, ami a
csoport két egydimenziós ábrázolását adja. Azok a függvények (a
csoport
komplex konjugált ábrázolásainak bázisfüggvényei), amelyek a harmadrendű tengely körüli forgatáskor nal, illetve -tel szorzódnak, a tengelyen átmenő síkra való tükrözés során egymásba mennek át, úgyhogy egy
kétdimenziós ábrázolás adódik. Végül a
csoport
ábrázolásának három bázisfüggvénye közül kettő
tükrözés során egymásba megy át, egy pedig önmagába (változatlan marad, vagy jelet vált). Így tehát összesen
két egydimenziós, egy kétdimenziós és két háromdimenziós ábrázolás adódik. 17
A bennünket érdeklő többi pontcsoport ábrázolásait közvetlenül a fent megadottakból kaphatjuk, észrevéve,
hogy ezek a már megvizsgált csoportoknak
-vel (vagy
-sel) képzett direkt szorzatai. Nevezetesen

E direkt szorzatok mindegyike kétszer annyi irreducibilis ábrázolással rendelkezik, mint az eredeti csoport.
Ponttükrözéssel szemben ezek fele szimmetrikus (
index), másik fele antiszimmetrikus ( index). Az
ábrázolások karaktereit az eredeti csoport ábrázolásainak karaktereiból
-gyel való szorzással kapjuk
[egyezésben a ((94,24)) szabállyal]. Példának okáért a
csoport ábrázolásai a következők:

6. 96. §. Az irreducibilis ábrázolások és a termek
osztályozása
17

Emlékeztetünk arra, hogy magas (4 vagy 5) dimenziószámú irreducibilis ábrázolásokat az ikozaédercsoport esetén kapunk.
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A csoportelmélet kvantummechanikai alkalmazása azon alapszik, hogy a különböző rendszereket (atomok,
molekulák) leíró Schrödinger-egyenlet invariáns az adott rendszer szimmetriatranszformációival szemben. 18
Ebből azonnal következik, hogy a csoport elemeit a Schrödinger-egyenletet valamilyen energiaérték (sajátérték)
mellett kielégítő függvényre alkalmazva, a Schrödinger-egyenletnek ugyanahhoz az energiához tartozó
megoldásai adódnak. Másképpen kifejezve, a rendszer adott energiájú stacionárius állapotainak
hullámfüggvényei szimmetriatranszformáció során egymás között transzformálódnak, azaz a csoport egy
ábrázolását alkotják. Lényeges, hogy ez az ábrázolás irreducibilis. Valóban, a szimmetriatranszformáció során
egymásba átmenő függvények szükségképpen egy energianívóhoz tartoznak; olyan függvények esetében
viszont, amelyek különböző (a redukálható ábrázolás felbontásánál adódó) függvénycsoportokba tartoznak, és
nem egymásba transzformálódnak, az energiaértékek megegyezése meglehetősen valószínűtlen egybeesés
lenne.19
Így a rendszer minden egyes energiaszintjének megfelel szimmetriacsoportjának egy irreducibilis ábrázolása.
Az ábrázolás dimenziószáma meghatározza az adott nívó elfajulásának fokát, vagyis az adott energiához tartozó
állapotok számát. Az irreducibilis ábrázolás megadásával meghatározzuk az adott állapot valamennyi
szimmetriatulajdonságát, a különböző szimmetriatranszformációkkal szemben mutatott viselkedését.
Egynél nagyobb dimenziójú irreducibilis ábrázolás csak olyan csoportok esetében létezik, melyek egymással fel
nem cserélhető elemeket tartalmaznak (az Abel-csoportoknak csak egydimenziós irreducibilis ábrázolásaik
vannak). Emlékeztetünk arra, hogy az elfajulásnak az egymással fel nem cserélhető (de a Hamilton-operátorral
felcserélhető) operátorokkal való kapcsolatát korábban a csoportelmélettől függetlenül már tárgyaltuk (10. §).
Az elmondottakkal kapcsolatban még egy lényeges megjegyzést kell tennünk. Mint már annak idején (18. §)
említettük, az időtükrözéssel szemben mutatott szimmetria (mely mindig fennáll, ha nincs mágneses tér) a
kvantummechanikában arra vezet, hogy a hullámfüggvény komplex konjugáltja ugyanahhoz az energiasajátértékhez tartozik. Ebből következik, hogy ha egy függvénysokaság és a megfelelő komplex konjugált
függvények sokasága a csoport különböző (nem ekvivalens) irreducibilis ábrázolásait valósítják meg, akkor ez a
két komplex konjugált ábrázolás egyetlen, kétszeres dimenziószámú, „fizikailag irreducibilis” ábrázolásnak
tekintendő (az alábbiakban mindig ehhez az értelmezéshez tartjuk magunkat). Például a
csoportnak csak
egydimenziós ábrázolásai vannak; kettő azonban közülük egymás komplex konjugáltja, és fizikailag kétszeresen
elfajult energiaszintnek felel meg. (Mágneses tér fellépése esetén az időtükrözéssel szembeni szimmetria
megszűnik, ezért a komplex konjugált ábrázolásoknak különböző energiaszintek felelnek meg.) 20
Tegyük fel, hogy a fizikai rendszert valamilyen perturbáció éri (például külső térbe helyezzük). Kérdés, hogy
milyen mértékben hasadnak fel ennek következtében az elfajult energiaszintek. A külső tér maga is valamilyen
szimmetriát mutat.21 Ha ez a szimmetria ugyanolyan vagy magasabb rendű,22 mint a perturbálatlan rendszeré,
akkor a
perturbált Hamilton-operátor és a perturbálatlan
operátor szimmetriája megegyezik.
Magától értetődik, hogy ebben az esetben az elfajult nívók nem hasadnak fel. Ha viszont a perturbáció
szimmetriája alacsonyabb rendű, mint a perturbálatlan rendszeré, akkor a
Hamilton-operátor szimmetriája a
perturbáló operátoréval egyezik meg. A
operátor szimmetriacsoportjának irreducibilis ábrázolását
megvalósító hullámfüggvények a
operátor szimmetriacsoportjának is ábrázolását alkotják, ez az ábrázolás
azonban nem okvetlenül irreducibilis, ami az elfajult nívó felhasadását jelenti. Bemutatjuk egy példán, hogyan
használható a csoportelmélet matematikai apparátusa valamilyen nívó felhasadásának konkrét
meghatározásakor.
Legyen a perturbálatlan rendszer szimmetriája
és tekintsünk egy, a csoport
megfelelő, háromszorosan elfajult szintet; ezen ábrázolás karakterei:

irreducibilis ábrázolásának

Csoportelméleti módszereket először Wigner Jenőalkalmazott a kvantummechanikában (1926).
Hacsak ennek nincs valamilyen külön oka. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk a „véletlen” elfajulásra, amely abban az esetben lép fel, ha a
Hamilton-operátor az ebben a szakaszban tárgyalt tisztán geometriai szimmetriáknál magasabb rendű szimmetriával rendelkezik (l. a 36. §
végén).
20
Az, hogy a karakterek valósak (azaz a komplex konjugált ábrázolások ekvivalensek), szigorúan véve nem elégséges feltétele annak, hogy a
csoport ábrázolásában valós bázisfüggvényeket választhassunk. Pontcsoportok irreducibilis ábrázolásai esetén ez mégis elegendő, „kettős”
pontcsoportnál viszont már nem; l. 99. §.
21
Például egy kristályrácsba beépített, a többi atommal gyenge kölcsönhatásban álló ion
- és
-héjában levő energianívókra
gondolhatunk. Ebben az esetben a perturbáció (külső tér) az ion helyén a többi atom által létesített tér.
22
Ha a
szimmetriacsoport
alcsoportja, akkor azt mondjuk, hogy
alacsonyabb rendű szimmetriának felel meg, a
csoport pedig
magasabb rendűnek. Nyilvánvaló, hogy ha két kifejezés közül az egyik
, a másik
szimmetriájú, akkor összegük szimmetriája az
alacsonyabb rendű
szimmetriával egyezik meg.
18
19
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Tegyük fel, hogy a rendszerre ható perturbáció
szimmetriával rendelkezik (úgy, hogy a harmadrendű
szimmetriatengely egybeesik a
csoport egy megfelelő tengelyével). Az elfajult nívó három hullámfüggvénye
a (
csoport alcsoportját képező)
csoport egy ábrázolását alkotja, s ennek karakterei egyszerűen
megegyeznek a
csoport kiindulásul vett ábrázolásának karaktereivel, azaz

3

0

1

Ez az ábrázolás azonban redukálható. A
csoport irreducibilis ábrázolásainak karaktereit ismerve, könnyen
elvégezhetjük az irreducibilis részekre való felbontást [a ((94,16)) általános szabály szerint]. Azt kapjuk, hogy a
fenti ábrázolás a
csoport
és
ábrázolásaira bontható. A háromszorosan elfajult
energiaszint tehát
egy nem elfajult
és egy kétszeresen elfajult
szintre hasad. Ha ugyanezt a rendszert
szimmetriájú
perturbáció éri (
szintén alcsoportja
-nek), akkor a vizsgált energiaszint hullámfüggvényei az alábbi
karakterekkel jellemezhető ábrázolást alkotják:

3

1

1

Ezt irreducibilis részekre bontva látjuk, hogy az
ábrázolásokat tartalmazza. Ebben az esetben tehát
mind a három szint elkülönül egymástól, az elfajulás teljesen megszűnik.

7. 97. §. Mátrixelemekre vonatkozó kiválasztási
szabályok
A csoportelmélet egyrészről lehetővé teszi tetszőleges szimmetriájú fizikai rendszerek termjeinek osztályozását,
másrészt segítségével egyszerűen megadhatók a rendszert jellemző különböző mennyiségek mátrixelemeire
vonatkozó kiválasztási szabályok.
A módszer a következő általános tételen alapszik. Legyen
egy szimmetriacsoport irreducibilis (nem
egység-) ábrázolásának egyik bázisfüggvénye. Ekkor ennek az egész térre 23 vett integrálja azonosan eltűnik:

12.32. egyenlet - (97,1)

A bizonyítás azon a nyilvánvaló tényen alapszik, hogy az egész térre vett integrál invariáns a koordinátarendszer tetszőleges transzformációival szemben,így tetszőleges szimmetriatranszformációval szemben is. Ezért

23

Ez az adott fizikai rendszer konfigurációs terét jelenti.
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Összegezzük ezt az egyenlőséget a csoport valamennyi elemére. A bal oldalon álló integrál egyszerűen
megszorzódik a csoport rendjével, így

Az egységábrázolástól különböző minden irreducibilis ábrázolás esetén teljesül a
azonosság [ami
a ((94,7)) ortogonalitási összefüggés folyománya abban a speciális esetben, amikor az egyik irreducibilis
ábrázolás az egységábrázolás]. Ezzel az állítást bebizonyítottuk.
Ha
egy csoport redukálható ábrázolásának bázisához tartozó függvény, akkor az
mennyiség csak
abban az esetben különbözik nullától, ha az illető ábrázolás tartalmazza az egységábrázolást. Ez a tétel azonnal
következik az előzőből.
Az

fizikai mennyiség mátrixelemeit a

12.33. egyenlet - (97,2)

integrálok határozzák meg, ahol
a rendszer különböző termjeit jelölik, az
indexek pedig az
ugyanahhoz az elfajult termhez tartozóállapotok hullámfüggvényeit számozzák. 24 Jelöljük az adott rendszer
szimmetriacsoportjának a
és
függvényekáltal megvalósított irreducibilis ábrázolásait
-val, ill.
-val. Ugyanennek a csoportnak az mennyiség szimmetriáinak megfelelőábrázolását jelöljük
-fel; ez
az
mennyiség tenzorjellegétől függ. Ha például
valódi skalár, akkor az operátor invariáns valamennyi
szimmetriatranszformációval szemben,úgyhogy
az egységábrázolás. Ugyanez érvényes pszeudoskalár
mennyiségre is, ha a csoportnak csak szimmetriatengelye van; hogyha azonban a csoport elemei között tükrözés
is szerepel, akkor
egydimenziós ugyan, de nem az egységábrázolás. Ha vektormennyiség, akkor a
ábrázolást a vektor három, egymás között transzformálódó komponense valósítja meg; az ábrázolás általában
különbözik poláris és axiális vektorok esetén.
A
szorzatok megvalósítják a csoport egy, a
direkt szorzat által adott ábrázolását.
A mátrixelemek akkor különböznek nullától, ha ez az ábrázolás tartalmazza az egységábrázolást, vagy ami
ugyanaz, ha a
direkt szorzat tartalmazza
-et. A gyakorlatban kényelmesebb a
szorzatot redukálni, amivel azonnal megkapjuk az összes
állapot típusát, amelybe (a
állapotból) való átmenet mátrixeleme különbözik nullától.

típusú

A legegyszerűbb esetben, amikor skalármennyiségről van szó,
egységábrázolás, amiből azonnal következik,
hogy csak azonos típusú állapotok közti átmenet mátrixeleme különbözik nullától (valóban, két különböző
irreducibilis ábrázolás
direkt szorzata nem tartalmazza az egységábrázolást, egy irreducibilis
ábrázolás önmagával való direkt szorzata azonban mindig tartalmazza azt). Ez a tétel legáltalánosabb
megfogalmazása; speciális eseteivel már többször találkoztunk.
Külön meg kell vizsgálni az energiában diagonális mátrixelemek esetét, vagyis az ugyanahhoz a termhez tartozó
állapotok közti átmenetnek megfelelő elemeket (melyek nem azonosak két különböző, de azonos típusú termhez
tartozó állapot közötti átmenettel). Ebben az esetben csak egy (és nem két különböző)
függvényrendszerünk van. Attól függően, hogy az mennyiség hogyan viselkedik időtükrözéskor, más és más
módon kapjuk a kiválasztási szabályt.
Minthogy a „fizikailag irreducibilis” ábrázolásra való áttérés után a bázisfüggvényeket valósnak választhatjuk, ((97,2))-ben nem
különböztetjük meg a hullámfüggvényt és annak komplex konjugáltját.
24
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Tekintsünk egy állapotot, melynek hullámfüggvénye
állapotban

. Az

mennyiség átlagértéke ebben az

komplex konjugált hullámfüggvénnyel leírt állapotban ugyanakkor

A

Ha az

mennyiség időtükrözéssel szemben invariáns, akkor a két állapot amellett, hogy azonos energiához

tartozik, azonos
jelenti, hogy

értékkel is rendelkezik. A

együtthatók tetszőlegesen választhatók, ezért a fenti állítás azt

Ezért a kiválasztási szabály levezetéséhez nem magából a

direkt szorzatból kell kiindulni, elegendő

szimmetrikus részének vizsgálata; nullától különböző mátrixelemeket akkor kapunk, ha
tartalmazza

-et.25

Ha az
mennyiség időtükrözéskor előjelet vált, akkor a
megváltozik. Ebből az előbbi esethez hasonlóan azt kapjuk, hogy

helyettesítéssel együtt

előjele is

Most tehát a kiválasztási szabály a direkt szorzat antiszimmetrikus részének kifejtésével adódik.

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a elektromos és a
szabályokat
szimmetria esetén.

mágneses dipólusmomentum mátrixelemeire vonatkozó kiválasztási

Megoldás. Az
csoport nem tartalmaz tükrözéseket; ezért a poláris ( ) és axiális vektorok (
irreducibilis ábrázolás,
szerint transzformálódnak.
és az

) azonos

csoport más ábrázolásainak direkt szorzata így bontható fel irreducibilis ábrázolásokra:

12.34. egyenlet - (1)

Ennek megfelelően csak az

átmeneteknek van nullától különböző (energiában) nem diagonális mátrixeleme. Az
ábrázolásainak szimmetrikus és antiszimmetrikus szorzata:

csoport irreducibilis

A
szorzat mindig tartalmaz egységábrázolást, úgyhogy egy skalár mennyiség diagonális elemei (és az azonos típusú állapotok
közötti nem diagonális elemei) különböznek nullától.
25
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A szimmetrikus szorzatok nem tartalmazzák
-et; ezért a
vektor (energiában) diagonális mátrixelemei
(melyek az időtükrözéssel szemben invariánsak) eltűnnek. A mágneses momentumnak (mely időtükrözéskor
jelet vált), az
és
állapotokban nullától különböző diagonális mátrixelemei vannak.
2. Oldjuk meg az előbbi feladatot
Megoldás. A

és

vektorok a

(itt és az alábbi feladatokban a
szorzatai:

szimmetria esetén.
csoport szempontjából különböző módon transzformálódnak:

jel az „ábrázolás szerint transzformálódik” szavak helyett áll).

direkt

Ennek megfelelően
és
, csak az
átmenetek esetén rendelkezik
nullától különböző nemdiagonális mátrixelemekkel. Ugyanígy kapjuk a többi mátrixelemre vonatkozó
kiválasztási szabályokat is:

A

csoport irreducibilis ábrázolásainak szimmetrikus és antiszimmetrikus szorzatai a következők:

Ebből látható, hogy
vektor
között.

valamennyi komponensének valamennyi (energiában) diagonális mátrixeleme eltűnik; a

komponensének vannak nullától különböző mátrixelemei az

vagy

típusú elfajult állapotok

3. Határozzuk meg a
elektromos kvadrupólusmomentum mátrixelemeire vonatkozó kiválasztási
szabályokat
szimmetria esetén.
Megoldás. A

(nulla nyomú szimmetrikus tenzor) komponensei az

csoport alkalmazásakor a

szabály szerint transzformálódnak. Kifejtve
és
összes direkt szorzatát a csoport ábrázolásaival, a
nemdiagonális mátrixelemekre a következő kiválasztási szabályokat kapjuk:

Nullától különböző diagonális mátrixelemek [mint ((97.1.2))-ből látható] az alábbi állapotokban vannak:

4. Oldjuk meg az előbbi feladatot
Megoldás. A

szimmetria esetén.

komponensek transzformációja a

csoport alkalmazásakor:
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skalárként viselkedik. Az
direkt szorzatait a csoport összes ábrázolásával kifejtve, megkapjuk a többi
komponens nemdiagonális elemeire vonatkozó kiválasztási szabályt:

Nullától különböző diagonális mátrixelemek [mint ((97.2.4))-ből látható] csak az
vannak.

és

állapotokban

8. 98. §. Folytonos csoportok
A 93. §-ban ismertetett véges pontcsoportok mellett léteznek úgynevezett folytonos pontcsoportokis, melyek
elemeinek száma végtelen. Ezek a henger és gömb szimmetriacsoportjai.
A legegyszerűbb hengerszimmetrikus csoport a
kétdimenziós forgáscsoport, mely a szimmetriatengely
körüli tetszőleges
szögű
elforgatásokat tartalmazza. Ez a
csoportok
határesetének
tekinthető. Hasonlóan a
csoportok határeseteként adódnak a
csoportok.
Egy molekula csak akkor lehet hengerszimmetrikus, ha atomjai egy egyenes mentén helyezkednek el. Ha
középpontjára nézve nem szimmetrikus, akkor pontcsoportja a
, mely a forgatásokon kívül bármely, a
tengelyen átmenő síkra vonatkozó
tükrözési szimmetriát is tartalmazza. Ha a molekula középpontjára nézve
szimmetrikus, pontcsoportja
.A
csoportok általában nem lehetnek molekulák
szimmetriacsoportjai.
A gömb szimmetriacsoportja bármely, a középponton átmenő tengely körüli tetszőleges szögű forgatásokat és
ugyanezen a ponton átmenő tetszőleges síkra való tükrözéseket tartalmaz; ez a csoport (melyet
-vaI
jelölünk) a különálló atom szimmetriacsoportja. Alcsoportként tartalmazza a térbeli forgatások
csoportját
(melyet háromdimenziós forgáscsoportnak vagy egyszerűen forgáscsoportnaknevezünk). A
csoport -ból
egy szimmetria-középpont hozzáadásával adódik (
).
A folytonos pontcsoportok elemeit egy vagy több paraméterrel különböztethetjük meg, melyek értékkészlete
folytonos. Így például a forgáscsoport paramétereinek választhatjuk a koordináta-rendszer elforgatását
meghatározó Euler-szögeket.
A véges csoportok 92. §-ban leírt általános tulajdonságai és a velük kapcsolatos fogalmak (mint alcsoport,
konjugált elemek, osztályok stb.) közvetlenül általánosíthatók folytonos csoportokra is. Természetesen
értelmüket vesztik a csoport rendjével kapcsolatos állítások (például az az állítás, miszerint az alcsoport rendje a
csoport rendjének osztója).
A
csoportban valamennyi szimmetriasík egyenértékű, úgyhogy az összes
tükrözés egy végtelen számú
elemet tartalmazó osztályba tartozik; a szimmetriatengely kétirányú, úgyhogy végtelen számú két
elemből álló osztály van. A
csoport osztályai közvetlenül adódnak a
csoport osztályaiból:
.
A
forgáscsoportban minden tengely egyenértékű és kétirányú; így e csoport osztályait tetszőleges tengely
körüli adott
szöggel való elforgatások alkotják. A
csoport osztályai közvetlenül adódnak
osztályaiból.
A (redukálható vagy irreducibilis) ábrázolások fogalma is közvetlenül általánosítható folytonos csoportok
esetére. Minden irreducibilis ábrázolás a mátrixok folytonos sokaságát tartalmazza, az egymásba
transzformálódó bázisfüggvények száma (az ábrázolás dimenziója) azonban véges. Ezeket a függvényeket
mindig megválaszthatjuk úgy, hogy az ábrázolás uniter legyen. A folytonos csoportok irreducibilis
ábrázolásainak száma végtelen, de az ábrázolások diszkrét sorozatot, vagyis megszámlálható sokaságot
alkotnak. Ezeknek az ábrázolásoknak mátrixelemeire és karaktereire szintén ortogonalitási összefüggés teljesül,
mely a véges csoportok hasonló összefüggéseinek általánosítása. ((94,9)) most
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12.35. egyenlet - (98,1)

alakban, ((94,10)) pedig

12.36. egyenlet - (98,2)

alakban írható. Ezekben a képletekben a csoportra vonatkozó invariáns integrálás szerepel; a
integrálelem
kifejezhető a csoport paraméterei és azok deriváltjai szerint, mégpedig úgy, hogy rá a csoport valamennyi
transzformációját alkalmazva, ismét az integrálelem adódik.26 Forgáscsoport esetén például
választható, ahol
a koordináta-rendszer forgatását meghatározó Euler-szögek
(56. §); ebben az esetben

.

A háromdimenziós forgáscsoport ábrázolásait lényegében már megtaláltuk (a csoportelméleti terminológia
használata nélkül), amikor meghatároztuk a teljes impulzusmomentum sajátértékeit és sajátfüggvényeit. Az
impulzusmomentum operátora (egy állandó szorzótól eltekintve) az infinitezimális forgatás operátora,27
sajátértékei pedig a hullámfüggvények térbeli forgatások során való viselkedését jellemzik. Az
impulzusmomentum
értékéhez
különböző
hullámfüggvény tartozik. Ezeket az
impulzusmomentum
vetülete különbözteti meg, és egyetlen
-szeresen elfajult energiaszinthez
tartoznak. A koordináta-rendszer elforgatásakor ezek a függvények egymás között transzformálódnak, így a
forgáscsoport egy irreducibilis ábrázolását valósítják meg. Ezért csoportelméleti szempontból a
számok a
forgáscsoport irreducibilis ábrázolásait számozzák, és minden értéknek egy
dimenziós ábrázolás felel
meg. A szám egész és félegész értékeket vehet fel, úgyhogy az ábrázolások
dimenziója tetszőleges
egész szám: 1, 2, 3,
.
Ennek az ábrázolásnak bázisfüggvényeit lényegében már vizsgáltuk az 56. és 57. §-ban (az ábrázolás mátrixait
pedig az 58. §-ban határoztuk meg). Az adott -vel jellemzett ábrázolás bázisát a
-edrendű szimmetrikus
spinor

független komponense alkotja (ezekkel egyenértékű a

számú

függvény).

A forgáscsoport félegész
értékekkel jellemzett irreducibilis ábrázolásainak fontos sajátosságuk van. Az a
helyzet, hogy
szögű forgatáskor bázisfüggvényeik (páratlan rendű spinor komponensei) jelet váltanak.
Minthogy azonban a
-vel való forgatás a csoport egységeleme, arra a következtetésre jutunk, hogy a félegész
-vel jellemzett ábrázolások kétértékűek: a csoport minden elemének [egy tetszőleges tengely körüli
szögű forgatásnak] ilyen ábrázolásban nem egy, hanem két mátrix felel meg, melyek
karakterük előjelében különböznek.28
Mint már mondottuk, a térben különálló atomnak van
szimmetriája. Ennek megfelelően,
csoportelméleti szempontból, az atom minden termjének megfelel a
forgáscsoport valamilyen irreducibilis
ábrázolása (ez meghatározza az atom teljes
impulzusmomentumát) és a
csoport egy irreducibilis
ábrázolása (mely meghatározza az állapot paritását).29
26

A folytonos csoportok irreducibilis ábrázolásaira vonatkozó fenti állítás csak akkor érvényes, ha a ((98,1))–((98,2)) integrálok

konvergálnak; speciálisan kell, hogy a csoport
„térfogata” véges legyen. Folytonos pontcsoportok esetén ez a feltétel teljesül (nem
teljesül azonban például az ún. Lorentz-csoport esetén, amellyel a relativisztikus elméletben találkozunk).
27
A matematikusok ezeket az operátorokat a forgáscsoport generátorainak nevezik.
28
Meg kell jegyezni, hogy egy csoport kétértékű ábrázolása nem ábrázolás a szó eredeti értelmében, minthogy nem egyértékű
bázisfüggvények valósítják meg (l. még 99. §).
29
Ezenkívül az atom Hamilton-operátora invariáns az elektronok felcserélésével szemben. A nemrelativisztikus közelítésben a koordináta- és
spinfüggvények szeparálhatók, és beszélhetünk a permutációs csoport koordinátafüggvények által megvalósított ábrázolásairól.
A permutációs csoport irreducibilis ábrázolásának megadása meghatározza az atom
teljes spinjét (63. §). A relativisztikus korrekciók
figyelembevétele esetén a hullámfüggvény már nem bontható fel spin- és koordinátarészre. A részecskék koordinátáinak és spinjeinek
egyidejű felcserélésével szemben mutatott szimmetria nem vezet a term valamilyen jellemző mennyiségére, minthogy a Pauli-elv szerint a
hullámfüggvény bármely két elektron felcserélésével szemben antiszimmetrikus. Ez annak felel meg, hogy a spin a relativisztikus
kölcsönhatások figyelembevételekor szigorúan véve nem marad meg (csak a teljes impulzusmomentum).
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A külső elektromos térbe helyezett atom energiaszintjei felhasadnak. A megjelenő szintek száma és a megfelelő
állapotok szimmetriája a 96. §-ban leírt módszerrel határozható meg. Ebből a célból a külső tér
szimmetriacsoportjának (a
függvények által megvalósított)
dimenziós redukálható ábrázolását ki
kell fejteni a csoport irreducibilis ábrázolásai szerint. Ehhez ismerni kell a
függvények által megvalósított
ábrázolás karaktereit.
Minthogy egy osztály elemeinek karakterei az irreducibilis ábrázolásokban egyenlők, elegendő egy tengely (a
tengely) körüli forgatásokat vizsgálni. A tengely körüli szögű forgatás során a
hullámfüggvények,
mint tudjuk,
-vel szorzódnak, ahol
az impulzusmomentumnak az illető tengelyre való vetülete. Ennek
megfelelően a
függvények transzformációs mátrixa diagonális, karaktere pedig

vagy30

12.37. egyenlet - (98,3)

Az
ponttükrözés során a különböző
-mel jellemzett
hullámfüggvények mind egyformán
viselkednek, +1-gyel vagy
-gyel szorzódnak aszerint, hogy az atom páros vagy páratlan állapotához
tartoznak-e. Ezért a karakter

12.38. egyenlet - (98,4)

Végül síkra való
tükrözéseknek és a
szimmetriatranszformációk

szögű tükrözéses forgatásoknak megfelelő karaktereket e

alakban való felírásából kiindulva határozhatjuk meg.
Térjünk még ki a hengerszimmetriának megfelelő
csoport irreducibilis ábrázolásaira. Ezt a kérdést
lényegében már tárgyaltuk a
szimmetriájú (két különböző atomból álló) kétatomos molekula
elektrontermjeinek osztályozása során. A
és
termeknek (
termek) két egydimenziós ábrázolás
felel meg: az
egységábrázolás és az
ábrázolás, melynek bázisfüggvényei invariánsak minden forgatással
szemben, és síkra való
tükrözéskor jelet váltanak. A kétszeresen elfajult
termeknek
kétdimenziós ábrázolások felelnek meg, melyeknek szokásos jelei:
. Bázisfüggvényeik
szögű
forgatáskor szorzódnak, síkra való
tükrözéskor egymásba mennek át. Ezen ábrázolások karakterei a
következők:

1

1

1

1

2

1

0

A
csoport irreducibilis ábrázolásai közvetlenül adódnak a
csoport ábrázolásaiból (és az
azonos atommagokat tartalmazó kétatomos molekulák termjeinek osztályozásában játszhatnak szerepet).
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy ez a képlet a csoport elemeinek az Euler-félétől eltérő parametrizálásának felel meg:
a transzformációt a forgástengely irányának és az elforgatás szögének megadásával írjuk le. Meg lehet mutatni, hogy ilyen parametrizálás
esetén az integrálást például ((98,2))-ben,
szerint kell végezni, ahol
a forgástengely irányába eső térszögelem.
30
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félegész értékét véve az
függvények a
csoport kétértékű irreducibilis ábrázolásait valósítják
meg, melyek a feles spinű molekula termjeivel állnak kapcsolatban.31

9. 99. §. Véges pontcsoportok kétértékű ábrázolásai
Egy rendszer feles spinű (ezért feles teljes impulzusmomentumú) állapotainak a rendszer pontszimmetriacsoportjainak kétértékű ábrázolása felel meg. Ez a spinorok általános tulajdonsága, tehát egyaránt
igaz folytonos és véges pontcsoportokra. Ezzel kapcsolatban felmerül annak szükségessége, hogy
meghatározzuk a véges pontcsoportok kétértékű irreducibilis ábrázolását.
Mint már megjegyeztük, a kétértékű ábrázolások lényegében a csoportoknak nem igazi ábrázolásai. Ezekre
például nem érvényesek a 94. §-ban tárgyalt összefüggések, és amikor ezekben az összefüggésekben [például a
((94,17))-ben, ahol az irreducibilis ábrázolások dimenziószáma négyzetének összege szerepel] az irreducibilis
ábrázolásokról beszéltünk, csak az igazi, egyértékű ábrázolásokra gondoltunk.
A kétértékű ábrázolások felkutatására célszerű az alábbi fogást alkalmazni (H. A. Bethe, 1929). Teljesen
formálisan vezessük be a csoport egy új elemét ( -val fogjuk jelölni), mely tetszőleges tengely körüli
szögű forgatást jelent,
különbözik az egységelemtől, de kétszeres alkalmazásakor az egységelemet kapjuk:
. Ennek megfelelően egy -edrendű szimmetriatengely körüli
)szeres alkalmazás után adják az azonos transzformációt:

forgatások csak

- (és nem

-

12.39. egyenlet - (99,1)

Az ponttükrözésnek, mely minden forgatással felcserélhető, kétszeri alkalmazáskor továbbra is
adnia. Síkra való kétszeri tükrözés azonban nem -t ad, hanem
-t:

-t kell

12.40. egyenlet - (99,2)

(ez abból következik, hogy a tükrözés
alakban írható). Eredményül egy fiktív szimmetriapontcsoportot alkotó elemek halmazát kapjuk, melynek rendje a kiindulásul vett csoport rendjének kétszerese:
ezeket a csoportokatmegkettőzött pontcsoportoknakfogjuk nevezni. A valódi pontcsoportok kétértékűábrázolásai
természetesen a megfelelő kétszeres csoport egyértékű, azaz igazi ábrázolásai, úgyhogy felkutatásukra a
szokásos eljárások alkalmazhatók.
A megkettőzött csoportban az osztályok száma nagyobb, mint az eredeti csoportban (de általában nem kétszer
annyi). A
elem a csoport valamennyi elemével felcserélhető,32 és ezért mindig egyedül alkot egy osztályt. Ha
a szimmetriatengely kétirányú, akkor a megkettőzött csoportban ez azt jelenti, hogy a
és
elemek egymás konjugáltjai. Ezért másodrendű tengely esetén az elemek osztályokba sorolása attól is függ,
hogy a tengely kétirányú-e (közönséges pontcsoportoknál ez lényegtelen, minthogy
ellenkező forgással).

megegyezik a

Így például a
csoport másodrendű tengelyei egyenértékűek, és mindegyikük kétirányú, a harmadrendű
tengelyek viszont ekvivalensek, de nem kétirányúak. Ezért a megkettőzött
csoport33 24 eleme az alábbi 7
osztályba sorolható:

, három

és három

forgatásból álló osztály, valamint a

és

osztályok.

A háromdimenziós forgáscsoporttól eltérően itt
értékét megfelelő törtszámnak választva, nemcsak egy- és kétértékű, de három- és több
értékű ábrázolásokat is kaphatnánk. Azonban az impulzusmomentumnak mint a háromdimenziós infinitezimálisan kis forgatás operátorának
lehetséges sajátértékeit éppen a háromdimenziós forgáscsoport ábrázolásai határozzák meg. Ezért a kétdimenziós forgáscsoport (és más
véges szimmetriacsoport) három- (és több) értékű ábrázolásai, bár matematikailag megvalósíthatók, fizikailag értelmetlenek.
32
Forgatások és ponttükrözés esetében ez nyilvánvaló; síktükrözésekre pedig abból következik, hogy a tükrözés ponttükrözésből és
forgatásból tehető össze.
33
A kettős csoportokat a jelük fölé tett vesszővel különböztetjük meg.
31
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A megkettőzött pontcsoport irreducibilis ábrázolásai közt vannak egyrészt az egyszerű csoport egyértékű
ábrázolásaival megegyező ábrázolások (ekkor a
elemnek ugyanúgy, mint -nek, az egységmátrix felel
meg); másrészt az egyszerű csoport kétértékű ábrázolásai, amikor a
elemnek a negatív egységmátrix felel
meg; bennünket most éppen az utóbbi ábrázolások érdekelnek.
A megkettőzött
(
) és
csoportok éppúgy, mint a megfelelő egyszerű csoportok is,
ciklikus csoportok.34 Valamennyi irreducibilis ábrázolásuk egyértékű, és különösebb nehézség nélkül
megszerkeszthető a 95. §-ban kifejtetteknek megfelelően.
A
(vagy a velük izomorf
) csoportok irreducibilis ábrázolásait ugyanúgy lehet felkutatni, mint a
megfelelő egyszerű csoportok esetében. Ezeket az ábrázolásokat
alakú függvények valósítják meg, ahol
az -edrendű tengely körüli forgásszög, és félegész értékeket vesz fel (az egész értékek a közönséges
egyértékű ábrázolásoknak felelnek meg). A másodrendű, vízszintes tengely körüli forgatás során e függvények
egymás között transzformálódnak, a
forgatás pedig
-nel szoroz.
Valamivel nehezebb megtalálni a megkettőzött köbös csoport ábrázolásait. A
csoport 24 eleme 7 osztályba
sorolható. Ezért összesen 7 irreducibilis ábrázolás van, melyből négy megegyezik a
csoport ábrázolásaival.
A többi három ábrázolás dimenziószáma négyzetének összege 12 kell, hogy legyen, amiből adódik, hogy mind a
három kétdimenziós. Minthogy a
és
elemek egy osztályba tartoznak,
,
amiből látható, hogy mindhárom ábrázolásban
. Továbbmenve, a három ábrázolás közül legalább
egynek valósnak kell lennie, minthogy a komplex ábrázolások csak konjugált párok alakjában fordulnak elő.
Tekintsük ezt az ábrázolást, és tegyük fel, hogy a
elem mátrixa diagonális (legyenek az átlós elemek
és
).

, ezért

valós legyen,

. Hogy

választandó. Ebből következik, hogy
. Ezzel a keresett ábrázolások egyikét
megtaláltuk. Ennek a
csoport két egydimenziós komplex konjugált ábrázolásával való direkt szorzatát
képezve, megkapjuk a másik két ábrázolást.

34

Az

ponttükrözést tartalmazó

csoportok Abel-csoportok, de nem ciklikusak.
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8. táblázat. Ponlcsoportok kétértékű ábrázolásai
Itt nem ismertetendő hasonló megfontolások segítségével megadhatjuk az
csoport ábrázolásait is.
A 8. táblázatban megadjuk a felsorolt megkettőzött csoportok ábrázolásainak karaktereit (csak az egyszerű
csoport kétértékű reprezentációinak megfelelő ábrázolásokat tüntetjük fel). Ugyanezek az ábrázolásai a velük
izomorf kétszeres csoportoknak is.
A többi pontcsoport vagy izomorf a megvizsgáltakkal, vagy ezek
úgyhogy ábrázolásaik meghatározását nem kell külön tárgyalni.

-vel képzett direkt szorzataként adódik,

A szokásos ábrázolásokkal kapcsolatban kifejtett okok miatt két komplex konjugált kétértékű ábrázolás fizikai
szempontból egy kétszeres dimenziószámú reprezentációnak tekinthető. Egydimenziós kétértékű ábrázolás
pedig már akkor is megduplázandó, ha karakterei valósak. Ez azért van így (60. §), mert feles spinű rendszer
esetén a hullámfüggvény és komplex konjugáltja lineárisan függetlenek. Ennek következtében egy valós
karakterű (valamely
függvény által megvalósított) kétértékű egydimenziós35 ábrázolás esetén, bár a komplex
konjugált
függvény ekvivalens ábrázolás szerint transzformálódik, mondhatjuk, hogy
és
lineárisan
függetlenek. Másrészről viszont a komplex konjugált hullámfüggvényeknek ugyanahhoz az energiaszinthez kell
tartozniuk, s ebből adódik, hogy fizikai alkalmazásoknál az ilyen ábrázolás megkettőzendő.

35

A

csoportnak van ilyen ábrázolása páratlan

mellett; karakterei:

.
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Mindaz, amit a különböző
fizikai mennyiségek mátrixelemeire vonatkozó kiválasztási szabályok
levezetésével kapcsolatban a 97. §-ban mondtunk, érvényben marad a rendszer feles spinű állapotában is, kivéve
az (energiában) diagonális mátrixelemeket. A 97. § végén elvégzett megfontolásokat a ((60,2)) és ((60,3))
képletek figyelembevételével megismételve, azt kapjuk, hogy ha az mennyiség az időtükrözéssel szemben
páros vagy páratlan, akkor a kiválasztási szabályok levezetésénél a
ábrázolás önmagával való szorzatának
rendre az antiszimmetrikus
vagy szimmetrikus
rendszer esetében megfogalmazott szabállyal ellentétben.36

részét kell tekinteni, a 97. §-ban egész spinű

9.1. Feladat
Vizsgáljuk meg
köbös szimmetriájú külső térbe helyezett (adott
nívóinak felhasadását.37

teljes impulzusmomentumú) atom

Megoldás. Az atom
impulzusmomentumú, különböző
értékekkel jellemzett hullámfüggvényei az
csoport
dimenziós redukálható ábrázolását valósítják meg, melynek karaktereit ((98,3)) meghatározza.
Ezt az ábrázolást irreducibilis részekre bontva (egyértékűék, ha
egész, és kétértékűek, ha
félegész)
egyszersmind meghatározzuk a keresett felhasadást is (l. 96. §). Felsoroljuk a néhány első értékhez tartozó
irreducibilis ábrázolásokat:
1/2

36

1

3/2

2

5/2

3

E szabályok alkalmazásával kapcsolatban megjegyezzük, hogy kétértékű ábrázolások esetén az egységábrázolást nem az ábrázolásnak

önmagával való szimmetrikus, hanem az antiszimmetrikus szorzata tartalmazza. Kétdimenziós kétértékű ábrázolásra
egyszerűen
egybeesik az egységábrázolással.
37
Például kristályrácsban levő atomra gondolhatunk. Megjegyezzük azt is, hogy a vizsgált kérdés esetében nincs jelentősége annak, hogy a
külső tér szimmetriacsoportja tartalmaz-e szimmetria-középpontot vagy sem, minthogy a hullámfüggvény viselkedése (a nívó páros vagy
páratlan volta) középpontos tükrözés során nincs kapcsolatban a impulzusmomentummal.
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13. fejezet - XIII. FEJEZET
TÖBBATOMOS MOLEKULÁK
1. 100. §. A molekularezgések osztályozása
A csoportelméletet többatomos molekulákra alkalmazva, először is közvetlenül megoldható az elektrontermek,
vagyis az atommagok adott eloszlása mellett kialakuló energiaszintek osztályozásának kérdése. Az osztályozás a
magok adott eloszlásához tartozó szimmetria-pontcsoport irreducibilis ábrázolásai szerint végezhető el.
Hangsúlyozni kell azonban azt a nyilvánvaló tényt, hogy az így nyert osztályozás az atommagok adott eloszlása
esetén érvényes, ennek megváltozása során a szimmetria általában megsérül. Legtöbbször a magok egyensúlyi
állapotának megfelelő eloszlás kerül szóba. Ebben az esetben az osztályozás a magok kis rezgése során is
érvényben marad, értelmét veszti azonban, ha a rezgések már nem tekinthetők kicsinek.
A kétatomos molekulák vizsgálatánál ilyen probléma nem merült fel, minthogy ezek hengerszimmetriája
nyilvánvalóan megmarad a magok bármilyen mozgása során. Hasonló a helyzet a háromatomos molekulánál is.
A három mag mindig egy síkban helyezkedik el, mely a molekula szimmetriasíkja. Ennek megfelelően a
háromatomos molekula elektrontermjeinek a sík felhasználásával való osztályozása (a hullámfüggvény
szimmetrikus vagy antiszimmetrikus síktükrözéssel szemben) mindig lehetséges.
Többatomos molekulák alapállapotának elektrontermjeire egy empirikus szabály érvényes, mely szerint a
molekulák túlnyomó többségeinél az alapállapotbeli elektroneloszlás hullámfüggvénye teljes szimmetriát mutat
(kétatomos molekulák esetén már a 78. §-ban említettük ezt a szabályt). Más szóval ez azt jelenti, hogy a
hullámfüggvény invariáns a molekula szimmetriacsoportjának valamennyi elemével szemben, azaz a csoport
irreducibilis egységábrázolásához tartozik.
A csoportelméleti módszerek alkalmazása különösen lényeges molekularezgések tanulmányozásánál
(Wigner Jenő, 1930). E kérdés kvantummechanikai tanulmányozása előtt fel kell eleveníteni a
molekularezgések tisztán klasszikus leírását, melynek során a molekulát néhány kölcsönható részecskéből
(magból) álló rendszernek tekintjük.
A mechanikából ismeretes (l. I. 23., 24. §), hogy
számú (nem egy egyenesbe eső) részecskéből álló rendszer
rezgési szabadsági fokainak száma
; az általános
szabadsági fokból három a rendszer egészének
haladó mozgását, másik három pedig forgását írja le.1 Kis rezgéseket végző részecskerendszer energiája így
írható fel:

13.1. egyenlet - (100,1)

ahol
és
állandó együtthatók, az
-k pedig a részecskék egyensúlyi helyzethez viszonyított
elmozdulásvektorának komponensei (az
és
indexek egyszerre számozzák a részecskéket és a
vektorkomponenseket). Az
mennyiségek megfelelő lineáris kombinációját képezve, ((100,1))-ben
kizárhatjuk a rendszer haladó mozgásának és forgásának megfelelő szabadsági fokokat, a rezgési koordinátákat
pedig úgy vezetjük be, hogy a ((100,1)) alak négyzetekösszegébe menjen át. Az új koordinátákat úgy
normálhatjuk, hogy a kinetikus energia kifejezésében minden együttható egységnyi legyen. Ekkor a rezgési
energia:

13.2. egyenlet - (100,2)

Ha valamennyi részecske egy egyenes mentén helyezkedik el, akkor a rezgési szabadsági fokok száma
(a forgásnak ebben az
esetben két koordináta felel meg, minthogy lineáris molekula saját tengelye körül való forgásáról beszélni értelmetlen lenne).
1
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A
rezgési koordinátákat normálkoordinátáknaknevezzük;
a nekik megfelelő független rezgések
frekvenciája. Előfordulhat, hogy bizonyos normálkoordinátáknak ugyanaz a frekvencia felel meg (ezt a
frekvenciát ekkor többszörösnekmondjuk); a normálkoordináták
indexe a frekvenciákat számozza, az
index pedig az adott frekvenciához tartozó koordinátákat (
a frekvencia multiplicitása).
A molekula energiáját megadó ((100,2)) kifejezésnek invariánsnak kell lennie a szimmetriatranszformációkkal
szemben. Ez azt jelenti, hogy a molekula szimmetria-pontcsoportjának valamennyi transzformációja a
normálkoordinátákat (minden adott
mellett) egymás között lineárisan transzformálja,
méghozzá úgy, hogy a
négyzetösszeg változatlan marad. Más szóval, a molekula egy adott
frekvenciájához tartozó normálkoordináták a molekula szimmetriacsoportjának egy irreducibilis ábrázolását
valósítják meg; a frekvencia multiplicitása meghatározza az ábrázolás dimenzióját. Az ábrázolás irreducibilis
volta azokból a meggondolásokból következik, amelyeket a 96. §-ban a Schrödinger-egyenlet megoldásaival
kapcsolatban ismertettünk. Két különböző irreducibilis ábrázoláshoz tartozó frekvencia egybeesése
valószínűtlen véletlen lenne. Most is szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy mivel a fizikai normálkoordináták
jellegüknél fogva valós mennyiségek, két komplex konjugált ábrázolás fizikailag egy kétszeres multiplicitású
sajátfrekvenciának felel meg.
Ezek a megfontolások lehetővé teszik a molekulák sajátrezgéseinek osztályozását anélkül, hogy megoldanánk a
normálkoordináták konkrét meghatározásának bonyolult feladatát. Ehhez először meg kell találnunk (az alább
ismertetendő módon) az összes rezgési koordináta által megvalósított teljes ábrázolást (ezt teljes rezgési
ábrázolásnak fogjuk nevezni); ez az ábrázolás redukálható, és irreducibilis részekre bontva egyszersmind
meghatározzuk a sajátfrekvenciák multiplicitását és a megfelelő rezgések szimmetriatulajdonságait.
Megtörténhet, hogy egy irreducibilis ábrázolás többször előfordul a teljes ábrázolásban; ez azt jelenti, hogy több
azonos multiplicitású, egymástól különböző frekvencia van azonos szimmetriát mutató rezgésekkel.
A teljes rezgési ábrázolás megszerkesztéséhez abból indulunk ki, hogy az ábrázolások karakterei invariánsak a
bázisfüggvények lineáris transzformációival szemben. Kiszámításukhoz ezért bázisfüggvények gyanánt nem
kell okvetlenül a normálkoordinátákat használni, dolgozhatunk egyszerűen a magoknak az egyensúlyi
helyzetből való kimozdulását leíró
vektorokkal is.
Mindenekelőtt nyilvánvaló, hogy amikor a pontcsoport egy
elemének karakterét számítjuk, csak azokat a
magokat kell tekintetbe vennünk, amelyek (pontosabban – amelyek egyensúlyi helyzete) az adott
szimmetriatranszformáció során helyben maradnak. Valóban, ha a vizsgált
forgatás vagy tükrözés során az 1
mag új helyre kerül, oda, ahol addig egy ugyanolyan 2 mag volt, ez azt jelenti, hogy a
operáció
alkalmazásakor az 1 mag elmozdulása a 2 mag elmozdulásába megy át. Más szóval, a
mátrix e magnak
(azaz a mag
elmozdulásának) megfelelő sorában nincs diagonális elem. Egy olyan atommag
elmozdulásvektorának komponensei viszont, amelynek egyensúlyi helyzetét a
operáció nem érinti,
egymásba mennek át, úgyhogy ezek a többi mag elmozdulásvektorától függetlenül vizsgálhatók.
Tekintsünk először valamilyen szimmetriatengely körüli szögű
forgatásokat. Legyenek
egy
olyan mag elmozdulásvektorának komponensei, amelynek egyensúlyi helyzete a szimmetriatengelyen van, ezért
a forgás nem érinti. A forgás alkalmával ezek a komponensek úgy transzformálódnak, mint bármilyen más
(poláris) vektor komponensei, azaz (ha a szimmetriatengely):

A karakter, azaz a transzformációmátrix átlós elemeinek összege
tengelyen elhelyezkedő magok száma összesen
, akkor a teljes karakter:

-vel egyenlő. Ha az adott

13.3. egyenlet - (100,3)

Ez a karakter azonban az összes
számú
elmozdulás transzformációjának felel meg; ezért le kell
választani a molekula egészének haladóés forgó mozgásával kapcsolatos transzformáció járulékát. A haladó
mozgást a molekula törnegközéppontjának elmozdulását leíró vektor határozza meg; a karakter megfelelő
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része ezért
. A molekula egészének forgását a
elfordulásvektor2 segítségével adhatjuk meg.
axiális vektor; a koordináta-rendszer forgatása során azonban az axális vektor a poláris vektorokhoz hasonlóan
visekedik. Ezért a
vektornak is
karakter felel meg. Összesen tehát ((100,3))-ból
-t kell kivonnunk. A
forgás
karakterére a teljes rezgésiábrázolásban végül is azt kapjuk, hogy

13.4. egyenlet - (100,4)

Nyilvánvaló, hogy az
egységelem karaktere egyszerűen egyenlő a rezgési szabadsági fokok összegével:
[ami ((100,4))-ből
helyettesítéssel adódik]. Teljesen hasonló módon
határozhatjuk meg az
tükrözéses forgatás ( tengely körüli
szögű forgatás és az
síkra való
tükrözés) karaktereit. Ebben az esetben a vektorok az alábbi módon transzformálódnak:

aminek (

) karakter felel meg. Így a

számú

elmozdulás által létesített ábrázolás karaktere

13.5. egyenlet - (100,5)

ahol
az
transzformációáltal nem érintett atommagok száma (ez a szám nyilvánvalóan 0 vagy 1 lehet).
A tömegközéppont
elmozdulásvektorának
karakter felel meg. Mivel a
axiális vektor, a
koordináta-rendszer ponttükrözése során nem változik, az
tükrözéses forgatás transzformáció viszont így
írható:

azaz egy
szögű forgatás és egy ponttükrözés kombinációja. Ennek megfelelően a
vektorra
alkalmazott
transzformáció karaktere megegyezik a közönséges vektorra alkalmazott
transzformáció karakterével, azaz
. A
összeg
nullát ad, úgyhogy a ((100,5)) kifejezés közvetlenül megadja az
tükrözéses forgatás operáció
karakterét a teljes rezgési ábrázolásban:

13.6. egyenlet - (100,6)

Ebből következik, hogy a síktükrözés (
.

) karaktere

, a ponttükrözésé pedig (

):

A teljes rezgési ábrázolás
karaktereinek meghatározása után csak az irreducibilis ábrázolásokra való
felbontás marad hátra, ami a 95. §-ban adott karaktertáblázat segítségével a ( (94,14)) képlet alapján elvégezhető
(l. a §-t követő feladatot).
A lineáris molekulák rezgéseinek osztályozásához nincs szükség a csoportelmélet alkalmazására. A rezgési
szabadsági fokok száma
. A rezgések két csoportját kell megkülönböztetni: amikor az atomok egy
egyenes mentén maradnak, és amikor ez a feltétel nem teljesül. 3 részecske egyenes mentén való mozgásakor
a szabadsági fokok száma -nel egyenlő, közülük egy a molekula egészének haladó mozgását írja le. Így az
atomokat egy egyenes mentén hagyó rezgések normálkoordinátáinak száma
; ennek általában
Mint ismeretes, kis forgatás
szöge vektornak tekinthető, melynek abszolút értéke megadja az elforgatás szögét, irányát pedig a
forgástengely mentén úgy vesszük fel, hogy a forgatással jobbcsavart alkosson. Az így megszerkesztett
vektor nyilvánvalóan axiális.
3
Ha a molekula középpontjára nézve szimmetrikus, a rezgések egy további jellemzése válik lehetővé. Ezt illetően l. az e §-t követő 10.
feladatot.
2
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különböző sajátfrekvencia felel meg. A többi
normálkoordináta a molekulát az
egyenes vonalú eloszlásból kivivő rezgéseknek felel meg; ezekhez
különböző kétszeres frekvencia
tartozik (minden frekvenciához két normálkoordináta tartozik, ezek két egymásra merőleges síkban való
rezgésnek felelnek meg).4

1.1. Feladatok
1. Végezzük el az NH molekula normálrezgéseinek osztályozását. (A molekula alakja szabályos gúla,
amelynek csúcsában a N-atom, alapjának csúcsaiban pedig a H-atomok helyezkednek el – 41. ábra.)

41. ábra.
Megoldás. A molekula szimmetria-pontcsoportja
. A harmadrendű tengely körüli forgatások csak egy atom
(N) helyét nem változtatják, a síktükrözések pedig kettőét (N és egy H). A ((100,4)), ((100,6)) összefüggések
alapján megkapjuk a teljes rezgési ábrázolás karaktereit:

6

0

2

.
Ezt az ábrázolást irreducibilis részekre bontva azt kapjuk, hogy kétszer tartalmazza az
és kétszer az
ábrázolást. Így tehát két egyszerű frekvencia van, mely a molekula teljes szimmetriáját megőrző
típusú
rezgéseknek felel meg (ún. teljesen szimmetrikus rezgések), és két kétszeresen elfajult frekvencia, mely az
ábrázolás szerint egymásba transzformálódó normálkoordinátáknak felel meg.
2. Oldjuk meg az előbbi feladatot a H O-molekulára (42. ábra).

4

A

csoport irreducibilis ábrázolásainak jelölését használva (l. 98. §), azt mondhatjuk, hogy
típusú rezgés van.
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42. ábra.
Megoldás. A szimmetriacsoport most
. A
transzformáció helyén hagyja az O-atomot, a
transzformáció (a molekula síkjára való tükrözés) mindhárom atomot,
pedig csak az O-atomot. A teljes
ábrázolás karakterei:

3

1

3

1

.
Ez az ábrázolás a következő irreducibilis ábrázolásokra bomlik:
, azaz két teljesen szimmetrikus
rezgés van és egy olyan, amely a
ábrázolás által meghatározott szimmetriával rendelkezik; valamennyi
frekvencia egyszeres (a 42. ábrán feltüntettük a megfelelő normálrezgéseket).
3. Oldjuk meg az 1. feladatot CH Cl-molekula esetén (43 a ábra).
Megoldás. A molekula szimmetriacsoportja
. Az előző feladatokban bemutatott módszerrel azt kapjuk,
hogy három teljesen szimmetrikus
rezgés van és három kétszeresen elfajult
típusú rezgés.
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43. ábra.
4. Oldjuk meg az 1. feladatot CH -molekula esetére (a H-atomok egy tetraéder csúcsain, a C-atom annak
középpontjában helyezkedik el; 43 b ábra).
Megoldás. A molekula szimmetriája

, rezgései

.

5. Oldjuk meg az 1. feladatot C H esetében (43 c ábra).
Megoldás.

A molekula

szimmetriája

.

Rezgések:

.
6. Oldjuk meg az 1. feladatot OsF -molekula esetében (az F atomok egy kocka csúcsain helyezkednek el, az
Os-atom a középpontban; (43 d ábra)).
Megoldás. A molekula szimmetriája

. Rezgések:

.

7. Oldjuk meg az 1. feladatot az UF -molekula esetében (az U atom a középpontban helyezkedik el, a F atomok
egy oktaéder csúcsain; 43 e ábra).
Megoldás. A molekula szimmetriája

. Rezgései:

.

8. Oldjuk meg az 1. feladatot a C H -molekula esetén (43 f ábra).
Megoldás. A molekula szimmetriája

. Rezgések:

.

9. Oldjuk meg az 1. feladatot C H -molekula esetén (43 g ábra; az összes atom egy síkban van).
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Megoldás. A molekula szimmetriája
. Rezgések:
koordinátatengelyeket az ábrán látható módon választottuk).
10. Oldjuk meg az 1. feladatot

(a

atomból álló, a középpontjára szimmetrikus lineáris molekula esetében.

Megoldás. A lineáris molekulák rezgéseinek a szövegben elvégzett osztályozása kiegészül a középpontos
tükrözéssel szemben való viselkedés szerinti osztályozással. Meg kell különböztetni az
=páros és az
=páratlan eseteket.
Ha
páros (
), akkor a molekula középpontjában nincsen atom. A molekula egyik felében levő
atomoknak a molekula egyenesébe eső független elmozdulásokat adva, a többi
atomnak pedig ezekkel
egyenlő nagyságú, de ellentétes irányút, látjuk, hogy
olyan rezgés van, mely meghagyja a molekula
linearitását, és a középpontra nézve szimmetrikus. A többi
ilyen típusú rezgés a
középpontra nézve antiszimmetrikus. Továbbá a atomnak
szabadsági foka van abban az esetben, ha a
mozgás során az atomok nem maradnak egy egyenesen. A szimmetrikusan elhelyezkedő atomoknak egyenlő
nagyságú és ellentétes irányú kitéréseket tulajdonítva,
szimmetrikus rezgést kapnánk; ebből még kettőt le
kell vonni, amivel a molekula egészének forgását vesszük figyelembe. Így tehát
kétszeresen elfajult
frekvenciánk van, melyek a középpontra nézve szimmetrikus, a molekula tengelyéből kivivő rezgésnek felelnek
meg ; ugyanennyi [
] az antiszimmetrikus rezgések száma. A
csoport
irreducibilis ábrázolásainak vizsgálatánál bevezetett jelölést használva (l. a 98. § végét), azt mondhatjuk,hogy
számú
Ha

típusú és egyenként
páratlan (
számú

számú

típusú rezgés van.

), hasonló megfontolások azt mutatják, hogy egyenként

számú

és

típusú rezgés van.

2. 101. §. Rezgési energiaszintek
Kvantummechanikai tárgyalás esetén a molekula rezgési energiáját a

13.7. egyenlet - (101,1)

Hamilton-operátor sajátértékei adják meg. Itt

a

impulzus operátora. Minthogy ez a Hamilton-operátor független
energiaszinteket az

normálkoordinátának megfelelő
tagok összegére esik szét, az

13.8. egyenlet - (101,2)

összeg alakjában állíthatjuk elő, ahol
,
pedig az
frekvencia multiplicitása.
A hullámfüggvények a megfelelő lineáris harmonikus oszcillátorok hullámfüggvényeinek szorzataként írhatók
fel:

13.9. egyenlet - (101,3)

ahol

13.10. egyenlet - (101,4)
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a

-edfokú Hermite-polinomot jelöli, és

.

Ha az
frekvenciák között magasabb multiplicitásúak is szerepelnek, akkor a vibrációs energiaszintek
általában elfajultak. A ((101,2)) energia csak a
összegtől függ. Ennek megfelelően a nívó
elfajultságának multiplicitása annyi, ahányféleképpen a
számokból a
számsort elő lehet állítani.
Egyetlen
szám esetén a lehetőségek száma:5

Így az elfajulás teljes multiplicitása:

13.11. egyenlet - (101,5)

Kétszeres multiplicitású frekvenciák esetén e szorzat tényezői

-gyel, háromszoros multiplicitásnál

-vel egyenlők.
Ez az elfajulás csak akkor áll fenn, ha tisztán harmonikus rezgéseket vizsgálunk. A Hamilton-operátorban a
normálkoordinátákban magasabb rendű tagokat figyelembe véve (anharmonikus rezgések) az elfajulás általában
legalábbis részben megszűnik (részletesebben l. a 104. §-ban).
Az ugyanahhoz a vibrációs termhez tartozó ((101,3)) hullámfüggvények a molekula szimmetriacsoportjának egy
(általában redukálható) ábrázolását adják. Különböző frekvenciához tartozó függvények azonban egymástól
függetlenül transzformálódnak. Ezért az összes ((101,3)) függvény által megvalósított ábrázolás a ((101,4))
függvények által megvalósított ábrázolások szorzata, tehát elegendő ez utóbbiak vizsgálatára szorítkozni.
A ((101,4))-ben szereplő exponenciális szorzó valamennyi szimmetriatranszformációval szemben invariáns. Az
Hermite-polinomokban szereplő azonos kitevőjű tagok csak egymás között transzformálódnak (a
szimmetriatranszformáció nyilvánvalóan változatlanul hagyja az egyes tagok kitevőit). Minthogy az Hermitepolinomot a legmagasabb fokú tagja meghatározza, a

kifejezésben elegendő ezt a tagot vizsgálni.
Egy adott termhez azok a függvények tartoznak, amelyekre a
összeg értéke azonos, így tehát
ábrázolásunkat
számú
mennyiség szorzatai valósítják meg; ez nem más, mint a
mennyiségek által
megvalósított irreducibilis ábrázolás önmagával való
-szoros szimmetrikus szorzata (l.: 94. §; Tisza László,
1933).
Egydimenziós ábrázolások önmagukkal való
hogy6

-szeres szimmetrikus szorzatának karakterére triviálisan teljesül,

Két- és háromdimenziós ábrázolások esetén kényelmesebb a következő matematikai fogást alkalmazni. 7
Irreducibilis ábrázolás bázisfüggvényeinek négyzetösszege invariáns valamennyi szimmetriatranszformációval
Ez
számú golyó
számú dobozba való lehetséges elhelyezéseinek száma.
Itt a nehézkes
jelölés helyett
-t írunk.
7
Erre a célra A. Sz. Kompanyejecalkalmazta először (1940).
5
6
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szemben. Ezért formálisan két-, illetve háromdimenziós vektorok komponenseinek tekinthetjük őket, a
szimmetriatranszformációt pedig ezekre a vektorokra ható valamilyen forgatásnak vagy tükrözésnek.
Hangsúlyozzuk, hogy ezek a forgatások és tükrözések semmiképpen nem keverendők össze a molekula
tényleges szimmetriatranszformációival, és függnek (a csoport minden adott
eleme esetén) a vizsgált konkrét
ábrázolástól is.
Vizsgáljuk részletesebben a kétdimenziós ábrázolásokat. Legyen a csoport valamely elemének karaktere az
adott kétdimenziós ábrázolásban
, és tegyük fel, hogy
. Egy kétdimenziós vektor
komponensének szögű elforgatását leíró mátrix átlós elemeinek összege
. Így a

13.12. egyenlet - (101,6)

egyenlőség alapján megkapjuk a

elemnek az adott irreducibilis ábrázolásban formálisan megfelelő

forgásszöget. Az ábrázolásnak önmagával való -szeres szimmetrikus szorzata a
mennyiségből álló bázison adott ábrázolás. Ennek az ábrázolásnak a karakterei: 8

számú

13.13. egyenlet - (101,7)

A

eset külön megfontolást igényel, minthogy a nullával egyenlő karakter

és tükrözésnek is megfelelhet. Ha
kapjuk, hogy

, akkor

szögű forgatásnak is

szögű forgatással van dolgunk, és

-re azt

13.14. egyenlet - (101,8)

Ha viszont
tekinthető; ez esetben

, akkor

egy tükrözés (azaz az

transzformáció) karakterének

13.15. egyenlet - (101,9)

Hasonló módon kaphatunk a háromdimenziós ábrázolások szimmetrikus szorzatára vonatkozó képleteket is.
Egy csoport elemének az adott ábrázolásban formálisan megfelelő forgatás (vagy tükrözés) meghatározása
könnyen elvégezhető a tab7. táblázat alapján. Ez az adott
-nek megfelelő transzformáció abban az izomorf
csoportban, amelyben a koordináták e szerint az ábrázolás szerint transzformálódnak. Így az
és
csoport
ábrázolása esetén
-ból,
ábrázolása esetén a
csoportból kell transzformációt venni. A
karakterekre vonatkozó megfelelő képletek levezetésére nem térünk ki.

3. 102. §. A molekulák szimmetrikus konfigurációinak
stabilitása
Az atommagok szimmetrikus eloszlása esetén a molekula elektrontermje akkor lehet elfajult, ha
szimmetriacsoportjának irreducibilis ábrázolásai között van egynél nagyobb dimenziójú ábrázolás. Vizsgáljuk
meg azt a kérdést, lehet-e egy ilyen szimmetrikus konfiguráció a molekula stabil egyensúlyi konfigurációja.
A spin hatását (ha egyáltalán van) teljesen elhanyagoljuk, minthogy ez többatomos molekulák esetén általában
A számítás elvégzése céljából kényelmes a bázisfüggvényeket az
forgásmátrix diagonális és az átlós elemek összege
8
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rendkívül csekély. Az elektrontermek alábbiakban figyelembe vett elfajulása ezért csak „pálya”-elfajulás, a
spinnel nem kapcsolatos.
Egy adott konfiguráció akkor stabil, ha a molekula energiája a magok távolságának függvényében minimális a
magok megfelelő eloszlása mellett. Ez azt jelenti, hogy az energia megváltozása a magok kis elmozdulásakor
nem tartalmazhat az elmozdulásban lineáris tagokat.
Legyen
a molekula elektronállapotának Hamilton-operátora, amelyben a magok távolságait paraméternek
tekinthetjük. A magok kis elmozdulását leíró mennyiségek gyanánt vehetjük a normálrezgések
koordinátáit. -nak
hatványai szerinti sora

13.16. egyenlet - (102,1)

alakú. A sorfejtés
együtthatói csak az elektronok koordinátáitól függnek. Szimmetriatranszformáció
során a
mennyiségek egymás között transzformálódnak. A ((102,1))-ben szereplőösszegek ekkor
ugyanilyen alakúösszegbe mennek át. Ezért a szimmetriatranszformációt formálisan úgy tekinthetjük, mint az
összegekben szereplő együtthatók transzformációját, változatlan
-k mellett. Ekkor speciálisan a
együtthatók (minden adott -ra) a szimmetriacsoport ugyanolyan ábrázolása szerint transzformálódnak, mint a
megfelelő
koordináták. Ez közvetlenül következik abból, hogy a Hamilton-operátor valamennyi
szimmetriatranszformációval szemben mutatott invarianciája miatt ugyanez érvényes a sorának bármely adott
rendjében fellépő tagok összességére, speciálisan a sorfejtés lineáris tagjaira is.9
Tekintsünk valamilyen (szimmetrikus konfiguráció mellett) elfajult
elektrontermet. A magoknak a molekula
szimmetriáját sértő elmozdulása általában a term felhasadásához vezet. A felhasadás mértékét, a magok
elmozdulásában elsőrendű tagok pontosságával a ((102,1)) sorfejtés lineáris tagjának

13.17. egyenlet - (102,2)

mátrixelemeivel felírt szekuláris egyenlet határozza meg, ahol
és
az adott elfajult termhez tartozó
elektronállapotok (valósnak választott) hullámfüggvényei. A szimmetrikus konfiguráció stabilitásának feltétele
az, hogy ne legyen -ban lineáris felhasadás, azaz a szekuláris egyenlet valamennyi gyöke azonosan nulla
legyen. Ez azt jelenti, hogy magának a
mátrixnak el kell tűnnie. Természetesen csak azokat a
normálrezgéseket kell tekintetbe venni, amelyek megsértik a molekula szimmetriáját, vagyis el kell hagynunk a
teljesen szimmetrikus rezgéseket (amelyek a csoport egységábrázolásának felelnek meg).
Minthogy

tetszőleges, a ((102,2)) mátrixelemek csak akkor tűnnek el, ha valamennyi

13.18. egyenlet - (102,3)

integrál nulla.
Jelöljük
, illetve
-val azt az irreducibilis ábrázolást, amely szerint a
elektron-hullámfüggvények,
illetve a
mennyiségek transzformálódnak; mint már megjegyeztük,
megegyezik azzal az irreducibilis
ábrázolással, amely szerint a megfelelő
normálkoordináták transzformálódnak. A 97. §-ban kapott
eredményeknek megfelelően a ((102,3)) integrálok akkor különböznek nullától, ha a

szorzat

Szigorúan véve a
mennyiségek a
-k ábrázolásának komplex konjugáltja szerint transzformálódnak. Amint azonban rámutattunk,
ha két komplex konjugált ábrázolás nem egyezik meg egymással, fizikailag mindenképpen együtt kell tekintenünk őket, mint egy kétszeres
dimenziószámú ábrázolást. Ezért a fenti megszorítás nem lényeges.
9
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tartalmazza az egységábrázolást, vagy ami ugyanaz, ha
valamennyi integrál eltűnik.

tartalmazza

-t. Ellenkező esetben

Így tehát egy szimmetrikus konfiguráció stabil, ha a
ábrázolás nem tartalmazza a molekula rezgéseit
jellemző
irreducibilis ábrázolások egyikét sem (az egységábrázolás kivételével). Nemelfajult
elektronállapotok esetében ez a feltétel mindig teljesül, minthogy egydimenziós ábrázolás önmagával való
szimmetrikus szorzata az egységábrázolás.
Tekintsünk például egy CH típusú molekulát, melynek egyik atomja (C) a középpontban, négy (H) pedig egy
tetraéder csúcspontjaiban helyezkedik el. Ilyen konfiguráció
szimmetriát mutat. Az elfajult elektrontermek e
csoport
ábrázolásainak felelnek meg. A molekuláknak van egy
(teljesen szimmetrikus)
normálrezgése, egy kétszeres
és két háromszoros
rezgése (l. a 100. § 4. feladatát). Az
ábrázolások önmagukkal való szimmetrikus szorzatai

Látjuk, hogy mindegyik tartalmaz legalább egyet az
és
tetraéderkonfiguráció elfajult elektronállapotok esetén nem stabil.

ábrázolások közül, ezért a vizsgált

Ez az eredmény egy általános szabály, az ún. Jahn–Teller-tétellényege (H. Jahn, Teller Ede, 1937): elfajult
elektronállapotok esetén a magok semmilyen szimmetrikus eloszlása (az egy egyenes mentén való eloszlástól
eltekintve) nem stabil. Az instabilitás következtében a magok úgy tolódnak el, hogy a konfiguráció
szimmetriájának sérülése a term elfajulásának teljes megszüntetéséhez elegendő legyen. Speciálisan,
megállapíthatjuk, hogy szimmetrikus (nemlineáris) molekula normál elektrontermje csak nemelfajult term
lehet.10
Mint már rámutattunk, kivételt csak a lineáris molekulák képeznek. Erről még a csoportelmélet alkalmazása
nélkül is könnyen meggyőződhetünk. A magok olyan elmozdulása, melynek során kilépnek a molekula
tengelyéből, egy és komponensekkel rendelkező közönséges vektor ( a molekula tengelyének irányába
mutat). A 87. §-ban láttuk, hogy ilyen vektoroknak csak a tengelyre vonatkoztatott
impulzusmomentum
egységnyi változásával járó átmenetekre vannak zérustól különböző mátrixelemei. Ugyanakkor a lineáris
molekula elfajult termjeinek
és
impulzusmomentumú állapotok felelnek meg (ahol
). A köztük
fellépő átmenet legalább 2 egységnyi impulzusmomentum-változással jár, ezért a mátrixelemek minden esetben
eltűnnek. Így tehát a magok lineáris elhelyezkedése esetén a molekula elfajult elektronállapotokban is lehet
stabil.
A tétel konstruktív általános bizonyítása a következő észrevételen alapszik (E. Ruch, 1957).
Az elektronállapotoknak a magok szimmetrikus elhelyezkedésével kapcsolatos elfajulása csak a molekula olyan
szimmetria-pontcsoportja esetén lehetséges, mely legalább egy
rendű forgástengelyt (
) vagy
tükrözéses forgástengelyt ( ) tartalmaz. Ilyenkor az elfajult állapotok hullámfüggvényei között (melyek a
megfelelő
ábrázolás bázisát alkotják) van legalább egy olyan, amelyből számított
elektronsűrűség nem invariáns a szimmetriatengely körüli forgatással szemben; ezzel együtt az elektronok által
keltett elektromos tér sem invariáns. Ugyanakkor egy (nemlineáris) molekulában vannak a tengelyen kívül levő
ekvivalens magok, tehát olyanok, amelyek a
(vagy
) forgatások során egymásba mennek át. Így tehát az
ekvivalens atommagok az elektromos tér nem ekvivalens pontjaiban vannak. A töltött részecskék egyensúlyi
helyzetének a tér szimmetriája által meg nem követelt ekvivalenciája azonban nem valósulhat meg, ismét annak
az érvelésnek alapján, hogy ennek bekövetkezése kis valószínűségű véletlen lenne.
A bizonyítás következetes véghezvitele abban áll, hogy ezt a fizikai helyzetet konkrétan lefordítjuk a
matematika nyelvére. Megmutatjuk, hogy hogyan építhető fel egy ilyen bizonyítás (E. Ruch, A. Schönhofer,
1965).
Tekintsük a (nemlineáris) molekula egy atommagját, mely nem a molekula középpontjában (azaz nem a
molekula szimmetriatranszformációi által invariánsul hagyott pontban) és nem a molekula fő
Az a gondolat, hogy egy adott szimmetria következtében elfajult elektronállapotban szimmetriasértés lép fel, Landautól (1934) származik.
A tételt Jahn és Teller bizonyították be úgy, hogy tekintetbe vették egy molekulán belül az atommagok összes lehetséges szimmetrikus
elhelyezkedését, és valamennyit megvizsgálták a fent leírt módon.
10
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szimmetriatengelyén (ha ilyen egyáltalán van) foglal helyet. 11 Legyen
a molekula azon
szimmetriatranszformációinak összessége, amelyek az atommag helyét nem változtatják meg;
a molekula
teljes szimmetriacsoportjának egy alcsoportja, és mint ilyen, a
és
pontcsoportok
valamelyike lehet. -nek
-ba nem tartozó transzformációi az magot a vele ekvivalens
mag
korábbi helyzetébe viszik át; legyen az ilyen magok száma . Nyilvánvaló, hogy a
alcsoport rendje
-sel
egyenlő, ahol a teljes
csoport rendje (azaz a
alcsoport indexe -ben).12
Tudjuk, hogy az
számra teljesül az
egyenlőtlenség, úgyhogy ahhoz, hogy feltételezésünk szerint
létezzék a
nem egydimenziós irreducibilis ábrázolás, szükséges (mint fentebb már megjegyeztük), hogy
legyen legalább egy kettőnél magasabb rendű szimmetriatengely, amely az magon nem megy át.
A szűkebb
szimmetriacsoporttal szemben a
csoport
ábrázolása általában redukálható. Tegyük fel,
hogy a
csoport irreducibilis ábrázolásai szerinti kifejtése tartalmaz egydimenziós ábrázolást: legyen ennek
jele
. Ezt a
ábrázolás egyik bázisfüggvénye, a
elektron-hullámfüggvény valósítja meg. Mivel a
ábrázolás egydimenziós, a
kifejezés invariáns a
szemben, vagyis e csoport irreducibilis egységábrázolását adja.

csoport valamennyi transzformációjával

A
csoport ugyanilyen (egység-) ábrázolását kapjuk, ha bázisként az
atom olyan
választjuk, mely a molekula középpontjából az maghoz húzott helyvektor irányába esik.

elmozdulását

Erre az elmozdulásra alkalmazva a
csoport összes operációját a csoport valamilyen (általában redukálható)
ábrázolását kapjuk; jelöljük ezt
-val. Minthogy a
csoport valamennyi
-ba nem tartozó
transzformációja a
elmozdulást átviszi az
ekvivalens mag,
valamelyikének
elmozdulásába, és mivel a különböző magok elmozdulása természetesen lineárisan független, a
ábrázolás
dimenziós. A
bázisát képező
elmozdulások nem jelenthetik a molekula egészének
elmozdulását vagy forgását: ha három vagy több ekvivalens mag van, sugárirányú elmozdulásaikból nem tehető
össze ilyen eltolódás.
Hasonlóképpen a
csoport ábrázolását kapjuk, ha a transzformációt a
függvényre alkalmazzuk;
jelöljük ezt az ábrázolást
-val.
lehet dimenziós, de lehet ennél alacsonyabb dimenziójú is, mert nincs
alapunk annak feltételezésére, hogy mind az
számú
függvény lineárisan független.
Bizonyos azonban, hogy a

ábrázolás, ha nem is egyezik meg

-val, annak mindenesetre teljes egészében

része. Ezenkívül
nem egységábrázolás, mivel
nem invariáns a teljes
csoporttal szemben (csak a
nem egydimenziós irreducibilis ábrázolás összes bázisfüggvénye négyzetének összege invariáns).
13

A

és

ábrázolások így meghatározott tulajdonságai azonnal adják a keresett eredményt. Valóban,

teljes rezgési ábrázolás része,

pedig a

a

ábrázolás része, és nem tartalmazza az egységábrázolást. Az

a tény, hogy
tartalmazza
-t, annyit jelent tehát, hogy
tartalmaz legalább egyet az
egységábrázolástól különböző
rezgési ábrázolások közül, amit bizonyítani kellett.
A fenti megfontolások során még kihasználtuk, hogy a
ábrázolásnak a
alcsoport irreducibilis
ábrázolásai szerinti kifejtésében van egydimenziós ábrázolás. Ez a feltételezés az esetek túlnyomó többségében
helytálló. Így például biztosan igaz, ha
(minthogy e csoportok valamennyi irreducibilis
ábrázolása egydimenziós). Ugyancsak teljesül a
esetben is
mellett, ha
páratlan
dimenziójú (minthogy a
és
csoportnak csak egy- és kétdimenziós irreducibilis ábrázolásai vannak).
A pontcsoportok irreducibilis ábrázolásainak karaktereit tartalmazó táblázatból kitűnik, hogy a

Főtengelyen (a köbös és az ikozaédercsoporttól eltekintve) azt a
vagy
tengelyt értjük, melynek rendje
.
A
csoport elemeit mellékosztályba lehet sorolni:
, ahol
a csoportnak azon elemei, amelyek az
magot -be,
-be,
viszik át.
13
Az állítás lényege a következő. Valósítsuk meg a
alcsoport egy és ugyanazon ( dimenziós) ábrázolását a bázisfüggvények különböző
rendszereivel, és legyen az egyik rendszer olyan, hogy rá a
csoport valamennyi transzformációját alkalmazva, e csoport sf dimenziójú
ábrázolását kapjuk ( a
alcsoport indexe
-ben). Ekkor igaz az, hogy a csoportnak az említett függvényrendszerek bármelyikéből a
fenti módon elkészített ábrázolása vagy megegyezik az elsővel, vagy abban teljes egészében benne van. Ennek az állításnak szigorú
bizonyítása E. Ruch és A. Schönhofer cikkében található: Theoret. chim. acta 3, 291 (1965).
11
12
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köbös csoportok kétdimenziós ábrázolásai kivételt képeznek, amikor az alcsoport
.
Vizsgáljuk meg konkrétan a
jelölésében tükröződik). A
és a

alcsoport

és

csoportot és a
alcsoportot (az adott választás csak az ábrázolások
elektronfüggvények megvalósítják az
csoport
ábrázolását

ábrázolását. A

szorzatok által megvalósított

alcsoportnak a

ábrázolása
. Ugyanilyen ábrázolást kapunk, ha az
elmozdulásvektorainak három komponensét tekintjük bázisnak. Az
csoport

atommag tetszőleges
ábrázolása az adott esetben

; ez nem tartalmazza az
ábrázolást, amely a molekula egészének elfordulását vagy
elmozdulását leíró elmozdulásvektornak felel meg, és az egységábrázolás mellett tartalmaz attól különböző
ábrázolásokat is. Ezért az a tény, hogy a
ábrázolás (azonos okok miatt, mint fentebb) tartalmazza a
ábrázolást (mely az adott esetben
dimenziós), azt bizonyítja, hogy a molekula ebben az esetben instabil. 14
A szakasz elején mondottaknak megfelelően a most elvégzett meggondolásokban végig hallgatólagosan
feltételeztük, hogy az elektronállapotok elfajulása tisztán „pálya” eredetű. Megjegyezzük, hogy a Jahn–Tellertételérvényben marad akkor is, ha figyelembe vesszük a spin–pálya és a spin–spin kölcsönhatást is. Az egyetlen
különbség, hogy a feles spinű (nemlineáris) molekulákban a kétszeres Kramers-féle elfajulás nem vezet
instabilitásra, összhangban a 60. §-ban bebizonyított általános tétellel. Ennek az utóbbi esetnek a megkettőzött
pontcsoportok kétdimenziós kétértékű ábrázolásai felelnek meg. Arról, hogy ekkor nincs instabilitás, már a
következő, tisztán formális gondolatmenettel is meggyőződhetünk. A ((102,3)) mátrixelemekre vonatkozó
kiválasztási szabályok levezetéséhez a kétértékű
ábrázolások esetén nem a szimmetrikus, hanem a
antiszimmetrikus szorzatokat kell vizsgálni (l. 99. §). Ezek a szorzatok azonban minden kétdimenziós
kétértékű irreducibilis ábrázolásban megegyeznek az egységábrázolással, azaz nyilvánvalóan nem tartalmaznak
olyan ábrázolást, amely a molekula valamilyen nem teljesen szimmetrikus rezgéseinek felel meg.

4. 103. §. A pörgettyű forgásának kvantálása
A többatomos molekulák rotációs szintjeinek vizsgálatát sokszor megnehezíti, hogy a forgást a rezgésekkel
egyidejűleg kell tekinteni. Ehhez a feladathoz előkészítésképpen vizsgáljuk meg a „mereven csatolt” atomokból
álló molekula mint merev test (pörgettyű) forgását.
Legyenek
a merev test fő tehetetlenségi irányaiba mutató, azzal együtt forgó koordináta-rendszer
tengelyei. A mozgás Hamilton-operátorát úgy kapjuk, hogy az energia klasszikus kifejezésében a
impulzusmomentum-komponenseket a megfelelő operátorokkal helyettesítjük, azaz

13.19. egyenlet - (103,1)

ahol

a test fő tehetetlenségi nyomatékai.

A forgó koordináta-rendszerben vett

impulzusmomentum-komponensek felcserélési törvényei nem

nyilvánvalóak, mert a szokásos levezetés a rögzített rendszerbeli:
felcserélési törvény azonban könnyen megkapható a

operátorokra vonatkozik. A keresett

13.20. egyenlet - (103,2)

összefüggés felhasználásával, ahol és az adott testet jellemző (egymással felcserélhető) két tetszőleges
vektor. Ez az egyenlőség könnyen ellenőrizhetőúgy, hogy kiszámítjuk a bal oldalt az
rögzített koordináta-

További kivételes esetet jelentenek az ikozaédercsoportok négydimenziós ábrázolásai. Ezt az esetet a fentiekhez hasonló módon
vizsgálhatjuk meg, és ugyanazt az eredményt kapjuk.
14
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rendszerben az impulzusmomentum-vektor komponenseinek önmagukkal és tetszőleges vektor komponenseivel
való szokásos felcserélési törvény alkalmazásával.
Legyenek és a
és
mutat, és ((103,2))-ból

tengelyek irányába mutató egységvektorok. Ekkor

a

tengely irányába

13.21. egyenlet - (103,3)

Hasonlóan kaphatjuk a másik két összefüggést is. Így tehát arra a következtetésre jutunk, hogy az
impulzusmomentum-operátor forgó koordináta-rendszerben vett komponenseinek felcserélési törvénye a
szokásostól csak a jobb oldal előjelében különbözik.15 Ebből következik, hogy a felcserélési törvényekből a
sajátértékekre és mátrixelemekre korábban kapott eredmények a
egy különbséggel, hogy a kifejezések komplex konjugáltját kell venni.

operátorokra isérvényesek, azzal az

Speciálisan,
sajátértékei (amelyeket itt a
sajátértéktől való megkülönböztetés végett
-val
jelölünk) a
egész értékeket vehetik fel, ahol a pörgettyű impulzusmomentumának nagysága.
A pörgettyű energia-sajátértékeinek meghatározása legegyszerűbb abban az esetben, ha mindhárom
tehetetlenségi nyomaték egyenlő:
(„gömbi pörgettyű”). Molekula esetén ez akkor valósulhat
meg, ha az valamelyik köbös pontcsoport szimmetriájával rendelkezik. A ((103,1)) Hamilton-operátor ilyenkor
a következő alakot ölti:

sajátértékei pedig:

13.22. egyenlet - (103,4)

)-szeresen elfajult az impulzusmomentumnak magához a testhez viszonyított

E szintek mindegyike (
iránya szerint (azaz a

értékek szerint).16

Szimmetrikus pörgettyű
Nem jelent nehézséget az energiaszintek meghatározása abban az esetben sem, amikor csak két tehetetlenségi
nyomaték egyezik meg:
(„szimmetrikus pörgettyű”). Ez az eset a kettőnél magasabb rendű
szimmetriatengellyel rendelkező molekulák esetén valósul meg. A ((103,1)) Hamilton-operátor ebben az
esetben:

13.23. egyenlet - (103,5)

Ebből látható, hogy az adott

és

értékekkel jellemezhetőállapot energiája:

13.24. egyenlet - (103,6)

Ez a körülmény azt a tényt fejezi ki, hogy a pörgettyű hullámfüggvényére való hatás szempontjából az
rendszer elforgatása
ekvivalens a
rendszer ellenkező irányú forgatásával.
16
Itt és a továbbiakban mindenütt eltekintünk az impulzusmomentumnak a rögzített koordináta-rendszerben felvett iránya szerinti, fizikailag
15

lényegtelen

-szeres elfajulástól. Ennek figyelembevételével a gömbi pörgettyű elfajulásának teljes multiplicitása
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és ez adja a szimmetrikus pörgettyű energiaszintjeit.
A gömbi pörgettyű esetén fellépő szerinti elfajulás most részben feloldódott. Az energiaértékek csak olyan
értékek mellett egyeznek meg, amelyek csupán előjelben különböznek, amelyek tehát a pörgettyű tengelyéhez
képest ellenkező irányú impulzusmomentumú állapotoknak felelnek meg. Így a szimmetrikus pörgettyű
energiaszintjei
esetén kétszeresen elfajultak.
A szimmetrikus pörgettyű stacionárius állapotait ily módon három kvantumszám jellemzi: a
impulzusmomentum és annak a pörgettyű tengelyére, valamint a térben rögzített tengelyre vett vetülete (
, illetve
); ez utóbbitól a pörgettyű energiája független. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy
az impulzusmomentum és a térben rögzített, valamint a fizikai rendszerhez mereven rögzített tengelyre való
impulzusmomentum-vetületek egyidejű mérhetősége17 abból következik, hogy a

és

operátorok nemcsak

egymással cserélhetők fel, hanem a
operátorral is ( a tengely irányába mutató egységvektor). Ez
közvetlen számítással is ellenőrizhető, de erre nincs szükség. Az impulzusmomentum-operátor lényegében a
végtelen kis forgatás operátora, a pörgettyűvel kapcsolatos két vektor
skalárszorzata viszont a koordinátarendszer bármely elforgatásával szemben invariáns.
A szimmetrikus pörgettyű staciónárius állapotát leíró hullámfüggvények meghatározásának feladata tehát a
és
operátorok közös sajátfüggvényeinek megkeresésére egyszerűsödik. Matematikai szempontból ez
a kérdés szoros összefüggésben áll az impulzusmomentum-sajátfüggvények véges elforgatások során érvényes
transzformációs törvényével. A kvantumszámok jelölésének megváltoztatásával az ((58,7)) alatt felírt törvényt a

13.25. egyenlet - (103,7)

alakba írjuk.
a pörgettyű egy állapotának a rögzített
koordináta-rendszerben felírt hullámfüggvénye,
pedig a pörgettyűhöz rögzített
koordináta-rendszerben érvényes hullámfüggvény. A fizikai
rendszerrel (a pörgettyűvel) mereven összekötött koordináta-rendszerben azonban a
mennyiségeknek a
térben rögzített koordinátatengelyek irányától független, meghatározott értékük van; jelöljük ezeket
-lal. Az
((103,7)) képlet a
függvények szögfüggését adja meg. Legyen most a
állapot olyan, melyben az
impulzusmomentum
tengelyre vett vetületének is meghatározott értéke van. Ez azt jelenti, hogy a
mennyiségek közül csak egy különbözik nullától – az, amelyre megadott érték. Ekkor a ((103,7))összegnek
mindössze egy tagja lesz:

Ez meghatározza a
állapot hullámfüggvényének az Euler-szögektől való függését, melyek megadják a
pörgettyű tengelyeinek helyzetét a rögzített tengelyekhez képest. A hullámfüggvényt az

feltétel szerint normálva azt kapjuk, hogy

13.26. egyenlet - (103,8)

17

Nem tévesztendő össze két, térben rögzített tengelyre vett vetülettel (melyek nem mérhetők egyidejűleg)!
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a fázisszorzót úgy választottuk, hogy
esetén a ((103,8)) függvény átmenjen a szabad (a
tengellyel
semmilyen kapcsolatban nem álló) egész értékű impulzusmomentum
vetületű sajátfüggvényébe, vagyis a
közönséges gömbfüggvénybe [vö.((58,25))]18
Aszimmetrikus pörgettyű
Ha
(aszimmetrikus pörgettyű), az energiaszintek kiszámítása általános alakban nem lehetséges.
Az impulzusmomentum iránya szerinti elfajulás itt teljesen megszűnik, úgyhogy adott -hez
különböző
nemelfajult nívó tartozik. Meghatározásuk (adott
mellett) úgy történhet, hogy megoldjuk a mátrixalakban
felírt Schrödinger-egyenletet (O. Klein, 1929).
Ha a pörgettyű
impulzusmomentuma és annak
irányú vetülete rögzített, állapotának
hullámfüggvényét a ((103,8)) képlet szolgáltatja (az impulzusmomentum komponensét jellemző
számot,
amelytől az energia nem függ, a rövidség kedvéért nem írjuk ki); ezekben az állapotokban az aszimmetrikus
pörgettyűnek nincs meghatározott energiája. Megfordítva, stacionárius állapotokban a
vetületnek nincs
meghatározott értéke, vagyis az energiaszintek nem jellemezhetők meghatározott
értékkel. Ezeknek az
állapotoknak a hullámfüggvényét az alábbi lineáris kombináció alakjában keressük:

13.27. egyenlet - (103,9)

(az összes függvény fel nem tüntetett
indexe ugyanaz). Ezt a
helyettesítve, a következő egyenletrendszert kapjuk:

Schrödinger-egyenletbe

13.28. egyenlet - (103,10)

aminek akkor van a triviálistól különböző megoldása, ha a

13.29. egyenlet - (103,11)

szekuláris egyenlet teljesül. Ennek gyökei meghatározzák a pörgettyű energiaszintjeit, amelyek birtokában a
((103,10)) egyenletből megkaphatjuk a Hamilton-operátort diagonalizáló((103,9)) lineáris kombinációkat, azaz
a pörgettyű adott
(és
)értékkel jellemzett stacionárius állapotaihoz tartozó hullámfüggvényeket. Egy
fizikai mennyiség ilyen hullámfüggvények szerinti mátrixelemeinek kiszámítása viszont visszavezethető a
szimmetrikus pörgettyű mátrixelemeinek meghatározására.
A

és

operátoroknak csak

egységnyi változásával járó mátrixelemeik vannak,

-nak csak átlós elemei

[l. a ((27,13)) összefüggéseket, melyekben
helyett
írandó]. Ezért a , ,
operátorok, és velük
együtt
is, csak
,
átmeneteknek megfelelő mátrixelemekkel rendelkeznek. Páros és páratlan
értékek között nincs átmenet, ezért a
-edfokú szekuláris egyenlet szétesik két független és
edfokú egyenletrendszerre. Ezek közül az egyik páros, a másik páratlan
értékek közötti átmenetek
mátrixelemeit tartalmazza.
Ezen egyenletek mindegyike ismét visszavezethető két alacsonyabb rendű egyenletre. Ehhez nem a
hanem a

-val,

A ((103,8)) kifejezés közvetlenül is származtatható a véges forgások elméletének alkalmazása nélkül (l. a §-t követő feladatot). Különböző
mennyiségek mátrixelemeinek a ((103,8)) függvények segítségével való kiszámítására vonatkozóan l. a 110. és a 87. §-okat [a megfelelő
képletek csak a kvantumszámok jelölésében különböznek a (spin nélküli) kétatomos molekulára vonatkozó összefüggésektől; l. a XI. fejezet
fn.XI.17. számú lábjegyzetét].
18
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13.30. egyenlet - (103,12)

függvényekkel meghatározott mátrixelemeket kell használni. A+és
jelekkel megkülönböztetett
függvényeknek különböző szimmetriatulajdonságaik vannak (a tengelyen átmenő síkra vonatkozó, előjelét
megváltoztató tükrözéssel szemben), ezért az őket összekötő mátrixelemek eltűnnek. Ennek következtében a+és
állapotokra külön szekuláris egyenletet írhatunk fel.
A ((103,1)) Hamilton-operátor és a ((103,3)) felcserélési törvények egy speciális szimmetriával rendelkeznek:
invariánsak a
operátorok közül bármely kettő előjelének egyidejű megváltoztatásával szemben. Egy
ilyen szimmetria formálisan a
csoportnak felel meg. Ezért az aszimmetrikus pörgettyű energiaszintjei
osztályozhatók e csoport ábrázolásai szerint. Ily módon négy típusú nem elfajult nívó létezik, melyek rendre az
ábrázolásoknak felelnek meg (l. a 95. §-ban található tab7. táblázatot).
Könnyen megállapítható, hogy az aszimmetrikus pörgettyűnek mely állapotai tartoznak az egyes típusokhoz.
Ehhez meg kell vizsgálnunk a ((103,12)) függvény szimmetriatulajdonságait. Ezt megtehetnénk közvetlenül a
((103,8)) kifejezés alapján is. Egyszerűbb azonban a megszokott gömbfüggvényekből kiindulni, észrevéve, hogy
az impulzusmomentum
irányú vetületének meghatározott értékével jellemzett állapotok hullámfüggvényei
szimmetriatulajdonságaik tekintetében megegyeznek az impulzusmomentum sajátfüggvényeivel:

13.31. egyenlet - (103,13)

ahol és a
tengelyekhez viszonyított polárszögek, a
jel pedig itt az„úgy transzformálódik, mint”
szavak helyett áll; ((103,13))-ban azért szerepel komplex konjugált, mert a ((103,3)) felcserélési törvény jobb
oldalán a szokásostól eltérő előjel szerepel.
A
tengely körüli
szorozza:

A

szögű forgatás (azaz a

szimmetriaoperáció) a ((103,13)) függvényt

-nal

operációt az egymás után végrehajtott középpontra való tükrözés és a síkra való tükrözés eredményének

tekinthetjük ; az első operáció
-t
-nel szorozza, a második (
előjelének megváltoztatása)
előjelének megváltoztatásával egyenértékű. A
függvény ((28,6)) definícióját figyelembe véve, azt kapjuk;
hogy

Végül a

transzformáció során

E transzformációs törvények felhasználásával az adódik, hogy a ((103,12)) függvényeknek megfelelő állapotok
a következő szimmetriatípusokhoz tartoznak:

13.32. egyenlet - (103,14)
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Egyszerűen leszámlálhatjuk az egyes típusokba tartozó állapotokat adott
és a
típusok mindegyikébe az alábbi számú állapotok tartoznak

típusba

mellett. Nevezetesen az

13.33. egyenlet - (103,15)

Aszimmetrikus pörgettyű esetén az ,
,
,
típusú állapotok közötti átmenetek mátrixelemeire érvényes
kiválasztási szabályok könnyen meghatározhatók a szokásos módon, szimmetriamegfontolások alapján. Így
például egy fizikai vektormennyiség komponenseire a következő kiválasztási szabályok teljesülnek:

13.34. egyenlet - (103,16)

(az ábrázolás jele mellett indexként feltüntetjük azt a tengelyt, amely körüli forgatás karaktere az adott
ábrázolásban
).

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy szimmetrikus pörgettyű
állapotának hullámfüggvényét mint a
operátorok közös sajátfüggvényét (F. Reiche, H. Rademacher, 1926.).

,

,

Megoldás. Minthogy
-t az
Euler-szögek függvényében akarjuk meghatározni, ki kell fejezni
segítségükkel a rögzített
rendszerbeli impulzusmomentum-komponensek operátorait. Az
impulzusmomentum valamilyen tengelyre vett vetületének operátora
, ahol az illető tengely körüli
forgásszög, ezért írhatjuk, hogy

ahol
a megfelelő tengelyek körüli forgásszögek. E szögek szerinti deriváltak kifejezhetők az
szerinti deriváltakkal, felhasználva, hogy a végtelen kis forgatások mint (a forgástengely irányába mutató)
vektorok adódnak össze. Az Euler-szögekkel kifejezett végtelen kis
forgási vektorok irányát a 20.
ábra mutatja. Ezeket a rögzített
tengelyekre vetítve, az e tengelyek körüli szögek az alábbi alakban
adódnak:
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Ebből

E kifejezések segítségével azt kapjuk, hogy

-ra alkalmazva a
és
( a
tengely körüli forgásszög!) operátorok
mel, illetve
-val helyettesíthetők [ennek megfelelően a hullámfüggvény az
és
szögektől
alakban függ]. Ily módon

A levezetés a továbbiakban pontosan megegyezik a 28. § végén ismertetett számítással. Induljunk ki a
hullámfüggvényre az

esetben teljesülő

összefüggésből. Ebből a

egyenlet adódik. Ennek normált megoldása:

(a norma-integrál visszavezethető egy Euler-féle
fázisszorzó erejéig a

-integrálra). Ez a kifejezés valóban megegyezik egy

függvénnyel [vö. ((58,26))]; a fázisszorzót a ((103,7)) definíciónak megfelelően választottuk.
Az

hullámfüggvényeket ezután úgy kapjuk, hogy

-ra ismételten alkalmazzuk a

képletet. A végeredmény megegyezik ((103,8))-cal, melyben a
függvényeket ((58,10)) és ((58,11))
határozza meg [figyelembe kell venni a függvények ((58,18)) szimmetriatulajdonságát is].
2. Határozzuk meg a

mátrixelemeket aszimmetrikus pörgettyű esetén.

Megoldás. A ((27,13)) összefüggés segítségével azt kapjuk, hogy
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(a mátrixelemek diagonális
indexeit a rövidség kedvéért mindenütt elejtjük). Ebből
mátrixelemei a következő alakban adódnak:19

keresett

A ((103,12)) függvényekkel számított mátrixelemek az ((103.2.1)) alatti mennyiségekből a

összefüggések segítségével kaphatók.
3. Határozzuk meg az aszimmetrikus pörgettyű

-hez tartozó energiaszintjeit.

Megoldás. A harmadfokú szekuláris egyenlet három elsőfokú egyenletre esik szét. Közülük az egyikből

adódik. Ezután már azonnal felírhatjuk a két másik energiaértéket is, minthogy előre nyilvánvaló, hogy a három
paraméter szimmetrikusan szerepel a feladatban. Ezért

szimmetriatípushoz tartoznak.20 Ezeknek az állapotoknak a

Az
energiaszintek rendre a
hullámfüggvényei:

4. Oldjuk meg az előző feladatot a

esetben.

Megoldás. Az ötödfokú szekuláris egyenlet három elsőfokú és egy másodfokú egyenletre esik szét. Az egyik
elsőfokú egyenletből

A 2-5. feladatokban az írásmód egyszerűsítése céljából bevezettük az alábbi jelöléseket:
Ez azonnal következik szimmetriamegfontolásokból. Az
energia szimmetrikus az
és
tehetetlenségi nyomatékokban;
szükségképpen ilyen egy olyan állapot energiája, melynek
és tengelyekre vett szimmetriája azonos (
típusú állapot).
19
20
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(
típusú szint). Ebből azonnal következik, hogy van még két (
energiája:

és

típusú) energiaszint, melyek

E három szintnek megfelelő hullámfüggvények:

A másodfokú egyenlet a következő:

Ennek megoldása

Ezek a szintek az
kombinációi.

típusba tartoznak. A megfelelő hullámfüggvények a

5. Oldjuk meg a 2. feladatot a

és

függvények lineáris

esetben.

Megoldás. A hetedfokú szekuláris egyenlet szétesik egy elsőfokú és három másodfokú egyenletre. Az elsőfokú
egyenletből

( típusú szint). A másodfokú egyenletek egyike az előző feladat ((103.4.6)) egyenlete (más
Ennek gyökei:

(

típusú szintek). A többi energiaszint az

érték mellett).

paraméterek permutációjával nyerhető.

6. Határozzuk meg egy kvadrupólusmomentummal rendelkező rendszer nívóinak felhasadását tetszőleges külső
elektromos térben.
Megoldás. Koordinátatengelynek a
tenzor főtengelyeit választva (l. a 76. § 3. feladatát) a rendszer
Hamilton-operátorának kvadrupólus részét a következő alakra hozzuk:

E kifejezésnek a ((103,1)) Hamilton-operátorral való teljes formai analógiája miatt a kitűzött feladat ekvivalens
az aszimmetrikus pörgettyű energiaszintjeinek meghatározásával, a különbség mindössze annyi, hogy most az
együtthatók összege
, és az impulzusmomentum feles értékeket is felvehet. Ez utóbbi esetben a
korábbi számítások megismételhetők, egész
mellett pedig felhasználhatjuk a 2–4. feladatok eredményeit. Az
eredményül kapott
energiaváltozás az első néhány értékre a következő:

esetén az energiaszintek kétszeresen elfajultak maradnak, a Kramers-tételnek (60. §) megfelelően.
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5. 104. §. A molekula rezgéseinek és forgásának
kölcsönhatása
Az eddigiekben a molekula rezgéseit és forgását egymástól független mozgásoknak tekintettük. A valóságban
azonban egyidejű fellépésük sajátságos kölcsönhatást eredményez közöttük (Teller Ede, Tisza László,
G. Placzek,1932-33).
Kezdjük a lineáris többatomos molekulák vizsgálatával. A lineáris molekulának két különböző típusú
rezgésformája van (l. a 100. § végét): longitudinális rezgés egyszeres és transzverzális rezgés kétszeres
multiplicitású frekvenciákkal. Bennünket most az utóbbi érdekel.
A transzverzális rezgést végző molekulának általában valamilyen meghatározott impulzusmomentuma van. Ez
már egyszerű mechanikai megfontolásokból is kitűnik,21 de kvantummechanikai vizsgálattal is belátható. Az
utóbbi lehetővé teszi az impulzusmomentum lehetséges értékeinek meghatározását is az adott rezgési
állapotban.
Tételezzük fel, hogy a molekula valamilyen
kvantumszámmal jellemzett energiaszint

kétszeres frekvenciájú gerjesztett állapotban van. A
rezgési
-szeresen elfajult. A megfelelő
hullámfüggvény:

(ahol
), vagy ezeknek tetszőleges lineáris kombinációi. Az összes ilyen függvényben az
exponenciálist szorzó polinomok legmagasabb együttes kitevője (
és
kitevőjének összege)
-val
egyenlő. Nyilvánvaló, hogy alapfüggvényekként mindig választhatjuk a
függvények alábbi lineáris
kombinációit:

13.35. egyenlet - (104,1)

A szögletes zárójelben egy meghatározott polinom áll, melyből most csak a vezető tagot írtuk ki.
szám, mely a következő
értékét veheti fel:
.

egész

A transzverzális rezgés
és
normálkoordinátái két, a molekula tengelyétől kiinduló, egymásra
merőleges elmozdulást jelentenek. E tengely körüli szögű forgatás során a vezető tag (és vele együtt az egész
függvény) megszorzódik az

kifejezéssel. Ebből látható, hogy a ((104,1)) függvény a tengelyre vonatkoztatott
állapotnak felel meg.

impulzusmomentumú

Arra az eredményre jutunk tehát, hogy abban az állapotban, amelyben a kétszeres
frekvencia (
kvantumszámmal) gerjesztett, a molekula (saját tengelyére vonatkoztatott) impulzusmomentuma az

13.36. egyenlet - (104,2)

Így két, egymásra merőleges
fogható fel.
21

fáziskülönbségű transzverzális rezgés a meghajlított molekula hosszanti tengely körüli tiszta forgásaként
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értékeket veheti fel. Ez a molekula vibrációs impulzusmomentuma. Ha egyidejűleg több transzverzális
frekvencia van gerjesztve, akkor a teljes vibrációs impulzusmomentum a
összeggel egyenlő. Ezt az
elektronok pálya-impulzusmomentumávalösszeadva, megkapjuk a molekulának a saját tengelyére
vonatkoztatott teljes impulzusmomentumát.
A molekula teljes
impulzusmomentuma (mint a kétatomos molekuláknál is láttuk) nem lehet kisebb a
tengelyre vonatkozó impulzusmomentumnál, azaz

értékeket vehet fel. Más szóval, a

állapotok nem léteznek.

Harmonikus rezgések energiája csak a
számoktól függ -tól nem. A rezgési szintek ( értékei szerinti)
elfajulása anharmonicitás fellépése esetén megszűnik. A felhasadás azonban nem teljes, az energiaszintek
kétszeresen elfajultak maradnak: egyenlő energiájúak az egymásból az összes
és előjelének egyidejű
megváltoztatásával kapott állapotok; a (harmonikus utáni) következő közelítésben az energiában

alakú, az
impulzusmomentumban kvadratikus tag jelenik meg (
állandó). A maradék kétszeres elfajulást
a kétatomos molekuláknál megismert
kettőződéshez hasonló effektus szünteti meg.
Áttérve nemlineáris molekulák vizsgálatára, mindenekelőtt a következő tisztán mechanikai jellegű megjegyzést
kell tennünk. Tetszőleges (nemlineáris) részecskerendszer esetén felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet
általában a rezgő mozgást a forgástól különválasztani, más szóval, mit kell érteni „nem forgó” rendszeren. Az
első pillanatban azt gondolhatnánk, hogy a forgás hiányának kritériuma az impulzusmomentum eltűnése:

13.37. egyenlet - (104,3)

(az összegezést a rendszer részeire kell elvégezni). A bal oldalon álló kifejezés azonban nem egy
koordinátafüggvény idő szerinti teljes deriváltja. Ezért a felírt egyenlőség nem integrálható az idő szerint úgy,
hogy valamilyen koordinátafüggvény eltűnésének feltételét kapjuk. Ahhoz azonban, hagyészszerű módon
meghatározzuk a „tiszta rezgés”és „tiszta forgás” fogalmát,éppen ez kellene.
Ezért annak feltételéül, hogy forgások ne legyenek, a

13.38. egyenlet - (104,4)

egyenlőséget kell vennünk, ahol
során fellépő elmozdulást,

a részecskék egyensúlyi helyzetének helyvektora. Bevezetve a kis rezgésék
és
. A ((104,4)) egyenletet idő szerint integrálva:

13.39. egyenlet - (104,5)

A molekula mozgását felbontjuk tiszta rezgő mozgásra [melyre teljesül a ((104,5)) feltétel]és a molekulának
mint egésznek a forgására.22
Az impulzusmomentumot a

22

A haladó mozgást eleve kizártuk azzal, hogy a koordináta-rendszer kezdőpontját a molekula tömegközéppontjába helyeztük.
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alakba írva látjuk, hogy a forgásmentesség ((104,4)) definíciójával összhangban vibrációs
impulzusmomentumon most a
összeget kell érteni. Tekintettel kell lennünk azonban arra, hogy ez
a rendszer teljes impulzusmomentumának csak egy része, magában semmiképpen sem marad meg. Ennek
megfelelően minden rezgésállapotnak csak egy átlagos vibrációs impulzusmomentumot tulajdoníthatunk.
Azok a molekulák, amelyeknek nincs egyetlen másodiknál magasabb rendű szimmetriatengelye sem,
aszimmetrikus pörgettyű típusúak. Ilyen típusú molekulák valamennyi frekvenciája egyszeres
(szimmetriacsoportjuknak csak egydimenziós irreducibilis ábrázolásai vannak). Ennek megfelelően a vibrációs
szintek nem elfajultak. Minden nem elfajult állapotban azonban az átlagos impulzusmomentum eltűnik (l.
26. §). Így tehát aszimmetrikus pörgettyű típusú molekulák esetén az átlagos vibrációs impulzusmomentum
minden állapotban nulla.
Ha a molekula szimmetriaelemei között van egy másodiknál magasabb rendű tengely, a molekula szimmetrikus
pörgettyű típusú. Az ilyen molekula egyszeres és kétszeres multiplicitású frekvenciákkal is rendelkezik. Az
előbbiek esetében az átlagos vibrációs impulzusmomentum ismét nulla, a kétszeres multiplicitású
frekvenciáknak azonban a molekulatengely irányára vett impulzusmomentum-vetület nullától különböző
átlagértéke felel meg.
Könnyen kifejezhetjük egy (szimmetrikus pörgettyű típusú) molekula forgó mozgásának energiáját a rezgési
impulzusmomentum figyelembevételével. Ennek az energiának az operátora abban különbözik ((103,5))-től,
hogy a pörgettyű impulzusmomentumát a molekula teljes (megmaradó) impulzusmomentumának és
vibrációs impulzusmomentumának különbségével kell helyettesíteni:

13.40. egyenlet - (104,6)

A keresett energia a
átlagérték. A ((104,6))-ban szereplő, csak komponenseinek négyzetét tartalmazó
tagok a ((103,6))-tal megegyező tiszta forgási energiát adják. A
komponenseinek négyzetét tartalmazó
tagok a forgási kvantumszámoktól független állandó számot adnak; ezt elhagyhatjuk. és
komponenseinek
szorzatát tartalmazó tagok adják a bennünket érdeklő jelenséget, a molekula forgásának és rezgéseinek
kölcsönhatását; ezt Coriolis-kölcsönhatásnaknevezzük (a klasszikus mechanikában megismert Coriolis-erővel
való analógia miatt). E tagok átlagolásánál a vibrációs impulzusmomentum transzverzális (
)
komponenseinek átlaga eltűnik. Ezért a Coriolis-kölcsönhatás energiája:

13.41. egyenlet - (104,7)

ahol

(egész szám), mint a 103. §-ban is, a teljes impulzusmomentumnak a molekula tengelyére vett vetülete,

pedig az adott rezgésállapotot jellemző vibrációs impulzusmomentum vetületének átlagértéke;
ellentétben -val, nem egész szám.
Végül megvizsgáljuk a gömbi pörgettyű típusú molekulákat. Ide tartoznak a valamelyik köbös csoport
szimmetriájával rendelkező molekulák. Ilyen molekuláknak egyszeres, kétszeres vagy háromszoros
multiplicitású frekvenciáik vannak (annak megfelelően, hogy a köbös csoportok irreducibilis ábrázolásai egy-,
két- vagy háromdimenziósak). A vibrációs szintek elfajulása, mint mindig, az anharmonicitás
figyelembevételével részben megszűnik, ezután a nem elfajult nívók mellett már csak két- vagy háromszorosan
elfajultak maradnak. Itt most éppen ezekről az anharmonicitás miatt felhasadt szintekről lesz szó.
Könnyen belátható, hogy gömbi pörgettyű típusú molekulák esetén az átlagos vibrációs impulzusmomentum
nemcsak a nem elfajult állapotokban, hanem a kétszeresen elfajultakban is eltűnik. Ez már a
szimmetriatulajdonságokon alapuló egyszerű megfontolásokból is következik. Valóban, egy elfajult
energianívóhoz tartozó két állapot átlagolt impulzusmomentum-vektorainak a molekula minden
szimmetriatranszformációja során egymásba kellene átmenniük. Azonban egyetlen köbös szimmetriacsoport
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sem teszi lehetővé két, csak egymásba transzformálódó irány létezését; egymás között legkevesebb három irány
összessége transzformálódik.
Ezekből a megfontolásokból az is következik, hogy háromszorosan elfajult rezgési nívóknak megfelelő
állapotokban a vibrációs impulzusmomentum nullától különböző. A vibrációs állapotra való átlagolás után ez az
impulzusmomentum egy mátrixszal ábrázolt operátor. A mátrixelemek a három elfajult állapot közötti
átmeneteknek felelnek meg. Az ilyen állapotok számának megfelelően ez az operátor
alakú kell, hogy
legyen, ahol az egységnyi impulzusmomentum operátora (úgyhogy
),
pedig az adott rezgési
nívóra jellemző állandó. A molekula forgó mozgásának Hamilton-operátora

ami az átlagolás után a

13.42. egyenlet - (104,8)

alakot ölti. Az első tag sajátértéke a szokásos ((103,4)) forgási energia, a második tag egy a forgási
kvantumszámtól független lényegtelen állandót ad. A ((104,8)) utolsó tagja megadja a vibrációs szint
felhasadására vezető Coriolis-energiát. A
mennyiség sajátértékét a szokásos módon számíthatjuk ki; (adott
mellett) ez a tag három különbözőértéket vehet fel (a
vektor
értékeinek megfelelően).
Eredményünk:

13.43. egyenlet - (104,9)

6. 105. §. A molekulatermek osztályozása
A molekula hullámfüggvénye az elektron-hullámfüggvény, az atommagok rezgőmozgását leíró
hullámfüggvény, valamint a forgást leíró hullámfüggvény szorzataként áll elő. E függvények osztályozásáról és
szimmetriatípusairól külön-külön már beszéltünk. Hátra van még a molekulatermek egészének osztályozása,
azaz a teljes hullámfüggvény lehetséges szimmetriáival kapcsolatos kérdések tisztázása.
Nyilvánvaló, hogy megadva a szorzat minden tényezőjének egyik vagy másik transzformációval szemben
mutatott szimmetriáját, ismerjük a szorzatnak e transzformáció alkalmával mutatott szimmetriáját is. Az állapot
szimmetriájának teljes jellemzéséhez meg kell még adni a teljes hullámfüggvény viselkedését a molekula
valamennyi részecskéje (elektronok és magok) koordinátájának egyidejű tükrözése során. Az állapotot
negatívnak vagy pozitívnak nevezzük attól függően, hogy e transzformáció során a hullámfüggvény jelet vált,
vagy változatlan marad.23
Tekintettel kell lennünk azonban arra, hogy az állapot tükrözéskor mutatott jellegéről csak akkor van értelme
beszélni, ha a molekulának nincsen sztereoizomerje. A sztereoizoméria fellépése azt jelenti, hogy
ponttükrözéssel a molekula olyan konfigurációt vesz fel, mely semmilyen térbeli forgással nem hozható fedésbe
az eredetivel; a „balkezes” és „jobbkezes” molekulák az anyag különböző módosulatai. 24 Ezért az egymásból
ponttükrözéssel nyert hullámfüggvények, amennyiben van sztereoizoméria, különböző molekuláknak felelnek
meg, összehasonlításuk értelmetlen lenne.25
A 86. §-ban láttuk, hogy kétatomos molekulák esetén a magspin közvetett úton igen lényeges hatással van a
molekulatermek rendszerére: meghatározza elfajulásuk multiplicitását, bizonyos esetekben teljesen megtilt egy
A szokást követve ugyanazt az ügyetlen terminológiát használjuk, mint kétatomos molekulák esetén (86. §).
Sztereoizoméria fellépésének lehetőségéhez az kell, hogy a molekulának ne legyen semmiféle tükrözéssel kapcsolatos szimmetriaeleme
(mint tükörközéppont, szimmetriasík, tükrözéses forgástengely stb.).
25
Szigorúan véve, a kvantummechanika mindig nullától különböző valószínűséget ad az egyik módosulatból a másikba való átmenetre. Ez a
valószínűség, amely a magnak potenciálgáton való áthaladásával kapcsolatos, rendkívül kicsi.
23
24
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vagy más szimmetriával rendelkező termet. Ugyanez érvényes többatomos molekulák esetében is. Itt azonban a
kérdés vizsgálata sokkal bonyolultabb, és minden adott esetben csoportelméleti módszerek alkalmazását igényli.
A módszer alapgondolata a következő. A teljes hullámfüggvénynek (az eddig kizárólagosan vizsgált)
koordinátarészen kívül spinszorzót is kell tartalmaznia, mely a magok spinjének valamilyen, a térben rögzített
irányra való vetületétől függ. A mag spinjének
vetülete
értéket vehet fel ( a mag spinje);
valamennyi
(
a molekula atomjainak száma) értéket figyelembe véve, a spinszorzó
különböző értékét kapjuk. Minden egyes szimmetriatranszformáció
alkalmával bizonyos (ugyanolyan fajtájú) atommagok helyet cserélnek, és ha úgy fogjuk fel, hogy a spinértékek
a „helyükön maradnak”, akkor a transzformáció a spinek magok közti permutációjával egyenértékű. Ennek
megfelelően a különböző spinszorzók egymás között transzformálódnak, tehát a molekula
szimmetriacsoportjának egy (általában redukálható) ábrázolását valósítják meg. Ezt irreducibilis részekre
bontva, megkapjuk a spinhullámfüggvény lehetséges szimmetriatípusait.
A spinszorzók által megvalósított ábrázolás
karaktereinek meghatározására könnyű általános képletet
adni. Ehhez vegyük észre, hogy a transzformáció során csak azok a spinszorzók nem változnak, amelyekben a
helyet cserélő magok spinje ugyanaz a
érték; az ellenkező esetben az egyik spinszorzó átmegy a másikba, és
nem ad járulékot a karakterhez. Tekintetbe véve, hogy
összesen
értéket vehet fel, azt kapjuk, hogy

13.44. egyenlet - (105,1)

ahol a szorzatot az adott
transzformáció mellett helyet cserélő atomcsoportokra kell képezni (minden
csoportból egy tényező járul a szorzathoz).
Bennünket azonban nem annyira a spinfüggvény szimmetriája érdekel, mint a koordináta-hullámfüggvényé (a
magok koordinátáinak felcserélésével szemben mutatott szimmetriáról van szó, az elektronkoordináták
változatlanul hagyása mellett). Ezek a szimmetriák viszont szoros kapcsolatban állnak egymással, minthogy a
teljes hullámfüggvény két atommag felcserélésekor változatlan marad, vagy jelet vált aszerint, hogy azok Bosevagy Fermi-statisztikát követnek [másképpen kifejezve, a hullámfüggvény
-vel szorzódik, ahol a
felcserélt magok spinje]. Beírva a megfelelő szorzót a ((105,1)) karakterekbe, megkapjuk az összes olyan
irreducibilis ábrázolást tartalmazó ábrázolás
karaktereinek rendszerét, melyek szerint a koordinátahullámfüggvények transzformálódnak:

13.45. egyenlet - (105,2)

( az adott transzformáció során egymással helyet cserélő magok csoportjaiban levő atommagok száma). Ezt
az ábrázolást irreducibilis részekre bontva, megkapjuk a molekula koordináta-hullámfüggvényeinek lehetséges
szimmetriatípusait, a megfelelő energianívók elfajulásának multiplicitásával együtt (itt és alább is az
atommagok rendszerének különböző spinállapotai szerinti elfajulásról van szó). 26
Az állapot szimmetriájának egyes típusai a molekula ekvivalens magjainak (azaz a molekula valamilyen
szimmetriatranszformációja során egymással helyet cserélő magok csoportjainak) eredő spinjével
kapcsolatosak. Ez a kapcsolat nem kölcsönösen egyértelmű: az állapotok adott szimmetriatípusai általában az
ekvivalens magok csoportjainak különböző spinértékeivel valósíthatók meg. E kapcsolat megállapítása az egyes
konkrét esetekben csoportelméleti módszerek alkalmazásával lehetséges.
Példa gyanánt tekintsük a C H etilénmolekulát (43 g ábra,
szimmetriacsoport). A vegyjel felső indexe a
magizotóp tömegszámát jelöli; ennek feltüntetése azért szükséges, mert a különböző izotópok magjainak spinje
általában különböző. Az adott esetben a H -mag spinje 1/2 a C -é pedig 0. Ennek megfelelően csak a Hatomokat kell tekintetbe vennünk.

A szintek elfajulásának multiplicitását ebben az összefüggésben gyakran az állapot magstatisztikai súlyának is mondják (l. a
XI. fejezetfn.XI.35. számú lábjegyzetét).
26
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Válasszuk koordináta-rendszerünket a 43 g ábrán jelzett módon (a tengely merőleges a molekula síkjára,
pedig a molekula tengelyében fekszik). A
síktükrözés valamennyi atomot a helyén hagyja. A többi
tükrözés és forgatás páronként felcseréli a H-atomokat. A ((105,2)) képlet alapján az ábrázolás karakterei a
következők:

16

16

4

4

4

4

4

4

.
Ez az ábrázolás, a
csoport következő irreducibilis ábrázolásait tartalmazza:
.
A számok azt mutatják, hogy hányszor fordul elő az adott irreducibilis ábrázolás a redukálásában; ezek a
számok adják egyúttal a megfelelő szimmetriájú nívó magstatisztikai súlyát. 27
Az etilénmolekula állapotainak kapott osztályozása az elektron-vibrációs és forgási részeket tartalinazó teljes
(koordináta) hullámfüggvényre vonatkozik. Általában azonban érdekes ezt az eredményt más szempontból
vizsgálni. Nevezetesen, a teljes hullámfüggvény szimmetriáinak ismeretében közvetlenül meg tudjuk mondani,
milyen forgási nívók lehetségesek (és milyen statisztikus súllyal) megadott elektron- és rezgésállapot mellett.
Vizsgáljuk például a normál elektronterm legalacsonyabb vibrációs állapotának (rezgési gerjesztés nincs)
rotációs szerkezetét, feltéve, hogy az állapot elektron-hullámfüggvénye teljesen szimmetrikus (ami gyakorlatilag
valamennyi többatomos molekula esetén teljesül). Ekkor a teljes hullámfüggvénynek a szimmetriatengely körüli
forgatáskor mutatott szimmetriája megegyezik a rotációs hullámfüggvény szimmetriájával. Ezt a kapott
eredményekkel összevetve, arra a következtetésre jutunk, hogy az etilénmolekula
és
típusú (l. 103. §)
rotációs nívói pozitívak, statisztikus súlyuk 7 és 3, a
és
típusú szintek pedig negatívak, 3 statisztikus
súllyal.
Mint a kétatomos molekulák esetében is (l. a 86. § végét), a magspineknek az elektronokkal való rendkívül
gyenge csatolása miatt az etilénmolekula különböző magszimmetriájú állapotai között gyakorlatilag nincsenek
átmenetek. Ezért az ilyen állapotokban levő molekulák az anyag különböző módosulataiként viselkednek,
úgyhogy a C H etilénnek négy különböző módosulata van, rendre 7, 3, 3, 3 magstatisztikai súlyokkal. Ebben
a következtetésben lényeges, hogy a különböző szimmetriájú állapotok különböző energiaszintekhez tartoznak
(melyek között a távolság nagy a magspinek kölcsönhatási energiájához képest). A fenti eredmény éppen ezért
érvényét veszti olyan molekulák esetén, melyeknél létezik több, ugyanahhoz az elfajult energiaszinthez tartozó
különböző magszimmetriájú állapot.
Tekintsünk még egy példát, a szimmetrikus pörgettyű típusú N H ammóniamolekulát (41. ábra,
szimmetriacsoport). Az N -mag spinje 1, a H -magé 1/2. A ((105,2)) összefüggés alapján megkapjuk a
csoport bennünket érdeklő karaktereit:

24

6

.
Ez az ábrázolás a
csoport következő irreducibilis ábrázolásait tartalmazza:
létezhet tehát; magstatisztikai súlyaik rendre 12 és 6.28

27
28

Az állapot szimmetriájának kapcsolatát az etilénmolekula négy H-atomjának eredő spinjével l. az 1. feladatban.
Az
sziminetriájú termeknek a hidrogénmagok eredő spinjének 3/2, az -termeknek pedig 1/2 értéke felel meg.
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A szimmetrikus pörgettyű forgási nívóit (adott
mellett) a
kvantumszám értékeivel osztályozzuk.
Vizsgáljuk meg, mint az előző példában is tettük, az NH -molekula normál elektron- és rezgési állapotának
rotációs szerkezetét (feltételezzük tehát az elektron- és a rezgési hullámfüggvény teljes szimmetriáját).
A rotációs hullámfüggvény meghatározásában tekintettel kell lennünk arra, hogy viselkedéséről csak tengely
körüli forgás esetén van értelme beszélni. Ezért a szimmetriasíkokat rájuk merőleges másodrendű
szimmetriatengelyekre cseréljük (síkra való tükrözés egyenértékű egy ilyen tengely körüli forgatás és egy azt
követő ponttükrözés együttesével); az adott esetben nyilvánvalóan
helyett a vele izomorf
csoportot kell
tekintenünk.
A
-val jellemzett rotációs hullámfüggvények függőleges tengely körüli
forgatásnál
-mal
szorzódnak, a másodrendű vízszintes tengely körüli
forgatásnál pedig egymásba mennek át, tehát a
csoport egy kétdimenziós ábrázolását valósítják meg. Amennyiben
nem osztható hárommal, ez az ábrázolás
irreducibilis: az
ábrázolás. A
csoportnak a teljes hullámfüggvényhez tartozó ábrázolását a
karakternek +1-gyel vagy
-gyel való szorzásával kapjuk aszerint, hogy a term pozitív vagy negatív.
Minthogy azonban az
ábrázolásban
, mindkét esetben az
ábrázolást kapjuk vissza (most már
mint
és nem mint
ábrázolását). A most kapott eredmények birtokában levonhatjuk azt a következtetést,
hogy hárommal nem osztható
esetén egyaránt létezhetnek pozitív és negatív állapotok, melyeknek
magstatisztikai súlya 6 (a teljes koordináta-hullámfüggvény
típusú
szimmetriájához tartozó szintek).
Ha
háromnak többszöröse (de nem nulla), a rotációs függvények által megvalósított ábrázolás (
karakterei a következők:

2

2

csoport)

0

.
Ez az ábrázolás redukálható, és az
, valamint
ábrázolásokra bomlik. Ahhoz, hogy a teljes
hullámfüggvény a
csoport
ábrázolásához tartozzék, az kell, hogy az
rotációs nívó negatív,
pedig pozitív legyen. Így tehát hárommal osztható, nullától különböző
mellett pozitív és negatív nívók is
lehetségesek 12-es magstatisztikai súllyal (
típusú szintek).
Végül a
impulzusmomentum-vetületnek egyetlen rotációs függvény felel meg, mely az alábbi
karakterekkel rendelkező ábrázolást valósítja meg:29

1

1

.
A teljes hullámfüggvény akkor
szimmetriájú, ha ponttükrözéssel szemben viselkedését a
szorzó
adja meg. Ennek megfelelően
esetén a páros (páratlan) -vel jellemzett energiaszintek csak negatívak
(pozitívak) lehetnek; a statisztikus súly mindkét esetben 6 (
típusú szintek).
Ezeket az eredményeket összefoglalva, az N H -molekula lehetséges állapotaira a
kvantumszám
külöriböző értékei esetén, normál elektron- és vibrációs állapotok mellett az alábbi táblázatot kapjuk (a+és a
jel a pozitív, illetve a negatív állapotokat jelöli):

29

impulzusmomentumú és nulla vetületű állapot impulzusmomentum-sajátfüggvénye

szögű forgatásnál
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nem osztható 3-mal
osztható 3-mal

Adott és mellett az NH -molekula energianívói általában elfajultak (l. még a 3. feladatban az NO -ra
vonatkozó táblázatot is). Ez az elfajulás részben feloldódik az ammóniamolekula lapos alakjával és a
hidrogénatomok kis tömegével kapcsolatos sajátságos effektus miatt. A molekula atomjainak viszonylag kis
függőleges elmozdulása révén átmenet jöhet létre két olyan konfiguráció között, melyek egymásból a gúla
alapjával párhuzamos síkra való tükrözéssel keletkeznek (44. ábra). Ezek az átmenetek a nívók felhasadására
vezetnek: a pozitív és negatív szintek szétválnak (az effektus hasonló az 50. § 3. feladatában ismertetett
egydimenziós esethez). A felhasadás mértéke arányos az atomnak a molekula két konfigurációját elválasztó
„potenciálgáton” való átmeneti valószínűségével. Bár az ammóniamolekula esetében a fent említett
tulajdonságai miatt ez a valószínűség viszonylag nagy, a felhasadás mégis kicsi (
eV).

44. ábra.
A gömbi pörgettyű típusába tartozó molekula esetét az 5. feladatban vizsgáljuk.
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6.1. Feladatok
1. Állapítsuk meg a C H -molekula állapotának szimmetriája és a benne levő H-magok eredő spinje közötti
összefüggést.
Megoldás. 30 A négy H mag eredő spinje
értékeket vehet fel, ennek
vetülete
változhat. Tekintsük az egyes
értékekhez tartozó spinhullámfüggvény-ábrázolásokat,
értékével kezdve.

-től
-ig
maximális

állapotnak egyetlen spinfüggvény felel meg, melyben minden magnak
a spin-vetülete. Az
értéknek négy különböző spinfüggvény felel meg, melyek egymástól abban különböznek, hogy másmás magnak van
spinvetülete. Végül az
állapotot hat spinfüggvény valósítja meg attól függően,
hogy melyik két mag spinje
. A megfelelő három ábrázolás karakterei a következők:
Az

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

0

0

0

0

0

0

6

6

2

2

2

2

2

2

Az első ábrázolás az
következtetünk, hogy az

egységábrázolás; minthogy az
érték csak
spinnek
szimmetriájú állapot felel meg.

-höz tartozhat, arra

Az
állapot mind
, mind
esetén lehetséges. Az ennek megfelelő második ábrázolásból
kivonva az elsőt és az eredményt irreducibilis részekre bontva, azt kapjuk, hogy az
spinnek
állapotok felelnek meg.
Végül az
érték mindig fellép, amikor
lehetséges, ezenkívül az
esetén is. Ennek
megfelelően a harmadik ábrázolásból kivonva a másodikat, ismét két
állapot marad, mely az
értéknek
felel meg.
2. Határozzuk meg a teljes (koordináta-) hullámfüggvény szimmetriatípusait és a megfelelő nívók statisztikus
súlyát a C

H -, C

H -, N

O

-molekulák esetén [valamennyi molekula azonos alakú; az egyes

atommagok spinje a következő:

].

Megoldás. Ugyanazzal a módszerrel, mint amelyet a szövegben a C H -molekulára alkalmaztunk, a
következő állapotokat kapjuk (a koordináta-tengelyeket úgy választottuk, mint a szövegben):

Molekula

C H
C H

Hasonló feladatok megoldásának a permutációs csoport tulajdonságain alapuló módszerét l. I. G. Kaplan a IX. fejezet fn.IX.7. számú
lábjegyzetében idézett könyvében (VI. fejezet, 2. §).
30
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3. Oldjuk meg az előbbi feladatot az N H -molekula esetében.
Megoldás. A szövegben az N
állapotokat kapjuk.

H -molekulára bemutatott módszerhez hasonló eljárással a

A
kvantumszám különböző értékei mellett a normál elektron- és vibrációs termre az alábbi állapotok
lehetségesek:

nem osztható 3-mal
osztható 3-mal

4. Oldjuk meg a 2. feladatot C H -molekula esetén (l. 43. ábra;

szimmetria).

Megoldás. Az alábbi típusú állapotok lehetségesek:
és vibrációs termre az alábbi állapotok adódnak:

. A normál elektron-

nem osztható 3-mal
osztható 3-mal

5. Oldjuk meg a 2. feladatot a C H metánmolekulára (a H-atomok egy tetraéder csúcsain, a C-atom ennek
középpontjában helyezkedik el).
Megoldás. A molekula gömbi pörgettyű típusú, és
szimmetriája van. A szokásos módszert követve azt
kapjuk, hogy az
típusú állapotok lehetségesek (ezeknek rendre a molekula 2, 0, 1 teljes spinje
felel meg).
A gömbi pörgettyű forgási állapotait a
teljes impulzusmomentum szerint osztályozhatjuk. Az adott
értékhez tartozó
forgási függvény a
csoporttal izomorf
csoport
dimenziós ábrázolását
valósítja meg.
-ből úgy kapjuk
-t, hogy valamennyi szimmetriasíkot a rá merőleges másodrendű
tengellyel helyettesítjük. Az ábrázolás karaktereit a ((98,3)) képlet alapján határozhatjuk meg. Például, a
esetén az ábrázolás karakterei a következők:
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7

1

Ez az
csoport
irreducibilis ábrázolásait tartalmazza. Ebből a normál elektron- és vibrációs term
szerkezetét vizsgálva, az adódik, hogy
esetén az
szimmetriájú teljes hullámfüggvénnyel leírt állapot
csak pozitív lehet, az
állapotnak megfelelő nívók pedig pozitívak is, negatívak is lehetnek. Az első néhány
értéknél ily módon az alábbi állapotok adódnak (feltüntetjük mindjárt magstatisztikai súlyukat is):

401
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

14. fejezet - XIV. fejezet
IMPULZUSMOMENTUMOK
ÖSSZEADÁSA
1. 106. §. A

szimbólumok

Az impulzusmomentumok összeadására a 31 §-ban kapott szabály meghatározza a két,
és
impulzusmomentumú részecskéből (vagy bonyolultabb részekből) álló rendszer teljes impulzusmomentumának
lehetséges értékeit.1 Ez a szabály szoros kapcsolatban áll a hullámfüggvény térbeli forgatásokkal szemben
mutatott tulajdonságaival, és közvetlenül következik a spinorok tulajdonságaiból.
A
és
impulzusmomentumú részecskék hullámfüggvényei
viselkedhetnek, a rendszer hullámfüggvényét pedig a

és

rendű szimmetrikus spinorként

14.1. egyenlet - (106,1)

szorzatuk adja. Ezeket a szorzatokat
impulzusmomentumúállapotnak megfelelő

valamennyi indexükben szimmetrizálva, a
teljes
rendű szimmetrikus spinort kapunk. Továbbmenve,

összeejtjük a ((106,1)) szorzat két indexét, melyek közül egyik

-hez, a másik

-höz tartozik (ellenkező

esetben nullát kapnánk); a
és
spinorok szimmetrikus volta következtében lényegtelen, hogy a
és
indexek közül melyiket választjuk. A szimmetrizálás után
rendű szimmetrikus
spinort kapunk, mely a
impulzusmomentumúállapotnak felel meg.2 Ezt az eljárást folytatva, a már
ismert szabálynak megfelelően azt kapjuk, hogy
egyszer és csak egyszer felveszi a
-től
-ig
terjedőértékeket.
Matematikai szempontból itt arról van szó, hogy redukáljuk a forgáscsoport két (
és
dimenziójú) irreducibilis ábrázolásának
direkt szorzatát. Ezzel a terminológiával az
impulzusmomentumok összeadási szabálya az alábbi felbontás formájában adható meg:

Az impulzusmomentum-összetevés feladatának teljes megoldásához meg kell még vizsgálnunk, hogyan
szerkeszthető meg a rendszer adott teljes impulzusmomentummal rendelkező állapotának hullámfüggvénye a
két összetevő részecske hullámfüggvényének ismeretében.
A legegyszerűbb esettel kezdjük: két impulzusmomentumot nulla eredővé csatolunk össze. Ekkor nyilvánvalóan
és az impulzusmomentumok vetületeire
teljesül. Legyen
az egyik részecske
impulzusmomentumú,
vetületű állapotának normált hullámfüggvénye (nem spinor-előállításban). A rendszer

Szigorúan véve az alábbiakban mindenütt, anélkül, hogy ezt külön mondanánk, olyan rendszerekkel foglalkozunk, amelyek összetevő
részeinek kölcsönhatása annyira gyenge, hogy impulzusmomentumaikat első közelítésben megmaradónak tekinthetjük. Az alább
levezetendő eredmények természetesen nemcsak két részecske (vagy -rendszer) teljes impulzusmomentumának összeadására vonatkoznak,
hanem egy és ugyanazon rendszer spinjének és pálya-impulzusmomentumának összetevésére is, feltéve, hogy a spin–pálya kölcsönhatás
elegendően kicsi.
2
A félreértések elkerülése végett az alábbi megjegyzést tesszük. Két részecskéből álló rendszer hullámfüggvénye mindig
edrendű spinor, és ez a rendűség általában különbözik
-től, ahol
a rendszer teljes impulzusmomentuma. Ilyen spinor azonban
ekvivalens lehet egy alacsonyabb rendű spinorral. Például egy
impulzusmomentumú részecskékből álló rendszer
hullámfüggvénye másodrendű spinor, ha azonban a teljes impulzusmomentum
, ez a spinor antiszimmetrikus, így skalárra
redukálódik. Általában a teljes impulzusmomentum meghatározza a rendszer spinor-hullámfüggvényének szimmetriáját:
indexben
szimmetrikus, a többiben pedig anti-szimmetrikus.
1
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keresett
adódik:

XIV. fejezet
IMPULZUSMOMENTUMOK
ÖSSZEADÁSA
hullámfüggvénye a két részecske ellenkező -mel vett hullámfüggvényeinek szorzatait összegezve

14.2. egyenlet - (106,2)

( itt és
közös értéke). Az összeg előtti szorzó a normálás eredménye. Az összegben az egyes tagok
együtthatóinak abszolút értéke egyenlő– ez már abból is következik, hogy a részecskék impulzusmomentumvetületének minden
értéke szükségképpen egyenlő valószínűségű. Az előjelek váltakozásának rendjét
((106,2))-ben könnyű megállapítani a hullámfüggvények spinorábrázolásának segítségével. Spinorjelölésben a
((106,2))-ben szereplőösszeg két
rendű spinorból összeállított skalár (a rendszer teljes impulzusmomentuma
nulla!):

14.3. egyenlet - (106,3)

ezt felismerve, a ((106,2))-ben szereplő előjeleket közvetlenül kapjuk az ((57,3)) képletből. Nem szabad
azonban elfelejtenünk, hogy általában a ((106,2))összeg tagjainak csak a relatív előjele egyértelmű, az általános
előjel függhet az impulzusmomentumok„összeadásának sorrendjétől”. Valóban, ha
spinorindexét lehúzzuk (közülük

, egyes és

kettes szerepel), és

valamennyi

valamennyi indexét

felhúzzuk, akkor a ((106,3)) skalár
-vel szorzódik, azaz feles
esetében jelet vált. Tekintsünk most
három részecskéből álló, nulla teljes impulzusmomentumú rendszert. A részecskék impulzusmomentuma legyen
a megfelelő vetületek
. Abból, hogy a teljes impulzusmomentum nulla, következik, hogy
,a
számok pedig olyan értékeket vesznek fel, hogy bármelyikük kiadódhasson a
másik kettő vektorösszegeként, azaz geometriailag
egy zárt háromszög oldalainak felelnek meg; más
szóval, egyikük sem lehet kisebb a másik kettő különbségénél, és nem lehet nagyobb a másik kettőösszegénél:

stb. Nyilvánvaló, hogy a
a valamennyi
-nek

-től

algebrai összeg ekkor egész szám. A vizsgált rendszer hullámfüggvénye
-ig terjedő értékeire vett

14.4. egyenlet - (106,4)

összeg. Az ebben az egyenlőségben szereplő együtthatókat Wigner-féle
definíció szerint csak akkor különböznek nullától, ha

szimbólumoknak nevezzük. Ezek

Az 1, 2, 3, indexek felcserélésekor a ((106,4)) hullámfüggvény csak egy lényegtelen fázisszorzó erejéig
változhat. Ténylegesen a
szimbólumok választhatók tiszta valósnak (l. alább), és ekkor
csak egy közös
előjel erejéig határozatlan [mint ezt a ((106,2)) függvények esetén is láttuk]. Ez azt jelenti, hogy a
szimbólumok oszlopaik felcserélése során vagy változatlanok maradnak, vagy előjelet váltanak. A ((106,4))
összegben szereplő együtthatók meghatározásának legszimmetrikusabb módja, mellyel a
szimbólumokat
definiálni szokás, a következő. Spinorjelölésben
három, minden indexpárban összeejtett
spinor szorzata (minden indexpár különböző spinorokhoz tartozik). Egyezzünk meg
abban, hogy az 1. és 2. részecskékhez tartozó minden pár esetén a spinorindexet
pedig lent írjuk; a 2. és 3. részecskékhez tartozó indexeket

mellett fent és
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mellett fent,

mellett

mellett lent, a 3. és 1.
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részecskékhez tartozó páros esetén
egyes „fajtákból” összesen
előjelét egyértelműen meghatározzák.

mellett fent és
és

mellett lent írjuk (könnyű összeszámolni, hogy az
pár létezik). Ezek a szabályok

Nyilvánvaló, hogy ilyen definíció mellett az 1, 2, 3 indexek ciklikus permutációja
-t változatlanul hagyja. Ez
azt jelenti, hogy a
szimbólum nem változik oszlopainak ciklikus felcserélésekor. Két (tetszőleges) index
felcserélése viszont, mint könnyen belátható, egyaránt szükségessé teszi a
pár alsó indexeinek
felhúzását és felső indexeinek lehúzását. Ez azt jelenti, hogy
megszorzódik
kifejezve, a
szimbólumok szimmetriatulajdonságai a következők:

-nal; másképpen

14.5. egyenlet - (106,5)

stb, azaz jelet váltanak két oszlop felcserélésekor, ha

páratlan szám. Végül könnyű belátni, hogy

14.6. egyenlet - (106,6)

Valóban az összes impulzusmomentum-vetület előjelének megváltoztatása az tengely körüli szögű forgatás
eredményének tekinthető. Ilyen transzformáció azonban ekvivalens az alsó spinorindexek felhúzásával és a
felsők lehúzásával [l. ((58,5))]. A ((106,4)) kifejezésből levezethetjük azt a fontos képletet, amely megadja a két
részecskéből álló, adott
impulzusmomentumúés
impulzusmomentum-vetületű rendszer
hullámfüggvényét. Ebből a célból az 1és 2 részecske együttesét egy rendszernek tekintjük. Minthogy e rendszer
impulzusmomentuma a 3 részecske impulzusmomentumával együtt nulla eredőt ad, szükségképpen
és
. A ((106,2))-nek megfelelően írhatjuk, hogy

14.7. egyenlet - (106,7)

Ezt a képletet a ((106,4)) kifejezéssel kell összehasonlítani (amelyben -t és
-etírunk és
helyett).
Előzetesen figyelembe kell azonban vennünk, hogy a((106,7))-ben szereplőösszeg ((106,3)) szerinti összeállítási
szabálya nem azonos a ((106,4))-ben követett összegezési szabállyal; ahhoz, hogy ((106,7))-et ((106,4)) alakjára
hozzuk, mint belátható, az 1és 3 részecskéknek megfelelő indexpárok indexeinek helyzetét fel kell cserélni; ez
egy

szorzó megjelenéséhez vezet. Eredményünk:3

14.8. egyenlet - (106,8)

ahol az
és
szerinti összegzést az
feltétel figyelembevételével kell elvégezni. A ((106,8))
képlet megadja a rendszer hullámfüggvényének az adott
és
impulzusmomentumú részecskék
hullámfüggvényeivel kifejezett alakját. Ez egyszerűbben is felírható:

14.9. egyenlet - (106,9)

3

Időtükrözés során a hullámfüggvény ((60,2))-nek megfelelően így változik:

képlet jobb oldalán álló

Könnyen ellenőrizhető, hogy a ((106,8))

függvények ilyen transzformációja során ugyanígy változik a bal oldalon álló
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Az

14.10. egyenlet - (106,10)

együtthatók egy mátrixot alkotnak, mely megadja az áttérést az
állapotok
számú
hullámfüggvényének teljes ortonormált rendszeréről a
állapotok ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező
függvényrendszerére (rögzített
mellett). A ((106,10)) mennyiségeket Clebsch–Gordanegyütthatóknakszokás nevezni. Az
jelölés megfelel a függvényrendszerek egymás szerint való
kifejtésében szereplő együtthatók általános jelölésének [l. ((11,18))]. Az írásmód egyszerűsítése céljából
elhagytuk a két függvényrendszerben azonos
kvantumszámokat; szükség esetén ezeket is feltüntethetjük:
4
. A ((106,9)) transzformáció mátrixa unitér (l. 12. §). Ezért a

14.11. egyenlet - (106,11)

inverz transzformáció együtthatói az eredeti transzformáció együtthatóinak komplex konjugáltjai; mint később
látni fogjuk, ezek az együtthatók valósak, tehát egyszerűen

A kvantummechanika általános szabályainak megfelelően a ((106,11)) sorfejtés együtthatóinak négyzete
megadja annak a valószínűségét, hogy (adott
és
mellett) a rendszer valamilyen
értékkel
jellemzett állapotban legyen. A ((106,9)) transzformáció unitér volta azt jelenti, hogy együtthatói meghatározott
ortogonalitási összefüggéseknek tesznek eleget. A ((12,5)), ((12,6)) képleteknek megfelelően

14.12. egyenlet - (106,12)

14.13. egyenlet - (106,13)

A

szimbólumok általános explicit kifejezése meglehetősen terjedelmes:5

A Clebsch–Gordan-együtthatókra az irodalomban használatos a
jelölés is.
A ((106,9)) sorfejtési együtthatókat elsőként Wigner Jenő számította ki (1931). Az együtthatók szimmetriatulajdonságait és ((106,14)) alakú
szimmetrikus kifejezésüket először G. Racah származtatta (1942). Kiszámításuk legrövidebben valószínűleg úgy lehetséges, hogy (az
alkalmasan normált)
spinorábrázolásáról az ((57,6)) megfeleltetési képletek segítségével közvetlenül áttérünk ((106,4)) alakú
összegezésre [megjegyezzük: az ((57,6))-ban szereplő együttható valós voltából automatikusan következik, hogy a
szimbólumok is
valósak]. Más levezetés található A. R. Edmonds könyvében (l. a VIII. fejezet fn145.21. számú lábjegyzetét). Ebből a könyvből vettük a
szimbólumok alább közölt táblázatát.
4
5
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14.14. egyenlet - (106,14)

Az összegezés valamennyi egész értékére kiterjesztendő, minthogy azonban negatív egész szám faktoriálisa
végtelen, az összeg tagjainak száma gyakorlatilag korlátozott. Az összeg előtt álló együttható nyilvánvalóan
szimmetrikus az 1, 2, 3 indexekben; az összeg szimmetriája pedig a összegezési változó megfelelő
transzformációjával könnyen belátható. A
szimbólumok, a definíciójukból egyszerűen következő((106,5))((106,6)) szimmetriatulajdonságok mellett egyéb szimmetriatulajdonságokkal is rendelkeznek. Ezek levezetése
azonban bonyolult, erre itt nem térünk ki. Ezeket a tulajdonságokat könnyen kifejezhetjük egy
-as
számtáblázat segítségével, mely a
szimbólum paramétereivel a következő kapcsolatban áll:

14.15. egyenlet - (106,15)

(a táblázat minden sorában és oszlopában a számok összege

). Ekkor 1. a táblázat bármely két

oszlopának felcserélése a
szimbólumot
-mal szorozza [ez a tulajdonság megegyezik ((106,5))tel]; 2. ugyanez igaz bármely két sor felcserélésekor [a két alsó sor cseréjével ((106,6)) adódik]; 3. a
szimbólum nem változik, ha a táblázat sorait felcseréljük oszlopaival. 6 Most felírunk néhány, bizonyos speciális
esetekre vonatkozó egyszerűbb képletet. A

14.16. egyenlet - (106,16)

képlet a ((106,2))összefüggésnek felel meg. A

14.17. egyenlet - (106,17)

és a

L. T. Regge, Nuovo Cimento 10, 544(1958); 11, 116 (1959). A ((106,15)) szimmetriatulajdonságok mélyebb matematikai összefüggéseire
vonatkozóan 1. J. A. Szmorogyinszkij és L. A. Seljepin cikkét [Uszpehi Fizicseszkih Nauk 106, 3 (1972)].
6
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kifejezések közvetlenül adódnak ((106,14))-ből. A

14.18. egyenlet - (106,18)

(

7

páros) összefüggés levezetése viszont további számításokat igényel 7 [ha
szimbólum a ((106,6)) szimmetriatulajdonság miatt eltűnik].

L. Edmonds fentebb idézett könyvében.
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9. táblázat. A

szimbólumok értékei
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9. táblázat (folytatás)
A 3j szimbólumok értékei
A tab9. táblázatban megadtuk a
szimbólumok értékeit
mellett. Minden adott
esetén
a lehető legkevesebb
szimbólumot tüntettük fel, melyekből a ((106,5)) és ((106,6)) összefüggések
segítségével a többi kiszámítható.

1.1. Feladat
Határozzuk meg
impulzusmomentummal,
állapotban.

spinű részecske hullámfüggvényének szögfüggését adott
pályateljes impulzusmomentummal és
impulzusmomentum-vetülettel jellemzett

Megoldás. A feladatot az általános ((106,8)) képlet segítségével oldhatjuk meg, a
intpulzusmomeptum sajátfüggvényeit (azaz az
hullámfüggvényt
értve:

gömbfüggvényeket),
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spin-

A
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szimbólum értékeit behelyettesítve,

2. 107. §. Tenzorok mátrixelemei
A 29. §-ban megkaptuk azokat a képleteket, amelyek megadják a vektorjellegű fizikai mennyiségek
mátrixelemeinek az impulzusmomentum-vetülettől való függését. Ezek egy olyan általános összefüggés
speciális esetei, amely a fenti feladatot tetszőleges rendű irreducibilis tenzorra (l. a p252. oldalt) megoldja.8
Egy

-adrendű (

egész) irreducibilis tenzor

komponensének együttese transzformációs tulajdonságait

illetően ekvivalens a
számú
(
) gömbfüggvénnyel (l. a VIII. fejezet fn145.18. számú
lábjegyzetét). Ez azt jelenti, hogy a tenzor komponenseinek megfelelő lineáris kombinációját képezve, olyan
mennyiségek összességét kapjuk, amelyek a forgás során
mennyiségek összességét -adrendű gömbi tenzornaknevezzük.
Például vektornak a
következők:

mintájára transzformálódnak. Az ilyen

érték felel meg, a vektor komponenseit

-val összekapcsoló képletek a

14.19. egyenlet - (107,1)

[l. ((57,7))]. A másodrendű tenzorra vonatkozó megfelelő képlet:

14.20. egyenlet - (107,2)

(itt

).9

Két (vagy több)
,
gömbi tenzor tenzorszorzatát az impulzusmomentumok összeadási szabálya szerint
képezzük, a tenoroknak megfelelő „impulzusmomentum” szerepét formálisan a
és
játsszák. Így tehát két
és
rendű gömbi tenzorból
rendű gömbi tenzorok képezhetők az

14.21. egyenlet - (107,3)

összefüggés alapján [vö. ((106,9))]. Két azonos rendű gömbi tenzor skalárszorzatának szokásos definíciója
azonban
A 107– 109. §-ban megvizsgálásra kerülő kérdések nagy részét G. Racah dolgozta ki (1942-43).
Hallgatólag feltételeztük, hogy az
mennyiségek komplex volta csak a gömbi komponensekre való áttéréssel kapcsolatos, vagyis hogy a
tenzor eredeti Descartes-komponensei valósak.
8
9
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14.22. egyenlet - (107,4)

ami a
definíció az

-val felírt ((107,3)) kifejezéstől egy

szorzóban különbözik [vö.((106,2))].10 Ez a

alakba írható, figyelembe véve, hogy egy gömbi tenzor komplex konjugáltját az

szabály szerint képezhetjük [vö. (28,9)].11
Fizikai mennyiségek gömbi tenzorok alakjában való felírása különösen mátrixelemük kiszámításánál
kényelmes, ugyanis lehetővé teszi az impulzusmomentum-algebra erre a célra kidolgozott összefüggéseinek
közvetlen alkalmazását.
A mátrixelemek definíciója szerint írhatjuk, hogy

14.23. egyenlet - (107,5)

ahol
, a rendszer egy stacionárius állapotának hullámfüggvénye, melyet impulzusmomentuma, annak
vetülete és a maradék kvantumszámok összessége, jellemez. Transzformációs tulajdonságaik tekintetében
a ((107,5)) egyenlőség jobb és bal oldalán álló mennyiségek megegyeznek a ((106,11)) egyenlőség jobb és bal
oldalán álló függvényekkel. Ebből azonnal következnek az alábbi kiválasztási szabályok. Egy irreducibilis adrendű tenzor
komponensének mátrixelemei csak a
impulzusmomentum-összetevési szabályt
kielégítő
átmenetek esetén különböznek nullától; a
, , számok ekkor eleget tesznek a
háromszög-egyenlőtlenségnek (azaz egy zárt háromszög oldalainak mérőszámai lehetnek), és
.
Speciálisan, a diagonális mátrixelemek csak a
esetben különbözhetnek nullától.
Továbbmenve, ugyanebből a transzformációs analógiából következik, hogy a ((107,5)) összegben szereplő
együtthatók arányosak ((106,11)) együtthatóival (Wigner–Eckart-tétel). Ez meghatározza az együtthatók ,
-től való függését, és a mátrixelemeket a

14.24. egyenlet - (107,6)

alakba írhatjuk (
a és
számok közül a nagyobbat jelöli), ahol a
mennyiségek nem
függnek
,
, -tól; ezeket redukált mátrixelemeknek nevezzük. Ez a képlet adja meg általánosan a
mátrixelemeknek az impulzusmomentum-vetületektől való függését. A függés csak a forgáscsoporttal szemben
mutatott szimmetriatulajdonságokkal kapcsolatos, míg a többi kvantumszámtól való függést az
mennyiségek fizikai természete szabja meg.12

Ha A és B a ((107,1)) képletekkel az
és
gömbi tenzornak megfeleltetett vektorok, akkor
Itt megismételjük a ((106,8)) képlettel kapcsolatban tett megjegyzést: ha a ((107,3)) egyenlőség jobb oldalán álló
és
rendű tenzorok
komplex konjugáltjára ilyen szabály érvényes, akkor a bal oldalon álló -adrendű tenzor komplex konjugáltjára ugyanez igaz.
12
A kapott eredményekből speciális esetként azonnal következik a 29. §-ban vektorok mátrixelemeire talált kiválasztási szabály és a ((29,7))((29,9)) képletek.
10
11
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Az

operátorok között teljesülnek az

14.25. egyenlet - (107,7)

összefüggések. Ennek következtében mátrixelemeikre igaz, hogy

14.26. egyenlet - (107,8)

Ide ((107,6))-ot behelyettesítve, és felhasználva a
kapjuk, hogy

szimbólumok ((106,5))és ((106,6)) tulajdonságait, azt

14.27. egyenlet - (107,9)

tehát a redukált mátrixelemek hermitikusak.13
Egy skalár ((107,4)) mátrixeleme

-ben és

-ben diagonális. A mátrixszorzás szabályainak megfelelően:

Ide beírva a ((107,6)) kifejezést, és elvégezve a
és
szerinti összegzést, a
ortogonalitási összefüggései segítségével az alábbi eredményt kapjuk:

szimbólumok ((106,12))

14.28. egyenlet - (107,10)

Hasonló módon könnyen megkaphatjuk a mátrixelemek négyzetének összegezésére vonatkozó összefüggéseket:

14.29. egyenlet - (107,11)

14.30. egyenlet - (107,12)

Az elsőösszegben
és
szerint kell összegeznünk adott
adott mellett (és mindig
).

mellett, a másodikban pedig

Számítások során sokszor szükségünk van olyan mátrixelemekre, melyekben az
gömbfüggvények. Most meghatározzuk ezeket egész
állapotok között, azaz kiszámítjuk az

és

szerint

, mennyiségek maguk az

pálya-impulzusmomentumú egyrészecske-

14.31. egyenlet - (107,13)

13

és

A ((107,6)) definícióban éppen úgy választottuk a fázisszorzót, hogy ez az egyenlőség teljesüljön.
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integrálokat. Az impulzusmomentumok összeadásánál érvényes
kiválasztási szabályok mellett
most az is fennáll, hogy az
összegnek páros számnak kell lennie. Ez a paritásmegmaradással
kapcsolatos, aminekértelmében a két állapot paritásának
fizikai mennyiség

szorzata meg kell, hogy egyezzék a vizsgált

paritásával (l. 30. §).

A ((107,13)) mátrixelemek egy – a 110. §-ban kiszámított – általánosabb integrál speciális esetei (l. a
XVI. fejezet fn119.20. számú lábjegyzetét). Értéküket az alábbi képlet adja:

14.32. egyenlet - (107,14)

Speciálisan az

esetben három Legendre-polinom szorzatának integrálját kapjuk:

14.33. egyenlet - (107,15)

3. 108. §. A

szimbólumok

A 106. §-ban úgy definiáltuk a
szimbólumokat, mint a három részecske rendszerének
impulzusmomentumú hullámfüggvényét előállító ((106,4)) összeg együtthatóit. Transzformációs tulajdonságait
tekintve, forgatással szemben ez az összeg skalárként viselkedik. Ebből következik, hogy az adott , ,
impulzusmomentumokkal jellemzett
szimbólumok összessége (az összes lehetséges
,
,
mellett)
úgy tekinthető, mint a forgatás során a
,
,
szorzatok transzformációs törvényének
kontragradiens törvénye szerint transzformálódó mennyiségek halmaza: ez biztosítja a teljes összeg invariáns
voltát.
Ezzel kapcsolatban felvetődhet a csak
szimbólumokból felépített skalárok szerkesztésének feladata. Egy
ilyen skalár csak a számoktól függhet, a forgás során változó -ektől nem. Más szóval a skalár az összes
szerinti összeg formájában fejezhető ki. Minden ilyen összegezés két
szimbólum szorzatának a

14.34. egyenlet - (108,1)

szabály szerinti „indexösszeejtésében”áll. Minthogy minden „összeejtésben” egy
indexpár szerepel, egy
skalár képzéséhez páros számú
szimbólum szorzatára van szükség. Két
szimbólum szorzatának
indexegybeejtése az ortogonalitási összefüggés értelmében triviális eredményre vezet:

413
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XIV. fejezet
IMPULZUSMOMENTUMOK
ÖSSZEADÁSA
[itt felhasználtuk, hogy
, valamint a ((106,6)) és ((106,12)) képleteket]. Ezért egy
nemtriviális skalár képzéséhez legalább négy tényező szükséges. A
szimbólumban szereplő
számok
geometriailag zárt háromszöget alkotnak. Minthogy két-két
szimbólum „indexegybeejtésében” minden
számnak szerepelnie kell, nyilvánvaló, hogy a négy
szimbólum szorzataként kapott skalárban a 6 darab
szám egy szabálytalan tetraéder éleiként ábrázolható (45. ábra); minden
szimbólumnak a tetraéder egy lapja
felel meg.

45. ábra.
A keresett skalár definíciójában az indexegybeejtést meghatározott feltételek szerint szokás elvégezni, melyeket
az alábbi összefüggés fejez ki:

14.35. egyenlet - (108,2)
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Az összegezést itt az
számok valamennyi lehetséges értékére ki kell terjeszteni, minthogy azonban minden
szimbólumban a három összege nulla, a hat
közül gyakorlatilag csak három független. A ((108,2))ben definiált mennyiségeket
szimbólumoknak vagy Racah-együtthatóknak hívják.14
A ((108,2)) definícióból, felhasználva a
szimbólumok szimmetriatulajdonságait, könnyen meggyőződhetünk
arról hogy a
szimbólum nem változik bármely két oszlopának felcserélésekor, és egydejűleg bármely két
oszlopban felcserélhetők az alsó és felső számok. E szimmetriatulajdonságok értelmében a
szimbólumokban
15
szereplő
számsort 24 ekvivalens módon lehet elhelyezni. Ezenkívül a
szimbólumoknak még
egy, kevésbé nyilvánvaló szimmetriatulajdonságuk is van, mely különböző számhatosokból összeállított
szimbólumok között ad összefüggést:

14.36. egyenlet - (108,3)

(T. Regge, 1959).16
Felírunk még egy hasznos összefüggést a
adódik:

és

szimbólumok között, mely a ((108,2)) definíció alapján

14.37. egyenlet - (108,4)

Az egyenlőség bal oldalán állóösszegben a ((108,2))összeghez képest egy
szorzóval kevesebb van.
Mondhatjuk tehát, hogy a ((108,4))-ben szereplőösszeget egy olyan tetraéder ábrázolja (45. ábra), amelynek
egyik oldala hiányzik, ebben különbözik az összeg egy skalártól. Más szóval, transzformációs tulajdonságait
tekintve, a kifejezés egy
szimbólumnak felel meg – a ((108,4)) jobb oldalán álló
szimbólummal arányos.
Az arányossági együtthatót (egy
szimbólum) könnyen megkaphatjuk, ha az egyenlőség mindkét oldalát
-mal szorozzuk és az

számokra összegezzük.

A
szimbólumok természetes módon megjelennek a három impulzusmomentum összeadására vonatkozó
feladat vizsgálata során.
Tegyük fel, hogy a
impulzusmomentumok eredővé kapcsolódnak össze. Az impulzusmomentum
értéke (és annak
vetülete) azonban még nem határozza meg egyértelműen a rendszer állapotát, ez még
függ az impulzusmomentumok összecsatolásának módjától is (mint mondani szokás, a csatolási sémától).
Tekintsünk például két ilyen csatolási sémát: 1. először a
és
impulzusmomentumokat összekapcsoljuk
-vé, majd
-t
-mal az eredő
impulzusmomentummá; 2. a
és
impulzusmomentumokat
összekapcsoljuk
-má, majd ezt gyel -vé. Az első mód azoknak az állapotoknak felel meg, amelyekben (
és
mellett) a
mennyiség meghatározott értékű; ezek hullámfüggvényeit
-mel
jelöljük (a rövidség kedvéért elejtjük a
indexeket). Hasonlóan a második csatolási mód függvényeit
-mel jelöljük. A közbenső impulzusmomentum (
vagy
) értéke általában egyik esetben sem
meghatározott, úgyhogy (adott és
mellett) két különböző függvényrendszerünk van, melyeket a
vagy

Az irodalomban használják a
Ha a 45. ábrán szereplő alakzatot szabályos tetraédernek tekintjük, akkor a
szimmetriatranszfonnációjával (forgatásokkal és tükrözésekkel) adódik.
16
L. a fn106.6. számú lábjegyzetet.
14
15

jelölést is.
számok 24 ekvivalens permutációja a tetraéder 24
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értékei különböztetnek meg. Az általános szabálynak megfelelően a két függvényrendszert uniter
transzformáció kapcsolja össze:

14.38. egyenlet - (108,5)

Fizikai megfontolásokból nyilvánvaló, hogy e transzformáció együtthatói függetlenek az
számtól, minthogy
nem függhetnek a rendszer egészének térbeli elhelyezkedésétől. Így tehát csak a hat
impulzusmomentumtól függnek, vetületeiktől nem, azaz (a fenti értelemben) skalár mennyiségek. Az
együtthatók tényleges kiszámítása a következőképpen lehetséges. A ((106,9)) képletet kétszer alkalmazva,

[összegezés jele alatt álló
jel arra utal, hogy a kifejezésben szereplő minden
kell]. Kihasználva a
függvények ortonormáltságát, azt kapjuk, hogy

számra összegezni

Az egyenlőség jobb oldalán álló összeget adott
érték mellett kell kiszámítani, az összegezés eredménye
azonban (a fent mondottak miatt)
-től független. Ezért az összegezést
-re is kiterjeszthetjük, bevezetve
egy
szorzót. Ezután kifejezve az
együtthatókat a
szimbólumok segítségével,
eredményül a következő kifejezést kapjuk:

14.39. egyenlet - (108,6)

A
szimbólumoknak a ((108,5)) transzformáció együtthatóival való kapcsolata lehetővé teszi, hogy egyszerű
módon levezessünk néhány hasznos képletet a
szimbólumok szorzatainak összegére. Mindenekelőtt a
((108,5)) transzformáció unitaritása (és együtthatóinak valós volta) miatt fennáll a

14.40. egyenlet - (108,7)

összefüggés.
Tekintsük továbbá a három impulzusmomentum mindhárom csatolási módját, rendre a
közbenső
impulzusmomentumokkal. A megfelelő ((108,6)) transzformációk együtthatói egymással a mátrixszorzás
szabályai által meghatározott
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kapcsolatban állnak. Ide ((108,6))-ot behelyettesítve és a megfelelő indexcseréket végrehajtva, azt kapjuk, hogy

14.41. egyenlet - (108,8)

Végül a négy impulzusmomentum összeadásánál fellépő különböző csatolási módok 17 vizsgálatával három
szimbólum szorzatainak összegére az alábbiösszefüggést kapjuk:

14.42. egyenlet - (108,9)

(L. C. Biedenharn, J. P. Elliott, 1953).
Az általános esetben a

szimbólumokat a következő összeg állítja elő:

14.43. egyenlet - (108,10)

ahol

az összegezést
-nek azokra a pozitív egész értékeire kell kiterjeszteni, amelyekre a nevezőben álló
faktoriálisok argumentumai nem negatívak.
A tab10. táblázatban megadjuk a
szimbólumok értékeit azokban az esetekben, amikor a bennük szereplő
valamelyik paraméter a 0,
vagy 1.

17

L. Edmonds idézett könyvében.
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10. táblázat. A

szimbólumok

Befejezésül néhány megjegyzést teszünk a
illetően.

szimbólumokból összeállítható magasabb rendű skalárokat

A tartalmazott
szimbólumok számát tekintve, a
szimbólumok után a hat
szimbólum indexeinek
összeejtésével kapott skalár következik. Ezek a
szimbólumok összesen 18, páronként megegyező számot
tartalmaznak, úgyhogy az eredményül kapott skalár kilenc
paramétertől függ. Ezeket
szimbólumnak
szokás nevezni, pontos definíciójuk pedig (Wigner Jenő, 1951):18

14.44. egyenlet - (108,11)

Ez a mennyiség három

szimbólum szorzatának összegeként is kifejezhető:

14.45. egyenlet - (108,12)

A ((108,11))és ((108,12)) kifejezések ekvivalenciájáról könnyű meggyőződni a
szimbólumok ((108,2))
definíciójának behelyettesítésével, felhasználva a
szimbólumokra vonatkozó ortogonalitási szabályokat.
A
szimbólumok szimmetriatulajdonságai közvetlenül a ((108,11)) definícióból és a
szimbólumok
szimmetriatulajdonságaiból következnek. Könnyű belátni, hogy egy
szimbólum bármely sorának vagy
oszlopának felcserélése egy
szorzó megjelenéséhez vezet. Ezenkívül a
transzponálás, azaz oszlopainak és sorainak felcserélése esetén.

szimbólum nem változik

Még több
szimbólum szorzatát tartalmazó skalárok még nagyobb számú
paramétertől függnek.
Nyilvánvaló, hogy számuk mindig három többszöröse (
szimbólumok). A továbbiakban e mennyiségek
tulajdonságaival nem foglalkozunk. Csak megemlítjük, hogy
esetén több különböző, egymásra vissza
nem vezethető
szimbólum van. Például két
szimbólum van.19

18

Az indexegybeejtés általános ((108,1)) szabálya szerint az utolsó három

szimbólumban az

-eket negatív előjellel kellett volna írni,

és az összegezés alatt be kellett volna vezetni a
tényezőt. Felhasználva azonban a
szimbólumok ((106,6)) tulajdonságát, és
figyelembe véve, hogy az adott esetben, mint könnyen belátható, a kilenc
szám összege nulla, a ((108,11)) definíciót kapjuk.
19
A
szimbólumok elméletének részletesebb kifejtését és a
szimbólumok tulajdonságait illetően L. Edmonds a VIII. fejezet
fn145.21. számú lábjegyzetében idézett könyvét, valamint A. P. Jutsis T. B. Levinson, V. V. Vanages „Az impulzusmomentum elméletének
matematikai apparátusa” c. könyvét (Vilnius, 1960).
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4. 109. §. Impulzusmomentumok összeadásánál
fellépő mátrixelemek
Tekintsünk ismét egy két részből álló rendszert (a részekről mint 1. és 2. részrendszerekről fogunk beszélni), és
legyen
) egy az 1. részrendszert jellemző gömbi tenzor. Ennek az 1. részrendszer hullámfüggvényeivel
képzett mátrixelemei ((107,6)) szerint az

14.46. egyenlet - (109,1)

összefüggéssel fejezhetők ki. Gyakran szükségünk van ugyanezeknek a mennyiségeknek az egész rendszer
hullámfüggvényeivel számított mátrixelemeire.
Megmutatjuk, hogyan fejezhetők ki ezek a mátrixelemek a ((109,1))-ben szereplő redukált mátrixelemek
segítségével.
A rendszer állapotát teljesen meghatározzák a

kvantumszámok (

az egész rendszer

impulzusmomentuma és annak vetülete). Minthogy
az 1. részrendszerre vonatkozik, operátora
felcserélhető a 2. részrendszer impulzusmomentum-operátorával. Ennek megfelelően mátrixa
-ben
diagonális, ugyancsak diagonális a 2. részrendszer -vel jelölt további kvantumszámaiban is. Ezeket a
indexeket a rövidség kedvéért elhagyjuk, és a keresett mátrixelemeket az

alakban írjuk. ((107,6))-nak megfelelően az

kvantumszámtól való függésüket az

14.47. egyenlet - (109,2)

képlet határozza meg.
((109,1)) és ((109,2)) jobb oldalán álló redukált mátrixelemek közötti kapcsolat meghatározása céljából
felhasználhatjuk, hogy a mátrixelem definíciója szerint:

Behelyettesítve ide ((109,1))-et és ((109,2))-t és a kapott összefüggést a ((108,4)) képlettel összevetve, látjuk,
hogy a [((109,1))-ben és ((109,2))-ben szereplő] redukált mátrixelemek viszonya egy meghatározott
szimbólummal arányos. A két említett összefüggés gondos összehasonlításával a következő végeredményt
kapjuk:

14.48. egyenlet - (109,3)
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(itt
a és
közül a nagyobb,
pedig és
közül a kisebb). Hasonlóösszefüggés érvényes a 2.
részrendszerhez tartozó gömbi tenzor redukált mátrixelemeire is:

14.49. egyenlet - (109,4)

A ((109,3))és ((109,4)) kifejezések nem teljesen szimmetrikusak (a
kitevőjét tekintve). Ez azzal
magyarázható, hogy a hullámfüggvények fázisa függ az impulzusmomentumokösszeadásának sorrendjétől. Erre
a különbségre ügyelni kell a két részrendszerre vonatkozó mátrixelemek egyidejű kiszámításánál.
Megadunk még egy hasznos összefüggést a különböző részrendszerekben ható (ezért egymással felcserélhető),
egyaránt -adrendű tenzorok skalárszorzatának [l. a ((107,4)) definíciót] a teljes rendszer hullámfüggvényei
közt képzett mátrixelemeire. A ((107,10))-nek megfelelően ezek a mátrixelemek kifejezhetők az egyes
tenzoroknak (az egész rendszer hullámfüggvényei közt vett) redukált mátrixelemeivel:

(itt felhasználtuk, hogy az egyik részrendszerhez tartozó mennyiségek mátrixa diagonális a másik részrendszer
kvantumszámaiban). Behelyettesítve ide ((109,3))-at és ((109,4))-et és kihasználva a ((108,8)) összegezési
képletet, megkapjuk a skalárszorzat mátrixelemeit, kifejezve az egyes tenzoroknak a megfelelő részrendszer
hullámfüggvényeivel számított redukált mátrixelemeivel:

14.50. egyenlet - (109,5)

5. 110. §. Hengerszimmetrikus rendszerek
mátrixelemei
A szimmetrikus pörgettyű típusú rendszereket jellemző mennyiségek mátrixelemeinek kiszámításához az alapot
a három -függvény szorzatának integrálját megadó kifejezés szolgáltatja.
E képlet levezetése céljából visszatérünk a ((106,11)) alatti

kifejtéshez, és az egyenlőség mindkét oldalát transzformáljuk a koordináta-rendszer véges elforgatásának
megfelelően. Minden függvény ((58,7)) szerint transzformálódik, úgyhogy
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Az egyenlőség jobb oldalán álló
, függvényt ((106,9)) alakú sorral kifejezve és összehasonlítva az azonos
szorzatok együtthatóit, a

14.51. egyenlet - (110,1)

összefüggést kapjuk (ahol
,
szimbólumokat bevezetve, ez a képlet a

,

pedig az

Euler-szögek együttesét jelöli). A

14.52. egyenlet - (110,2)

alakba megy át [kihasználtuk a

függvények ((58,19)) tulajdonságát is].

A ((110,2)) egyenlőség mindkét oldalát
-val szorozva és
ortogonalitási összefüggés felhasználásával az adódik, hogy

szerint integrálva, az ((58,20))

14.53. egyenlet - (110,3)

(az írásmód szimmetriája kedvéért itt megváltoztattuk az indexek jelölését). Ez a keresettösszefüggés.20
Legyen
egy
-adrendű gömbi tenzor, mely a pörgettyűt az együttmozgó
koordinátarendszerben jellemzi (a
tengely egybeesik a pörgettyű tengelyével); ez lehet például az elektromos vagy
mágneses multipólusmomentum. Legyen
ugyanannak a tenzornak egy komponense a rögzített
koordinátarendszerben. A kettő közötti kapcsolatot a véges forgatások mátrixa írja le az

14.54. egyenlet - (110,4)

képletnek megfelelően.
A rendszer egészének forgását leíró hullámfüggvények csak egy normáló szorzóban különböznek a
függvénytől:

-

14.55. egyenlet - (110,5)

ahol a rendszer teljes impulzusmomentuma,
annak a rögzített tengelyre,
pedig a rendszer tengelyére
való vetülete; a fázisszorzót úgy választottuk, hogy egész érték és
mellett a ((110,5)) függvény
átmenjen a szabad impulzusmomentum sajátfüggvényébe [vö. ((103,8))].

A
egész értékekre és
-ra a
függvények ((58,25))-nek megfelelően gömbfüggvényekre
redukálódnak, és a ((110,3)) képlet megadja a három gömbfüggvény szorzatának integráljára vonatkozó ((107,14)) kifejezést.
20
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A ((110,4)) mennyiségeknek ezekkel a függvényekkel képzett mátrixelemeire a ((110,3)) képlet
felhasználásával [a -függvény komplex konjugáltját ((58,19))-ből véve] azt kapjuk, hogy

14.56. egyenlet - (110,6)

(ahol

,

).

Ez a képlet a felvetett probléma megoldása. Megadja a mátrixelemeknek a ,
impulzusmomentumoktól és
azok
,
vetületétől való függését. A
kvantumszámoktól való függés nyilvánvalóan határozatlan
marad: e számok értéke a rendszernek azoktól a „belső” állapotaitól függ, amelyekkel a
mátrixelemet képezzük.
A ((110,6)) mátrixelemeknek az
számoktól való függése természetesen olyan, mint bármely adott teljes
impulzusmomentumú rendszeré. Ezt a függést leválasztva, a ((107,6)) szerint bevezetett redukált mátrixelemek
kifejezése:

14.57. egyenlet - (110,7)

Adott
mellett a véges
szám (és
) valamennyi értékéreösszegezve a ((110,6)) mátrixelem
abszolút értékének négyzetét, egy
-től független mennyiséget kapunk, mely az általános ((107,11))
szabálynak megfelelően a következőképpen írható:

14.58. egyenlet - (110,8)

Az
koordinátákban felírt ((110,7)) redukált mátrixelemek ((107,9)) hermiticitási feltétele, amint annak
lennie is kell, összhangban van a
koordinátákban felírt mátrixelemekre vonatkozó

((107,8)) összefüggésekkel.
Olyan hengerszimmetrikus rendszerek forgatását, mint a kétatomos molekula(vagy hengerszimmetrikus
atommag) két paraméter (
) írja le, amelyek meghatározzák a rendszer tengelyének irányát. A
forgási hullámfüggvény ekkor annyiban tér el ((110,5))-től, hogy nem szerepel benne az
szorzó (l. a
XI. fejezet fn82.17. számú lábjegyzetét). Ez a különbség azonban nem befolyásolja a mátrixelemeket; minthogy
a

függvény

-tól

alakban függ, a ((110,3)) képlet az alábbi alakra hozható:

(ahol
), és az integrálás eredménye nem változik. Az impulzusmomentumnak a rendszer
tengelyére való vetületére a kiválasztási szabály eredeti alakjában (
) teljesül, és (mint a molekula
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tengelyére vonatkozó szimmetria következménye) az elektron-hullámfüggvények ortogonalitásán alapul. A
((110,6)) és ((110,7)) képletekben a
mátrixelem.

rögzített magok mellett meghatározott elektronállapotok közötti
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15. fejezet - XV. FEJEZET MOZGÁS
MÁGNESES TÉRBEN
1. 111. §. A Schrödinger-egyenlet mágneses térben
A spinnel rendelkező részecskének meghatározott
„saját” mágneses momentuma is van. A megfelelő
kvantummechanikai operátor arányos az spinoperátorral, azaz

15.1. egyenlet - (111,1)

alakba írható, ahol

a részecske spinjének nagysága,

vetületének sajátértéke
momentumnak szokás nevezni)

a részecskére jellemzőállandó. A mágneses momentum

. Ebből látható, hogy a
együttható (amit egyszerűen mágneses
lehető legnagyobb értéke, melyet
spinvetület esetén vesz fel.

A
viszony megadja a részecske saját mágneses momentumának és saját mechanikai momentumának arányát
(mikor mindkettő a tengely irányába mutat). Mint tudjuk, a közönséges (pálya-) impulzusmomentum esetén
ez az arány
(l. II. 44. §). A részecske saját mágneses momentumának és spinjének viszonya azonban más.
Elektronra
adódik, azaz a szokásos érték kétszerese (ilyen értéket kapunk elméletileg a relativisztikus
Dirac-egyenletből – l. IV. 33. §). Az elektron (spinje
) saját mágneses momentuma tehát
, ahol

Nehéz részek mágneses momentumát magmagnetonokban szokás mérni; a magmagneton értéke
, ahol
a protontömeg. A kísérletek szerint a proton mágneses momentuma
magmagneton, iránya megegyezik a
spin irányával. A neutron mágneses momentuma a spinnel ellentétes irányú, nagysága
magmagneton.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a ((111,1)) egyenlőség jobb és bal oldalán álló és mennyiségek, ahogy
elvárjuk, vektorjellegüket tekintve azonos típusúak: mindkettő axiális vektor. A
elektromos
dipólusmomentumra nem állhat fenn hasonló (
) összefüggés, mert az ellentmondásban állna a
koordináta-rendszer tükrözésével szemben megkövetelt szimmetriával: tükrözés során a két oldal relatív előjele
megváltozna.1
A nemrelativisztikus kvantummechanikában a mágneses teret csak külső térként lehet figyelembe venni. A
részecskék egymással való mágneses kölcsönhatása relativisztikus effektus, a relativisztikus elmélet
következetes alkalmazásával tanulmányozható.
A klasszikus elmélet szerint egy elektromágneses térben mozgó töltött részecske Hamilton-függvénye

15.2. egyenlet - (111,2)

alakú, ahol
a tér skalárpotenciálja
a tér vektorpotenciálja,
pedig a részecske általános impulzusa (l.
II. 16. §). Ha a részecskének nincs spinje, akkor a kvantummechanikára a szokásos módon térünk át: az

Megjegyezzük, hogy ez az egyenlőség (és ezzel együtt egy elemi rész elektromos dipólusmomentumának létezése) ellentmondásban állna
az időtükrözéssel szembeni szimmetriával is: az idő előjelének megváltoztatása nem változtatja meg előjelét, a spinét azonban igen (mint
ez kitűnik, például az analóg pályamennyiségek definíciójából: képletében csak a koordináták szerepelnek, az impulzusmomentumban a
részecskék sebessége is).
1
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általános impulzust a neki megfelelő
operátort kapjuk:2

operátorral kell helyettesíteni, amivel a következő Hamilton-

15.3. egyenlet - (111,3)

Ha azonban a részecskének van spinje, akkor a fenti eljárás nem kielégítő. A részecske saját mágneses
momentuma ugyanis közvetlenül kölcsönhat a mágneses térrel.
A klasszikus Hamilton-függvényben ez a kölcsönhatás egyáltalán nem szerepel, minthogy maga a spin tisztán
kvantumos effektus, eltűnik a klasszikus határesetben. A Hamilton-operátor helyes kifejezését úgy kapjuk meg,
hogy ((111,3))-ba egy kiegészítő
tagot vezetünk be, amely egy mágneses momentum energiája a
mágneses térben. Így egy spinnel rendelkező részecske Hamilton-operátora a következő alakot ölti:3

15.4. egyenlet - (111,4)

A
az

négyzetreemelés elvégzése során tekintettel kell lennünk arra, hogy általában nem cserélhető fel
vektorral, mely a koordináták függvénye. Ezért a következő alakot kapjuk:

15.5. egyenlet - (111,5)

Az impulzusoperátor és egy tetszőleges koordinátafüggvény ( (16,4)) felcserélési törvénye alapján:

15.6. egyenlet - (111,6)

Így tehát

és

felcserélhető, ha

. Ez például teljesül homogén tér esetén, ha a tér vektorpotenciálját

15.7. egyenlet - (111,7)

alakban választjuk.
A ((111,4)) Hamilton-operátorral felírt
egyenlet a Schrödinger-egyenlet általánosítása arra az
esetre, amikor mágneses tér is van. A hullámfüggvények, melyekre ebben az egyenletben a Hamilton-operátor
hat,
-edrendű szimmetrikus spinorok.
A részecskék hullámfüggvényei elektromágneses térben többértékűek, ami azzal kapcsolatos, hogy a
vektorpotenciál nem egyértelmű. Mint ismeretes (l. II. 18. §), ez utóbbi csak egy

15.8. egyenlet - (111,8)

Az általános impulzust itt ugyanazzal a
betűvel jelöljük, mint a közönséges impulzust (a II. fejezet 16. §-beli
helyett), ezzel
hangsúlyozva, hogy ugyanaz az operátor felel meg neki.
3
A mágneses teret és a Hamilton-operátort ugyanaz a betű jelöli. Ez azonban nem vezethet félreértéshez, mert az operátor jele fölé mindig
kalapot teszünk.
2
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mértéktranszformáció erejéig van meghatározva, ahol a koordináták és az idő egy tetszőleges függvénye. Ez
a transzformáció nem érinti a térerősségértékét. Ezért nyilvánvaló, hogy nem változtathatja meg lényegesen a
hullámegyenlet megoldásait sem; speciálisan a
abszolútérték-négyzetnek változatlannak kell maradnia.
Valóban, könnyen belátható, hogy ha a ((111,8)) transzformációval együtt a

15.9. egyenlet - (111,9)

helyettesítést is elvégezzük, az eredeti egyenletünket kapjuk vissza. Ez a többértékűség azonban semmilyen
fizikai jelentéssel bíró mennyiség esetén sem nyilvánul meg (ezek definíciójában nem szerepel explicit módon a
vektorpotenciál).
A klasszikus mechanikában a részecske általános impulzusa sebességével az
A kvantummechanikai operátor megszerkesztéséhez kommutálni kell az
Egyszerű számítás a klasszikus kifejezés pontos megfelelőjeként az

kapcsolatban áll.
vektort a Hamilton-operátorral.

15.10. egyenlet - (111,10)

eredményre vezet. A sebességkomponensek operátorai a

15.11. egyenlet - (111,11)

felcserélési törvényeknek tesznek eleget, amelyek érvényességét egyszerű számítással ellenőrizhetjük. Látjuk
tehát, hogy mágneses térben egy (töltött) részecske három sebességkomponensének operátora nem felcserélhető.
Ez azt jelenti, hogy a részecske sebességének három komponense nem rendelkezhet egyidejűleg meghatározott
értékkel.
Mágneses térben való mozgásnál az időtükrözéssel szemben csak akkor áll fenn szimmetria, ha a
mágneses
tér (és az
vektorpotenciál) irányát ellenkezőjére változtatjuk. Ez azt jelenti (l. a 18. § és 60. §), hogy a
Schrödinger-egyenlet nem változhat komplex konjugált mennyiségekre való áttéréskor, ha
megváltoztatjuk
előjelét. Ez a ((111,4)) Hamilton-operátor valamennyi tagjánál nyilvánvaló,
kivételével. A Schrödinger-egyenletben szereplő
tag a szóban forgó transzformáció során
-ba
megy át, és első pillantásra úgy tűnik, hogy ez nem teljesíti a megkövetelt invarianciafeltételt, minthogy
nem
egyezik meg
-sel. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a hullámfüggvény valójában egy
spinor és
időtükrözésnél egy kontravariáns spinor helyett a megfelelő kovariánst kell írni (60. §), úgyhogy a Schrödingeregyenletben a
tag helyébe
kerül. Könnyen belátható azonban [az ((57,4)), ((57,5))
definíciók segítségével], hogy az
operátornak a spinor kovariáns komponenseire való hatása előjelben
különbözik az
operátornak a kontravariáns spinorkomponensekre való hatásától. Az időtükrözés
eredményeként tehát ugyanolyan alakú Schrödinger-egyenletet kapunk a
komponensekre felírt eredeti egyenlet volt.

komponensekre, mint a

2. 112. §. Mozgás homogén mágneses térben
Meghatározzuk állandó, homogén mágneses térben mozgó részecske energiaszintjeit (L. D. Landau, 1930). A
homogén erőtér vektorpotenciálját most kényelmesebb a ((111,7))-től különböző

15.12. egyenlet - (112,1)
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alakban felírni (a

tengely a tér irányába mutat).

A Hamilton-operátor ekkor a következő alakot ölti:

15.13. egyenlet - (112,2)

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy az
operátor felcserélhető a Hamilton-operátorral (mert ez nem
tartalmazza más spinkomponensek operátorát). Ezért nyilvánvaló, hogy a spin irányú vetülete megmarad, így
-t
sajátértékével helyettesíthetjük. Ezután a hullámfüggvény spinfüggése lényegtelen, és a
Schrödinger-egyenletben szereplő -t közönséges koordinátafüggvénynek tekinthetjük, melynek egyenlete

15.14. egyenlet - (112,3)

A ((112,3)) egyenletben szereplő Hamilton-operátor nem tartalmazza explicit módon az és koordinátákat,
ezért a
és
operátorok ( és szerinti deriválás) felcserélhetők -val, vagyis az általános impulzus és
komponense megmarad. Ennek megfelelően -t a következő alakban keressük:

15.15. egyenlet - (112,4)

A
, és
, sajátértékek befutják az egész
intervallumot. Mivel
, az általános impulzus
komponense a sebességgel
kapcsolatban áll. A részecske sebessége az erőtér irányában
tetszőlegesértéket vehet fel; azt mondhatjuk, hogy a mozgás a tengely mentén „nem kvantált”.
((112,4))-et ((112,3))-ba helyettesítve, a

függvényre a

15.16. egyenlet - (112,5)

egyenletet kapjuk, ahol bevezettük az

és az

15.17. egyenlet - (112,6)

jelölést. Ez az egyenlet formálisan megegyezik az
pont körül
frekvenciájú rezgéseket végző harmonikus
oszcillátor ((23,6)) Schrödinger-egyenletével. Azonnal adódik tehát, hogy az oszcillátor energiájának szerepét
játszó

állandó

, értékeket vehet fel, ahol

Homogén mágneses térben mozgó részecske energiaszintjeire tehát a következő kifejezést kapjuk:

15.18. egyenlet - (112,7)
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E kifejezés első tagja diszkrét energiaértékeket ad, amelyek az erőtérre merőleges síkban való mozgásnak
felelnek meg; ezeket Landau-szinteknek nevezzük. Elektron esetében

, és a ((112,7)) képlet az

15.19. egyenlet - (112,8)

alakot ölti. A ((112,7)) energiaértékeknek megfelelő
jelölések megfelelő megváltoztatásával:

sajátfüggvényeket a ((23,12)) képletből kaphatjuk a

15.20. egyenlet - (112,9)

ahol

.

A klasszikus mechanikában a részecske -ra merőleges síkban (
sík) való mozgása nyugvó középpontú kör
mentén megy végbe. A kvantumos esetben megmaradó
mennyiség klasszikus megfelelője a kör
középpontjának
koordinátája. Ezzel együtt megmarad az
mennyiség is [könnyen
belátható, hogy ennek operátora felcserélhető a ((112,2)) Hamilton-operátorral]. Ez a középpont klasszikus
koordinátájának megfelelő mennyiség.4 Az
és
operátorok azonban nem cserélhetők fel egymással,
úgyhogy az
és
koordináták értéke nem lehet egyszerre meghatározott.
Minthogy a ((112,7)) nem tartalmazza a folytonos értékeket befutó
, mennyiséget, az energiaszintek
folytonos multiplicitással elfajultak. Az elfajulás multiplicitása azonban véges marad, ha az
síkban való
mozgás nagy, de véges
területre korlátozódik. A (most már diszkrét) különböző
értékek
száma a
, intervallumban
. Minden olyan
, érték megengedett, amelyre a pálya
középpontja

-en belül van (a pálya sugarát a hozzá képest nagy

mellett elhanyagoljuk). A

feltételből
adódik. Ily módon az állapotok száma (adott és
mellett)
mozgás tartománya a tengely mentén is korlátos (hossza
), akkor a
intervallumba eső
száma
, és az állapotok száma ebben az intervallumban

. Ha a
értékek

15.21. egyenlet - (112,10)

Elektron esetében még egy további elfajulás is fellép: az
jellemzett állapotok ((112,8))-ból számított energiája egybeesik.

és

kvantumszámokkal

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg homogén mágneses térben mozgó részecske hullámfüggvényét olyan állapotban, amelyben
impulzusa és a tér irányába eső impulzusmomentum-komponense meghatározott értékű.
Megoldás. A
komponensei

4

Valóban, egy

hengerkoordináta-rendszer
tengelyét a tér irányába fektetve, a vektorpotenciál
,
, és a Schrödinger-egyenlet:5

sugarú körön való klasszikus mozgásra (

a sebességének az

síkra való vetülete; l. II. kötet 21. §):

Az elektron töltését
alakban írjuk, tömegét pedig
-mel jelöljük az impulzusmomentum
A feladat szempontjából lényegtelen spinfüggő, tagot elhagyjuk.
5
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A megoldást

Ebből a kifejezésből nyilvánvaló, hogy az

koordináta a kör középpontját jellemzi. A másik koordináta pedig

alakban keresve, a radiális függvényre az

egyenletet kapjuk. Új független változóként bevezetve a
következő alakban írható:

esetén a keresett függvény
megoldást az

alakban keressük.

szerint tűnik el,

mennyiséget, az egyenlet a

-nál pedig mint

. Ennek megfelelően a

-re a

elfajult hipergeometrikus függvény adódik. Ahhoz, hogy a hullámfüggvény mindenütt véges maradjon, az kell,
hogy a
mennyiség egy
nemnegatív egész szám legyen. Ekkor az energiaszinteket az alábbi
képlet adja:

ez ekvivalens a ((112,7))-tel. Az

szinteknek megfelelő radiális hullámfüggvények

alakúak, ahol
; a függvények az
feltétel szerint vannak normálva. A
hipergeometrikus függvény ebben az esetben nem más, mint egy általánosított Laguerre-polinom.
2. Egy elektron sekély
potenciálgödörben (
, a gödör sugara) mozog, melyre homogén
mágneses tér szuperponálódik. Határozzuk meg a legalacsonyabb nívó energiáját (J. A. Bücskov, 1960).
Megoldás. Az
térre kirótt feltétel (ha nincs mágneses tér) lehetővé teszi a perturbációszámítás
alkalmazását; ekkor a gödörben nincsenek kötött állapotok (l. 45. §). Ha mágneses tér is van,
-et csak a
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irányára merőleges síkban való mozgás vizsgálatánál tekinthetjük perturbációnak, mert e mozgás (diszkrét)
energiaspektrumának jellege
bekapcsolásakor nem változik. A irányában való mozgás jellege azonban
megváltozik – mint látni fogjuk, az eddig végtelen mozgás végessé válik, az energiaspektrum pedig
folytonosból diszkrétbe megy át; ezért e mozgás esetén a gödör tere nem tekinthető perturbációnak.
A mondottaknak megfelelően a Schrödinger-egyenlet [az előző feladat ((112,1,1)) egyenlete kiegészítve egy
taggal] változóinak szétválasztása során az

radiális függvényt a korábbi, ((112,1,2)) alatt felírt alakban

vesszük fel; a legalacsonyabb szintnek az
egyenletbe
-t helyettesítve, az egyenletet
re a

kvantumszámok felelnek meg. A Schrödinger-val szorozva és
szerint integrálva,
-

, és

egyenletet kapjuk, ahol

( itt ismét a részecske tömege). Ez az egyenlet formálisan megegyezik egy
potenciálgödörben végzett
egydimenziós mozgás Schrödinger-egyenletével,
a mozgás energiája. Ezért egyszerűen felhasználhatjuk a
45. § 1. feladatában kapott eredményt, amelynek megfelelően a diszkrét energiaszint

Az
hullámfüggvény
akkora
szerinti integrált a
helyettesíthetünk. Ekkor

távolságban lecseng. Ha a mágneses tér olyan gyenge, hogy
tartomány határozza meg, amelyben

. Az ellenkező határesetben, amikor a mágneses tér erős
integrál értékét a
szerinti integrál az

,
-t

és a ((112,2,4))

tartomány határozza meg, ahol jogos az
helyettesítés. Ekkora
függvényeket normáló integrálra redukálódik, így értéke 1, amivel

Az integrálok értékét megbecsülve, mindkét esetben azt kapjuk, hogy

.

3. Határozzuk meg mágneses térbe helyezett hidrogénatom energiaszintjeit, ha a tér olyan erős, hogy
ahol
a Bohr-sugár (R. J. Elliott, R. London, 1960).

,

Megoldás. A feladat feltételei mellett
, azaz a mag Coulomb-terének az elektron
-ra
merőleges síkban való mozgására kifejtett hatása kis perturbációnak tekinthető. Ezért visszajutunk a 2.
feladatban leírt helyzethez, és alkalmazhatjuk a ((112,2,3)) egyenletet, ahol most
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Beírva ide az
radiális függvény kifejezését, az alábbiakban a longitudinális mozgás olyan szintjeire
szorítkozunk, melyek a transzverzális mozgás nulladik Landau-energiájának
felelnek meg.
Az alapállapot
hullámfüggvénye a
távolságra nyúlik, és ebben a tartományban lassan változik
(nincs nullahelye, még
-ban sem tűnik el). Ezért az alapállapotban teljesülnek a 45. § 1. feladatában
kihasznált feltételek, tehát felhasználhatjuk az e feladat alapján felírt ((112,2,6)) alatti megoldást. A
logaritmikusan divergáló integrált „levágjuk”, felül
-nél, alul
-nál [ahol
nek
-vel való helyettesítése ((112,3,7))-ben nem megengedett]. Eredményül azt kapjuk, hogy

és

-

Ez a képlet, ahogy mondani szokás, logaritmikusan pontos: feltételezzük, hogy nemcsak az
arány, hanem
annak logaritmusa is nagy; ekkor a logaritmus argumentumában szereplő számszorzó határozatlan marad.
A diszkrét spektrum gerjesztett állapotait a ((112,2,3)) Schrödinger-egyenlet
térben való
megoldásával kaphatjuk meg [a tér ((112,3,7))-ből adódik
mellett]. Ez az egyenlet azonban a
helyettesítéssel

alakra hozható, ami formailag megegyezik a háromdimenziós Coulomb-feladatban az
hullámfüggvényére kapott egyenlettel. Ezért a keresett energiákat ((36,10)) adja:

-állapot radiális

ahol
. Ez a kifejezés is csak logaritmikus pontosságú – a következő járulék csak
szor lenne kisebb az alaptaghoz képest.

-

A ((112,3,9)) egyenlet csak
mellett határozza meg a hullámfüggvényt; az eredmény kétféleképpen
folytatható a
tartományban:
vagy
. Ennek megfelelően a vizsgált
közelítésben a ((112,3,10)) szintek kétszeresen elfajultak. Ez az elfajulás megszűnik az
szerinti
magasabb rendben.

3. 113. §. Atom mágneses térben
Tekintsünk egy homogén

mágneses térben mozgó atomot. A Hamilton-operátor

15.22. egyenlet - (113,1)

ahol az összegezést valamennyi elektronra ki kell terjeszteni (az elektron töltése
egymással és a maggal való kölcsönhatási energiája. Az
spinoperátora.

);

az elektronok

összeg az atom teljes (elektron-)

Ha a tér vektorpotenciálját ((111,7)) alakba írjuk, akkor, mint már megjegyeztük,
felcserélhető -val.
Figyelembe véve ezt a ((113,1))-ben szereplő négyzetreemelés elvégzésekor, és a külső erőtértől mentes esetben
az atom Hamilton-operátorát

-lal jelölve, azt kapjuk, hogy
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Behelyettesítve ide

((111,7)) alatti alakját,

Az
vektorszorzat azonban az elektron pálya-impulzusmomentumának operátora, melynek az összes
elektronra vett összege az atom teljes impulzusmomentumának
operátorát adja. Így tehát

15.23. egyenlet - (113,2)

(

a Bohr-magneton). A

15.24. egyenlet - (113,3)

operátort az atom „saját” mágneses momentum operátorának tekinthetjük, mely mágneses tér nélkül jellemzi a
rendszert.
A külső mágneses tér megszünteti a teljes impulzusmomentum iránya szerinti elfajulást, az atomi nívók
felhasadásához vezet (Zeeman-jelenség). Határozzuk meg az
kvantumszámok adott értékével jellemzett
atomi nívók (azaz az
-csatolás feltételezésével kapott szintek – l. 72. §) felhasadását.
Feltételezzük, hogy a mágneses tér annyira gyenge, hogy
kicsi az atom energiaszintjeinek távolságához
képest, beleértve a finomszerkezeti szintkülönbségeket is. Ekkor a ((113,2)) második és harmadik tagját
perturbációként lehet kezelni, a nemperturbált szintek pedig a multiplettek különböző komponensei. Első
közelítésben a tér négyzetét tartalmazó harmadik tagot a lineáris második tag mellett elhanyagolhatjuk.
Ebben a közelítésben a felhasadás
energiáját úgy kapjuk meg, hogy képezzük a perturbáció átlagértékét a
teljes impulzusmomentumnak a tér irányára vett különböző vetületeihez tartozó állapotokban. Ebbe az irányba
fektetve a tengelyt azt kapjuk, hogy

15.25. egyenlet - (113,4)

A
átlagérték egyszerűen megegyezik a
sajátértékkel. Az
valóátlagolással (vö. 72. §) kapjuk meg a következőképpen.
Először átlagoljuk az operátort az atom adott

-vel, de nem rögzített

,átlagértéket pedig lépésenként
-vel rendelkező állapotára. Az

így átlagolt operátor csak a szabad atomot jellemző egyetlen megmaradó „vektor”,
Ezért írhatjuk, hogy

„irányába” mutathat.

Ilyen alakban ennek az egyenlőségnek csak feltételesen van értelme, minthogy a
vektor három
komponensének nem lehet egyidejűleg meghatározott értéke. Szó szerinti értelme van azonban az egyenlőség
komponensének:

és az
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egyenlőségnek, melyet úgy kapunk, hogy mindkét oldalt
átlagolás jele alá, ekkor

. Az

-vel szorozzuk. A megmaradó

vektort bevisszük az

átlagérték viszont megegyezik az

sajátértékkel, amelyet meghatározott
értékekkel jellemzett állapotok esetén kiszámíthatunk [vö.
((31,4))]. A
értékét a második egyenlőségből meghatározva és az elsőbe téve, azt kapjuk tehát, hogy

15.26. egyenlet - (113,5)

A kapott kifejezéseket összegyűjtve és ((113,4))-be helyettesítve, a felhasadás energiájára az alábbi
végeredményt kapjuk:

15.27. egyenlet - (113,6)

ahol

15.28. egyenlet - (113,7)

az úgynevezett Landé-szorzó vagy giromágneses arány. A spinnélküli esetben (
, tehát
) a arány
1, ha pedig
(úgyhogy
),6 akkor
. A ((113,6)) képlet mind a
számú
érték esetében különböző energiát ad. Más szóval, a mágneses tér teljesen megszünteti
a szinteknek az impulzusmomentum iránya szerinti elfajulását. Elektromos tér esetében nem ez a helyzet: az
-vel jellemzett nívók továbbra is elfajultak maradnak (76. §).7 Megjegyezzük azonban, hogy a
((113,6)) képlet által leírt lineáris felhasadás nem lép fel, ha
(ami
mellett is lehetséges, például a
állapot esetén).
A 76. §-ban láttuk, hogy az atomi energiaszintek elektromos térben való eltolódása kapcsolatban van az
elektromos dipólusmomentum átlagával. Hasonló kapcsolat áll fenn a mágneses esetben is. Egy töltésrendszer
potenciális energiáját a klasszikus elméletben a
kifejezés adja meg, ahol
a rendszer mágneses
momentuma. A kvantumelméletben ezt a megfelelő operátorral kell helyettesíteni, úgyhogy a rendszer
Hamilton-operátora

Alkalmazva a ((11,16)) képletet (a

teret véve

paraméternek), azt kapjuk, hogy a mágneses tér átlagértéke

15.29. egyenlet - (113,8)

A ((113,6)), ((113,7)) képletek által adott felhasadást néha anomális Zeeman-jelenségnek is szokás nevezni. Ez azzal kapcsolatos, hogy az
elektronspin felfedezése előtt csak az az effektus számított normálisnak, amelyet a ((113,6)) képlet
esetén ír le.
7
Az elektromos esetre a 76. §-ban elvégzett ezzel kapcsolatos megfontolások mágneses tér esetén nem alkalmazhatók.
ugyanis axiális
vektor, ezért az irányára merőleges síkra tükrözve jelet vált. Így a jelzett operáció során egymásból adódó állapotok lényegében nem azonos
terekben levő atomok állapotai.
6
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ahol
az atom adott állapotának energiaváltozása. Behelyettesítve ide ((113,6))-ot, látjuk, hogy olyan
állapotban, amelyben az impulzusmomentum vetülete valamilyen irányra adott
érték, az atom közepes
mágneses momentuma ugyanebben az irányban:

15.30. egyenlet - (113,9)

Ha az atom spinje és pálya-impulzusmomentuma nulla (
), akkor ((113,2)) második tagja nem vezet
az energianívó eltolódására sem első, sem magasabb rendű közelítésekben (minthogy
és
minden
mátrixeleme eltűnik). Ezért ebben az esetben az egész effektus ((113,2)) harmadik tagjával kapcsolatos, és a
perturbációszámítás első rendjében a nívó eltolódása

15.31. egyenlet - (113,10)

Felhasználva, hogy

(ahol

az

szerint átlagolva azt kapjuk, hogy
gömbszimmetrikus, ezért az irányokra valóátlagolás az
végre). Ily módon

és

vektorok által bezárt szög), és

irányai

(a hullámfüggvény az
esetben
távolság szerinti átlagolástól függetlenül hajtható

15.32. egyenlet - (113,11)

A ((113,8)) képlet szerint kiszámított mágneses momentum a tér nagyságával arányos (az
kvantumszámokkal jellemzett atom mágneses momentuma nulla, ha nincs erőtér). A mágneses momentumot
alakba írva a együtthatót úgy tekinthetjük, mint az atom mágneses szuszceptibilitását, amelyre a

15.33. egyenlet - (113,12)

Langevin-képletet kapjuk (P. Langevin, 1905). Ez a mennyiség negatív, vagyis az atom diamágneses. 8
Amennyiben
, de
, az erőtérrel arányos nívóeltolódás szintén nem következik be, de a
perturbációból második közelítésben adódó járulék felülmúlja a ((113,11)) effektust.9 Ez azzal kapcsolatos, hogy
az általános ((38,10)) képlet szerint a sajátenergiához másodrendben adódó járulékot egy olyan összeg határozza
meg, melynek tagjai a nevezőben a nemperturbált energiaszintek különbségeit, a jelen esetben a finomszerkezeti
vonalak távolságait tartalmazzák, melyek kis mennyiségek. A 38. §-ban már megjegyeztük, hogy az
alapállapothoz adódó második közelítésbeli járulék mindig negatív. Ennek megfelelően, az alapállapot
mágneses momentuma mindig pozitív, azaz a
alapállapotú atom paramágneses.
Erős mágneses terekben, amikor
a finomszerkezet energianívóinak távolságával összemérhető, vagy
meghaladja azt, a nívók felhasadása eltér a ((113,6)), ((113,7)) képletek által adottól; ezt a jelenséget Paschen–
Back-jelenségnek nevezzük.
Az energiafelhasadás meghatározása nagyon egyszerű abban az esetben, amikor a Zeeman-felhasadás nagy a
finomszerkezeti vonalak távolságához képest, de továbbra is kicsi különböző multiplettek energiakülönbségei
8

Emlékeztetünk arra, hogy az elektronok és a mag átlagos távolságnégyzetének kiszámítására a Thomas–Fermi-módszer nem alkalmazható.

Az
Thomas–Fermi-sűrűséggel képzett
a kísérletitől jelentősen eltér.
9
Az
esetben az

integrál konvergál ugyan, de túlságosan lassan, aminek következtében az adódó érték
átmenetekre vonatkozó

mátrixelemek általában nullától különbözőek.
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mellett [úgyhogy a ((113,2)) Hamilton-operátorban a harmadik tag továbbra is elhanyagolható a második
mellett]. Más szóval a mágneses térrel való kölcsönhatás energiája jelentősen felülmúlja a spin–pálya
kölcsönhatást.10 Ezért az első közelítésben ezt a kölcsönhatást teljesen elhanyagolhatjuk. Ekkor nemcsak a teljes
impulzusmomentum vetülete marad meg, hanem a pálya-impulzusmomentum és a spin
és
vetülete is,
úgyhogy a felhasadást a

15.34. egyenlet - (113,13)

képlet adja meg.
A multiplett-felhasadás rárakódik a mágneses térben való felhasadásra. Ezt az
operátornak adott
-lel
és
-sel rendelkező állapotokban kiszámított ((72,4)) átlagértéke határozza meg (a spin–pálya
kölcsönhatással kapcsolatos multiplett felhasadást vizsgáljuk). Az impulzusmomentum egy komponensének
adott értéke mellett a másik kettő átlagértéke eltűnik. Ezért
nívók energiáját a

, úgyhogy a következő közelítésben a

15.35. egyenlet - (113,14)

képlet határozza meg.
A Zeeman-felhasadás kiszámítása tetszőleges (nem Russel–Saunders-típusú) csatolás esetében általánosan nem
végezhető el. Az egyetlen, amit mondhatunk, hogy a térben lineáris felhasadás (gyenge erőtér esetén) arányos a
teljes impulzusmomentum
vetületével, azaz

15.36. egyenlet - (113,15)

ahol
az adott termet jellemző valamilyen állandó ( -nel jelöljük a termet
mellett jellemző
kvantumszámok összességét). Bár ezek az együtthatók külön-külön nem határozhatók meg, az alkalmazások
szempontjából hasznos képletet kaphatunk az összes olyan állapotra vett összegükre, amely az atom
meghatározott elektronkonfigurációjához és adott teljes impulzusmomentumához tartozik.
Definíciószerűen

A
mennyiség (ahol
az
másik teljes rendszerével kiszámított

-csatolásoknak megfelelő Landé-szorzó), hullámfüggvények egy

mátrixelemmel egyenlő. Az egyes rendszerek függvényei a másik függvényeibőí lineáris unitér
transzformációval adódnak. Ilyen transzformáció azonban változatlanul hagyja a mátrix átlós elemeinek
összegét (12. §). Így az következik, hogy

vagy mivel

és

független

-től,

15.37. egyenlet - (113,16)
Az átmeneti esetekben, amikor a mágneses tér hatása a spin–pálya kölcsönhatással összemérhető, a felhasadás általános alakban való
kiszámítása nem lehetséges (az
esetre vonatkozó számítást az 1. feladatban elvégezzük).
10
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Az összegezést adott és adott elektronkonfiguráció mellett az atom minden lehetséges állapotára ki kell
terjeszteni. Ez a keresett összefüggés.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg az

term felhasadását Paschen–Back-effektus esetén.

Megoldás. A mágneses teret és a spin–pálya kölcsönhatást egyszerre kell perturbációszámítással figyelembe
venni, azaz a perturbáló operátor11

alakú. Nulladik közelítésben kiindulási hullámfüggvényeknek válasszunk meghatározott
( adott,
) értékeknek megfelelő függvényeket. Perturbált állapotban csak az
összeg marad meg (

felcserélhető

-vel), úgyhogy a felhasadt tér komponensei

értékeivel indexelhetők.
Az
értékek csak egyféleképpen valósíthatók meg, az
, illetve a
állapotokkal. Ennek megfelelően a fenti
-mel jellemzett állapotok energiájához adódó járulék egyszerűen az
diagonális mátrixelemmel egyezik meg az adott
mellett. A többi
érték
kétféleképpen valósítható meg:
és
. Minden
-hez két különböző
energiaérték tartozik, melyek az e két állapot közötti átmenetek mátrixelemeivel felírt szekuláris egyenlet
alapján határozhatók meg. Az
összeszorzásával, kaphatók, és

operátor mátrixelemei közvetlenül az

és

mátrixok

Ha nincs mágneses tér, a term dublettet alkot, a komponensek távolsága
[l. ((72,6))]. Tekintsük
az alsó nívót az energia nullapontjának. Ekkor a mágneses térben megjelenő szintek energiájára a következő
eredményt kapjuk:

ha

Ha

11

, azt kapjuk, hogy

-ben nem írjuk be az

tulajdonságai miatt (l. 55. §) az

-tel arányos tagot (spin-spin kölcsönhatás).
tag

-re egyszerűsödik, így a

spinérték mellett azonban a Pauli-mátrixok sajátságos

-re vonatkozó képletben benne van.

436
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XV. FEJEZET MOZGÁS
MÁGNESES TÉRBEN
egyezésben a ((113,6)), ((113,7)) képletekkel (melyekben
Ha viszont

-et és

-et kell helyettesíteni).

,

összhangban ((113,14))-gyel.
2. Határozzuk meg kétatomos molekula termjeinek Zeeman-felhasadását az

esetben.

Megoldás. A magok mozgásából származó mágneses momentum nagyon kicsi az elektronok mágneses
momentumához képest. Ezért a mágneses tértől származó perturbációt a molekulára úgy kell felírni, mint egy
elektronrendszer esetén, vagyis
pályaimpulzusmomentum és spin.

megint

alakban,

ahol

az

elektron-

A perturbációt az elektronállapotokra átlagolva az a esetben

adódik.

-nek a molekula forgására vett átlaga a

diagonális mátrixelem, ahol
számíthatjuk ki,
és helyett

3. Oldjuk meg az előbbi feladatot a

, [a mátrixelemet a ((87,4)) képlettel megadott redukált mátrixelem alapján
-t és -t írva]. A keresett felhasadás tehát

esetben.

Megoldás. A keresett felhasadást meghatározó
diagonális mátrixelemeket meghatározhatnánk
a 87. §-ban kifejtett általános szabályoknak megfelelően. Egyszerűbb azonban a számításokat szemléletesebb
módon elvégezni. A pálya- és elektronállapotra átlagolt perturbáló operátor ilyen alakú:

(ez az átlagolás nem érinti a spinoperátort). Továbbá a molekula forgására való átlagolás [
((87,4)) képlet alapján határozzuk meg] a

átlagértékét a

eredményre vezet. Utoljára átlagolunk a spin-hullámfüggvény szerint; a teljes átlagolás utána vektorok
átlagértékei csak az egyetlen megmaradó vektor, a teljes impulzusmomentum irányába mutathatnak. Így
azután [vö. ((113,5))]

(

), vagy végül

4. Diamágneses atomra
középpontjában.

külső mágneses tér hat. Határozzuk meg az indukált mágneses térerősséget az atom
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Megoldás. Az
esetben a Hamilton-operátorban nem szerepel a térben lineáris perturbáló tag, ezért
az atom hullámfüggvényében sem lép fel a mágneses térrel arányos járulék. Az atomi elektronok áramának a
külső mágneses tér által indukált
megváltozása ( -ban ugyancsak elsó közelítésben) csupán az elektronok
sebességéhez adódó
járulékos taggal kapcsolatos. Ennek megfelelően12

15.38. egyenlet - (1)

ahol
tér

az elektronok sűrűsége az atomban. E járulékos áram által az atommag középpontjában keltett mágneses

[vö. a későbbi ((121,8)) képlettel]. Behelyettesítve ide ((113.4.1))-et és az integrál jele alatt elvégezve az
irányaira való átlagolást, azt kapjuk, hogy

15.39. egyenlet - (2)

ahol

az elektronfelhőáltal az atom középpontjában keltett erőtér.

A Thomas–Fermi modellben

[l. ((70,8))], úgyhogy

4. 114. §. A spin változó mágneses térben
Tekintsünk egy (időben) változó homogén mágneses térbe helyezett, mágneses momentummal rendelkező
semleges részecskét. Gondolhatunk valamilyen elemi (például neutron), vagy összetett (atom) részecskére. A
mágneses teret olyan gyengének tételezzük fel, hogy a részecske mágneses energiája kicsi energianívóinak
különbségéhez képest. Ekkor vizsgálhatjuk a részecske egészének mozgását adott belső állapot mellett.
Legyen a részecske „saját” impulzusmomentumának operátora – a spiné elemi részecske esetén és a teljes
impulzusmomentumé, ha atomról van szó. A mágneses momentum operátorát a ((111,1)) alakban írjuk. A
semleges részecske egészének mozgását leíró Hamilton-operátor:

15.40. egyenlet - (114,1)

(csak a Hamilton-operátor spintől függő részét írtuk fel).
Homogén tér esetében ez az operátor nem tartalmazza explicit módon a koordinátákat.13 Ennek megfelelően a
részecske hullámfüggvénye koordináta- és spinfüggvények szorzatára esik szét. Az első egyszerűen a szabad
mozgás hullámfüggvénye, bennünket csak a spin rész érdekel. Megmutatjuk, hogy tetszőleges
impulzusmomentumú részecskére vonatkozó feladat
spinű részecske mozgására vonatkozó egyszerűbb
feladatra vezethető vissza (E. Majorana). Ehhez elegendő az 57. §-ban már alkalmazott fogást használni.
Ez a kifejezés az atomi elektronhéjnak a külső tér iránya körüli Larmor-precesszióját írja le (l. II. kötet, 45. §).
Ezek a megfontolások arra az esetre is alkalmazhatók, amikor tetszőleges részecske (lehet töltött is) inhomogén mágneses térben mozog, és
a mozgás kváziklasszikus. Ekkor a mágneses tér változása a részecske mozgása során egyszerűen az idő függvényének tekinthető, és a spinhullámfüggvény megváltozására ugyanazok az egyenletek alkalmazhatók.
12
13
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Nevezetesen, egy spinű részecske helyett formálisan bevezethetünk egy
számú
spinű részecskéből
álló rendszert. Az operátor ekkor e „részecskék” spinoperátorának
összegeként írható fel, a
hullámfüggvény pedig
számú elsőrendű spinor szorzataként. A ((114,1)) Hamilton-operátor
független
tag összegére bomlik:

15.41. egyenlet - (114,2)

úgyhogy a
„részecske” mozgását egymástól függetlenül tanulmányozhatjuk. Ha ezt elvégeztük, újra
bevezethetünk egy
rendű tetszőleges szimmetrikus spinort a
elsőrendű spinor komponenseinek szorzata
helyett.

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg állandó irányú, homogén, időben tetszőleges
mozgó,

törvény szerint változó mágneses térben

spinű semleges részecske spin-hullámfüggvényét.

Megoldás. A hullámfüggvény egy

hullámegyenletnek. A tér irányát

spinor, mely eleget tesz az

tengelynek választva, ezt az egyenletet felírhatjuk spinor-komponensekben:

Ebből

A

és

állandókat a kezdeti feltételekből és a

2. Oldjuk meg az előző feladatot állandó nagyságú, a
vele szöget bezáró mágneses térben.

normálási feltételből határozhatjuk meg.
tengely körül egyenletesen (

szögsebességgel) forgó,

Megoldás. A mágneses tér komponensei

és (1)-ből a következő egyenletrendszert kapjuk:

ahol

.A

helyettesítés a fenti egyenleteket állandó együtthatós lineáris egyenletrendszerbe viszi át, amelynek megoldása:

ahol
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5. 115. §. Áramsűrűség mágneses térben
Levezetjük a mágneses térben mozgó töltött részecskék áramsűrűségének kvantummechanikai kifejezését.
Induljunk ki a

15.42. egyenlet - (115,1)

összefüggésből,14 mely meghatározza a térben eloszló töltések Hamilton-függvényének megváltozását a
vektorpotenciál variálása során.15 A kvantummechanikában ezt az összefüggést a töltött részecskék Hamiltonoperátorának

15.43. egyenlet - (115,2)

várhatóértékére kell alkalmaznunk. Elvégezve a variációt,

figyelembevételével azt kapjuk, hogy

15.44. egyenlet - (115,3)

A

-t tartalmazó tagot parciális integrálással átalakítjuk:

(a végtelen távoli felületen az integrál, mint általában, eltűnik). Parciálisan integrálunk (115,3) utolsó tagjában
is, felhasználva a vektoranalízisből jól ismert

képletet. A divergencia integrálja eltűnik, úgyhogy

marad. Végeredményünk tehát

Ezt ((115,1))-gyel összehasonlítva az áramsűrűségre a következő kifejezést kapjuk:

15.45. egyenlet - (115,4)
az elektromos áramsűrűséget jelöli: a részecskeáram-sűrűség szorozva egy részecske

14

Ebben a szakaszban

15

Egy töltés mágneses térben való mozgásának Lagrange-függvénye tartalmaz egy

töltésével.

tagot, vagy a töltéseloszlást a térben folytonosnak

feltételezve,
-t. A Lagrange-függvény változása
variációja során tehát
infinitézimálisan kis változása ugyanez ellenkező előjellel (l. I. kötet, 40. §).
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Hangsúlyozzuk, hogy bár ez a kifejezés explicit módon tartalmazza a vektorpotenciált, ahogy annak lennie kell,
teljesen egyértelmű. Erről közvetlen számítással meggyőződhetünk, felidézve, hogy a vektorpotenciál ((111,8))
mértéktranszformációjával egyidejűleg a hullámfüggvény ((111,9)) transzformációját is végre kell hajtani.
Könnyen beláthatjuk azt is, hogy mint azt elvárjuk a ((115,4)) áramsűrűség a töltéssűrűséggel együtt kielégíti a

kontinuitási egyenletet.
((115,4)) utolsó tagja a részecske mágneses momentumából származó járulékot ad az áramsűrűséghez. Ez
alakú, ahol

15.46. egyenlet - (115,5)

a mágneses momentum térbeli sűrűségeloszlása.
A ((115,4)) kifejezés az áramsűrűség átlagértéke. Ezt felfoghatjuk egy operátor – a áramsűrűség-operátor –
diagonális mátrixelemeként. Ezt az operátort legegyszerűbb másodkvantált alakba írni, ami azt jelenti, hogy t és
-ot a és
operátorokkal helyettesítjük (és az általános szabálynak megfelelően minden
minden
tagban

-től balra áll). Definiálhatjuk

nem diagonális mátrixelemeit is:

15.47. egyenlet - (115,6)
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16. fejezet - XVI. FEJEZET AZ
ATOMMAG SZERKEZETE
1. 116. §. Izotóp invariancia
Az atommagot alkotó részecskék (nukleonok) között ható és azokat atommaggá rendező úgynevezett magerők
elmélete jelenleg még korántsem mondható lezártnak. Ennek következtében a magerők leírása során sokkal
erősebben támaszkodunk a kísérletekre, mint ezt egy következetes elmélet birtokában tennénk.
A nukleon gyűjtőnévvel jelölt részecskéket elsősorban töltésük különbözteti meg: a protonok ( ) töltése
pozitív, a neutronok ( ) pedig elektromosan semlegesek. Ugyanakkor spinjük egyaránt
, és tömegük
majdnem egyenlő (a proton tömege az elektronénak
-szerese a neutroné
-szerese). Ez a
hasonlóság nem véletlen. A proton és a neutron elektromos töltésüktől eltekintve egymáshoz nagyon hasonló
részecskék, és ez a hasonlatosság alapvető jelentőségű.
A viszonylag gyenge elektromos erőket leszámítva, a két proton között ható erő nagyon hasonlít a két neutron
közötti kölcsönhatásra. Ezt a tulajdonságot a magerők töltésszimmetriájának nevezzük.1
E szimmetria teljesülésének pontosságával állíthatjuk például, hogy a két protonból (
) és a két neutronból (
) álló rendszer állapotainak tulajdonságai megegyeznek. Természetesen lényeges feltételezés, hogy a
protonok és neutronok azonos statisztikát (Fermi-statisztikát) követnek, és ezért a
és
rendszerek csak
azonos szimmetriájú
hullámfüggvénnyel leírt állapotban lehetnek, mely antiszimmetrikus a
részecskék spinjeinek és helykoordinátáinak felcserélésével szemben.
A töltésszimmetria azonban csak egy megnyilvánulása a protonok és neutronok közötti még mélyebb fizikai
hasonlóságnak, az ún. izotóp invarianciának.2 Ennek a mélyebb törvényszerűségnek a fennállása azt
eredményezi, hogy nemcsak a
és
rendszerek (melyek egymásból úgy adódnak, hogy minden protont
neutronnal helyettesítünk, és fordítva) hasonlítanak egymásra, hanem a különböző részecskékből álló
rendszer is hasonló az előbbiekhez. Magától értetődik, hogy teljes hasonlóságról itt nem lehet szó, minthogy a
rendszer lehetséges állapotainak hullámfüggvénye, különböző részecskékről lévén szó, nem szükségszerűen
antiszimmetrikus. Azt találjuk azonban, hogy a rendszer állapotai között vannak olyanok, melyeknek
tulajdonságai nagy pontossággal megegyeznek a két azonos nukleonból álló rendszer megfelelő állapotainak
sajátságaival;3 ezeknek az állapotoknak a hullámfüggvénye természetesen antiszimmetrikus (a
rendszer
többi állapota pedig szimmetrikus hullámfüggvénnyel írható le, ezeknek nincs megfelelője a
és
rendszerek állapotai között).
Az izotóp invariancia, éppen úgy, mint a töltésszimmetria, csak a Coulomb-kölcsönhatás elhanyagolásakor
teljesül. E törvény közelítő jellegének további oka a proton és a neutron tömegének kicsi, de véges különbsége;
a protonok és a neutronok szimmetriájának pontos teljesülése tömegük megegyezését is maga után vonná. 4
Az izotóp invariancia leírására kényelmes formalizmust vezethetünk be. Ez természetesen adódik, ha
észrevesszük, hogy az izotóp invariancia voltaképpen annak lehetőségét adja meg, hogy a nukleonrendszerek
állapotait
koordináta-spin hullámfüggvényük szimmetriája szerint osztályozhassuk, függetlenül attól, hogy
milyen típusú nukleonokról van szó. Ezért a keresett formalizmusnak lehetővé kell tennie egy új kvantumszám
bevezetését a rendszer állapotainak jellemzésére, amelynek értékei egyértelműen meghatározzák a
függvény
szimmetriáját. Hasonló helyzettel már találkoztunk az
spinű részecskékből álló rendszer tulajdonságainak
vizsgálata során. Nevezetesen, láttuk (l. 63. §), hogy egy ilyen rendszer
teljes spinjének megadása
egyértelműen meghatározza koordinátafüggvényének szimmetriáját, függetlenül attól, hogy az egyes részek
spinvetületei a (
) lehetséges értékek közül melyiket veszik fel.

Ez például az úgynevezett tükörmagok (az egymásból a protonoknak neutronokkal és a neutronoknak protonokkal való felcserélésével
adódó magok) tulajdonságainak nagyfokú hasonlóságában mutatkozik meg (kötési energia, gerjesztési spektrum stb.).
2
Az irodalomban ezt az invarianciatulajdonságot izobár invarianciának is nevezik.
3
Ezt elsőnek G. Breit, E. U. Condon és R. D. Présent ismerte fel (1936), neutronok és protonok protonokon való szórásának adatait
vizsgálva.
4
Kézenfekvő, hogy a valóságban a neutron és proton tömegének ez a különbsége szintén elektromágneses eredetű.
1
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Ennek következtében természetes, hogy az izotóp invariancia formális leírása céljából a neutront és protont úgy
tekintjük, mint egy és ugyanazon részecske (nukleon) különböző „töltésállapotait”, melyeket egy, a formális
tulajdonságai tekintetében az
spinvektorhoz hasonló, új
vektor vetületeivel különböztetünk meg
egymástól. Ez az új mennyiség, melyet izotóp spinnek(vagy egyszerűen izospinnek)5 szokás nevezni, vektor
valamilyen
„izotóp térben” (melynek természetesen az igazi térhez semmi köze).
A nukleon izospinjének a tengelyre való vetülete két értéket vehet fel:
. Megegyezünk abban,
hogy a
érték a protonnak, a
pedig a neutronnak felel meg.6 Több nukleonból álló rendszer
izospinjét az egyes részecskék izospinjéből a közönséges spinek összeadási szabályai szerint kaphatjuk. A teljes
rendszer izospinjének komponense megegyezik az egyes részek
izospin-vetületének összegével.
számú
protont ( rendszámú) és
neutront tartalmazó
tömegszámú atommag esetén

16.1. egyenlet - (116,1)

azaz
a nukleonok számának megadása mellett meghatározza a rendszer töltését. Nyilvánvaló ezért, hogy a
mennyiségre szigorú megmaradási tétel teljesül, mely egyszerűen a töltésmegmaradást fejezi ki.
A rendszer teljes izospinjének
abszolút értéke éppen úgy meghatározza a hullámfüggvény
„töltés
részének” szimmetriáját, mint az
teljes spin a spin-hullámfüggvényét. Ugyanakkor meghatározza a rendszer
koordináta-spin (vagyis a szokásos) hullámfüggvényének szimmetriáját is, minthogy nukleonok rendszerének
teljes hullám függvénye (azaz a
szorzat) szükségképpen meghatározott szimmetriájú: mint minden fermion
esetén, antiszimmetrikus a részecskék koordinátáinak, spinjeinek és
„töltésváltozóinak” felcserélésével
szemben. Ezért azt, hogy egy tetszőleges nukleonrendszer
hullámfüggvényének meghatározott szimmetriája
van, az ismertetett formalizmusban a
mennyiség megmaradása fejezi ki.
Másképpen ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az izotóp invariancia a rendszer tulajdonságainak az izotóptérbeli forgatásokkal szembeni invarianciáját jelenti. Az egymástól csak
értékében különböző állapotok
(adott
és egyéb kvantumszámok mellett) azonos sajátságokkal rendelkeznek. A töltésszimmetria – a rendszer
tulajdonságainak invarianciája az összes protonnak neutronra és neutronnak protonra való cseréjével szemben,
az izotóp invariancia egy speciális esete, amelyet úgy írunk le, mint az összes előjelének egyidejű
megváltoztatásával, azaz az izotóp térben a
síkban fekvő tengely körüli
-os forgatással szemben
mutatott invarianciát.
Megjegyezzük továbbá, hogy az izotóp invariancia sérülése Coulomb-kölcsönhatás esetén a vizsgált
formalizmus keretein belül formálisan is látható: ez a kölcsönhatás a töltéstől, vagyis az izospin
komponensétől függ, így nem invariáns
térben végzett forgatásokkal szemben.
Tekintsünk például egy kétnukleon rendszert. Ennek teljes izospinje

és

lehet. A

esetben a

vetületértékek lehetségesek. Ezeknek ((116,1)) szerint rendre 2, 1, 0 töltés felel meg, azaz a
értéket
,
és
rendszer valósíthatja meg. A hullámfüggvény
-hez tartozó
töltésrésze
szimmetrikus (ahogyan a spin
értéke szimmetrikus spin-hullámfüggvénynek felel meg, vö. 26. §). Így
tehát a
érték antiszimmetrikus szokásos
hullámfüggvénynek felel meg. A
esetben csak
lehetséges, ami antiszimmetrikus
függvénynek felel meg: ide tartoznak tehát a
rendszer
szimmetrikus -vel leírt állapotai.
Az izotóp spinnek megfelelő
operátor a hullámfüggvény
változójára hat, ugyanúgy, ahogy az
spinoperátor a
spinváltozóra. A kettő közötti teljes formális analógia következtében a
,
és
operátorok ugyanazokkal az ((55,7)) Pauli-mátrixokkal fejezhetők ki, mint az

,

,

operátorok.

Megadjuk most ezeknek az operátoroknak néhány olyan lineáris kombinációját, amelynek szemléletes jelentése
van. A

5
6

Ezt a fogalmat W. Heisenberg vezette be (1932), az izotóp invariancia leírására B. Cassen és E. U. Condon használták (1936).
Az irodalomban előfordul az ellentétes definíció is.
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összeg olyan operátor, mely a neutron-hullámfüggvényt protonfüggvénybe viszi át, a proton-hullámfüggvényt
pedig nullába. Hasonlóan a

operátor a protont neutronná alakítja, és „eltünteti” a neutront. Végül az

operátor változatlanul hagyja a protonfüggvényt, és eltünteti a neutront:
nukleon töltésoperátorának.

-vel megszorozva ezt nevezhetjük a

Megmutatjuk még, hogyan fejezhető ki a két részecske
és
izospin-operátorval a két részecskét egymással
felcserélő
operátor. Ez utóbbi definíciószerűen úgy hat a két részecskéből álló rendszer
hullámfüggvényére, hogy felcseréli a részecskék koordinátáit és spinjeit, azaz felcseréli az
és
változókat. Ezen operátor sajátértéke
, és szimmetrikus vagy antiszimmetrikus
függvényre való hatása:

16.2. egyenlet - (116,2)

Fentebb láttuk, hogy a
, és
függvényeknek rendre a teljes izospin
és
értékével
jellemzett töltésfüggvény felel meg. Ezért ha a operátort a töltésváltozókra ható alakban akarjuk írni, akkor
annak a

16.3. egyenlet - (116,3)

tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Ezeknek a feltételeknek az
operátor eleget tesz, amiről könnyen
meggyőződhetünk, észrevéve, hogy
a operátor
sajátértéknek megfelelő sajátfüggvénye. Végül
-t írva és figyelembe véve, hogy és
meghatározott
értékűek, végeredményül
azt kapjuk, hogy7

16.4. egyenlet - (116,4)

Egy nukleonrendszer különböző fizikai mennyiségeinek mátrixelemei meghatározott izospin-kiválasztási
szabályoknak tesznek eleget (L. A. Radieati, 1952). Legyen
valamilyen (tetszőleges tenzor) mennyiség, mely
additív abban az értelemben, hogy az egész rendszerre vonatkozó értéke az egyes nukleonokra vonatkozó
értékek összegeként áll elő. Írjuk egy ilyen mennyiség operátorát az

alakba, ahol az összegezést az összes protonra és az összes neutronra el kell végezni. Ez a kifejezés azonosan
átalakítható a következőképpen:

16.5. egyenlet - (116,5)
7

A részecskék közönséges spinjeiből ösSzeállított ilyen alakú operátorral már a 62. § feladataiban találkoztunk.
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ahol az összegezést minden tagban valamennyi nukleonra (protonra és neutronra) kiterjesztjük. Az izotérben
((116,5)) első tagja skalár, a második egy vektor komponense. Ezekre ugyanolyan kiválasztási szabályok
teljesülnek az izospin szempontjából, mint a közönséges térben vett skalárokra és vektorokra érvényes
impulzusmomentum-kiválasztási szabályok (l. 29. §). Az izoskalár csak
változásával nem járóátmeneteket
tesz lehetővé, az izovektor komponense pedig csak a
változásoknak megfelelőátmeneteket
létesíthet, miközben a
állapotok (melyekben a neutronok és protonok száma egyenlő) közötti
átmenetek szintén tiltottak. Ez utóbbi abból következik, hogy a
-val jellemzett átmenet mátrixeleme
arányos [l.( (29,7))].
Így a mag dipólusmomentuma esetén

szerepét

játssza,

pedig nulla. ((116,5)) első tagja ekkor

azaz a tömegközéppont helyvektorával arányos, és nullává tehető a koordinátarendszer megfelelő választásával;
más szóval, a mag dipólusmomentuma egy izovektor komponensére vezethető vissza.

2. 117. §. Magerők
A nukleonok között ható magerőket elsősorban rövid hatótávolságuk jellemzi;
távolságban exponenciálisan lecsengenek.

nagyságrendű

A nemrelativisztikus határesetben feltételezhetjük, hogy a magerők függetlenek a nukleonok sebességétől, ezért
potenciállal írhatók le (az atommagban mozgó nukleonok esetén a nemrelativisztikus közelítés pontossága nem
túl nagy, minthogy a nukleonok sebessége eléri a fénysebesség mintegy
részét – l. alább). Két nukleon
kölcsönhatásának
potenciális energiája nemcsak kölcsönös távolságuktól függ, hanem spinjeiktől is, sőt e
spinfüggés egyáltalán nem gyenge.8 A pontos -függést természetesen csak a magerők következetes elmélete
alapján származtathatnánk. A spinfüggés jellege azonban már a spinoperátor sajátságaival kapcsolatos egyszerű
megfontolások alapján megállapítható.
A jelenlegi tárgyalásban mindössze három vektorunk van, melytől az
kölcsönhatás függhet: a két nukleon
helyvektora különbségének irányába mutató
egységvektor, valamint a két spinvektor,
és
. Az
spinoperátor általános tulajdonságai szerint minden függvénye lineáris függvényre vezethető vissza (55. §).
Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy az
szorzat nem igazi skalár, hanem pszeudoskalár (minthogy
poláris, pedig axiális vektor). E körülményeknek megfelelően az , , három vektorból csak két független
skalár képezhető:
és
; mindegyik a spinben lineáris.9
Ezért két nukleon kölcsönhatási operátorának spinfüggése három független tagból tehető össze:

16.6. egyenlet - (117,1)

Ezek közül az egyik független a spintől, a másik kettő spinfüggő. A harmadik tagot olyan alakban írtuk, hogy
irányára átlagolva nullát adjon; az e tagnak megfelelő kölcsönhatást tenzorerőnek szokás nevezni.
A ((117,1)) kölcsönhatásnak a „direkt” indexet adtuk, ily módon hangsúlyozva, hogy ez az operátor nem
változtatja meg a nukleonok töltésállapotát. Ezzel a kölcsönhatással együtt egy olyat is meg kell engedni,
melynek eredményeként a proton neutronná alakul, és fordítva. Ez a „kicserélődési” operátor a ((117,1))-től egy,
a ((116,4)) alatt felírt részecske-kicserélő operátorban különbözik:

E tekintetben a nukleonok kölcsönhatása lényegesen különbözik az elektronokétól, melyeknél a spin-spin kölcsönhatás csak relativisztikus
eredetű és (az atomokban) kicsi.
9
Itt hallgatólag feltételezzük, hogy a magerők invariánsak a tértükrözéssel szemben, azaz nem tartalmazhatnak pszeudoskalár tagokat. Ennek
ellenkezőjére a mai napig nincs kísérleti utalás.
8
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16.7. egyenlet - (117,2)

A teljes kölcsönhatási operátort az

16.8. egyenlet - (117,3)

összeg határozza meg. Két nukleon kölcsönhatását tehát hat különböző távolság-függvény határozza meg.
Általában valamennyi tag azonos nagyságrendű járulékot ad. 10
A ((117,1))-ben és ((117,2))-ben szereplő spinoperátorok kifejezhetők a teljes spin operátorával,
és

az

-sel. Valóban,

egyenlőségeket négyzetre emelve, és figyelembe véve, hogy

,

[l. ((55,10))], azt kapjuk, hogy

16.9. egyenlet - (117,4)

Az

operátor felcserélhető az

operátorral, ezért ((117,1)) és ((117,2)) első két tagja megőrzi a rendszer

teljes spinjét. A tenzorerő, mint látjuk, az
operátort tartalmazza, mely
Így tehát a teljes spin abszolút értéke megmarad, iránya azonban nem.

-tel felcserélhető, de

-sel nem.

A kétrészecske rendszer
teljes spinje, két értéket vehet fel, 0-t és 1-et. Ugyanilyen értékei lehetnek a rendszer
teljes izotópspinjének. Ezért a rendszer összes lehetséges állapotai négy csoportra oszlanak, melyeket az ,
számpár különböztet meg. E csoportok mindegyikébe tartozó állapotoknak külön kölcsönhatási operátora
van, melynek alakja
(ha
) vagy
(ha
esetben érvényes ( (117,3))-ból könnyen megkapható (l. az 1. feladatot).11

), és amely az általános

Adott
és
értékek mellett a rendszer állapotait a
teljes impulzusmomentum és a paritás szerint
osztályozzuk. Mint tudjuk,
-hoz szimmetrikus,
-hez antiszimmetrikus hullámfüggvénnyel leírt
állapotok tartoznak. Minthogy másrészről
meghatározza a hullámfüggvény szimmetriáját a spinváltozóban
(szimmetria
, antiszimmetria
mellett), világos, hogy az
és
számok megadása meghatározza
a hullámfüggvény koordinátaváltozókkal kapcsolatos szimmetriáját, azaz az állapot paritását is. Nyilvánvaló
hogy a
izospinű állapotok csak páros triplettek (
) Vagy páratlan szingulettek (
) lehetnek, a
rendszer
izospinű állapotai pedig páratlan triplettek vagy páros szingulettek.
Minthogy a spin mint vektor nem marad meg, általában a pálya-impulzusmomentum sem megmaradó
mennyiség (csak a
összeg). Ennek ellenére előfordulhat, hogy az
abszolút érték megmarad,
egyszerűen amiatt, hogy ,
és a paritás (vagy , , ) adott értékeivel csak egyetlen meghatározott
érték fér össze [emlékeztetünk arra, hogy a kétrészecske-rendszer paritása

.] Így az

-gyel és

-gyel jellemzett páratlan állapotban csak
paritás adott értéke mellett két különböző

lehetséges, azaz a
lehetséges, úgyhogy

páratlan állapotban
szuperpozíció.

egyaránt megvalósulhat, úgyhogy ez az állapot a

és

állapot. Más esetekben viszont
nem marad meg. Így például az

és a
,

A nukleonok sebességétől függő kölcsönhatás a sebességben lineáris közelítésben
alakú operátorral írható le, ahol
a nukleonok relatív mozgásának pálya-impulzusmomentuma, és
; ez az operátor két, -től függő függvényt
tartalmaz. A
és
típusú tagok a tér- és időtükrözéssel szemben megkövetelt invariancia miatt nem léphetnek fel.
11
A deuteronra vonatkozó kísérleti adatok azt mutatják, hogy
esetén a nukleonok kölcsönhatása mély potenciálgödörrel
leírható erős vonzás [a tenzorerők léte miatt ez a tény nehezen fogalmazható meg az
és
függvények tulajdonságaival]; ezenkívül
azt mondhatjuk (a deuteron) megfigyelt kvadrupólusmomentumának előjeléből kiindulva, hogy ebben az állapotban a tenzorerőben szereplő
függvény negatív. A nukleonszórásra vonatkozó eredmények szerint a
állapotban is vonzás lép fel, de ez gyengébb, így
a megfelelő kétrészecske-rendszernek nincs kötött állapota.
10
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A fentiek szerint tehát a kétnukleon-rendszer alábbi lehetséges állapotaihoz jutunk (a
esetén:

jel a paritást jelzi);

esetén:

A magerők általában nem additívek. Ez azt jelenti, hogy a kettőnél több nukleonból álló rendszer kölcsönhatása
nem tekinthető az egyes részecskepárok egymással való kölcsönhatása összegének. Úgy tűnik azonban, hogy a
hármas stb. kölcsönhatások szerepe viszonylag csekély a párerőkéhez képest, ezért összetett magok vizsgálata
során jelentős mértékben támaszkodhatunk a kétrészecske-kölcsönhatásokra.
Az atommagokra vonatkozó kísérleti adatok azt mutatják, hogy az
nukleonból álló sokrészecske-rendszer
növekedésével egyre inkább úgy viselkedik, mint egy makroszkopikus „maganyag”, amelynek térfogata és
energiája
-val arányosan növekszik (a protonok közötti Coulomb-kölcsönhatással, valamint az atommag
szabad felületével kapcsolatos effektusoktól eltekintve). Az atommag ilyen viselkedése kapcsolatos a magerők
telítettségével.
E tulajdonság miatt a nukleonok párkölcsönhatását jellemző
függvények meghatározott
feltételeknek tesznek eleget. Gondoljuk el, hogy valamennyi részecske a magerők hatótávolságának megfelelő
sugarú gömb belsejében helyezkedik el; ekkor minden részecskepár kölcsönhat egymással. Ha ekkor van egy
olyan nukleonkonfiguráció (és olyan spinállás), amelynél minden részecskepár között vonzóerők hatnak, akkor
egy ilyen rendszer potenciális energiája negatív, és
-tel arányos. A rendszer kinetikus energiája pozitív, és
12
-nal, azaz
alacsonyabb hatványával arányos. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben elegendően nagy számú
nukleon összessége valóban egy
-tól független sugarú kis térfogatban gyűlne össze, azaz nem alkotna
maganyagot. Ezért a magerők telítettségét az a feltétel fejezi ki, hogy ne legyen
-tel arányos potenciális
energiára vezető konfiguráció (l. a 2. feladatot).
A maganyag térfogatának a részecskék számával való arányosságát az

16.10. egyenlet - (117,5)

alakúösszefüggéssel fejezzük ki, mely a mag
eredmények szerint

sugarát az

részecskeszámmal kapcsolja össze. Kísérleti

cm.

Határozzuk meg a maganyag nukleonjainak maximális impulzusát (vö. 70. §). A koordinátatér egységnyi
térfogatában elhelyezkedő
impulzusú részecskék fázistérfogata
. Ezt
-nel elosztva,
megkapjuk a „cellák” számát, amelyek mindegyikében két proton és két neutron helyezkedhet el. Egyenlő
számú protont és neutront feltételezve, azt kapjuk, hogy

(ahol

az atommag térfogata).

Behelyettesítve ide a ((117,5))-öt, azonnal adódik, hogy Az ennek megfelelő energia
tömege)

, a sebesség pedig

A részecskék sűrűsége az adott térfogatban az
((70,1))]. Ezért a teljes kinetikus energia
.
12

(

a proton

.

részecskeszámmal arányos, az egyes részecskék kinetikus energiája pedig
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2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg két nukleon kölcsönhatási operátorát adott

és

értékkel rendelkező állapotokban.

Megoldás. A keresett
, operátor az általános ((117,1))-((117,3)) képletekből a ((116,3)) és ((117,4))
összefüggések figyelembevételével adódik:

2. Határozzuk meg a magerők telítettségének feltételét, elhagyva a tenzorerőt, és a többi kölcsönhatás-forma
hatótávolságát egyenlőnek tételezve fel.
Megoldás. Az
nukleonból álló rendszert bizonyos szélső esetekben vizsgáljuk (ezek között helyezkedik el az
összes többi lehetséges eset), és felírjuk annak feltételét, hogy a rendszer „átlagos” nukleonpárjának energiája
pozitív legyen.
Legyen a rendszer spinje és izospinje a lehető legnagyobb
részecskéje proton, párhuzamos spinnel). Ekkor bármely nukleonpár esetében

(a rendszer valamennyi
, így az

feltételt kapjuk.
Legyen most
,
. Ekkor minden nukleonpár izospinje
, és az egyes nukleonok
spinvetületének átlagértéke nulla. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nukleon egyenlő valószenűséggel van
és
vetületű állapotban; ilyen feltételek mellett egy kiszemelt nukleonpár
valószínűséggel van
és
valószínűséggel
állapotban (a valószínűségek lehetséges értékeinek
számával
arányosak). Ennek megfelelően az „átlagos” pár energiája akkor pozitív, ha

Hasonló módon a

állapot vizsgálata az

feltételt adja.
A
legyen,

,a

állapotban annak valószínűsége, hogy egy nukleonpár spinje és izospinje
,
, állapoté
stb. Ebből az alábbi feltételt kapjuk:

Végül álljon a rendszer
protonból és
neutronból úgy, hogy valamennyi proton spinje egymással
párhuzamos és valamennyi neutron spinjével ellentétes legyen. Egy kiszemelt nukleon egyenlő valószínűséggel
lehet
vagy
, azaz
vagy
izospinű részecske; annak valószínűsége, hogy egy
nukleonpár izospinje
legyen,
. A pár egyik nukleonja ekkor , a másik ; így
. Ez az
érték egyenlő valószínűséggel tartozhat az
és az
állapothoz. Így tehát annak valószínűsége, hogy
a pár
,
, vagy
,
állapotban legyen, egyaránt
. Ugyanekkora a
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,
állapot megvalósulásának valószínűsége, a maradék
állapothoz tartozik. Mindezek figyelembevételével az

valószínűség az

feltétel adódik. Az ((117,2,1))-((117,2,5)) egyenlőtlenségek szolgáltatják a magerők telítettségére vonatkozó
keresett feltételeket.

3. 118. §. A héjmodell
Az atommag számos tulajdonsága jól leírható a héjmodell segítségével, mely alapfeltevéseit illetően hasonló az
atomi elektronhéj felépítésének leírásához. Ebben a képben az atommag minden nukleonját úgy tekintjük,
mintha a többi nukleon által keltett önkonzisztens térben mozogna (a magerők kis hatótávolságának
következtében ez a tér a „magfelület” által meghatározott térfogaton kívül gyorsan lecseng). Ennek megfelelően
az egész mag állapotát ismerjük, ha az egyes részecskék állapotát megadtuk.
Az önkonzisztens tér gömbszimmetrikus, és a szimmetriacentrum természetesen a mag tömegközéppontja.
Ezzel kapcsolatban azonban a következő nehézség merül fel. Az önkonzisztens tér módszere esetén a rendszer
hullámfüggvényét egyrészecske-függvények szorzataként (pontosabban: megfelelő módon szimmetrizált
szorzatok összegeként) állítjuk elő. Egy ilyen függvény nem biztosítja a tömegközéppont mozdulatlanságát; bár
a tömegközéppont sebességének e függvény felhasználásával számított átlagértéke nulla, véges valószínűséggel
kapunk nullától különböző sebességeket.13
Ezt a nehézséget megkerülhetjük oly módon, hogy mielőtt egy fizikai mennyiséget kiszámítunk az
önkonzisztens tér
hullámfüggvénye segítségével, kizárjuk a tömegközéppont mozgását.
Legyen
valamilyen fizikai mennyiség, mely a koordináták és impulzusok függvénye. Ekkor
mátrixelemeinek
felhasználásával való kiszámításakor a
-t változatlanul hagyva, argumentumában
az

16.11. egyenlet - (118,1)

helyettesítést kell elvégezni, ahol a mag tömegközéppontjának helyvektora, a tömegszám, a mag mint
egész mozgásának impulzusa; a ((118,1)) alatti transzformációk közül a második a
helyettesítésnek felel meg, azaz a részecskék sebességéből levonjuk a tömegközéppont sebességét, amely a
impulzussal

kapcsolatban áll ( Gartenhaus, G. Schwartz, 1957).

Így például a mag dipólusmomentumának operátora
, ahol az összegezést a mag protonjaira kell
kiterjeszteni. Mátrixelemeinek az önkonzisztens tér módszerével való kiszámításakor ezt az operátort az
operátorral kell helyettesítenünk. Az atommag tömegközéppontjának koordinátái:

(valamennyi protonra és neuonrtra összegezni kell). Minthogy a mag protonjainak száma
dipólusmomentum operátorában végrehajtandó változás végül is

, a

16.12. egyenlet - (118,2)

Elektronok atomban való mozgásának vizsgálatakor ilyen nehézség nem lépett fel, mert a tömegközéppont rögzített voltát biztosította a
mozdulatlan, nehéz maggal való egybeesése.
13
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A protonok itt
„effektív töltéssel” szerepelnek, a neutronok pedig
töltéssel. Megjegyezzük,
hogy a dipólusmomentum kiszámításánál fellépő járulékos tagok nagyságrendje, mint ((118,2))-ből látható,
. A mágneses és a további elektromos multipólusmomentumok kiszámításánál fellépő járulékok relatív
nagyságrendje, mint könnyen belátható
.
Nemrelativisztikus közelítésben a nukleonnak az önkonzisztens térrel való kölcsönhatása független a nukleon
spinjétől: ilyen függést csak egy -nel arányos tag fejezhetne ki, ahol a nukleon helyvektorának irányába
mutató egységvektor; ez a szorzat azonban nem valódi skalár, hanem pszeudoskalár.
A nukleon energiájának spintől való függése azonban a részecske sebességétől függő relativisztikus tagok
figyelembevételekor megjelenik. E tagok közül a legnagyobb a sebesség első hatványával arányos járulék. Az
mennyiségekből képezhető valódi skalár:
. Ezért a magban levő nukleon spin–pálya
kölcsönhatásának operátora az alábbi alakba írható:

16.13. egyenlet - (118,3)

ahol
valamilyen -függvény (l. a fn117.10. számú lábjegyzetet is). Minthogy
pálya-impulzusmomentuma, a ((118,3)) a következő alakotölti:

a részecske

16.14. egyenlet - (118,4)

ahol
. Hangsúlyozzuk, hogy ez a kölcsönhatás
-ben elsőrendű, ugyanakkor az elektron spin–
pálya kölcsönhatása az atomban másodrendű effektus (72. §). Ez a különbség azzal kapcsolatos, hogy a
magerők már a nemrelativisztikus közelítésben is spinfüggőek, az elektronok nemrelativisztikus kölcsönhatása
pedig (a Coulomb-erő) a spintől nem függ.
A spin–pálya kölcsönhatás energiájának nagy része a mag felületének közelében összpontosul, vagyis az
függvény a mag belseje felé csökken. Valóban, végtelen maganyagban ilyen kölcsönhatás nem léphetne fel,
mint ahogy ez már abból is következik, hogy a homogén rendszerben nincs semmiféle kitüntetett irány, mely az
vektort meghatározná.
A ((118,4)) kölcsönhatás azt eredményezi, hogy az pálya-impulzusmomentumú nukleon energiaszintje két,
impulzusmomentumú nívóra hasad. Minthogy [a ( (31,3)) képlet szerint]:

16.15. egyenlet - (118,5)

a felhasadás mértéke:

16.16. egyenlet - (118,6)

A tapasztalat szerint a
nívó (az és vektorok párhuzamosak) mélyebben fekszik, mint a
nívó; ez azt jelenti, hogy az
függvény pozitív.
A részecske spin–pálya kölcsönhatása a magban viszonylag gyenge az önkonzisztens térrel való kölcsönhatás
mellett. Ugyanakkor azonban nagy a mag két nukleonjának közvetlen kölcsönhatási energiájához képest, ez
utóbbinak a tömegszám növekedésével való gyorsabb csökkenése következtében.
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A különböző kölcsönhatások energiáinak ilyen összefüggése azt eredményezi, hogy az atommag
energianívóinak osztályozásánál
típusú csatolásból kell kiindulnunk: az egyes nukleonok spinje és pályaimpulzusmomentuma
teljes impulzusmomentummá csatolódik össze, mely meghatározott mennyiség,
minthogy az
és közötti kapcsolat a részecskék egymás közti közvetlen kölcsönhatása során nem bomlik fel
(M. Göppert-Mayer, 1949; O. Haxel, J. H. Jensen, H. E. Suess, 1949).14 Az egyes nukleonok vektorai azután a
mag teljes impulzusmomentumává kapcsolódnak össze (amit a mag spinjének szokás nevezni, mintha a mag
egy elemi részecske lenne). Ebben az értelemben a mag energiaszintjeinek osztályozása jelentősen különbözik
az atomi nívók osztályozásától: az atom elektronhéjában a spin-pálya csatolás általában viszonylag gyenge az
elektromos direkt és kicserélődési kölcsönhatáshoz képest, és ezért az osztályozás alapja legtöbbször az
csatolás.
Az egyes nukleonok állapotát a magban impulzusmomentumuk és paritásuk határozza meg. Bár az és
vektorok külön-külön nem maradnak meg, a nukleon pálya-impulzusmomentumának abszolút értéke
meghatározott. Valóban, a impulzusmomentum vagy az
, vagy az
állapotból jöhet
létre. A
megadott (félegész) értéke mellett e két állapot
megadásával az kvantumszám csak egy értéket vehet fel.
Az azonos

és

kvantumszámú nukleonállapotokat az

paritása különböző, ezért

és a paritás

„főkvantumszámmal” számozzuk, mely 1-től

növekvő egész értékeket vehet fel. A különböző állapotokat az
stb. szimbólumokkal
jelöljük, ahol a betű előtt álló szám a fő-kvantumszám, az
betűk az értékét adják meg a szokott
módon; a betű indexeként értékét tüntetjük fel. Adott (
)-vel jellemzett állapotban egyidejűleg
proton és ugyanannyi neutron helyezkedhet el.
15

A mag egészének jellemzésére (adott konfiguráció mellett) a értékét megadó számot szokás használni, az
állapot paritását jelentő vagy
indexszel (ez utóbbit a héjmodellben az szabja meg, hogy a nukleonok
értékeinek összege páros vagy páratlan).
A mag tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok analízise alapján számos törvényszerűséget állapíthatunk meg
az energiaszintek elhelyezkedésére vonatkozóan.
Mindenekelőtt azt kapjuk, hogy az egyrészecske-nívók energiája az pálya-impulzusmomentum növekedésével
nő. Ez a szabály azzal kapcsolatos, hogy növekedésével növekszik a részecske centrifugális energiája, ezért
kötési energiája csökken.
Továbbá adott
mellett a
szint (vagyis a párhuzamos és vektoroknak megfelelő nívó)
mélyebben fekszik, mint a
szint. Ezt a szabályt már fentebb említettük, a nukleonnak az
atommagban való spin–pálya kölcsönhatásával kapcsolatban.
A következő szabály az atommag izospinjére vonatkozik. Emlékeztetünk arra, hogy az izotóp spin
komponensét az atommag rendszáma és tömegszáma már meghatározza [l. ((116,1))]. Adott
mellett az
izospin abszolút értéke tetszőleges, a
egyenlőtlenségnek eleget tevő értéket felvehet. Azt tapasztaljuk,
hogy az atommag alapállapotának izospinje e lehetséges számok közül a legalacsonyabb érték, vagyis

16.17. egyenlet - (118,7)

Ez a neutron-proton kölcsönhatás jellegével kapcsolatos, nevezetesen azzal, hogy az
rendszer
izospinűállapota (deuteronállapot) nagyobb kötési energiával rendelkezik, mint a
állapot (l. a fn117.11.
számú lábjegyzetet).
Megfogalmazhatunk néhány szabályt a mag-alapállapotok spinjére vonatkozóan is. E szabályok meghatározzák,
milyen módon csatolódnak össze az egyes nukleonok spinjei az atommag eredő spinjévé. Azt állapíthatjuk

14
15

Csak a legkönnyebb magok esetén valósul meg az
típushoz közeli csatolás.
Az atomi elektronszintekre vonatkozó feltétellel ellentétben, mely szerint az szám csak
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meg, hogy a magban az azonos állapotban levő, ellenkező spinű protonok és ellenkező spinű neutronok számára
energetikailag előnyös, ha (
és
) párokba rendeződnek (egy ilyen pár kötési energiája 1-2 MeV).
Ez a jelenség azt eredményezi, hogy ha például az atommag protonjainak és neutronjainak száma páros (párospáros magok), akkor a nukleonok impulzusmomentumai páronként kompenzálják egymást, úgyhogy a mag
eredő spinje nulla.
Ha az atommag páratlan számú protont vagy neutront tartalmaz, és a betöltött héjakon kívül levő nukleonok
azonos állapotban vannak, akkor az atommag teljes impulzusmomentuma rendszerint megegyezik egyetlen
részecske impulzusmomentumával, minthogy az összes lehetséges proton- és neutronpár kialakulása után
egyetlen kompenzálatlan spinű nukleon marad (a betöltött héjak teljes impulzusmomentuma pedig
természetesen nulla).
Páratlan-páratlan magok esetén (
általános szabály.

és

is páratlan) nincs az alapállapot spinjét meghatározó elegendően

Az atommag-héjak betöltésének vizsgálata a meglevő kísérleti adatok részletes analízisét kívánná meg, ami
túllépné e könyv kereteit. Itt csak néhány általános megjegyzésre szorítkozunk.
Az atomok tulajdonságainak vizsgálata során láttuk, hogy az elektronállapotok különböző csoportokba
oszthatók úgy, hogy ezek mindegyikének betöltésekor és a következő csoportra átmenve, az elektron kötési
energiája csökken. Hasonló helyzet valósul meg atommagok esetén is, amikor a nukleonállapotok a következő
csoportokba sorolhatók

16.18. egyenlet - (118,8)

Minden csoport mellett feltüntettük a bennük levő proton- vagy neutronállapotok számát. E számoknak
megfelelően az egyes csoportok lezáródása akkor következik be, amikor a magban a protonok vagy neutronok
teljes száma ( , ill. ) megegyezik az alábbi számok valamelyikével:

Ezeket a számokat mágikus számoknakszokás nevezni.16
Különös stabilitást mutatnak az úgynevezett kétszer mágikus magok, melyeknek
protonszáma és
neutronszáma is megegyezik valamelyik mágikus számmal. Ezek a hozzájuk közeli magokhoz képest különösen
kevéssé hajlamosak egy újabb nukleon felvételére, az első gerjesztett állapotuk pedig anomálisan magasan
fekszik.17 A ((118,8))-ban az egyes csoportokon belül az állapotokat körülbelül a betöltési sorrendnek
megfelelően tüntettük fel. A valóságban azonban a betöltés fenti sorrendjéhez képest jelentős eltérések
mutatkoznak. Azonkívül figyelembe kell venni, hogy nehéz magok esetén (a mágikus magoktól távol) a
különböző szintek közötti távolság a „párenergiával” összemérhető lehet; ilyen feltételek mellett a
párkomponensek egyedi állapotának fogalma jelentős mértékben érvényét veszti.
Néhány megjegyzést teszünk az atommag mágneses momentumának a héjmodell keretein belül való
számítására vonatkozóan. A mag mágneses momentumán a részecskéknek a magban való mozgására átlagolt
mágneses momentumát értjük. Ez a átlagos mágneses momentum a mag spinjének irányába mutat, mely
az egyetlen kitüntetett irány a magban; így a mágneses momentum operátora

16.19. egyenlet - (118,9)
A 8 helyet tartalmazó
tulajdonságaival.
16

17

Ilyen a

állapotot néha külön csoportnak tekintik, minthogy a
;a

-as szám is rendelkezik a mágikus számok

-mag egyáltalán nem képes egy újabb nukleont felvenni
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ahol
mag

a magmagneton, a giromágneses arány. E vektoroperátor vetületének sajátértéke
. A
mágneses momentumán [vö. ((111,1))] egyszerűen vetületének maximális értékét szokás érteni, azaz
; ezzel a jelöléssel

16.20. egyenlet - (118,10)

Az atommag mágneses momentuma a zárt héjakon kívüli nukleonok mágneses momentumainak összege,
minthogy a betöltött héjak nukleonjainak mágneses momentumai kölcsönösen kompenzálják egymást. A mag
minden nukleonja a magban két részből összetevődő mágneses momentumot kelt: a spinnel és (protonok esetén)
a pályamozgással kapcsolatos mágneses momentumot, mely a következő összeggel adható meg:

(Itt és a következőkben elhagyjuk a
szorzót, mert ahogy ez általában szokásos, a mágneses momentumot
magmagnetonokban mérjük). A spin- és pálya-giromágneses arányok: protonokra
,
és
neutronokra
,
.
A magban való mozgásra átlagolva, a nukleon mágneses momentuma -vel lesz arányos; ezt

Az egyenlőség mindkét oldalát

és

alakban írva,

-sel megszorozva és áttérve a sajátértékekre,

behelyettesítése után:

16.21. egyenlet - (118,11)

A giromágneses arányok fent megadott értékeit beírva, a proton
hogy

16.22. egyenlet - (118,12)

és a neutron mágneses momentuma

16.23. egyenlet - (118,13)

(T. Schmidt, 1937).
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Ha a betöltött héjakon kívül egyetlen nukleon van, akkor a ((118,12)) vagy ((118,13)) képletek közvetlenül a
mag mágneses momentumát adják. Két nukleon mágneses momentumának összeadása szintén véghezvihető
elemi úton (l. 1. feladatot). Több nukleon esetén a mágneses momentumot a nukleonok egyrészecskefüggvényeiből megfelelő módon összeállított hullámfüggvény használatával kell átlagolni. A
nukleonkonfiguráció és a mag egésze állapotának megadása akkor teszi lehetővé az átlag egyértelmű
kiszámítását, ha az adott konfigurációnak a rendszer egyetlen adott -vel és -vel jellemzett állapota felelhet
meg (l. például a 3. feladatot); ellenkező esetben a mag állapota néhány független (egyforma -vel és -vel
jellemzett) állapot keveréke, és általában a mag hullámfüggvényét adó lineáris kombinációk együtthatői
ismeretlenek.18
Végül megmutatjuk, hogy a magban levő nukleonok spin-pálya csatolása [((118,9))-hez képest] a protonok
járulékos mágneses momentumának fellépését eredményezi (M. Göppert-Mayer, J. H. Jensen, 1952). Arról van
szó, hogy a kölcsönhatási operátor explicit módon függ a nukleonok sebességétől, a külső tér fellépése esetén
érvényes egyenletekre az impulzusoperátor
helyettesítésével térhetünk át. Ezt a változtatást a
((118,3))-ban végrehajtva, és felhasználva a vektorpotenciál ((111,7)) kifejezését, azt kapjuk, hogy a proton
Hamilton-operátora a

taggal egészül ki. Ez a tag egy

16.24. egyenlet - (118,14)

operátorral leírt járulékos mágneses momentum megjelenését eredményezi.

3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy (
az egyes nukleonok
és

teljes impulzusmomentumú) kétnukleon-rendszer mágneses momentumát
mágneses momentumával kifejezve.

Megoldás. A ((118,11)) képlet levezetéséhez hasonló módon adódik, hogy

2. Határozzuk meg három azonos főkvantumszámú,
lehetséges állapotait.

impulzusmomentumú nukleon rendszerének

Megoldás. A 67. §-ban meghatároztuk három ekvivalens elektronból álló rendszer lehetséges állapotait. Most
ehhez hasonlóan járunk el. Minden nukleon az (
) számpár alábbi értékeivel jellemzett állapot
valamelyikében lehet:

Ezeket az állapotokat kombinálva úgy, hogy mindig három különbözőt veszünk, a következő
értékekhez jutunk:

(a zárójel előtt álló szám a megfelelő állapot multiplicitását mutatja; az
és
negatív értékeinek megfelelő
állapotoktól eltekinthetünk). Ezeknek a rendszer olyan állapotai felelnek meg, amelyekhez a

Megjegyezzük azonban, hogy magok mágneses momentumának „egyrészecske”-modell segítségével való számítása nem túl pontos. A
((118,12)) és ((118,13)) alatti értékpárok inkább a mágneses momentumok lehetséges értékeinek alsó és felső határát adják.
18
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értékek tartoznak.
3. Határozzuk meg a két neutront és egy protont
állapotban (azonos mellett) tartalmazó konfiguráció
alapállapotának mágneses momentumát az izotóp invariancia figyelembevételével.19
Megoldás. Egy ilyen konfiguráció spinje alapállapotban
megfelelően izospinje a lehető legalacsonyabb

, és a szövegben említett szabálynak
értéket veszi fel.

Meghatározzuk a rendszer hullámfüggvényét a lehető legnagyobb
értékre (
két azonos nukleonra vonatkozó Pauli-elv tiszteletben tartása mellett) a
impulzusvetületének következő hármasai mellett valósulhat meg:

Ennek megfelelően a keresett

). Ez az
érték (a
nukleonok

hullámfüggvény egy

16.25. egyenlet - (1)

alakú lineáris kombináció, ahol […] a nukleonok
szorzatát jelöli [azaz ((61,5)) alakú determináns].

egyrészecske-függvényeinek normált antiszimmetrizált

Az ((118,3,1)) függvénynek a

operátorok hatására el kell tűnnie (l. a 67. § feladatát). A
operátor az
neutronfüggvénybe viszi át (a neutronfüggvényt pedig nullába).

-edik nukleon protonfüggvényét

Ezért könnyű belátni, hogy operátor ((118,3,1)) első tagját egy két azonos sorral rendelkező determinánssá
alakítja, azaz nullába viszi; a többi három tagban levő determináns egymással egyenlővé válik; így a

feltételt kapjuk. Továbbá a
[((27,12))-nek megfelelően]

impulzusmomentumú nukleon különböző

-vel jellemzett állapotaira

Ebből könnyen megállapíthatjuk a

operátornak az ((118,3,1)) függvényre való hatását:

(az egyes tagok előjelének megváltozása a determináns két sorának felcserélésével kapcsolatos). E kifejezés
eltűnésének feltétele

Az ((118,3,1)) függvény normálási feltételével együtt a kapott egyenlőségek az
19

Ilyen konfigurációval rendelkezik [a betöltött

héjon kívül] a

mag.
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eredményre vezetnek.
Figyelembe véve, hogy a proton (vagy neutron) mágneses momentumának vetülete adott

vel jellemzett

állapotban
(vagy
), azt kapjuk, hogy a rendszer mágneses momentumának átlagértéke az
((118,3,1)) hullámfüggvénnyel számítva:

A ((118,12)) és ((118,13)) képletek alapján a
eredményünk:
.

állapotban levő nukleonra

,

. Így

4. Határozzuk meg egy olyan mag mágneses momentumát, amelyben a zárt héjon kívül levő valamennyi
nukleon azonos állapotban van, és a protonok száma egyenlő a neutronokéval.
Megoldás. Minthogy

esetén az izospin vetülete

, diagonális mátrixelemei csak a

operátor izoskalár részének vannak (l. a 116. § végét). Ezt a részt a ((116,5)) képletnek megfelelően leválasztva,
rá az

kifejezést kapjuk. Ezért a mag teljes átlagos mágneses momentuma

.

5. Határozzuk meg egy impulzusmomentumú nukleon járulékos mágneses momentumát, a ((118,6)) spinpálya felhasadás nagyságával kifejezve (M. Göppert-Mayer, J. H. Jensen, 1952).
Megoldás. A ((118,14)) operátor szögfüggő részének [((118,14))-ben a kapcsos zárójelben álló kifejezés;
jelöljük] átlaga a 29. § feladatában kapott képlet segítségével számítható ki:

Másrészről viszont a nukleon mozgására vonatkozó teljes átlagolás után a átlagértéke csak
azaz

; ebből

-val

irányába mutathat,

. A ((118,5,1)) vektor -re való vetítését elvégezve [ennek során figyelembe

kell venni, hogy felcserélhető ( )-sel] és áttérve
, valamint
sajátértékeire, egyszerű számolás után
kapjuk, hogy a nukleon járulékos mágeses momentuma (magmagnetonokban):

[
, a nukleon tömege,
a mag sugara; az
átlagolása során
helyett
-et írtunk, minthogy
gyorsan csökken a mag belsejében]. A ((118,5,2))-ban szereplő
átlagértéket ((118,6))-nak megfelelően
kifejezhetjük a spin-pálya felhasadás segítségével.

4. 119. §. Nem gömbszimmetrikus magok
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Gömbszimmetrikus térben mozgó részecskerendszereknek nem lehet forgási energiaspektruma; a
kvantummechanikában ilyen rendszer forgásáról beszélni általában értelmetlenség. Ez az előző szakaszban
tárgyalt gömbszimmetrikus önkonzisztenstérnek megfelelő héjmodellel leírt magra is érvényes.
A rendszer energiájának belső és forgási részre való osztása a kvantummechanikában szigorú értelemben szintén
nem lehetséges. Az ilyen felosztás közelítő jellegű, és csak azokban az esetekben van értelme, amikor
valamilyen fizikai ok következtében a rendszer egészét egy adott, nem gömbszimmetrikus térben mozgó
részecskék összességének tekinthetjük. A nívók rotációs szerkezete ekkor annak a lehetőségnek a
figyelembevételéből adódik, hogy az említett tér egy rögzített koordináta-rendszerben elforgathat. Ilyen
helyzettel találkoztunk már például a molekulák tanulmányozása során, amikor az elektrontermeket a rögzített
magok terében mozgó elektronrendszer energiaszintjeiként határoztunk meg.
A tapasztalat szerint a magok nagy többségének valóban nincs rotációs szerkezete. Ez azt jelenti, hogy
esetükben jó közelítés a gömbszimmetrikus önkonzisztens tér, azaz (a kvantumfluktuációkat leszámítva) a mag
gömb alakú.
Léteznek azonban olyan magok, melyek forgási típusú energiaspektrummal rendelkeznek (ide tartoznak a
és
tömegszám-intervallumba eső magok). Ez azt jelenti, hogy e magok esetében a
gömbszimmetrikus önkonzisztens tér közelítés nem megengedhető. Az önkonzisztens teret az ilyen magok
esetében, elvben, alakjukra vonatkozó előzetes szimmetriamegkötések nélkül kell keresni, a mag alakját is
önkonzisztens módon kell meghatározni. A tapasztalat szerint az ebbe a kategóriába tartozó magok esetén
helyes modellnek, bizonyul a szimmetria-tengellyel és rá merőleges szimmetriasíkkal rendelkező (azaz forgási
ellipszoid alakú) önkonzisztens tér használata. A deformált magok elméletét legrészletesebben A. BohrésB. R.
Mottelsondolgozta ki (1952-53).
Hangsúlyozzuk, hogy itt a magok két, minőségileg különböző csoportjával van dolgunk. Ez például abban is
megnyilvánul, hogy egy adott mag vagy gömb alakú, vagy deformált, de a két kategória között nincs folytonos
átmenet.
A deformáció megjelenését a be nem töltött héjak léte teszi lehetővé; úgy tűnik, hogy fontos szerepet játszik a
nukleonok közötti párkölcsönhatás is. A lezárt héjú magok a gömbalakot részesítik előnyben. Ebben az
értelemben jellegzetes a kétszer mágikus
mag; nukleonkonfigurációjának élesen megmutatkozó zártsága
miatt ez a mag (a hozzá közel eső magokkal együtt) gömbszimmetrikus, ami a deformált nehéz magok sorának
megszakadását eredményezi.
A deformált magok nívóinak energiája két részből tevődik össze: a „rögzített” mag nívóinak energiájából és a
mag egészének forgásából származó energiából. A rotációs szerkezet energiaszintjeinek különbsége kicsi a
„rögzített” mag nívói közötti távolsághoz képest.
Egy deformált mag energiaszintjeinek osztályozása sok hasonlóságot mutat a (két azonos atomból álló)
kétatomos molekula nívóinak osztályozásával, mert a részecskék (elektronok vagy nukleonok) mozgását leíró
tér szimmetriája a két esetben azonos. Ennek megfelelően a XI. fejezetben kapott eredmények egész sorát most
közvetlenül aikalmazhatjuk.20
Foglalkozzunk először a „rögzített” mag állapotainak osztályozásával. Hengerszimmetrikus térben csak az
impulzusmomentumnak a szimmetriatengelyre vett vetülete marad meg. Ezért a mag egyes állapotait
mindenekelőtt teljes impulzusmomentumának
vetületével jellemezzük, mely feles és egész értékeket vehet
fel.21 Attól függően, hogy a hullámfüggvény hogyan viselkedik (a mag középpontjára vonatkozó) összes
nukleonkoordináta előjelének megváltoztatása során, a nívók párosak ( ) vagy páratlanok ( ) lehetnek.
Ezenkívül
esetén megkülönböztethetők pozitív és negatív állapotok, aszerint, hogy a hullámfüggvény
hogyan viselkedik mag tengelyén átmenő szimmetriasíkra vonatkozó tükrözéssel szemben (l. 78. §).

Hangsúlyozzuk, hogy a kétatomos molekulák és nem a szimmetrikus pörgettyű szintjeinek osztályozásával való analógiáról van szó.
Hengerszimmetrikus térben mozgó részecskerendszer esetén a tér tengelye körüli forgás fogalma éppen úgy értelmetlen, mint
gömbszimmetrikus térben a rendszer tetszőleges tengely körüli forgásnak fogalma.
21
Definíciószerűen
(mint ahogyan a kvantumszám pozitív a kétatomos molekulák elméletében). Emlékeztetünk rá, hogy negatív
érték kétatomos molekula esetén csak azzal kapcsolatban léphetett volna fel, hogy -t a
összeggel definiáltuk, és (a pályaimpulzusmomentum és a spin relatív beállásától függően) egyaránt felvehet pozitív és negatív értékeket.
20
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Páros-páros deformált magok alapállapota
(a szám értékét jelöli), mely nulla impulzusmomentumnak és
maximális szimmetriájú hullámfüggvénynek felel meg; ez az eredmény annak következménye, hogy mind a
neutronok, mind pedig a protonok párokba rendeződnek. Ha viszont a mag páratlan számú protont vagy neutront
tartalmaz, akkor vizsgálhatjuk a páratlan nukleon állapotát a páros-páros „magtörzs” önkonzisztens terében.
Ilyenkor
esetén,

értékét e nukleon
impulzusmomentum-vetülete határozza meg. Hasonlóan páratlan-páratlan mag
értéke a páratlan proton és neutron impulzusmomentumának vetületéből tevődik össze (
).

Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem beszélhetünk a nukleonok pálya-impulzusmomentum
vetületének és spinvetületének meghatározott értékéről. Annak ellenére, hogy a spin–pálya kölcsönhatás kicsi a
magtörzs önkonzisztens terével való kölcsönhatáshoz képest, általában nem kicsi a nukleon e térben lehetséges
energiaszintjeinek különbségei mellett, és éppen ez utóbbi feltétel teljesülése lenne szükséges a
perturbációszámítás alkalmazhatóságához, ami lehetővé tenné a nukleon pálya-impulzusmomentumának és
spinjének jó közelítésben való szétválasztását.22
Most áttérünk a deformált magok rotációs szerkezetének tanulmányozására. E szerkezet energiaszintjeinek
távolságai kicsik a nukleonoknak a magban való spin–pálya kölcsönhatásához képest; ez a helyzet a kétatomos
molekuláknál vizsgált a esetnek felel meg (83. §). A forgó mag teljes impulzusmomentuma természetesen
megmarad. Adott mellett csak -nál nagyobb értékeket vehet fel:

16.26. egyenlet - (119,1)

[l. ((83,2))].

értékére további korlátozások állnak fenn

esetén: a

és

állapotokban

értékei csak

párosak, a
állapotokban pedig csak páratlanok lehetnek (l. 86. §). Például páros-páros magok (
alapállapotára épülő forgási állapotok esetén a
értékeket veszi fel.

)

A mag forgási energiáját az

16.27. egyenlet - (119,2)

képlet határozza meg, ahol
a mag tehetetlenségi nyomatéka (szimmetriatengelyére merőleges tengelyre
vonatkozóan); ez a képlet megfelel a kétatomos molekulák elméletében levezetett hasonlóösszefüggésnek
[((83,6))-ban a -től függő tag]. A legalacsonyabb nívónak legkisebb értéke, azaz
felel meg.
((119,2)) értelmében a forgási sáv szintjei meghatározott intervallumszabálynak tesznek eleget, mely (adott,
mellett) a nívó egyéb jellemzőitől független. Így egy páros-páros mag alapállapotánál a megfelelő forgási sáv
komponenseinek (
) a legmélyebben fekvő,
nívótól mért energiái úgy aránylanak
egymáshoz, mint
,
A ((119,2)) képlet elégtelen az
állapot esetében, mely páratlan nukleonszámú magok esetében
valósulhat meg. Ebben az esetben az energiához egy, a ((119,2))-vel összemérhető járulék adódik, mely a
páratlan nukleonnak a forgó mag centrifugális terével való kölcsönhatásából származik. Ennek -függését a
következőképpen határozhatjuk meg.
Mint a mechanikából ismeretes (l. I. 39. §), forgó koordináta-rendszerben a részecske energiájához adódó tag
egyenlő a forgó mozgás szögsebességének és a részecske impulzusmomentumának szorzatával. A mag
Hamilton-operátorában az ennek megfelelő tag
alakban írható, ahol
valamilyen állandó,
a
„magtörzs” (az utolsó nukleon elvételével adódó mag) impulzusmomentuma,
a pedig a nukleon
impulzusmomentuma. Ez utóbbi tisztán formálisan értendő (a valóságban a mag hengerszimmetrikus terében

Gömbszimmetrikus magok esetén mégis lehetséges
következtében.
22

meghatározása az impulzusmomentum és a paritás együttes megmaradása
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mozgó nukleon impulzusmomentuma nem létezik), mint az
spin operátorához hasonló operátor, mely a
impulzusmomentum-vetületű állapotok között létesít átmenetet, az
értéknek megfelelően.23
Minthogy
a fenti operátor sajátértéke

A kényelem kedvéért a
-től független
alakban írható.
Még egyszerűbb a fenti kifejezés
törzs (mely egy páros-páros mag)
esetben:

állandót hozzáadva, ez a mennyiség

-re a

alakja, amit annak figyelembevételével írhatunk, hogy a
impulzusmomentuma páros szám. Végeredményünk tehát az

16.28. egyenlet - (119,3)

(A.Bohr, B. Mottelson, 1953). Megjegyezzük, hogy amennyiben a
állandó pozitív és elegendően nagy, akkor
előfordulhat, hogy a
szint a
-nél lejjebb fekszik, azaz megsérülhet a forgási nívók megszokott
rendje, amelyben a legalacsonyabb állapotnak a legkisebb felel meg.
A deformált mag tehetetlenségi nyomatéka nem számítható ki egy adott alakú merev test tehetetlenségi
nyomatékaként. Egy ilyen számítás csak abban az esetben lenne lehetséges, ha a mag önkonzisztens terében
mozgó részecskékről feltételezhetnénk, hogy közvetlenül nem állnak kölcsönhatásban egymással. A valóságban
a párkölcsönhatás jelensége azt eredményezi, hogy a tehetetlenségi nyomaték a merev testre számított értéknél
(néhányszor) kisebb. A deformált magok
mágneses momentuma a „rögzített” mag mágneses momentumából
és a mag forgásával kapcsolatos mágneses momentumból tevődik össze. Az első (a mag nukleonjainak
mozgására való átlagolás után) a mag tengelyének irányába mutat; ezt a mágneses momentumot
a mag
tengelyének irányát kitűző egységvektort pedig -nel jelölve, a fenti vektormennyiséget
alakba írjuk. A
forgással kapcsolatos mágneses momentumra pedig (ugyanazon átlagolás után) azt kapjuk, hogy a mag teljes
impulzusmomentuma és a „rögzített” magban mozgó nukleonok eredő impulzusmomentuma a
különbségének irányába mutat.24 Így tehát

16.29. egyenlet - (119,4)

Itt
a mag forgásához tartozó giromágneses arány. Minthogy a forgás során a mágneses momentumhoz csak a
protonok adnak járulékot

16.30. egyenlet - (119,5)

ahol
és
a mag tehetetlenségi nyomatékának a neutronoktól és a protonoktól származó része (csak
protonokból álló rendszer giromágneses aránya egyszerűen
lenne). A ((119,5)) arány általában nem
egyezik meg a protonok számának és a tömegszámnak
hányadosával.
A mag forgására való átlagolás utána mágneses momentuma a megmaradó

vektor irányába mutat:

Az
eset különleges volta abban áll, hogy a csak előjelben különböző impulzusmomentum-vetülettel jellemzett és ezért azonos
energiájú állapotok között van a perturbáló operátornak el nem tűnő mátrixeleme. Ez már a perturbációszámítás első közelítésében
energiaeltolódáshcz vezet. A vizsgált jelenség a kétatomos molekula
szintjeinek kettőződésével analóg (68). §.
24
Ez az írásmód csak a
esetben alkalmazható (l. a 2. feladatot).
23
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Mint hasonló esetben korábban is tettük, megszorozzuk ezt az egyenlőséget
A mag alapállapotában
, így eredményünk:

-vel, és áttérünk a sajátértékekre.

16.31. egyenlet - (119,6)

4.1. Feladatok
1. Fejezzük ki a forgó mag
kvadrupólusmomentumát a maghoz rögzített koordináta-rendszerben adott
kvadrupólusmomentum segítségével (A. Bohr, 1951).
Megoldás. A forgó mag kvadrupólus-momentum-tenzorának operátora

segítségével így fejezhető ki:

ez a mag tengelyének irányába mutató egységvektor komponenseiből összeállított nulla nyomú szimmetrikus
tenzor, és
. A mag forgásállapota szerinti átlagolást a 29. § feladatának megoldásához hasonlóan
végezzük (azzal az egy különbséggel, hogy

A mag alapállapotában

növekedtével a
2. Határozzuk meg egy

, és nem nulla), és ((75,2)) alakú eredményt kapunk:

, így:

arány 1-hez tart, de elég lassan.
alapállapotú mag mágneses momentumát.

Megoldás. Ebben az esetben a mágneses momentum operátora a szövegben bevezetett él operátor segítségével a
következő alakban írható:

A további számítás a szövegben végzetthez hasonló. Ha a mag alapállapotának a
érték felel meg (a
szám ekkor nullával egyenlő), akkor
adódik. Hogyha azonban az alapállapotban
(

), akkor

.

3. Határozzuk meg háromtengelyű ellipszoid szimmetriájával rendelkező páros-páros atommag alapállapotára a
forgási nívószerkezet néhány első szintjét.
Megoldás. Páros-páros mag alapállapotának a „rögzített” mag legszimmetrikusabb hullámfüggvénye felel meg,
azaz olyan függvény, amelynek szimmetriája a
csoport
ábrázolásával kapcsolatos. Ennek megfelelően
adott mellett páros esetén
, páratlan esetén
különböző nívó van.
esetén ezek
a 103. §-t követő feladatok ((103.4.7)) képletével,
mellett pedig ((103.5.8)) képletével határozhatók meg.

5. 120. §. Az izotópeltolódás
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Az atommag különböző tulajdonságai (véges tömeg és méretek, magspin), melyek egy Coulomb-tér pontszerű
rögzített forrásától megkülönböztetik, meghatározott módon hatnak az atom elektronjainak energiaszintjeire.
Az egyik ilyen hatás a nívók úgynevezett izotópeltolódása, az energiaszintek megváltozása az elem egyik
izotópjáról a másikra való átmenet során. Gyakorlatilag természetesen nem egyetlen nívó energiájának
megváltozása érdekes, hanem két energiaszint spektrumvonal formájában megfigyelt különbségének
megváltozása. Ezért nem az atom egészének elektronfelhőjével kapcsolatos energiát kell vizsgálnunk, hanem
csak azt a részt, amely az adott spektrális átmenetben részt vevő elektronra vonatkozik.
Könnyű atomokban az izotópeltolódás fellépte elsősorban a mag véges tömegével kapcsolatos. A mag
mozgásának figyelembevétele az atom Hamilton-operátorában egy

tag megjelenéséhez vezet, ahol
a mag tömege,
pedig az elektronok impulzusa.25 Ezért az ezen effektussal
kapcsolatos izotópeltolódást úgy kapjuk, hogy kiszámítjuk az

16.32. egyenlet - (120,1)

átlagértéket az atom adott állapotának hullámfüggvényével (

és

az izotópok atommagjának tömege).

Nehéz atomok izotópeltolódásához a legfontosabb járulék a mag véges kiterjedése miatt lép fel. Ez az effektus
gyakorlatilag csak a legbelső elektronok energianívói esetében mutatkozik, minthogy az
-állapotú
hullámfüggvény (az
állapotok hullámfüggvényeivel ellentétben)
esetén nem tűnik el, ezért az
elektronnak a magtérfogatban való tartózkodási valószínűsége viszonylag nagy. Számítsuk ki az ebben az
esetben fellépő izotóp eltolódást.26
Legyen
az atommag terének igazi elektrosztatikus potenciálja, amely eltér a
pontszerű töltés által
keltett
Coulomb-potenciáltól. Ekkor az elektron energiájának változása a tiszta
Coulomb-térben
felvett értékhez képest az alábbi integrállal határozható meg:

16.33. egyenlet - (120,2)

ahol
az elektron hullámfüggvénye ( -állapotban ez a függvény gömbszimmetrikus és valós). Bár az
integrálás itt formálisan az egész térre kiterjesztendő, gyakorlatilag az integrál jele alatt álló
különbség
csak a mag belsejében különbözik nullától. Másrészről viszont az -állapot hullámfüggvénye
esetén egy
állandóhoz tart (l. 32. §), sőt gyakorlatilag ezt az értéket már a magon kívül eléri. Ennek megfelelően
kihozható az integrál jele alól,
helyébe a ponttöltés Coulomb-terében meghatározott hullámfüggvény
-beli értékét helyettesítve.
Az integrál további átalakítása céljából felhasználjuk a
alábbi alakba:

25

azonosságot, és a ((120,2)) integrált átírjuk az

Az atom tömegközépponti rendszerében az elektronok és a mag impulzusainak összege

. Ennek megfelelően teljes

kinetikus energiájuk
26
Az alább elvégzendő számítás nem veszi figyelembe az elektronnak a mag közelében való relativisztikus mozgását, ezért, mint könnyen
meg lehet mutatni, csak a

feltétel teljesítésekor érvényes.
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(a térfogati integrál átírása során figyelembe vettük, hogy a fellépő végtelen távoli felületre vonatkozó integrál
azonosan eltűnik). Viszont
egyenletnek megfelelően
kapjuk, hogy

, ahol

és
minden
-re. Az elektrosztatikus Poissonaz atommag elektrosztatikus töltéssűrűsége. Végeredményül azt

16.34. egyenlet - (120,3)

ahol

a magsugár négyzetének átlaga protonra (homogén protoneloszlás esetén
lenne, ahol
geometriai sugara). A nívók izotópeltolódását a két izotópra felírt ((120,3)) kifejezés különbsége adja.
A 71. §-ban megbecsültük a
függ, mint

a mag

értéket, és megállapítottuk, hogy az a (nagynak feltételezett) rendszámtól úgy

. Ennek megfelelően a ((120,3)) felhasadás

-tel arányos.

6. 121. §. Az atomi energiaszintek hiperfinom
szerkezete
Az atommag sajátos tulajdonságaival összefüggő másik jelenség az atomi nívók felhasadása az elektronok és a
mag spinjének kölcsönhatása következtében, az energiaszintek ún. hiperfinom szerkezeténekmegjelenése. Az
említett kölcsönhatás gyengesége miatt e szerkezet szintjeinek távolsága nagyon kicsi, még a finomszerkezet
szinttávolságai mellett is. Ezért a hiperfinom szerkezetet a finomszerkezet minden komponensére külön kell
vizsgálni.
Ebben a szakaszban (az atomspektroszkópiában szokásos módon) a magspint -vel fogjuk jelölni, a betűt
fenntartjuk az elektronfelhő teljes impulzusmomentumának jelölésére. Az atom teljes impulzusmomentuma (a
magéval együtt)
. A hiperfinom szerkezet valamennyi komponensét e mennyiség meghatározott
értéke jellemzi. Az impulzusmomentumok általános összeadási szabálya szerint az kvantumszám az

16.35. egyenlet - (121,1)

értékek valamelyikét veszi fel, úgyhogy minden adott
, és
-re, ha
.

-vel rendelkező nívó

komponensre hasad, ha

Minthogy az elektronok átlagos távolsága nagy az
magsugárhoz képest, a hiperfinom felhasadásban az
elektronoknak a mag legalacsonyabb rendű multipólusmomentumaival való kölcsönhatása a leglényegesebb.
Ezek a mágneses dipólus- és az elektromos kvadrupólusmomentum (az átlagos dipólusmomentum nulla – l.
75. §). A mag mágneses momentumának nagyságrendje
az atommagban. Az elektron mágneses momentumával (

, ahol
a nukleonok sebessége
) való kölcsönhatás energiája

16.36. egyenlet - (121,2)

nagyságrendű mennyiség.
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nagyságrendű; az általa keltett térnek az elektron töltésével való

A mag kvadrupólusmomentuma
kölcsönhatási energiája

16.37. egyenlet - (121,3)

nagyságrendű mennyiség. ((121,2))-t és ((121,3))-t összehasonlítva látjuk, hogy a mágneses kölcsönhatás (ezért
az általa létrehozott nívófelhasadás is)
bár a

arány viszonylag kicsi, a

-ször nagyobb a kvadrupólus-kölcsönhatásnál;
arány nagy.

Az elektronok és a mag mágneses kölcsönhatásának operátora az alábbi alakú:

16.38. egyenlet - (121,4)

[ez az elektronok ((72,4)) spin–pálya kölcsönhatásához hasonló]. Az általa létrehozott nívófelhasadás
függését tehát az

-

16.39. egyenlet - (121,5)

képlet adja meg [vö. ((72,5))].
Az elektronok és a mag kvadrupólus-operátora a mag kvadrupólusmomentum-tenzorának
operátorából és
az elektronok impulzusmomentum-vektorának komponenseiből építhető fel oly módon, hogy az ezekkel az
operátorokkal felírható

skalárral arányos legyen; részletesen kiírva:

16.40. egyenlet - (121,6)

itt figyelembe vettük, hogy
a mag spinjével a ((75,2)) alakban fejezhető ki. A ((121,6)) operátor
sajátértékét kiszámítva (ezt a 84. § 1. feladatában elvégzett számoláshoz teljesen hasonlóan végezzük), azt
kapjuk, hogy a kvadrupólus-kölcsönhatásból származó hiperfinom nívófelhasadásnak az
kvantumszámtól
való függése a

16.41. egyenlet - (121,7)

kifejezéssel adható meg.
A mágneses hiperfinom felhasadás hatása különösen
valószínűséggel tartózkodik a mag közelében.

-állapotú külső elektron esetében nagy, mert ez nagy

Számítsuk ki a hiperfinom felhasadást egyetlen külső -elektronnal rendelkező atomra (E. Fermi, 1930). Ennek
az elektronnak
hullámfüggvénye a mag és a többi elektron önkonzisztens terében gömbszimmetrikus. 27 Az
elektron és a mag kölcsönhatásának operátorát úgy írjuk fel, mint a mag

27

Az alábbi számítás során feltesszük, hogy

(l. a fn120.26. számú lábjegyzetet).
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energiaoperátorát az elektron által (a koordináta-rendszer középpontjában) létesített mágneses térben. Az
elektrodinamikából ismert képlet alapján ez a tér:

16.42. egyenlet - (121,8)

ahol a mozgó elektronspin által keltett áramsűrűség,
helyvektor.28((115,4)) szerint

(

a Bohr-magneton).

a középpontból a

térfogatelembe mutató

-t írva és elvégezve az integrálást, azt kapjuk, hogy

Ezzel a kölcsönhatási operátor végleges alakja:

16.43. egyenlet - (121,9)

Ha az atom teljes impulzusmomentuma
, akkor a hiperfinom felhasadás egy
dublett megjelenésére vezet; a ((121,5))-nek és ( (121,9))-nek megfelelően a dublett két vonalának távolságára
az

16.44. egyenlet - (121,10)

képletet kapjuk. Minthogy a
arányos.

érték

-vel arányos (l. 71. §), a felhasadás mértéke a rendszámmal

6.1. Feladatok
1. Határozzuk meg (a mágneses kölcsönhatással kapcsolatos) hiperfinom felhasadást egy olyan atom esetén,
mely a zárt héjon kívül egyetlen pálya-impulzusmomentumú elektront tartalmaz (E. Fermi, 1930).
Megoldás. A mag

(

mágneses momentuma által keltett mágneses tér vektorpotenciálja és térerőssége

). E kifejezések segítségével a kölcsönhatási operátort az alábbi alakban írjuk:

Lásd a II. kötet ((43,7)) képletét. Meg kell jegyezni, hogy ebben a képletben az
megfigyelési pontba mutat.
28
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Adott -vel rendelkező állapotra való átlagolás után a szögletes zárójelben álló kifejezés
írhatjuk, hogy

Az

irányú lesz. Így

átlagértéket a 29. § feladatában kiszámítottuk. Ezt felhasználva és áttérve a sajátértékekre

adódik, amiből egyszerű számolás után az alábbi eredményt kapjuk:

ahol

. Az

mennyiség átlagértékét az elektron radiális hullámfüggvényével számítjuk.

2. Határozzuk meg egy atomi nívó hiperfinom komponenseinek Zeeman-felhasadását (A.Goudsmit, R. F.
Bacher, 1930).
Megoldás. A ((113,4)) képletben (a teret olyan gyengének tételezzük fel, hogy a felhasadás kicsi még a
hiperfinom szerkezet vonalainak távolságához is) most nemcsak az elektronállapotokra kell átlágolni, hanem a
magspin irányaira is. Az első átlagolás eredménye
a ((113,7))-ből vett
-vel. A második
átlagolásból a ((113,5))-höz hasonlóan:

Végeredményünk tehát

ahol

7. 122. §. A molekulák energiaszintjeinek hiperfinom
szerkezete
Egy molekula energiaszintjeinek hiperfinom szerkezete az atomi nívók hiperfinom szerkezetével azonos
természetű.
A molekulák túlnyomó többségének teljes elektronspinje nulla. A nívók hiperfinom felhasadásának forrása
leggyakrabban a magok kvadrupólusmomentumának az elektronokkal való kölcsönhatása; a kölcsönhatásban
természetesen csak azok a magok vesznek részt, amelyeknek az spinje 0-tól és
-től különböző, egyébként
a kvadrupólusmomentumuk nulla.
Minthogy a magok mozgása a molekulában viszonylag lassú, a kvadrupóluskölcsönhatás operátorának a
molekula állapotaira való átlagolása két lépésben végezhető el: először az elektronállapotokra átlagolunk
rögzített magok feltételezésével, majd átlagolunk a molekula forgására.
Tekintsünk először egy kétatomos molekulát. Az átlagolás első lépésének eredményeként az egyes magoknak az
elektronokkal való kölcsönhatását olyan operátorral fejezzük ki, amely a mag kvadrupolusmomentumtenzorának operátorából és a molekula tengelyének irányába mutató
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skalárral arányos (

az egyetlen mennyiség, mely a molekulának a magspinhez viszonyított irányát

meghatározza). Figyelembe véve, hogy

, ezt az operátort a

16.45. egyenlet - (122,1)

alakba írhatjuk; a mag spinjének a molekula tengelyre vett adott

vetülete mellett ez a mennyiség

-gyel egyenlő.
A ((122,1)) operátornak a molekula forgására való átlagolása után az eredmény a megmaradó
impulzusmomentum operátorával fejezhető ki. Az
szorzat átlagolását a 29. § feladatában kapott képlet
szerint végezzük, ( helyett -t írva) és a következőt kapjuk:

16.46. egyenlet - (122,2)

Ennek az operátornak a sajátértékét ugyanúgy határozhatjuk meg, mint a ((121,6)) operátor esetében is tettük.
Többatomos molekula esetén ((122,1)) helyett általában egy

16.47. egyenlet - (122,3)

operátort kapunk, ahol
egy nulla nyomú tenzor, mely a molekula elektronállapotára jellemző. A molekula
forgására valóátlagolás után
a teljes impulzusmomentummal fejezhető ki az alábbiak szerint:

16.48. egyenlet - (122,4)

A

együttható elvben kifejezhető a molekula

főtengelyrendszerében megadott

segítségével;

minthogy ezek a tengelyek mereven kötődnek a molekulához, a
komponenseket a molekula jellemzőire
való átlagolás nem érinti. Tekintsük a
skalárt. A ((122,4)) segítségével elvégzett számítás eredménye

16.49. egyenlet - (122,5)

(a számítás hasonlóan végezhető, mint a 29. § feladatában). Másrészt a tenzorszorzást a
rendszerben elvégezve

16.50. egyenlet - (122,6)
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Itt figyelembe vettük, hogy a
szorzatok átlagértéke nulla.29 A
négyzetek átlagértéke elvben a
pörgettyű megfelelő forgásiállapotainak hullámfüggvényei segítségével számítható ki. Speciálisan,
szimmetrikus pörgettyű esetén egyszerűen azt kapjuk, hogy

Ha a magok spinje
, nincs kvadrupólus-kölcsönhatás. A hiperfinom felhasadás legfontosabb forrása ekkor a
magok mágneses momentumának egymással való közvetlen mágneses kölcsönhatása. A
és
mágneses momentumok kölcsönhatásának operátorát az alábbi képlet adja meg:

A felhasadás energiájának meghatározásához ezt a fent leírt átlagolási eljárásnak kell alávetni.
Ha a molekulában nehéz atomok is vannak, a hiperfinom felhasadáshoz a magmomentumok direkt
kölcsönhatásával összemérhető járulékot ad a magmomentumok indirekt, az elektronhéj közvetítésével
végbemenő kölcsönhatása is. Formai szempontból ez a kölcsönhatás a perturbációszámítás második
közelítésének megfelelő effektust ad a magspin elektronokkal való kölcsönhatásához képest. A 121. §-ban
kapott eredmények segítségével könnyen adódik, hogy ennek az effektusnak a nagysága a magmomentumok
direkt kölcsönhatásához viszonyítva

nagyságrendű; nagy

esetén ez összemérhető eggyel.

Végül a molekulaszintek hiperfinom felhasadásához meghatározott járulékot ad a magmomentumnak a
molekula forgásával való kölcsönhatása. A forgó molekula mint mozgó töltésrendszer meghatározott mágneses
teret kelt; ez a tér kiszámítható az elektrodinamikából ismert képletek szerint az adott
áramsűrűségből kiindulva ( az elektronok és a mag együttes töltéssűrűsége az álló molekulában,
a forgás
szögsebessége). A nívók felhasadásának nagyságát úgy számíthatjuk ki, mint a mag mágneses momentumának
energiáját ebben a térben; a számítás során a molekula szögsebességének komponenseit az impulzusmomentumkomponensekkel kell kifejezni (vö. 103. §).

Valóban, abban az ábrázolásban, amelyben
egyik komponense (mondjuk
) diagonális, a
szorzatoknak csak a
kvantumszám 1-gyel való változásának megfelelő mátrixelemei vannak; az aszimmetrikus pörgettyű stacionárius állapotainak
hullámfüggvényei viszont páros számban különböző értékekkel jellemzett
függvényeket tartalmaznak (l. 103. §).
29
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17. fejezet - XVII. FEJEZET
RUGALMAS ÜTKÖZÉSEK
1. 123. §. Általános szóráselmélet
A klasszikus mechanikában két részecske ütközését teljesen meghatározza sebességük és ütközési paraméterük
(vagyis az a távolság, amelyre egymás mellett elhaladtak volna kölcsönhatásmentes esetben). A
kvantummechanikában maga a kérdésfeltevés változik, minthogy meghatározott sebességgel való mozgás esetén
a pálya és vele együtt az ütközési paraméter értelmét veszti. Az elmélet célja itt meghatározni annak a
valószínűségét, hogy az ütközés után a részecske eredeti irányától adott szöggel térjen el (mint mondani szokás,
szóródjon). Ebben a fejezetben az úgynevezett rugalmas szórásrólbeszélünk, amelynek során a részecskék
átalakulása vagy (amennyiben összetett részecskékről van szó) belső állapotuk megváltozása nem következik
be.
A rugalmas szórással kapcsolatos feladat, mint minden kéttest-probléma, visszavezethető egy redukált tömegű
részecskének valamilyen rögzített erőcentrum
terében való szórására.1 Ezt olyan koordináta-rendszerre
való áttéréssel érhetjük el, amelyben a két részecske közös tömegközéppontja nyugszik. A szórás szögét ebben a
koordináta-rendszerben -val jelöljük. Ezt egyszerű képletek kapcsolják össze az egyes részek „laboratóriumi”
koordináta-rendszerben mért ,
és
szórási szögével, amelyben az ütközés előtt az egyik részecske (a
második) nyugszik:

17.1. egyenlet - (123,1)

ahol

a részecskék tömege (l. I. 17. §). Ha a részecskék tömege egyenlő (

), akkor egyszerűen

17.2. egyenlet - (123,2)

így

, azaz a részecskék szórás utáni pályája derékszöget zár be.

Ebben a fejezetben mindenütt (ahol ennek ellenkezőjét külön nem mondjuk) a tömegközéppontbahelyezett
koordináta-rendszerben dolgozunk,
az ütköző részecskék redukált tömegét jelenti.
A pozitív tengely irányába mozgó szabad részecske síkhullámmal írható le, amelyet
alakban írunk,
azaz olyan normálást választunk, hogy a hullám áramsűrűsége a részecske sebességével egyezzen meg. A
szórócentrumtól távol a szórt részecskéket szükségképpen
alakú kifutó gömbhullám írja le, ahol
a szórási szög (a szórás irányának a tengellyel bezárt szöge) valamilyen függvénye; ezt a függvényt
szórásamplitúdónaknevezzük. Egy
potenciállal felírt Schrödinger-egyenlet pontos megoldását adó
hullámfüggvény tehát nagy távolságban

17.3. egyenlet - (123,3)

aszimptotikus viselkedést mutat.

Elhanyagoljuk a részecskék spin–pálya kölcsönhatását (amennyiben egyáltalán van spinjük). A teret gömbszimmetrikusnak feltételezve,
eleve kizárjuk olyan folyamatok vizsgálatának lehetőségét, mint például elektronok szórása molekulákon.
1
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Annak valószínűsége, hogy a szórt részecske egységnyi idő alatt áthaladjon a
térszögelem)

felületen (

a

. Ennek a beeső hullám áramsűrűségéhez való aránya
2

17.4. egyenlet - (123,4)

Ez a mennyiség terület dimenziójúés a
-t írva, megkapjuk a és

térszögbe való szórás hatáskeresztmetszeténeknevezzük.
szögintervallumba való szórás hatáskeresztmetszetét:

17.5. egyenlet - (123,5)

Gömbszimmetrikus térben a Schrödinger-egyenlet megoldása nyilvánvalóan hengerszimmetrikus a beeső
részecskenyaláb irányába fektetett tengelyre vonatkozóan. Minden ilyen megoldás előállítható a folytonos
spektrum olyan hullámfüggvényéinek szuperpozíciójaként, mely az illető térben adott
energiájú,
különböző
impulzusmomentum-értékkel és nulla
irányú impulzusmomentum-vetülettel jellemzett
mozgásnak felel meg (ezek a függvények a tengely körüli elfordulást mérő azimut-szögtől függetlenek, azaz
hengerszimmetrikusak). A keresett hullámfüggvény tehát az alábbi alakú:

17.6. egyenlet - (123,6)

ahol az

ek állandók, az

függvények pedig a radiális hullámfüggvények, melyek kielégítik az

17.7. egyenlet - (123,7)

egyenletet. Az
együtthatókat úgy kell megválasztani, hogy a ( (123,6)) függvény aszimptotikus alakja nagy
távolságokon ((123,3)) legyen. Megmutatjuk, hogy ez az

17.8. egyenlet - (123,8)

választással érhető el, ahol , az
függvény fáziseltolódása. Ezzel rögtön megkapjuk a szórásamplitúdónak
a fáziseltolódásokkalvaló kifejezését is.
Az

függvény aszimptotikus alakját a ((33,20)) képlet adja meg:

Ezt a kifejezést ((123,8))-cal együtt ((126,6))-ba írva, a hullámfüggvény aszimptotikus alakjára

17.9. egyenlet - (123,9)

E megfontolások során hallgatólagosan feltételezzük (az elhajlási effektusok elkerülése végett), hogy a beeső részecskenyaláb széles, de
véges kiterjedése diafragmával van korlátozva, ami a tényleges kísérleti helyzet. Ezért a ((123,3)) kifejezés két tagja között nincs
2

interferencia; a

-et olyan helyen számítjuk, ahol nincs beeső hullám.
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adódik, ahol bevezettük az

17.10. egyenlet - (123,10)

jelölést.
Másrészről viszont ugyanilyen transzformációt végrehajtva a síkhullám ((34,2)) során, azt kapjuk, hogy

Látjuk, hogy a
különbségben az

különbségben az

szorzót tartalmazó valamennyi tag, ahogy lennie is kell, kiesik. A

előtt álló együttható, azaz a szórásamplitúdó:

17.11. egyenlet - (123,11)

Ez a képlet megadja a szórásamplitúdót a

fázisok függvényében (H.Faxen, Holtsmark, 1927).3

Kiintegrálva
-t a szögek szerint, megkapjuk a a teljes hatáskeresztmetszetet, mely megadja a részecske
(időegységre eső) szórási valószínűségének a beeső valószínűségi áramsűrűséghez való arányát. Behelyettesítve
az integrálba ((123,11))-et, azt kapjuk, hogy

Figyelembe véve még, hogy a különböző

indexű Legendre-polinomok ortogonálisak, és

a teljes hatáskeresztmetszetre az alábbi kifejezést kapjuk:

17.12. egyenlet - (123,12)

Az
összeg
egyes
tagjai
a
részecskék
adott
impulzusmomentumú
„parciálishatáskeresztmetszetét” jelentik. Megjegyezzük, hogy ennek maximálisértéke

szórásának

a

Elvi fontosságú a szóró potenciálnak az ismertnek feltételezett
fázisok alapján való meghatározása. Ezt a problémát I. M. Gelfand, B. M.
LevitánésV. A. Marcsenkooldotta meg. Eredményük szerint
meghatározásához elegendő ismerni
-t a hullámvektor
függvényében az egész
tartományban és a diszkrét (negatív)
energiaszinteknek megfelelő állapotok (amennyiben ilyenek
3

léteznek) hullámfüggvényeinek
aszimptotikus alakjában (
) szereplő együtthatókat. Ezen
adatok birtokában
meghatározása adott lineáris integrálegyenlet megoldására vezet. A problémakör módszeres ismertetését l. V. de
Alfaro, T. Regge Potenciálszórás c. könyvében („Mir”, 1966).
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17.13. egyenlet - (123,13)

Ezt a ((34,5)) képlettel összehasonlítva, azt látjuk, hogy az impulzusmomentummal szóródó részecskék száma
négyszer több lehet, mint a beeső áramban az ilyen impulzusmomentumú részecskék száma. Ez egy tisztán
kvantumos effektus, és a beeső és szórt hullám interferenciájával kapcsolatos.
Az alábbiakban kényelmes lesz az

parciális szórásamplitúdókhasználata, melyeket az

17.14. egyenlet - (123,14)

sorfejtés együtthatóiként definiálunk. ((123,11))-nek megfelelően ezeknek a

fázisokkal való kapcsolata:

17.15. egyenlet - (123,15)

a parciális hatáskeresztmetszetek pedig

17.16. egyenlet - (123,16)

2. 124. §. Általános összefüggések vizsgálata
A fent kapott összefüggések elvben minden, a végtelenben eltűnő
képletek vizsgálata a bennük szereplő
fázisok vizsgálatára redukálódik.

potenciál esetén alkalmazhatók. E

A
fázisok nagyságrendjét
nagy értékeire megbecsülve kihasználhatjuk, hogy ekkor a mozgás
kváziklasszikus (l. 49 §). Ennek megfelelően a hullámfüggvény fázisát az

integrál határozza meg, ahol
a gyökjel alatti kifejezés nullahelye (
mozgástartomány). Ebből kivonva a szabad mozgás hullámfüggvényének

fázisát, és áttérve az
nagy, ennek megfelelően

a klasszikusan megengedett

határértékre, definíciószerűen megkapjuk a
mennyiséget. Nagy
az egész integrációs tartományban kicsi, így közelítőleg

17.17. egyenlet - (124,1)

Az integrál nagyságrendje (ha egyáltalán konvergál):
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17.18. egyenlet - (124,2)

Az

mennyiség nagyságrendje

.

Ha
a végtelenben úgy tűnik el, mint
, és
, akkor a ((124,1)) integrál konvergál, és a
fázisok
végesek. Ellenkezőleg, ha
, az integrál divergál, és a
fázisok végtelenek. Ez tetszőleges -re
vonatkozik, minthogy a ((124,1)) integrál konvergenciája vagy divergenciája az
potenciál nagy esetén
mutatott viselkedésétől függ, nagy távolságoknál viszont [ahol
már gyenge] a sugárirányú mozgás már
tetszőleges mellett kváziklasszikus. Azt, hogy miként értelmezzük a ((123,11)), ((123,12)) képleteket végtelen
-ek esetén, később tárgyaljuk.
Vizsgáljuk először a teljes hatáskeresztmetszetet megadó ((123,12)) sor konvergenciáját. Nagy -ekre
,
mint ez ((124,1))-ből látható, annak figyelembevételével, hogy
az
-nél gyorsabban tűnik el. Ezért
élhetünk a

közelítéssel, tehát a ((123,12)) sor távoli tagjainak összege

nagyságrendű. A

sorok konvergenciájának ismert integrálkritériuma szerint a vizsgált sor konvergál, ha az
konvergál. Behelyettesítve ide ((124,2))-t és helyébe
-t írva, az

integrál adódik. Ha

a végtelenben

szerint csökken,

integrál

mellett a teljes hatáskeresztmetszet véges.

Ha viszont
úgy csökken, mint
, vagy még lassabban, a teljes hatáskeresztmetszet végtelen. Fizikailag
ez azzal függ össze, hogy az erőtérnek a távolsággal való lassú csökkenése esetén a kisszögű szórás
valószínűsége rendkívül naggyá válik. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a klasszikus mechanikában
minden olyan térben, amely csak
esetén tűnik el, tetszőlegesen nagy, de véges
ütközési paraméterű
részecske kicsi, de véges szögű irányváltozást szenved; ennek megfelelően a teljes szórási hatáskeresztmetszet
végtelen, bármilyen törvény szerint csökken is
.4 A kvantummechanikában ilyen gondolatmenet már csak
azért sem alkalmazható, mert valamilyen szögben való szóródásról csak akkor beszélhetünk, ha ez a szög nagy a
részecskék mozgásirányának határozatlanságához képest. Ha az ütközési paraméter
pontossággal ismert,
akkor a transzverzális impulzuskomponens bizonytalansága
, azaz a szög határozatlansága
.
A kisszögű szórás fontos szerepe miatt meg kell vizsgálnunk, nem divergál-e az
akkor is, ha

gyorsabban csökken

-nél. A ((123,11))-ben

amplitúdó

-nál még

-t helyettesítve, az összeg távoli

tagjaira
-lel arányos kifejezést kapunk. Az előbbi esetben alkalmazott gondolatmenetet követve, az
összeg végességének feltételéül az

integrál konvergenciája adódik, ami
-nál végtelen, ha az erőtér

esetén már nem teljesül. A szórásamplitúdó tehát
szerint vagy annál lassabban csökken.

Végül tekintsük azt az esetet, amikor maga a
fázis végtlen, ami
mellett következik be. A
fent kapott erdmények alapján eleve nyilvánvaló, hogy az erőtér ilyen lassú csökkenésénél a teljes
hatáskeresztmetszet és az
amplitúdó
-ban felvett értéke egyaránt végtelen. Hátra van még
meghatározása
-ra. Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy fennáll a

4

Ez a klasszikus mechanikai teljes hatáskeresztmetszetet meghatározó

integrál divergenciájában nyilvánul meg.

472
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVII. FEJEZET RUGALMAS
ÜTKÖZÉSEK

17.19. egyenlet - (124,3)

összefüggés.5 Más szóval, a
-tól különböző szögeknél ez az összeg nulla. Így a szórásamplitúdó((123,11))
kifejezésében
esetén minden tagban elhagyhatjuk a szögletes zárójelből az 1-et, úgyhogy

17.20. egyenlet - (124,4)

marad. Az egyenlőség jobb oldalát
-lal szorozva, az
abszolútérték-négyzettel definiált
hatáskeresztmetszetet egyáltalán nem, az
komplex függvény fázisát pedig csak egy lényegtelen állandó
erejéig változtatjuk. Másrészről viszont a
különbségben a ((124,1)) kifejezés
-et tartalmazó
divergáló integrálja kiesik, valamilyen véges mennyiség marad. A vizsgált esetben tehát a szórásamplitúdó
kiszámítására az

17.21. egyenlet - (124,5)

képletet alkalmazhatjuk.

3. 125. §. A szórásra vonatkozó unitaritási feltétel
A szórásamplitúdó tetszőleges (nem okvetlenül gömbszimmetrikus) erőtérben lejátszódó szórásfolyamatra
bizonyos igen általános fizikai törvényekből következő feltételeknek tesz eleget.
A hullámfüggvény aszimptotikus alakja tetszőleges erőtérben való rugalmas szúrás esetén

17.22. egyenlet - (125,1)

Ez a kifejezés abban különbözik a ((123,3))-tól, hogy a szórásamplitúdó a beesőés kifutó részecske pályájának
irányába mutató és
egységvektoroktól is függ, nemcsak az általuk bezárt szögtől.
A ((125,1)) alakú függvények különböző beesési irányokkal felírt tetszőleges lineáris kombinációja is egy
lehetséges szórási folyamatnak felel meg. ((125,1)) függvényt tetszőleges
együtthatókkal megszorozva és
valamennyi irányára összegezve (a térszögelem
), ezt a lineáris kombinációt az

17.23. egyenlet - (125,2)

alakban írjuk fel. Minthogy az távolság tetszőlegesen nagynak választható, az első integrálban szereplő
szorzó az változó vektor gyorsan oszcilláló függvénye. Az integrál értékét ezért főként olyan értékek

5

Ez a képlet a

-függvény Legendre-polinomok szerinti sorfejtését adja. Érvényessége közvetlenül ellenőrizhető a

szorzott egyenlőség

szerinti integrálásával, a páros

függvény

integrálját
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közelébe eső tartományok határozzák meg, amelyeknél a kitevő szélsőértéket vesz fel (
). Valamennyi
ilyen tartományban az
szorzó kivihető az integráljel elé, így az integrál kiszámítható,és a

eredmény adódik.6 Ezt a kifejezést tömör operátoralakba írjuk, elhagyva a közös

szorzót:

17.24. egyenlet - (125,3)

ahol

17.25. egyenlet - (125,4)

pedig az

17.26. egyenlet - (125,5)

integráloperátor. Az
operátort szórásoperátornak (vagyszórásmátrixnak)
mátrixnaknevezzük; ezt először W. Heisenbergvezette be (1943).

vagy

egyszerűen

S-

((125,3)) első tagja a középpontba befutó, a második onnan kifutó hullámot jelent. A részecskék számának
megmaradását rugalmas szórásnál a bemenő és kifutó hullámok teljes részecskeáramának egyenlősége fejezi ki.
Más szóval, ennek a két hullámnak azonos normájúnak kell lennie. Ennek feltétele az
szórásoperátor
unitaritása (12. §), azaz teljesülnie kell az

17.27. egyenlet - (125,6)

egyenlőségnek, vagy ((125,4))-et behelyettesítve és a szorzást elvégezve, az

17.28. egyenlet - (125,7)

összefüggésnek. Végül a ((125,5)) definíció figyelembevételével a szórásra vonatkozóunitaritási feltételt az

17.29. egyenlet - (125,8)

alakba írhatjuk.
Az

esetben az egyenlőség jobb oldalán álló integrál nem más, mint a teljes szórási hatáskeresztmetszet:

Az integrál kiszámítása céljából deformáljuk a
( az és
irányok által bezárt szög) változó szerinti integrálási utat a
komplex
síkon oly módon, hogy az a felső félsík irányába „kihajoljon”, és a
végein rögzített maradjon. Ekkor e végektől
távolodva az
fügevény rohamosan csökken.
6
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Az egyenlőség bal oldalán álló különbség pedig ebben az esetben az
amplitúdó képzetes részére
redukálódik. Így tehát a teljes rugalmas hatáskeresztmetszet és a nulla szögű szórás szórásamplitúdójának
képzetes része között az

17.30. egyenlet - (125,9)

összefüggés áll fenn (ez a szórásra vonatkozóún. optikai tétel).
A szórásamplitúdó egy további általános tulajdonsága származtatható az időtükrözéssel szembeni szimmetria
követelményéből. A kvantummechanikában ez a szimmetria abban nyilvánul meg, hogy ha egy függvény
valamilyen lehetséges állapotot ír le, a komplex konjugált
függvény is egy lehetséges állapotnak felel meg
(l. 18 §). Ennek megfelelően a ((125,3)) hullámfüggvény komplex konjugáltja,

szintén egy lehetséges szórási folyamatot ír le. Vezessünk be egy új tetszőleges függvényt az
definícióval. Az

bevezetve a koordinátatükrözés
továbbá, hogy

operátor unitaritását figyelembe véve, irhatjuk, hogy

operátorát, mely megváltoztatja az

és

vektorok előjelét, írhatjuk

Az időtükrözött hullámfüggvényt tehát az

alakban kapjuk. Ennek lényegében meg kell egyeznie az eredeti ((125,3)) hullámfüggvénnyel. Az
összehasonlítás azt mutatja, hogy ehhez a

17.31. egyenlet - (125,10)

feltétel teljesülése szükséges, ekkor a két függvény csak az önkényesen megválasztható függvény jelölésében
különbözik.
A szórásamplitúdóra vonatkozó megfelelő összefüggéseket úgy kapjuk, hogy a ((125,10))
operátoregyenlőségről mátrixegyenletre térünk át. A transzponálás megcseréli a kezdeti és végállapotnak
megfelelő és
vektorokat, a tükrözés megváltoztatja előjelüket. Azt kapjuk tehát, hogy

17.32. egyenlet - (125,11)

vagy ami ugyanaz:

17.33. egyenlet - (125,12)
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Ez az összefüggés (az úgynevezett reciprocitási tétel) a következő természetes eredményt fejezi ki: ha két
folyamat egymás időtükrözöttje, szórási amplitúdójuk megegyezik. Az időtükrözés megcseréli a kezdeti és a
végállapotokat, és a részecskék mozgásirányát az ellenkezőjére változtatja.
Centrális térben való mozgás esetén a kapott általános összefüggések egyszerűsödnek. Ebben az esetben az
amplitúdó csak az
és
által bezárt szögtől függ. Ebből kifolyólag a ((125,12)) egyenlőség
azonossággá válik, a ((125,8)) unitaritási feltétel pedig az

17.34. egyenlet - (125,13)

alakot ölti, ahol
az és
vektoroknak valamilyen, a térben rögzített iránnyal bezárt szöge.
-t a
((123,14)) sor alakjában előállítva, felhasználva a gömbfüggvények ((c,10))összegzési tételét, ((125,13))-ból a
parciális amplitúdókra az alábbi összefüggést kapjuk:

17.35. egyenlet - (125,14)

Ezt a képletet közvetlenül a ((123,15)) kifejezésből is megkaphattuk volna, amely szerint 1
.A
((125,9)) optikai tételt is könnyen megkaphatjuk centrális térben való szórás esetén a ((123,11))és ((123,12))
képletekből.
alakba írva, látjuk, hogy az

A ((125,14))-et

amplitúdó

17.36. egyenlet - (125,15)

alakú, ahol

valós mennyiség, mely a

fázissal

17.37. egyenlet - (125,16)

kapcsolatban áll. A későbbiek folyamán gyakran használjuk az amplitúdó ilyen előállítását.
Vizsgáljuk meg – centrális térben való szórásra – a fent bevezetett szórásoperátor és a 123. §-ban tárgyalt
elméletben szereplő mennyiségek kapcsolatát.
Minthogy a pálya-impulzusmomentum centrális térben megmarad, az
szórásoperátor felcserélhető az
impulzusmomentum-operátorral. Más szóval, az
-mátrix diagonális -reprezentációban. Az
operátor
unitaritása miatt sajátértékeinek abszolút értéke 1, azaz a sajátértékek
alakúak, ahol a
mennyiségek
valósak. Könnyen belátható, hogy ezek a mennyiségek megegyeznek a hullámfüggvény fáziseltolódásaival,
úgyhogy az -mátrix sajátértékei megegyeznek a 123. §-ban bevezetett ((123,10)) alatti
mennyiségekkel;
az

operátor sajátértékei pedig megegyeznek a ((123,15)) parciális amplitúdókkal. Valóban,

ha az
függvényt
-nak választjuk [amikor is
], akkor a
((125,3)) hullámfüggvény meg kell, hogy egyezzen a Schrödinger-egyenlet ((123,9)) egyik tagja által adott
megoldásával; ez éppen azt jelenti, hogy
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tengely mentén beeső síkhullámok esetén a ((125,3))-ban szereplő
függvény
-függvény,
, ahol az vektor és a tengely által bezárt szög; a -függvényt az fn124.5. számú
lábjegyzet értelmében használjuk, az előtte álló együtthatót pediz úgy választottuk, hogy
-et a ((125,5))
definíció jobb oldalába írva, egyszerűen az
függvényt kapjuk (ahol most az
és a tengely közötti
szög). A -függvény ((124,3)) alakú előállításával
A

17.38. egyenlet - (125,17)

Alkalmlzva erre az

operátort, a szórásamplitúdót, amint várható is volt, a ((123,14)) alakban kapjuk.

Végül megjegyezzük még a következőt. Matematikai szempontból a ((125,8)) unitaritási feltétel azt jelenti,
hogy nem akármilyen előre megadott
függvény lehet valamilyen térben való szórás szórásamplitúdója.
Speciálisan, nem akármilyen
függvény lehet egy centrális téren való szóródás amplitúdója. A ((125,13))
egyenlőség értelmében ehhez az szükséges, hogy az
valós és képzetes része közötti meghatározott
összefüggés teljesüljön. Legyen
, ekkor minden megadott szög esetén a ((125,13)) összefüggés
-re egy integrálegyenletet ad, amelyből elvben meghatározhatjuk az ismeretlen
fázist. Más szóval, az
egész szögtartományban ismert hatáskeresztmetszetből (azaz
-ből), legalábbis elvben,
visszakövetkeztethetünk a szórásamplitúdóra. Ez a visszakövetkeztetés azonban nem teljesen egyértelmű, az
amplitúdót csak az

17.39. egyenlet - (125,18)

helyettesítés erejéig ismerjük, mely változatlanul hagyja a ((125,13)) egyenletet és természetesen az
hatáskeresztmetszetet is [a ((125,18)) transzformáció az összes fázis előjelének egyidejű megváltoztatását
jelenti a ((123,11))-ben]. Ez a határozatlanság megszűnik, ha nemcsak a szórásamplitúdó szögfüggését
vizsgáljuk, hanem energiafüggését is. Az alábbiakban (128. és 129. §) látni fogjuk, hogy a szórásamplitúdó
analitikus tulajdonságai az energia függvényében nem invariánsak a ((125,18)) transzformációval szemben.

4. 126. §. A Born-képlet
A szórási hatáskeresztmetszet általános alakban kiszámítható abban a rendkívül fontos esetben, amikor a szóró
erőtér perturbációnak tekinthető.7 A 45. §-ban megmutattuk, hogy ez akkor lehetséges, ha az alábbi feltételek
közül legalább az egyik teljesül:

17.40. egyenlet - (126,1)

vagy

17.41. egyenlet - (126,2)

A 123. §-ban kifejtett általános elméletnek ez a közelítése annak az esetnek felel meg, amikor valamennyi
fázis kicsi; ezenkívül az is
szükséges, hogy a fázisokat a Schrödinger-egyenletből számíthassuk ki, a potenciális energiát perturbációként kezelve (l. a 4. feladatot).
7
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ahol
az
tér hatótávolsága,
pedig a tér nagyságrendje abban a tartományban, amelyben hatása
számottevő. Az első feltétel teljesülése esetén a közelítés bármely jelenségnél alkalmazható. A második
feltételből viszont az látható, hogy mindenképpen alkalmazható elegendően gyors részecskék esetén.
A 45. §-ban mondottaknak megfelelően a hullámfüggvényt
alakban keressük, ahol
, ami egy
hullámvektorral jellemzett beeső részecskének felel meg. A ((45,3)) képletből

17.42. egyenlet - (126,3)

A szórócentrumot választjuk a koordináta-rendszer kezdőpontjául, a
függvény megfigyelési pontjának
helyvektorát
-lal, az irányába mutató egységvektort pedig
-vel jelöljük. Legyen a
térfogatelem
helyvektora , akkor
. A szórócentrumtól nagy távolságban
,úgyhogy

Ezt ((126,3))-ha helyettesítve,

-re a kövekező aszimptotikus kifejezést kapjuk:

a részecske szórás utáni hullámvektora). Ezt a ((123,3))-mal összehasonlítva, a szórásamplitudóra

(itt
az

17.43. egyenlet - (126,4)

kifejezést kapjuk, amelyben integráltranszformációt hajtottunk végre, bevezetve a

17.44. egyenlet - (126,5)

vektort, melynek abszolút értéke

17.45. egyenlet - (126,6)

ahol

a

és

vektorok által bezárt szög, azaz a szórási szög.

Végül négyzetre emelve a szórásampIitúdó abszolút értékét, a
az alábbi kifejezést kapjuk:

térszögbe való szórás hatáskeresztmetszetére

17.46. egyenlet - (126,7)

Látjuk, hogy a
impulzuscserével járó szórást az
tér megfelelő Fourier-komponense abszolút értékének
négyzete határozza meg. A ((126,7)) képletet előszörM. Born vezette le (1926), a szóráselmélet megfelelő
közelítését gyakran nevezik Born-közelítésnek.
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Megjegyezzük, hogy ebben a közelítésben fennáll az

17.47. egyenlet - (126,8)

összefüggés a direkt és (a szó szoros értelmében) fordított folyamatok amplitúdóira, azaz olyan folyamatokra,
amelyek egymástól csak a kezdeti és a végimpulzusok felcserélésében különböznek, az impulzusok előjele
azonban változatlan, nem úgy, mint az időtükrözésnél. Így a szórásban [a ((125,12)) reciprocitási tétel mellett]
további szimmetriatulajdonság jelenik meg. Ez a tulajdonság szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a
perturbációszámításban a szórási amplitúdó kicsi,és közvetlenül adódik a ((125,8)) unitaritási feltételből az ben négyzetes integráltag elhanyagolásával.8
A ((126,7)) képlet más módon is levezethető (mely azonban a szórásamplitúdó fázisát nem határozza meg).
Nevezetesen, kiindulhatunk a perturbációszámítás ((43,1)) általános képletéből, mely szerint a folytonos
spektrum állapotai közötti átmenet valószínűsége:

Az adott esetben ezt a képletet a beeső részecske megadott
szórt részecske

impulzussal jellemzett állapotából a

impulzusú állapotába való átmenetre kell alkalmazni. A végállapotok

térszögbe
intervalluma

gyanánt az impulzustér
térfogatelemét vesszük. Az
különbség helyébe
et, a
és impulzusú részecskék kinetikus energiájának különbségét téve:

-

17.48. egyenlet - (126,9)

A beesőés szórt részecske hullámfüggvényei szabadrészecskfüggvények, vagyis síkhullámok. Minthogy a
intervallumnak a
tér egy elemét választottuk, a végállapotbeli hullámfüggvényt
argumentumú
-függvényre kell normálni:

17.49. egyenlet - (126,10)

A kezdeti állapot hullámfüggvényét ugyanakkor egységnyi áramsűrűségre normáljuk:

17.50. egyenlet - (126,11)

Ekkor a ((126,9)) kifejezés terület dimenziójúés nem más, mint a szórás differenciális hatáskeresztmetszete.
A ((126,9))-ben szereplő -függvény azt jelenti, hogy
változik, ahogy rugalmas szórás esetében azt el is várjuk. A

, vagyis az impulzus abszolút értéke nem
-függvényt kiküszöbölhetjük, áttérve impulzus-

térbeli gömbi polárkoordinátákra [azaz
helyett
kiintegrálva. Az integrálás
abszolút értéknek az integrál alatti mennyiségben
áll. Ezzel

-t írva] és
szerint
-vel való helyettesítésében

Ebből nyilvánvaló, hogy ez a tulajdonság már a perturbációszámítás második közelítésében eltűnik. Erről közvetlenül meggyőződhetünk a
130. §-ban a ((130,13)) képlettel kapcsolatban.
8
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Behelyettesítve ide a ((126,10)) és ((126,11)) függvényeket, ismét a ((126,7)) képletet kapjuk vissza.
Ez a képlet a ((126,7)) alakban nemcsak gömbszimmetrikus, hanem a koordináták bármely kombinációjától
függő
erőtér esetén is alkalmazható. Az
esetben azonban további átalakításokat
végezhetünk. Az

integrálban
gömbi polárkoordinátákat vezetünk be, a polártengelyt a
vektor irányába vesszük (a
polárszöget a
szórási szögtől való megkülönböztetésül jelöljük). Ekkor a
és
szerinti integrálás
elvégezhető, eredményül azt kapjuk, hogy

Ezt a kifejezést a ((126,4))-be helyettesítve, a szórási amplitúdóra centrális térben a következő kifejezés adódik:

17.51. egyenlet - (126,12)

-nál (azaz
-nál) a fenti integrál divergál, ha
a végtelenben
el (a 124. §-ban kapott általános eredményeknek megfelelően).

szerint vagy lassabban tűnik

Felhívjuk a figyelmet a következő érdekes körülményre. A részecske
impulzusa és a
szórási szög
((126,12))-ben csak -n keresztül jelenik meg. Born-közelítésben tehát a szórási hatáskeresztmetszet -től és
-tól csak a
kombináció formájában függ.
Visszatérve az
tetszőleges terek általános esetéhez, megvizsgáljuk a kis
sebességeknek megfelelő határeseteket.
Kis sebességek esetében a ((126,4)) integrálban

és nagy

-et helyettesíthetünk, úgyhogy a szórásamplitúdó

17.52. egyenlet - (126,13)

ha pedig

, akkor

17.53. egyenlet - (126,14)

A szórás az irányok szerint izotrop, és a sebességektől független, összhangban a132. §általános eredményeivel.
Az ellenkező határesetben, nagy sebességeknél a szórás erősen anizotrop, egy szűk
nyílásszögű
kúpon belül előre irányul. Valóban, ezen a kúpon kívül a
mennyiség nagy, az
szorzó gyorsan oszcilláló
függvény, és a lassan változó
függvénnyel való szorzatának integrálja közel nulla.
A hatáskeresztmetszet csökkenése nagy értékek esetén nem univerzális, függ az erőtér konkrét alakjától. Ha
az
erőtérnek az
helyen vagy valamilyen más valós értéknél szingularitása van, akkor a ((126,12))
integrálban az e ponthoz közel eső tartománynak meghatározó szerepe van, és a hatáskeresztmetszet
valamilyen hatványával tart nullához. Ugyanez érvényes abban az esetben is, amikor az
függvény nem
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szinguláris, de nem páros; az integrálban ekkor az
ponthoz közeli tartomány szerepe a leglényegesebb.
Ha viszont
páros függvénye -nek, akkor az integrál formálisan kiterjeszthető negatív értékeire is, azaz
elvégezhető az változó egész valós tengelye mentén, majd (amennyiben -nak nincs szinguláris pontja a
valós tengely mentén) az integrációs utat eltoljuk a komplex tartományba, míg „beakad” a legközelebbi
komplex szingularitásba. Eredményül azt kapjuk, hogy nagy -ra az integrál exponenciális törvény szerint
cseng le. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ennek az exponenciálisan kis mennyiségnek a kiszámítására a
Born-közelítés általában nem alkalmazható (l. a 131.§-t is).
Bár a differenciális szórási hatáskeresztmetszet a
kúpon belül a sebességtől lényegében független, a
teljes szórási hatáskeresztmetszet (ha az integrál egyáltalán konvergál) a kúp nyílásszögének csökkenése miatt
nagy energián általában eltűnik. Nevezetesen, a teljes hatáskeresztmetszet a kúp által kivágott térszöggel tűnik
-tel arányos, vagyis fordítva arányos az energiával.

el, mely

A szóráselmélet sok fizikai alkalmazásában a szórást jellemző mennyiség gyanánt a

17.54. egyenlet - (126,15)

integrál szerepel, melyet transzport-hatáskeresztmetszetnek szokás nevezni. A fentiekhez
megfontolások mutatják, hogy nagy sebességeknél ez a mennyiség az energiával fordítottan arányos.

hasonló

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg Born-közelítésben a gömbszimmetrikus potenciálgödrön való szórás hatáskeresztmetszetét (
, ha
,
, ha
).
Megoldás. A ((126,12))-ben szereplő integrál kiszámításával a

eredményre jutunk. A szögekre integrálva (célszerű bevezetni a

változót és

helyett

-et írni), megkapjuk a teljes szórási hatáskeresztmetszetet:

A határesetekben az alábbi eredményeket kapjuk:

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot az

potenciál esetén.

Megoldás. A számításokat a ((126,7)) képlet alapján célszerű elvégezni, a
választva. Eredményünk:

és a teljes hatáskeresztmetszet
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E képletek alkalmazhatóságának feltételét a ((126,1)), ((126,2)) egyenlőtlenségek adják,
helyébe
Ezenkívül a
-ra vonatkozó képlet nem alkalmazható, ha az exponenciális kitevője nagy. 9

-t téve.

potenciáltér esetében.

3. Oldjuk meg az 1. feladatot az

Megoldás. A ((126,12)) integrál kiszámításával azt kapjuk, hogy

és a teljes hatáskeresztmetszet:

E képletek alkalmazhatóságának feltétele ((126,1))-((126,2)) szerint
vagy
.
4. Határozzuk meg gömbszimmetrikus térben való szórás

helyébe

-t téve, a

fázisát Born-közeítésben.

Megoldás. Az
térben való mozgás hullámfüggvényének
függvényére a következő egyenletek érvényesek [l. ((32,10))]:

radiális részére és a szabad mozgás

Az első egyenletet
-lal, a másodikat -vel megszorozva és kivonva őket egymásból, majd
integrálva (a
határfeltétel figyelembevételével), azt kapjuk, hogy

szerint

-t perturbációnak tekintve, az egyenlőség jobb oldalán
t helyettesíthetünk. Az
határátmenet
során a bal oldalon felhasználjuk a ((33,12)), ((33,20)) aszimptotikus kifejezéseket, az integrálba pedig a pontos
((33,10)) kifejezést helyettesítjük. Eredményünk:

Ezt a képletet megkaphattuk volna a ((126,4)) Born-féle szórásamplitúdó Legendre-polinomok szerinti,
((123,11))-nek (kis -nél) megfelelő közvetlen sorbafejtésével is.
5. Határozzuk meg gyors részecskék (
(

) teljes szórási hatáskeresztmetszetét Born-közelítésben az

) potenciáltér esetén.

A perturbációszámítás ebben az esetben nem alkalmazható. Erről könnyű meggyőződni a szórásamplitúdó második közelítésben való
kiszámításával [l. alább, ((130,13))]: bár a benne szereplő exponenciális tag előtti szorzó kicsi az elsőrendű tagban álló együtthatóhoz
képest, az exponenciális negatív kitevője kétszer kisebbnek adódik.
9
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Megoldás. Mint látni fogjuk, az adott esetben a szórásban a nagy impulzusmomentumú parciális amplitúdók
adják a legnagyobb járulékot. Ezért a hatáskeresztmetszetet a ((123,11)) képlet alapján számíthatjuk ki, az
szerinti összegezés helyett integrálásra térve át; Born-közelítésben
minden -re így

Nagy -re a

fázisokat ((124,1)) alapján számíthatjuk ki:

helyettesítéssel az ismert Euler-integrálra jutunk, amiből

Az

Az ((126,5,1)) integrálhoz a legjelentősebb járulékot az
tartomány adja, ami mutatja a kiinduló
feltevés helyességét. Az integrált kiszámítva az alábbi eredményre jutunk:

A ((126,2))-nek megfelelően a Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele az
egyenlőtlenség teljesülése. Figyeljük meg, hogy a
, a szövegben tett általános kijelentésnek
megfelelően.
6. Határozzuk meg Born-közelitésben a szórásarnplitúdót kétdimenziós esetben [a tér
részecskenyaláb irányú].

; a beeső

Megoldás. Kihasználva a VI. fejezet fn45.17. számú lábjegyzetét és a Hankel-függvények ismert

aszimptotikus kifejezését, a tér tengelyétől (
járulék adódik:

tengely) nagy

távolságban a hullámfüggvényhez a következő

;

síkban mért szórási szög]. A szórásamplitúdó a

ahol a szórásamplitúdó:

[

a kétdimenziós helyvektor,

az

kétdimenziós esetben négyzetgyök távolság dimenziójú, ezért
távolság dimenziójú.

szórási hatáskeresztmetszet

5. 127. §. A kváziklasszikus eset
Érdekes nyomon követni, hogyan történik a szórás kvantummechanikai elméletéről a klasszikusra való áttérés.
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Vizsgálatainkból kizárva a
((124,4)) alakban írhatjuk:

szórási szöget, a szórásamplitódót a pontos kvantummechanikai elméletben a

17.55. egyenlet - (127,1)

Tudjuk, hogy a kváziklasszikus hullámfüggvényt a fázis nagy értéke jellemzi. Ezért természetes előre
feltételezni, hogy a szóráselméletben a határátmeneteknek nagy
fázisok felelnek meg. A ((127,1))összeg
értékét lényegében a nagy -hez tartozó tagok határozzák meg. Ennek megfelelően
-t a ((49,7)) alatti
aszimptotikus kifejezésével helyettesíthetjük, melyet most az alábbi alakban írunk:

Ezt ((127,1))-be téve, azt kapjuk, hogy

17.56. egyenlet - (127,2)

Az exponenciális tényezők az függvényében gyorsan oszcilláló mennyiségek (mivel fázisuk nagy). Ezzel
kapcsolatban a ((127,2))összeg tagjainak nagy része kölcsönösen kioltja egymást. Az összeget lényegében
értékeinek valamelyik kitevő szélsőértékéhez közeli tartománya határozza meg, azaz a

17.57. egyenlet - (127,3)

egyenlet gyökéhez közeli tartomány. Ebben a tartományban a sor sok tagjának exponenciális szorzója csaknem
állandóértéket vesz fel (a kitevők szélsőértékük közelében lassan változnak), és ezért nem oltják ki egymást.
A
fázisok a kváziklasszikus esetben felírhatók (l. 124. §), mint az
hullámfüggvény

fázisának és a szabad mozgást leíró hullámfüggvény
(l. 33. §). Így tehát:

térbeli kváziklasszikus

fázisának különbsége az

határesetben

17.58. egyenlet - (127,4)

Ezt a kifejezést kell a ((127,3)) egyenletbe helyettesíteni. Az integrál deriváltjának kiszámításánál tekintettel kell
lenni arra, hogy az integrálás
határa is függ -től; az ebből adódó
tag azonban kiesik a -ben
szereplő
tag deriváltjával. A
mennyiség a részecske impulzusmomentuma. A klasszikus
mechanikában ez
alakban írható, ahol azütközési paraméter, a részecske sebessége a végtelenben.
Elvégezzük ezt a helyettesítést, amivel a ((127,3)) egyenlet végleges alakja:

484
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVII. FEJEZET RUGALMAS
ÜTKÖZÉSEK

17.59. egyenlet - (127,5)

Taszító térben ennek az egyenletnek csak akkor van gyöke ( -ra), ha a jobb oldaltra az előjel negatív, vonzó
térben pedig, ha az előjel pozitív.
A ((127,5)) egyenlet pontosan megegyezik a szórási szöget az ütközéi paraméterrel összekapcsoló klasszikus
összefüggéssel (l. I. 18. §). Könnyen meggyőződhetünk arról hogy a hatáskeresztmetszetre is a klasszikus
kifejezést kapjuk.
A bizonyításhoz ((127,2)) exponensét sorba fejtjük
hatványai szerint, ahol
-t a ((127,3))((127,5)) egyenletek határozzák meg. A határozottság kedvéért a ((127,2)) első tagját tekintjük és ennek
megfelelően a ((127,3)) alsó előjelét vesszük (vonzás esete). Észrevéve, hogy ((127,3)) szerint

írhatjuk, hogy

((127,3))-ben az -re vonatkozó összegezést
szerinti integrálással helyettesítjük az
pont közelében.
-t komplex változónak tekintve, az integrációs utat a jelzett pont közelében az exponens legmeredekebb
csökkenésének megfelelően irányítjuk, azaz úgy, hogy a valós tengellyel
vagy
szöget zárjon be
előjelétől függően. Más szóval, elvégezzük az
helyettesítést, és valós értékeire
integrálunk; az integrált gyors konvergenciája miatt kiterjeszthetjük a teljes
intervallumra

Eredményül azt kapjuk, hogy

17.60. egyenlet - (127,6)

Innen

17.61. egyenlet - (127,7)

és a

összefüggéssel bevezetve az ütközési paramétert, a

klasszikus képletre jutunk.

Így tehát adott szögben való szórás klasszikus voltának feltétele egyrészt, hogy az az érték, melyre a
((127,3)) teljesül, nagy legyen, másrészt hogy a neki megfelelő
is legyen nagy.10 E feltétel jelentése igen
Előfordulhat, hogy és [((127,5)) alatt adott] kapcsolata nem egyértelmű; ekkor ugyanannak a értéknek több érték felel meg.
Ebben az esetben az
amplítúdót ((127,6)) típusú kifejezések összegeként kapjuk meg, megfelelő
értékekkel. A
függvény
szélsőértékhelyein a
derivált és vele együtt a
klasszikus hatáskeresztmetszet végtelenné válik; e szög közelében a
klasszikus közelítés természetesen nem megengedhető (l. a 2. feladatot).
10
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egyszerű. Ahhoz, hogy egy
ütközési paraméterrel beeső részecske
szögű klasszikus szórásáról
beszélhessünk, az szükséges, hogy a két mennyiség kvantummechanikai határozatlansága viszonylag kicsi
legyen:
. A szórási szög határozatlanságának nagyságrendje
, ahol a részecske
impulzusa,
pedig transzverzális impulzuskomponensének határozatlansága. Minthogy
, azért
, és ennek következtében minden esetben

17.62. egyenlet - (127,8)

is fennáll. Az
impulzusmomentumot
-lel helyettesítve, azt kapjuk, hogy
, ami megegyezik a
feltétellel [ugyanis
, mint ez a ((127,3))-ből látható]. A részecskék eltérésének klasszikus szögét
megbecsülhetjük úgy, hogy a részecske transzverzális impulzuskomponensének a
„ütközési idő” alatti
megváltozását elosztjuk a részecske eredeti
impulzusával. A távolságban levő részecskére az
térben
erő hat, ezért
, úgyhogy
. Ez a becslés szigorúan véve csak
akkor helytálló, ha
, de nagyságrendileg egészen
-ig használható. Ezt a kifejezést ((127,8))-ba
helyettesítve, a szórás kváziklasszikus voltának feltételéül azt kapjuk, hogy

17.63. egyenlet - (127,9)

Ennek az egyenlőtlenségnek minden olyan

értékre teljesülnie kell, amelyre még

.

Ha az
tér
-nél gyorsabban csökken, a ((127,9)) feltétel mindenképpen érvényét veszti elegendően
nagy esetén. Nagy azonban kis szórásszögnek felel meg, így elegendően kis szögű szórás semmi esetre
sem klasszikus. Ha a tér
-nél lassabban csökken, a kisszögű szórás klasszikus; hogy a nagyszögű szórás
klasszikus-e ebben az esetben, az a tér kis távolságokban mutatott viselkedésétől függ.
Az
Coulomb-tér esetén a ((127,9)) feltétel teljesül, ha a
. Ez ellenkezője annak a feltételnek,
amely lehetővé teszi, hogy a Coulomb-teret perturbációként tekintsük. Különben látni fogjuk, hogy véletlenül a
Coulomb-téren való szórás vizsgálatánál a szórás kvantumelmélete minden esetben a klasszikussal azonos
eredményre vezet.

5.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a kváziklasszikus szórás teljes hatáskeresztmetszetét, ha a tér elegendően nagy távolságban
alakú (
).
Megoldás. Tekintetbe véve, hogy a nagy
((124,1)) képlet alapján számítjuk ki:

értékhez tartozó fázisok játsszák a legfontosabb szerepet, ezeket a

(az integrál kiszámítását illetően l. a 126. § 5. feladatát). A ((123,12))-ben kijelölt összegezést integrállal
helyettesítve,

adódik. Az integrálban bevezetjük a
helyettesítést, és parciálisan integrálunk
-függvényre vezető integrál marad. Eredményünk:
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esetén a határozatlanság kiküszöbölése után

(

adódik).

E képlet alkalmazhatóságának feltétele mindenekelőtt az, hogy

-nél

legyen; ebből az

egyenlőtlenség adódik. Egy további feltételt kapunk annak megköveteléséből, hogy az

tér már

távolságokban legyen a feladatban adott alakú ( -et a
feltételből vettük). Ezek az értékek adják a
legnagyobb járulékot az ((127,1,1)) integrálban. Ha a tér csak
mellett közelíthető aszimptotikus
alakjával (ahol a tér egy jellegzetes mérete), akkor az

feltétel adódik, ami a megengedett legnagyobb sebességre ad határt. Emlékeztetünk arra, hogy ebben az esetben
elég nagy sebességek mellett (amikor teljesül az
2. Határozzuk meg a szórás szögeloszlását a
függvényének szélsőértéke közelében.
Megoldás. Ha a
((127,3)) szerint

feltétel)

(l. a 126. § 5. feladatát).

klasszikus szórási szög mint a

függvénynek szélsőértéke van valamilyen

-ra, akkor a

ütközési paraméter
fázis e pont közelében

alakú, ahol
,
[a határozottság kedvéért a ((127,3))-ban ismét az alsó előjelet választjuk]; az
és
esetek rendre a
függvény maximumának, illetve minimumának felelnek meg. A
szórásamplitúdóra ((127,6)) helyett azt kapjuk, hogy

ahol
végül is:11

A
, és

. Az integrált ((b,3)) szerint egy Airy-függvénnyel kifejezve a szórási hatáskeresztmetszet

differenciális hatáskeresztmetszet a klasszikusan el nem érhető szórási tartományban (
, ha
, ha
) lecseng, a
pont másik oldalán pedig nulla és egy fokozatosan csökkenő

amplitúdó között ingadozik. A maximális értékét

-nél veszi fel, ahol

.

3. Határozzuk meg a kváziklasszikus kisszögű szórás szögeloszlását, ha az eltérülés klasszikus szöge egy véges
értéknél eltűnik.
Megoldás. A szórás kváziklasszikus voltának feltételezése az adott esetben azt jelenti, hogy
Ekkor a szórásban az -hoz közeli értékek jelentősek. Kis
esetén

11

Ilyen típusú szórással a szivárvány elméletében találkozunk, ezért szivárványszórásnak nevezzük.
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[ekkor ((127,3)) szerint
, ha
((49,6))-beli előállítását. Az
hely környezetében:12

]. Ezt a kifejezést ((127,1))-be helyettesítjük, és felhasználjuk
-re való összegezés helyett megint
szerinti integrált veszünk az

Az integrál értékét az
tartomány határozza meg. A
szögek esetén a
függvényt
kihozhatjuk az integrál jele elé, helyébe -t írva. A megmaradó integrált a szövegben ismertetett módon kell
kiszárnitani. A hatáskeresztmetszetre az alábbi eredményt kapjuk:13

Hasonló eredmény adódik -hez közeli szögű szórás hatáskeresztmetszetére, ha a klasszikus szórási szög
valamilyen véges (nullától különböző) mellett egyenlővé válik -vel.

6. 128. §. A szórásamplitúdó analitikus tulajdonságai
A szórásamplitúdó számos fontos tulajdonságát megállapíthatjuk oly módon, hogy az amplitúdót a szóródó
részecske formálisan komplexnek tekintett
energiája függvényében vizsgáljuk.
Tekintsük a részecske mozgását egy, a végtelenben elég gyorsan eltűnő
térben; hogy mit nevezünk „elég
gyors” eltűnésnek, azt később részletezzük. Hogy az itt következő megfontolásokat egyszerűsítsük, először az
esetre szorítkozunk. A Schrödinger-egyenlet
-ra és tetszőleges megadott
-re érvényes
megoldásának aszimptotikus kifejezését a

17.64. egyenlet - (128,1)

alakban írjuk, és -t komplex változónak tekintjük; valós negatív értékekre a
hullámfüggvényt valamilyen meghatározott feltétellel normáljuk, mondjuk a

-t pozitívnak vesszük. A
megkövetelésével.

A valós tengely bal oldalán (
) a ((128,1)) első és második tagjának exponenciális szorzója valós; az egyik
esetén csökken, a másik növekszik. Abból a feltételből, hogy
valós, következik, hogy
és
valós
-nál; az is következik ebből, hogy e függvények értékei bármely, a valós tengelyre nézve
szimmetrikusan elhelyezkedő pontokban egymás komplex konjugáltjai:

17.65. egyenlet - (128,2)

A bal oldali valós féltengelyről átmenve a jobb oldalira a felső félsíkon keresztül, a hullámfüggvény
aszimptotikus viselkedését
-ra a következő alakban kapjuk:

17.66. egyenlet - (128,3)

Szigorúan véve ehhez az amplitúdóhoz egy további tagot kell adni, mely a
szórásnak felel meg. Ez a járulék azonban általában kicsi a kiírt tag mellett.
13
Ezt a szórástípust glóriaszórásnak szokás nevezni.
12

ütközési paraméter-tartományból származó kis szögű
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Ha az alsó félsíkon hajtjuk végre az átmenetet,

adódik. Minthogy

egyértékű függvénye

-nek, ez azt jelenti, hogy

17.67. egyenlet - (128,4)

(ez az összefüggés közvetlenül következik abból is, hogy
gyök nem egyértékű, maguk az

és

, valós

-ra). Mivel a ((128,1))-ben szereplő

együtthatók sem azok. E többértékűség megszüntetése

céljából felvágjuk a komplex síkot a jobb oldali valós féltengely mentén. A vágás egyértékűvé teszi
-t,
ugyanakkor biztosítja az
és
függvények definíciójának egyértékűségét is. A vágás alsóés felső
szélén ezek a függvények komplex konjugált értékeket vesznek fel [a ((128,3)) kifejezésben
-t és
-t
a vágás felső szélén vesszük].
A megbeszélt módon felvágott komplex síkot a Riemann-felület fizikai leveléneknevezzük. Az általunk
elfogadott definíció szerint ezen a levélen mindenütt

17.68. egyenlet - (128,5)

Speciálisan, a vágás felső szélén az így definiált

átmegy

-be.14

A ((128,3))-ban az
és
szorzó és velük együtt
két tagja azonos nagyságrendű; ezért a ((128,3))
alakú aszimptotikus kifejezés mindig konzisztens. A fizikai levél többi részén
-re ((128,1)) első tagja
exponenciálisan lecseng, a második pedig növekszik [((128,5)) miatt]. Ezért ((128,1)) két tagja különböző
nagyságrendű, és ez a kifejezés, mint a hullámfüggvény aszimptotikus alakja, nem mindig konzisztens, a benne
szereplő kis tag a nagy mellett meg nem engedhető pontosságú járulék lehet. Ahhoz, hogy a ((128,1)) kifejezés
konzisztens legyen, a kis tagnak a nagyhoz viszonyított aránya nem lehet kisebb a potenciális energia (
)
relatív nagyságrendjénél, amelyet a Schrödinger-egyenletben elhanyagolunk az aszimptotikus tartományra való
átmenetkor. Más szóval, szükséges, hogy az
potenciál eleget tegyen a következő feltételnek:
gyorsabban tart nullához
esetén, mint

17.69. egyenlet - (128,6)

E feltétel teljesülése esetén a ((128,1)) alakú aszimptotikus kifejezés az egész fizikai levélen konzisztens, és
minthogy egy véges együtthatójú egyenlet megoldása, nincsenek szingularitásai
függvényében. Ez azt
jelenti, hogy az
és
függvény az egész fizikai levélen reguláris az
pont kivételével; ez utóbbi,
mint a vágás kezdetét meghatározó pont, a függvények elágazási pontja.
A részecske
-beli kötött állapotainak olyan hullámfüggvények felelnek meg, amelyek
esetén
nullához tartanak. Ez azt jelenti, hogy a ((128,1)) második tagja nem léphet fel, azaz az energianívóknak a
függvény nullahelyei felelnek meg. Minthogy a Schrödinger-egyenletnek csak valós sajátértékei vannak,
valamennyi nullahelye a fizikai levélen valós (és a valós tengely bal oldali részén helyezkedik el).
Az
és
függvények
esetén közvetlen kapcsolatban állnak
szórásamplitúdóval. Valóban, összehasonlítva ((128,3))-t -nek a ((33,20)) alakban írt

14

az

térbeli

E szakasz hátralevő részében a szórásamplitúdó tulajdonságait mindenütt a fizikai levélen tanulmányozzuk. A későbbiekben bizonyos

esetekben szükségünk lesz a Riemann-felület másik – nemfizikai – levelére is (l. 134. §). Ezen a levélen
oldali féltengelyről a nercfizikai levélre való átmenet közvetlenül lefelé a „vágáson keresztül” történik.
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17.70. egyenlet - (128,7)

aszimptotikus kifejezésével, látjuk, hogy

17.71. egyenlet - (128,8)

Az

impulzusmomentumú szórásamplitúdó((123,15))-nek megfelelően

17.72. egyenlet - (128,9)

-t és

-t a vágás felső szélén kell venni.

A szórásamplitúdót mint
függvényt tekintve az egész fizikai levélen, látjuk, hogy a diszkrét energiaszintek
ennek egyszerű pólusai. Ha az
tér eleget tesz a ((128,6)) feltételnek, akkor a fent mondottak értelmében a
szórásamplitúdónak nincs több szinguláris pontja.15
Számítsuk ki a szórásamplitúdó reziduumát valamilyen
diszkrét energiaértékének megfelelő pólus
helyén. E célból felírjuk a
függvényre vonatkozó egyenletet és annak
szerinti deriváltját:

Az elsőt
integrálva:

-vel, a másodikat

-vel megszorozva, az egyenleteket egymásból kivonva és

szerint

17.73. egyenlet - (128,10)

Alkalmazzuk ezt az összefüggést

és

esetére. A jobb oldalon álló integrál

ha a kötött állapot hullámfüggvénye a szokott
((128,1))-ből helyettesítjük, és figyelembe vesszük, hogy az

-re 1-hez tart,

feltétellel van normálva. A bal oldalon
hely közelében

-t

Eredményül az adódik, hogy

E kifejezések segítségével azt kapjuk, hogy az
hely közelében a szórás amplitúdó vezető tagja (mely
megegyezik az
szórásamplitúdóval) a következő alakú:

17.74. egyenlet - (128,11)
Az
azonban
15

pont kivételével, mely az
és
függvények fent említett szingularitásának speciális esete. A szórásamplitúdó
esetén véges marad (l. 132. §). Az alábbiakban a rövidség kedvéért nem ismételjük meg esetenként ezt a megjegyzést.
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Ily módon a szórásamplitúdó reziduumát a diszkrét nívó helyén a megfelelő stacionárius állapotot leíró normált
hullámfüggvény

17.75. egyenlet - (128,12)

aszimptotikus kifejezésének

amplitúdója határozza meg.

Visszatérve a szórásamplitúdó analitikus tulajdonságainak vizsgálatához, tekintsük azt az esetet, amikor a
((128,6)) feltétel nem teljesül. Ilyen erőterekben csak a ((128,1)) kifejezés növekvő tagja felel meg a
Schrödinger-egyenlet aszimptotikus megoldásának az egész fizikai levélen. Ennek megfelelően, mint eddig is,
mondhatjuk, hogy a
függvénynek nincsenek szingularitásai.
Az
függvény viszont ilyen feltételek mellett csak úgy értelmezhető a komplex síkon, hogy analitikusan
folytatjuk
jobb oldali féltengelyen érvényes aszimptotikus kifejezésének együtthatófüggvényét, ahol
mindkét tagja konzisztens. Az ilyen analitikus folytatás azonban általában különböző eredményekre vezet attól
függően, hogy a vágás alsó vagy felső széléről végezzük. Hogy függvényünk egyértelmű legyen,
megállapodunk abban, hogy a felső, illetve az alsó félsíkon definiáljuk
-t mint a jobb oldali féltengely
felső, illetve alsó oldaláról való analitikus folytatást; a vágást pedig az egész valós tengely mentén folytatni kell.
Az így meghatározott függvény továbbra is rendelkezik az
tulajdonsággal, de általában nem
valós sem a jobb, sem a bal oldali valós féltengelyen. Elvben szingularitásai is lehetnek.
Megmutatjuk, hogy létezik a terek egy olyan kategóriája, amelynél
fizikai levélen, még ha nem teljesül is a ((128,6)) feltétel.

-nek nincs szingularitása az egész

E célból -t az komplex változó függvényének tekintjük rögzített (komplex)
érték mellett. Elegendő
ekkor
felső félsíkbeli értékeire szorítkozni, mivel az
függvény két félsíkon felvett értékei egymás
komplex konjugáltjai. Olyan értékek esetén, amelyekre
valós pozitív szám, a ((128,1)) függvény két
tagja azonos nagyságrendű, azaz visszajutunk ahhoz a helyzethez, mely
-ra és valós mellett áll fenn,
amikor
aszimptotikus kifejezésének mindkét tagja konzisztens bármely, a végtelenben eltűnő
erőtér
esetén. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy
-nek nem lehet szinguláris pontja olyan
értékek mellett,
melyekre
, ha egy olyan sugár mentén tart végtelenhez, melyre
. Amikor
az egész
komplex felső félsíkot befutja, az
feltétel a komplex sík jobb alsó negyedét választja ki. Így tehát
arra a következtetésre jutunk, hogy
-nek nincs a fizikai levélen szingularitása azokban az esetekben sem,
amikor
eleget tesz az alábbi feltételnek:16

17.76. egyenlet - (128,13)

(L. D. Landau, 1961).
A ((128,6)) és ((128,13)) feltételek a terek igen széles kategóriáját felölelik. Ezért azt mondhatjuk, hogy a
szórásamplitúdónak rendszerint nincs szingularitása az egyik félsíkon sem. Magán a bal oldali valós
féltengelyen (amely a fizikai levélhez tartozik, ha nincs rajta vágás) a szórásamplitúdónak a kötött állapotoknak
megfelelő pólusai vannak; ha a féltengelyen vágás van, más szingularitások is lehetnek.
Ez utóbbi például

17.77. egyenlet - (128,14)
Minthogy
valós a valós tengely mentén, fennáll az
összefüggés; ennek következtében, ha a jobb alsó síknegyedben
teljesül a ((128,13)) feltétel, akkor automatikusan teljesül az egész jobb oldali félsíkon is.
16
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alakú terek esetén következik be (tetszőleges mellett). A bal oldali féltengely
szakaszán
teljesül a ((128,6)) feltétel, úgyhogy ott nincs vágás, és a szórásamplitúdónak csak a kötött állapotoknak
megfelelő pólusai vannak. A bal oldali féltengely többi részén lehetnek „fölösleges” pólusok és más
szingularitások is ( T. Ma, 1946). Ezek megjelenése azzal kapcsolatos, hogy mikor egy olyan sugár mentén
tart végtelenhez, amelyre
, a ((128,14)) függvény nem tart már nullához, mihelyt
a bal féltengely
alá kerül (vagyis az említett sugár a komplex sík képzetes tengelyének bal oldalára kerül). Továbbmenve,
vizsgáljuk a szórásamplitúdó analitikus tulajdonságait az
esetben. Ha
a valós tengely
mentén, a Born-közelítés jogos, és a szórásamplitúdó nullához tart. A fent mondottak értelmében ugyanez a
helyzet, amikor
a komplex sík egy
egyenese mentén tart végtelenhez, ha olyan komplex
értékeit vizsgáljuk, amelyekre
. Ha
, amikor
, egy
egyenes mentén,
és ezen az egyenesen
nek nincs szinguláris pontja, akkor a Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele
teljesül, és a szórásamplitúdó, ugyanúgy, mint az előbb, nullához tart. Amikor
0 és közötti értékeket
vesz fel,
a
tartományt futja be.
Eredményünk az, hogy a szórásamplitúdó a végtelenben nullához tart az
sík minden irányában, ha az
függvény az változó jobb oldali félsíkján nem szinguláris, és a végtelenben eltűnik.
Bár az eddigiekben mindig csak az
impulzusmomentumú szórásról beszéltünk, az összes kapott eredmény
valójában tetszőleges, nullától különböző impulzusmomentumú parciális amplitúdóra is igaz. Származtatásuk
során az az egyetlen különbség, hogy az
szorzó helyett aszimptotikus kifejezésében a szabad mozgás
((33,16)) pontos radiális hullámfüggvényét kellene írni.17
Néhány módosítást kell végezni

esetén a ((128,9)) és ((128,11)) képletekben. A ((128,7)) helyett most

17.78. egyenlet - (128,15)

és a [((123,15))-nek megfelelően definiált]

parciális amplitúdókra azt kapjuk, hogy

17.79. egyenlet - (128,16)

Az

impulzusmomentumú szórásamplitúdó vezető tagja

közelében ((128,11)) helyett az

17.80. egyenlet - (128,17)

képlettel adható meg.

7. 129. §. Diszperziós összefüggések
Az előző szakaszban megvizsgáltuk az adott
értékhez tartozó parciális szórás-amplitúdók analitikus
tulajdonságait. Láttuk, hogy ezeket a tulajdonságokat „fölösleges” szingularitások és végtelenbeli irregularitások
fellépése bonyolítja. Nyilvánvalóan ugyanilyen tulajdonságai vannak az adott szórási szög mellett az energia

E függvények ((33,17)) aszimptotikus alakjának használata csak
esetén megengedett, az
sík többi részén, ahol
két tagja
különböző nagyságrendű, ezeknek az alakoknak a használata -ben általában nagyobb hibát okozna, mint
-nak a Schrödingeregyenletben való elhagyásából következő hiba.
17
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függvényében vizsgált teljes szórásamplitúdónak is. Kivételt képez azonban a nulla szögű szórás esete. Az
alábbiakban megmutatjuk, hogy ekkor a szórásamplitúdó analitikus tulajdonságai sokkal egyszerűbbek.
A szórt részecske hullámfüggvényére vonatkozó Schrödinger-egyenletet a

17.81. egyenlet - (129,1)

alakban írjuk, és formálisan úgy tekintjük, mint egy inhomogén hullámegyenletet, azaz mint a retardált
potenciálra vonatkozó, az elektrodinamikából ismert egyenletet.
A ((129,1)) egyenlet valamilyen
irányban terjedő „sugárzásnak” megfelelő megoldása a szórócentrumtól
nagy
távolságban, mint ismeretes, a következő alakot ölti (l. II. 66. §):

17.82. egyenlet - (129,2)

Az adott esetben ez a kifejezés a szórt részecske hullámfüggvénye, és
szorzója azf
szórási
amplitúdó. Speciálisan
-t helyettesítve ( a beeső részecske hullámvektora), megkapjuk a szögű
szórás amplitúdóját:

17.83. egyenlet - (129,3)

(a tengelyt irányába fektettük). Ennek a kifejezésnek természetesen csak formális értelme van, minthogy az
integrál alatt ismét fellép az ismeretlen függvény. Mindenesetre ((129,3)) alapján fontos következtetéseket
vonhatunk le az függvényének tekintett
mennyiség analitikus tulajdonságait illetően.18
Az integrál alatt szereplő
függvény nagy értékek esetén két részből áll – bejövő és szórt hullámokból. Ez
utóbbi
-rel arányos, úgyhogy az integrál megfelelő részének integrandusa az
kifejezést tartalmazza.
Másrészről, áttérve a komplex síkra (a jobb oldali féltengelyen levő vágás felső széléről),
helyett
-t írunk, és az egész fizikai levélen
. Minthogy
,
, és az
integrál bármely komplex
mellett konvergál. Ami a -ben szereplő
-vel arányos beeső hullámot illeti,
az integrál megfelelő részében az exponenciális szorzó kiesik, úgyhogy ez a rész is konvergál.
A ((129,3))-ban szereplő
függvény tetszőleges komplex
esetén egyértelműen van definiálva, ez a
Schrödinger-egyenletnek a síkhullám mellett csak (
-ben) lecsengő részt tartalmazó megoldása. Ezért
egyértelműen definiált az egész ((129,3)) konvergáló integrál is, úgyhogy szingularitásai csak
végtelenné
válása miatt léphetnek fel. Ez diszkrét energiaszintek esetén következik be. 19
Könnyű belátni azt is, hogy

véges marad

esetén. Nagy

egyenletben az
-t tartalmazó tagot elhanyagolhatjuk, úgyhogy
Ekkor a ((129,3)) integrál átmegy az

-nél a ((129,1)) Schrödinger-

-ben csak a

síkhullám marad.

Feltételezzük természetesen, hogy az
tér
esetén elég gyorsan lecseng ahhoz, hogy
(
-ra) egyáltalán létezzék
(l. 124. §).
19
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy itt a rendszer
teljes hullámfüggvényéről van szó, melyet úgy normáltunk, hogy az
aszimptotikus kifejezésében szereplő síkhullám együtthatója 1 legyen [vö. ((123,3))]. Az előző szakaszban viszont a hullámfüggvény
meghatározott értéknek megfelelő
részeit vizsgáltuk, és ezeket valamilyen tetszés szerinti feltétellel normáltuk. A teljes
függvényt
szerint sorbafejtve, ez utóbbiak valamilyen
együtthatóval megszorozva szerepelnek; így az
-nak megfelelő ((128,3))
18

függvény
-ben a
zérushelyein, azaz a diszkrét energianívóknál.

alakban szerepel. Ezért a

függvény végtelenné válik a
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kifejezésbe, ami a várakozásnak megfelelően megegyezik a 0 szögű (
amplitúdójával; jelöljük ezt
-val.

) szórás ((126,4)) Born-

Arra a következtetésre jutunk tehát, hogy a 0 szögű szórás amplitúdója az egész fizikai levélen reguláris (a
végtelenben is), kivéve a bal oldali valós féltengelyen levő, a diszkrét állapotoknak megfelelő pólusokat.20

46. ábra.
Tekintsük a 46. ábrán vázolt, egy végtelen távoli körívből és a jobb oldali féltengelyen levő vágást megkerülő
szakaszból álló kontúrra vett

17.84. egyenlet - (129,4)

integrált. A körívre vett integrál eltűnik, mert

. A vágás két partjára vonatkozó integrál viszont

ahol figyelembe vittük azt a 128. §-ban elfogadott definíciót, amely szerint a fizikai szórásamplitúdót
valós
pozitív értékeire a vágás felső széle adja, a vágás alsó széle pedig a komplex konjugált mennyiséget szolgáltatja.
Másrészről viszont a Cauchy-tétel szerint a ((129,4)) integrált úgy kaphatjuk meg, hogy az
mennyiséghez hozzáadjuk az integrandusnak az
függvény pólusaiban vett
reziduumait,
ahol
a diszkrét energiaszinteket jelöli; a reziduumokat a ((128,17)) képlet határozza meg:
20

A bemutatott bizonyítás ötlete L. D. Faggyejevtőlszármazik (1958).
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17.85. egyenlet - (129,5)

(

az

energiájúállapot impulzusmomentuma). Így azt kapjuk, hogy

17.86. egyenlet - (129,6)

Ez az úgynevezett diszperziós összefüggés meghatározza
-t a fizikai levél tetszőleges pontjában, ha
ismerjük képzetes részét
-ra (D. Wong, 1957; N. N. Khuri, 1957).

47. ábra.
Amikor az
pont a vágás felső széléhez közeledik, a valós tengelyre vett ((129,6)) integrált az
pólust
alulról kerülő kontúron kell kiszámítani; ha ezt a megkerülést végtelen kis sugarú félkör mentén végezzük (47.
ábra), akkor az integrál megfelelő része a ((129,6)) egyenlet jobb oldalán
járulékot ad, a
megmaradó, 0-tól
-ig terjedő integrált pedig főérték-értelemben kell vennünk. Eredményül az alábbi képletet
kapjuk

17.87. egyenlet - (129,7)

Ez az összefüggés
mellett megadja a 0 szögű szórás amplitúdójának valós részét képzetes részének
ismeretében. Emlékeztetünk arra, hogy az utóbbi ((125,9))-nek megfelelően közvetlen kapcsolatban van a teljes
szórási hatáskeresztmetszettel.

8. 130. §. A szórásamplitúdó
impulzusreprezentációban
A szórásamplitúdó kifejezésében csak a szóródó részecske kezdeti és végállapotbeli impulzusának iránya
szerepel. Természetes ezért, hogy ehhez a fogalomhoz úgy is eljuthatunk, hogy a feladatot
impulzusreprezentációban tanulmányozzuk, amikor a folyamat egész képében a térbeli eloszlás kérdése fel sem
merül. Megmutatjuk, hogyan vihető ez végbe.
Mindenekelőtt az eredeti

17.88. egyenlet - (130,1)
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Schrödinger-egyenletet átírjuk impulzusreprezentációba, a koordináta-hullámfüggvényekről áttérve az
impulzusfüggvényekre, vagyis az

17.89. egyenlet - (130,2)

Fourier-amplitúdókra. Megfordítva

17.90. egyenlet - (130,3)

Szorozzuk meg a ((130,1)) egyenletet
integrálás után azt kapjuk, hogy

A második tagba behelyettesítve

ahol

az

-rel, és integráljuk

szerint. Az első tagban kétszeres parciális

-nek a ((130,3)) alatti alakját, az adódik, hogy

tér Fourier-transzformáltja:21

Így tehát az impulzustérben felírt Schrödinger-egyenlet:

17.91. egyenlet - (130,4)

A koordinátatérben érvényes differenciálegyenlet helyett tehát integrálegyenletet kaptunk.
A

impulzusú részecske szórását leíró hullámfüggvényt

17.92. egyenlet - (130,5)

alakban állítjuk elő, ahol
gömbhullámnak felel meg.

olyan függvény, melynek aszimptotikus alakja (
Fourier-transzformáltja:

17.93. egyenlet - (130,6)

Behelyettesítve
21

-t a ((130,4)) egyenletbe,

Az írásmód egyszerűsítése céljából

-ra a következő egyenletet kapjuk:22

-t a Fourier-komponens argumentumaként, nem pedig indexeként tüntetjük fel.
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17.94. egyenlet - (130,7)

Ebben az egyenletben célszerű

helyett új ismeretlen függvényt bevezetni a

17.95. egyenlet - (130,8)

definíciónak megfelelően. Ezzel megszűnik a ((130,7)) egyenlet együtthatóinak a
azt kapjuk, hogy

-beli szingularitás és

17.96. egyenlet - (130,9)

Az

tagot (amely az

határesetét jelöli

-ra) azért vezettük be a ((130,8)) definícióban, hogy a

((130,9)) integrálnak meghatározott értelmet adjunk: ezzel előírjuk a
(vö. 43. §). Megmutatjuk, hogy éppen ez a póluskerülés felel meg a

pólus megkerülésének módját

17.97. egyenlet - (130,10)

függvény megkövetelt aszimptotikus alakjának.
Ehhez
-t írunk, és először elvégezzük a
szerinti integrálást, vagyis a vektor -től
számított irányaira való összegezést. Ilyen, típusú integrált már kiszámítottunk a ((125,2)) első tagjának
átalakítása során; az eredmény a nagy értékeknek megfelelő tartományban:

(ahol

) vagy

Az integrál alatti kifejezésnek a
és
helyeken van pólusa, melyeket (a
komplex
síkban való integrálás során) rendre alulról, illetve felülről kell kerülni (48a ábra). Toljuk el egy kissé az
integrációs utat a felső félsík irányában; ekkor egy, a valós tengellyel párhuzamos egyenest kapunk, és egy, a
pólust körülfogó zárt hurkot (48. ábra). Az egyenesre vonatkozó integrál
esetén eltűnik az
integrandusban szereplő
szorzó miatt, a zárt hurokra vett integrált pedig az integrandus
beli reziduuma adja meg (
-vel szorozva); végül azt kapjuk, hogy

17.98. egyenlet - (130,11)

22

A

-függvény tulajdonságai miatt a

szorzat egy (a

szerint integrálva nullát ad. Ebben az értelemben a

helyen nem szinguláris)
szorzat azonosan nulla.
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( a irányú egységvektor). Megkaptuk tehát a hullámfüggvény megkövetelt aszimptotikus alakját, és ebből a
szórásamplitúdó:

17.99. egyenlet - (130,12)

Így a szórásamplitúdót a ((130,9)) integrálegyenletet kielégítő

függvény

-beli értéke szolgáltatja.

Ha a perturbációszámítás alkalmazható, a ((130,9)) egyenletet könnyen meg lehet oldani iterációs módszerrel.
Az első közelítésben az integráltagot teljesen elhagyjuk,

48. ábra.
így
adódik. A következő közelítésben az integrál alattálló
helyébe az első
közelítésben kapott alakját írjuk; ekkor a ((130,12)) szórásamplitúdóra (a jelöléseket egy kissé megváltoztatva)
azt kapjuk, hogy

17.100. egyenlet - (130,13)

ahol
,
. Az első tag megegyezik az első Born-közelítés ((126,4)) képletével, a második a
szórásamplitúdóhoz második közelítésben adódó járulék.23
((130,13))-ból látható az a 126. §-ban már említett körülmény, hogy a szórásamplitúdó már második
közelítésben elveszti a ((126,8)) szimmetriatulajdonságát. Az első pillanatban esetleg úgy tűnhetne, hogy a
((130,13))-ban szereplő integráltag is szimmetrikus a kezdeti és végállapot felcserélésével szemben. Valójában
azonban nem áll fenn ilyen szimmetria, mert a komplex konjugált kifejezésre való áttérés során az integrációs
kontúr (a pólus körüljárásának iránya) megváltozik.

9. 131. §. Nagy energiájú szórás
Ha a potenciális energia nem kicsi
részek energiája olyan nagy, hogy

mellett (a az erőtér hatótávolsága akkor előfordulhat, hogy a szóródó

17.101. egyenlet - (131,1)

de ugyanakkor

Ezt az eredményt természetesen könnyen megkaphatjuk impulzustérre való áttérés nélkül is: az, hogy a második közelítésben érvényes
képlet az első közelítésből úgy adódik, hogy
-t a ((130,13)) kifejezésben kapcsos zárójelben levő taggal helyettesítjük, már a
((43,1)) és ((43,6)) képletek összevetéséből következik.
23
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17.102. egyenlet - (131,2)

Természetesen hallgatólagosan feltételezzük azt is, hogy

17.103. egyenlet - (131,3)

Ebben az esetben gyors részecskék szóródásáról van szó, amelyekre azonban nem alkalmazható a Bornközelítés [a ((126,1))és ((126,2)) feltételek egyike sem teljesül].
Ilyen eset tanulmányozásához a hullámfüggvény ((45,9)) alatt felírt

17.104. egyenlet - (131,4)

alakjából indulunk ki, melynek alkalmazhatóságához elegendő az
feltétel teljesülése. A 45. §-ban
megjegyeztük, hogy ez a kifejezés csak
mellett érvényes; ezért nem folytatható minden további nélkül
olyan távolságokig, ahol a ((123,3)) aszimptotikus kifejezés már alkalmazható. Erre azonban nincs is szükség: a
szórásamplitúdó kiszámításához elegendő a hullámfüggvényt az
egyenlőtlenségnek eleget tevő
távolságban ismerni; ekkor
kifejezésében a kitevőben szereplő integrál már kiterjeszthető -ig

17.105. egyenlet - (131,5)

ahol az alábbi jelölést vezettük be:

17.106. egyenlet - (131,6)

(

az

síkban fekvő helyvektor).

Gyors részecskék többnyire kis szögben szóródnak, ezért ezt az esetet vizsgáljuk. Ekkor a
impulzusmegváltozás viszonylag kicsi (
), ezért úgy vehetjük, hogy a
vektor merőleges a beeső
részecske hullámvektorára, vagyis az
síkban fekszik. A szórt hullámot úgy kapjuk, hogy ((131,5))-ből
kivonjuk az
beeső hullámot [a ((131,4)) függvényt
mellett]. A
hullámvektornak
megfelelő szórás amplitúdója pedig arányos a szórt hullám megfelelő Fourier-komponensével:24

(
). Az arányossági együtthatót ezután a Born-közelítés határesetével való összehasonlítás útján
kapjuk (l. alább).

A szórásamplitúdó meghatározásának ez a módszere analóg a Fraunhofer-elhajlás vizsgálatánál alkalmazott módszerrel (l. II. 61. §).
Megjegyezzük, hogy éppen az elhajlási jelenségek miatt válik alkalmazhatatlanná a ((131,4)) képlet a
tartományban.
24
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Egy másik eljárás alkalmazásával mindjárt határozott kifejezésre juthatunk. A
behelyettesítjük ((129,2))-be. Észrevéve, hogy ((45,8)) szerint

a szórásamplitúdóra (mely az

függvény ((131,4)) alakját

mennyiség szorzója) azt kapjuk, hogy

kifejezését behelyettesítve végül is:25

17.108. egyenlet - (131,7)

Ha az energia olyan nagy, hogy
sorfejtéssel ((131,7))-ből

, akkor alkalmazható a Born-közelítés. Valóban, az

adódik, ((126,4))-nek megfelelően.
A ((125,9)) optikai tétel felhasználásával ((131,7))-ből megkaphatjuk a teljes hatáskeresztmetszetet. A nulla
szögű szórás amplitúdója értéke
mellett. Így

17.109. egyenlet - (131,8)

Az integrál alatti kifejezést úgy tekinthetjük, mint a
részecskék szórási hatáskeresztmetszetét.

, intervallumba eső26 ütközési paraméterrel rendelkező

A (131,7) képlet levezetésénél nem tételeztük fel, hogy a tér gömbszimmetrikus. Tanulságos megmutatni,
hogyan adódik ez a képlet gömbszimmetrikus tér esetén közvetlenül az általános ((123,11)) képletből.
A ((131,1))-((131,3)) feltételek mellett a szórásban a nagy impulzusmomentumú parciális amplitúdók a
leglényegesebbek. A hullámfüggvény ezért kielégíti a kváziklasszikus közelítés alkalmazhatóságának feltételeit,
tehát használhatjuk
Ekkor

25

A kétdimenziós esetben az

((124,1)) alakját. Helyettesítsünk ebbe a képletbe

-t és

-et.

térben való szórás amplitúdóját hasonló képlet határozza meg:

17.107. egyenlet - (131,7a)

Az
mennyiség az tengely egységnyi hosszára vonatkozó szórási hatáskeresztmetszet,
az
síkban mért szórási szög (l. még a
126. § 6. feladatában adott definíciót is).
26
A 152. §-ban megadjuk a ((131,7)) és ((131,8)) képletek általánosítását részecskerendszereken való szórás esetére.
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ami megegyezik a ((131,6))
függvénnyel
mellett.27 Továbbá a kis szögek tartományában (
a nagy indexű Legendre-polinomok ((49,6))-nak megfelelő alakba írhatók:

)

Ezt a kifejezést ((123,11))-be helyettesítve és (a nagy -ekre vonatkozó) összegezésről integrálra áttérve, azt
kapjuk, hogy

17.110. egyenlet - (131,9)

ahol és kétdimenziós vektorok, melyek abszolút értéke
és
. Végül behelyettesítve ide az
-nek ((123,15))-beli alakját
mellett, visszakapjuk a ((131,7)) képletet.
Megjegyezzük még, hogy gömbszimmetrikus térben való szórás esetén a ((131,7)) képlet az
szerint elvégzett integrálás (

síkban

) után az alábbi alakot ölti:

17.111. egyenlet - (131,10)

A 126. §-ban már említettük, hogy a Born-közelítés nem alkalmazható gyors részecskék kisszögű szórásánál, ha
a hatáskeresztmetszet exponenciálisan kicsi. Ekkor az előbbiekben ismertetett módszer sem vezet célra.
Valójában ekkor olyan kváziklasszikus eset áll elő, melyben a perturbációszámítás nem alkalmazható.
A kváziklasszikus közelítés általános szabályainak megfelelően (vö. 52– 53. §) a szórási hatáskeresztmetszet
exponenciális csökkenési törvényének kitevőjét úgy lehet meghatározni, hogy „komplex pályákat” vizsgálunk a
mozgás klasszikusan el nem érhető tartományában.28
A klasszikus szórásfeladatban a részecskék
térben a

eltérési szögének a

ütközési paramétertől való függését az

17.112. egyenlet - (131,11)

képlet határozza meg, ahol

a szórócentrumtól való minimális távolság, ami az

17.113. egyenlet - (131,12)

A
kváziklasszikus függvény nem más, mint a hatásnak az
térrel kapcsolatos megváltozása a részecske klasszikus pálya mentén
való mozgása során. Gyors részecske esetén a pályát egyenesnek vehetjük, és akkor
megegyezik a klasszikus hatásintegrálok
27

különbségével:
Ebben az értelemben a
függvény itt a geometriai optika eikonáljához
hasonló szerepet tölt be. Ezért a szóráselméletben ezt a közelítést eikonálközelítésnek is szokás nevezni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a
szórásamplitúdó semmiképpen sem veszi fel a kváziklasszikus alakját, minthogy általában nem teljesülnek a
feltételek.
28
Az exponenciális előtti szorzó meghatározásának kérdésével A. Z. Patasinszkij, V. L. Pokrovszkij, I. M. Halatnyikovfoglalkozott, l.
ZSETF45, 989(1963).
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egyenlet gyökeként adódik [l. ((127,5))]. A bennünket érdeklő eset olyan szögeknek felel meg, amelyek a
klasszikus részecskék szórásánál nem léphetnek fel.29 Ezért ezekhez a szögekhez a ((131,11)) egyenlet komplex
megoldásai tartoznak (a nekik megfelelő komplex értékkel). Az ilyen módon meghatározott
függvényés a részecskék klasszikus
impulzusmomentumának segítségével kiszámíthatjuk a
hatásfüggvényt:

17.114. egyenlet - (131,13)

(itt

a végtelenbeli sebesség), a szórásamplitúdó pedig:

17.115. egyenlet - (131,14)

A ((131,12)) egyenletnek általában egynél több komplex gyöke van.
gyanánt a((131,11))-ben azt kell
választani, mely a legkisebb pozitív
képzetes részt adja. Ezenkívül, ha az
függvénynek komplex
szingularitásai vannak, ezeket szintén figyelembe kell venni a lehetséges értékek között.30
A ((131,11)) integrálban a legfontosabb szerepet az
tartomány játssza. Ugyanakkor nagy
esetén az
tag a gyökjel alatt elhanyagolható; ekkor az integrálást elvégezve azt kapjuk, hogy

energiák

17.116. egyenlet - (131,15)

Ha pedig az
függvény szinguláris pontja, akkor csak az erőtér tulajdonságaitól függ,
nem. -et ((131,13))-nak megfelelően kiszámítva, ebben az esetben a szórásamplitúdó

-től és

-től

17.117. egyenlet - (131,16)

alakban adódik.
Ha
gyanánt a ((131,12)) egyenlet gyökét kell vennünk, akkor a kitevő alakja függ az erőtér konkrét
tulajdonságaitól. Így az

függvény esetében (melynek egyáltalán nincs szinguláris pontja a végesben), az

egyenletből azt kapjuk, hogy

Az ismertetett módszer nemcsak nagy
esetén alkalmazható, hanem általában mindig, amikor a szórás exponenciálisan kicsi.
Emlékeztetünk arra (126. §), hogy ha
-nek valós
mellett szingularitása van, akkor a hatáskeresztmetszet általában nem
exponenciális törvény szerint csökken.
29
30
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17.118. egyenlet - (131,17)

Minthogy -nak a -tól való függése gyenge, a ((131,13))-ban fellépő integrál kiszámításánál állandónak
tekinthetjük, és a szórásamplitúdóra a ((131,16)) alak adódik a ((131,17))-ben meghatározott -lal.

9.1. Feladatok
1.. Határozzuk meg a teljes szórási hatáskeresztmetszetet gömbszimmetrikus
derékszögű potenciálgödörre, ha teljesül a ((131,1)) feltétel:

sugarú,

mélységű

.

Megoldás. Írhatjuk, hogy

((131,7))-nek megfelelően az előreszórás amplitúdója (

ahol

):

a „Born-paraméter”. A ((125,9)) optikai tétel segítségével ebből a teljes hatáskeresztmetszet

A Born-féle határesetben
, és ez a kifejezés
-et ad, a 126. § 1. feladatának megfelelően. Az
ellenkező határesetben, amikor
, egyszerűen
adódik, azaz a kétszeres geometriai
keresztmetszet. Ez utóbbi eredmény fizikai jelentése egyszerű. Ha
, valamennyi olyan részecske,
melynek ütközési paramétere
, szóródik, azaz kikerül a beeső nyalábból. Ebben az értelemben a
potenciálgödör mint a részecskéket „elnyelő” gömb viselkedik; ekkor a Babinet-elvnek (l. a II. 61. § végét)
megfelelően a teljes hatáskeresztmetszet egyenlő az „elnyelő” felület kétszeresével.
2. Oldjuk meg az előbbi feladatot

esetén.

Megoldás. Ebben az esetben

Ezt ((131,7))-be téve és a kézenfekvő változóhelyettesítéssel elvégezve az integrálást, az előreszórás
amplitúdójára azt kapjuk, hogy

ahol ismét

. A teljes hatáskeresztmetszet ebből
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Ha
, az integrál alatti kifejezés
-vel közelíthető, és a hatáskeresztmetszet
feladatának megfelelően (
mellett). A
határesetben az integrál
alakba írjuk, ahol
Parciálisan integrálva,

(

alatti

126. § 2.
kifejezést

egy kis paraméter, mellyel a számítás végén nullához tartunk.

az Euler-állandó). Így tehát

3. Határozzuk meg egy a sugarú henger alakú tartományban koncentrált mágneses téren való kisszögű
elektronszórás hatáskeresztmetszetét (A. Aharonov, D. Bohrn, 1959).
Megoldás. Válasszuk úgy koordináta-rendszerünket, hogy a mágneses tér legyen
irányú, a tartomány
tengelye egyezzen meg az
tengellyel, a tengely pedig legyen a beeső elektronnyaláb iránya. Ekkor a
szórási kép nem függ az koordinátától, és ezért az alábbiakban egy kétdimenziós feladatot vizsgálunk az
síkban.
A henger alakú tartományon kívül a térerősség

ahol az
síkban mért polárszög,
mentén integrálva:

, a vektorpotenciál azonban nem tűnik el:

a mágneses tér fluxusa; valóban, az

síkban egy

sugarú kör

Az ((131,3,1)) potenciál megváltoztatja az elektronok hullámfüggvényének (síkhullám) fázisát; ((111,9))
szerint:

Ez a kifejezés azonban nem alkalmazható a
féltengely mentén elhelyezkedő szűk (
szélességű)
tartományban, minthogy a téren áthaladó részecskék mozgását a tér perturbálja. Ez magyarázza, hogy a
((131,3,2)) függvény látszólag nem egyértelmű a koordináta-rendszer kezdőpontjainak körüljárása során (a ,
szög
-vel növekszik). Valójában a
féltengely közelében (véges szélességű) vágás van, mely azzal
kapcsolatos, hogy ((131,3,2)) itt nem alkalmazható; a vágás két oldalán
, egymástól
-vel különböző
értékeket vesz fel, mondjuk
-t. Kis
impulzusátadással járó kis
szögű szórás szempontjából (
,
) az
transzverzális távolságok lényegesek, a vágás szélessége pedig
elhanyagolható. A tér
tartományában
-nek
-től való függését a
tengely mindkét oldalán
elhanyagolhatjuk; ekkor31

A „kétdimenziós” szórásamplitádót a (131,7a) képlet alapján számíthatjuk ki.32

esetén

A ((131,3,3)) képlet [ugyanúgy, mint a szövegben szereplő ((131,4))] nem alkalmazható túlságosan nagy értékekre, amikor az elhajlási
jelenségek lényegessé válnak.
32
Emlékeztetünk arra, hogy ezt a képletet (
esetén) megkaphatjuk (a szövegben magyarázott módon) a Schrödinger-egyenletnek
potenciáltérben való alkalmazása nélkül.
31
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Az integrált úgy lehet kiszámítani, hogy bevezetünk egy
határátmenetet. Eredményül azt kapjuk, hogy

szorzót, majd elvégezzük a

Ebből a szórás hatáskeresztmetszete:

Ha

, ebből a

kifejezés adódik, ami annak az esetnek felel meg, amikor a perturbációszámitás alkalmazható.
Figyeljük meg, hogy a ((131,3,4)) hatáskeresztmetszet periodikusan függ a mágneses térerősségtől, és hogy a
teljes hatáskeresztmetszet (a
-beli viselkedés miatt) divergál, annak ellenére, hogy a mágneses tér egy
véges tartományban különbözik nullától; mindkét jelenség tipikusan kvantumos effektus.

10. 132. §. Lassú részecskék szórása
Vizsgáljuk a rugalmas szórás tulajdonságait abban a határesetben, amikor a szóródó részek energiája kicsi.
Nevezetesen a sebességet olyan kicsinek tételezzük fel, hogy a részecske hullámhossza nagy legyen az
tér
a hatótávolságához képest (azaz
), energiája pedig legyen kicsi az erőtérnek e távolságon belüli
nagysága mellett. A feladat megoldásához tanulmányoznunk kell a
fázisok -tól való függését az utóbbi kis
értékeinek megfelelő határesetben.
Az

esetben a ((123,7)) pontos Schrödinger-egyenletben csak a

-es tagot lehet elhanyagolni:

17.119. egyenlet - (132,1)

Az

tartományban már az

-es tagot is elhagyhatjuk, úgyhogy

17.120. egyenlet - (132,2)

marad. Ennek az egyenletnek az általános megoldása:

17.121. egyenlet - (132,3)

A
és
állandók értéke elvben meghatározható a ((132,1)) egyenletnek egy konkrét
megoldásával; ezek természetesen különböző -ekre különbözőek.
Még nagyobb távolságok esetén az

tag elhanyagolható,

azonban nem, úgyhogy
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17.122. egyenlet - (132,4)

ami a szabad mozgást leíró egyenlet. Ennek megoldása (l. 33. §):

17.123. egyenlet - (132,5)

Az állandókat itt úgy választottuk meg, hogy
esetén ez a megoldásátmenjen ((132,3))-ba; ugyanezzel
elérjük a
tartományban érvényes megoldásnak a
tartományban érvényes ((132,5))
megoldásához való illesztését is. Végül
esetén ((132,5)) aszimptotikus alakja a következő (l.33. §):

Ezt az összeget az

17.124. egyenlet - (132,6)

alakba írhatjuk, ahol a

fázisok definíciója

17.125. egyenlet - (132,7)

(minthogy

kicsi, valamennyi fázis kicsi).

A ((123,15))-nek megfelelő parciális szórásamplitúdók

így arra a következtetésre jutunk, hogy kis energiák esetén

17.126. egyenlet - (132,8)

Ennek megfelelően valamennyi
parciális amplitúdó kicsi az
(mint mondani szokás, az
állapotbeli) szórásamplitúdó mellett. Ezek elhanyagolásával a teljes szórásamplitúdó:

17.127. egyenlet - (132,9)

úgyhogy

, a teljes hatáskeresztmetszet pedig

17.128. egyenlet - (132,10)
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Kis sebességek esetén a szórás minden irányban izotrop, hatáskeresztmetszete független a részecskék
energiájától.33 Az állandót szórási hossznaknevezzük; ez egyaránt lehet pozitív és negatív.
A fenti megfontolások során hallgatólagosan feltételeztük, hogy nagy távolságoknál (
) az
potenciál
elég gyorsan csökken ahhoz, hogy elhanyagolása megengedett legyen. Könnyen meghatározható, milyen
gyorsan kell
-nek nullához tartania. Ha nagy, a ((132,3)) alatti
függvény második tagja kicsi az
elsőhöz képest. Ahhoz, hogy megtartása mégis konzisztens legyen, az kell, hogy a ((132,2)) egyenletben
meghagyott

kis tagok nagyok legyenek a ((132,1))-ről ((132,2))-re való áttérés során elhagyott

tag mellett. Ebből következik, hogy az
potenciálnak
-nál gyorsabban kell eltűnnie
ahhoz, hogy az
, parciális amplitúdóra kapott ((132,8)) viselkedés helytálló legyen. Speciálisan,
kiszámítása és ezért az izotrop szórás energiafüggetlenségét kifejező ((132,9)) eredmény is csak a nagy
távolságban

-nél gyorsabban eltűnő potenciálok esetében érvényes.

Ha az
tér nagy távolságok esetén exponenciálisan csökken, akkor -nek hatványai szerinti sorában a
további tagok jellegéről az alábbiakat mondhatjuk. A 128. §-ban láttuk, hogy ebben az esetben az
amplitúdó
a komplex
változó függvényében valós negatív
értékekre valós.34 Ugyanez érvényes ezért a ((125,15))
kifejezésben szereplő
függvényre is:

(ha
,
valós). Másrészről a
függvény (definíció szerint) valós, ha
. Így tehát a
függvény minden valós
esetén valós, ezért sorában csak
egész azaz páros hatványai szerepelhetnek.
Magáról az
amplitúdóról ezért mondhatjuk, hogy
egész hatványai szerint fejthető sorba; a páros
hatványait tartalmazó tagok valósak, a páratlanokat tartalmazók képzetesek. A ((132,8)) szerint
sorfejtése
taggal kezdődik; ennek megfelelően

sorfejtése

-lel arányos taggal kezdődik.

Ha a tér nagy távolságokban
,
hatványtörvény szerint tart nullához, az amplitúdó állandóságát
kifejező ((132,9)) eredmény, mint már jeleztük, nem érvényes.
Tekintsük át az különböző értékei mellett megvalósuló helyzetet. Ha
gyakorlatilag minden ütközési paraméter esetén teljesül a

, elegendően kis sebességeknél

17.129. egyenlet - (132,11)

feltétel, ezért a szórás a klasszikus képletek segítségével írható le [vö. a ((127,9)) feltétellel].
-nél a ((132,11)) egyenlőtlenség a nem túl nagy értékekkel jellemzett tartományban teljesül; ennek
megfelelően a nem túlságosan kis szögű szórás klasszikus. Ugyanakkor van
értékeinek olyan tartománya,
ahol

17.130. egyenlet - (132,12)

azaz teljesül a perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele [vö. ((122,2))]. Ha
az

, nagy távolságokban

17.131. egyenlet - (132,13)
33

Elektronoknak atomokon való szórása esetén az

-val (a

feltétel szerint) összehasonlítandó a hosszúság szerepét az atomsugár

játssza, mely nehéz atomok esetén a Bohr-sugár néhányszorosa is lehet (néhányszor
). Az atomsugár nagy értéke miatt a
hatáskeresztmetszet gyakorlatilag csak az elektronvolt tört részének nagyságrendjébe eső elektronenergiák mellett állandó. Nagy
elektronenergiák esetén a hatáskeresztmetszet erős energiafüggése figyelhető meg (Ramsauer-jelenség).
34
Kis
energiákon ((128,6)) már -nak
törvény szerinti csökkenésénél teljesül.
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feltétel teljesül, ezért az ezeknek megfelelő tartományok szórásához való járulékot perturbációszámítás
segítségével határozhatjuk meg (közelebbi tartományokban előfordulhat, hogy a perturbációszámítás
alkalmazhatóságának feltétele nem teljesül).35 Legyen
egy olyan érték, hogy
mellett ((132,13))
teljesül, és ugyanakkor
. Az
tartomány járuléka a szórásamplitúdóhoz ((126,12))-nek
megfelelően a

17.132. egyenlet - (132,14)

integrál segítségével számítható.
A

esetben ez az integrál az alsó határon konvergál, és kis sebességeknél (

) ezt a határt

nullának vehetjük, úgyhogy az integrál
-nel, azaz a sebesség negatív hatványával arányos. Az adott
esetben tehát a szórásamplitúdóhoz adódó járulékok közül ez a leglényegesebb, vagyis

17.133. egyenlet - (132,15)

Ezzel a szórás hatáskeresztmetszetének a részecske sebességétől és a szórási szögtől való függését is
meghatároztuk.
Az
esetben a ((132,14)) integrál az alsó határon logaritmikusan divergál. Ekkor még mindig a
szórásamplitúdó leglényegesebb részét alkotja, úgyhogy

17.134. egyenlet - (132,16)

-ra az
tartomány járuléka
esetén eltűnik, és a szórást az állandó ((132,9)) szórásamplitúdó
határozza meg. Annak ellenére, hogy ((132,14)) járuléka a szórásamplitúdóhoz viszonylag kicsi, „anomáliája”
miatt érdekes. „Normálisnak” mondjuk a helyzetet
elegendően gyors eltűnése esetén, ha
sorbafejthető
egész hatványai szerint, és a sor valamennyi valós tagja
páros hatványával arányos. A
((132,14)) integrálban néhányszor parciálisan integrálva (ezzel csökkentve a nevezőben levő hatványát),
leválasztjuk belőle a páros hatványait tartalmazó részt. Ezután egy
esetén konvergáló integrál
marad, mely a
-nal arányos, és ez általában nem páros.36

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg lassú részecskék
mélységű,
sugarú [
potenciálgödrön való szórásának hatáskeresztmetszetét.

, ha

Megoldás. Feltesszük, hogy a részecske hullámvektora eleget tesz a
. Bennünket csak a
értéket, amivel a
egyenletnek az

és

,

egyébként]
feltételeknek, ahol

fázis érdekel. Ezért a ((132,1)) egyenletbe behelyettesítjük az

függvényre a
-ban eltűnő megoldása (

egyenletet kapjuk az
-nek végesnek kell maradnia

tartományban. Ennek az
-ban):

Ebben az esetben a szórás kis sebességek mellett sehol nem válik kváziklasszikussá, minthogy a ((132,11)) egyenlőtlenség nem
összeegyeztethető az egyidejűleg megkövetelt
-vel.
36
Ha páratlan egész szám (
), akkor
páros. Ennek ellenére a ((132,14)) integrálnak ebben az esetben is van
35

„anomális” része, mely a szórásamplitúdóba

-val arányos járulékot ad.
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esetén a

függvényt a

Abból a feltételből, hogy

amiből

egyenlet (((132,4))

folytonos az

-val) határozza meg. Ebből

helyen,

meghatározható. A szórásamplitúdóra a következő eredményt kapjuk: 37

A
határesetben (azaz, ha
) ez a képlet
eredményével összhangban (l. a 126. § 1. feladatát).
2. Oldjuk meg az előbbi feladatot

magasságú, a sugarú derékszögű „potenciálhegyen” való szórás esetén.

Megoldás. Az előző feladat eredményében
írni), megkapjuk a keresett szórásamplitúdót:

A

-t ad, a Born-közelítés

előjelét megváltoztatva (ennek megfelelően

helyett

-t kell

határesetben

Ez az eredmény sugarú nem átlátszó gömbön való szórásnak felel meg; megjegyezzük, hogy a klasszikus
mechanikában a hatáskeresztmetszetre négyszer kisebb értéket kaptunk volna (
).
3. Határozzuk meg kis energiájú részek szórási hatáskeresztmetszetét
Megoldás. A ((132,1)) egyenlet

tér esetén (

,

).

-val:

A

helyettesítésekkel ez a

alakra hozható, ami egy
Az
-ban (azaz

-edrendű
képzetes argumentumú Bessel-függvény differenciálegyenlete.
-ben) eltűnő megoldás egy állandó szorzó erejéig:

Ez a képlet nem alkalmazható, ha a gödör mélysége és szélessége olyan, hogy
közel esik
páratlan számú többszöröséhez.
ilyen értékei mellett a negatív energiájú diszkrét nívók között van egy nullához közeli energiájú nívó (l. a 33. § 1. feladatát), és a szórást a
következő szakaszban levezetendő képletek írják le.
37
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Az ismert

képletek felhasználásával a
függvényre nagy távolságban (
)
kifejezést kapunk, és a
hányados segítségével megkapjuk a szórásamplitúdót:

alakú

4. Határozzuk meg lassú részecskék szórásamplitúdóját a nagy távolságokban
szerint nullához tartó terek esetében.

törvény

Megoldás. A szórásamplitúdóhoz a fő járulékot a ((132,14)) kifejezés adja, melyben az integrál alsó határát
nullának vehetjük. Az integrált kiszámítva azt kapjuk, hogy

esetén

vagy

((132,4,1))-et Legendre-polinomok szerint sorbafejtve,
szórásamplitúdókra a következő kifejezés adódik:

a

[((123,14))

szerint

definiált]

parciális

esetén ugyanez az ((132,4,1)) alatti képlet határozza meg a szórásamplitúdó „anomális” részét is. A
parciális amplitúdókban a fő járulék mindig a ((132,4,3)) kifejezés olyan értékekre, amelyekre
.
teljesül.

Ekkor ((132,8)) helyett

5. Határozzuk meg lassú részecskék szórásamplitúdóját
Megoldás. A

térben, ha

.

függvényre felírt ((132,1)) egyenlet az

új változó bevezetésével

alakban írható. Ennek általános megoldása

ahol

és

a megfelelő Bessel-, illetve Neumann-függvény. Abból a feltételből, hogy
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Az

tartománynak
]; itt

felel meg [ezzel kapcsolatban természetesen feltételezzük, hogy az

ahol
( az Euler-állandó). Ez a kifejezés a ((132,3)) képletnek felel meg, és
kapott értékével a szórásamplitúdóra

adódik. A
,

határesetben
adódik.

,

így

[a Born-közelítésben érvényes ((126,14))-gyel összhangban]. Ha

6. Határozzuk meg a szórásamplitúdót a kis energiájú határesetben a perturbációszámítás második közelítésében
(L. J. Pomerancsuk, 1948).
Megoldás. A

határesetben a ((130,13)) második tagjában szereplő integrál a következő alakot ölti:

itt felhasználtuk az

képletet (l. II. 51. §). A szórásamplitúdó tehát

Gömbszimmetrikus tér esetén ebből

Az ((132,6,1)) képlet második tagja mindig pozitív (mint ez az eredeti, térben felírt integrál kifejezéséből
azonnal látszik). Ebből következik, hogy taszító tér esetén (
) az első Born-közelítés mindig felülbecsli,
vonzó tér esetén (
) mindig alulbecsli a kis energiájú szórás hatáskeresztmetszetét.

11. 133. §. Rezonanciaszórás kis energiákon
Külön megfontolások szükségesek lassú részecskék (
) szórását illetően abban az esetben, amikor a
negatív energiájú spektrumban szerepel egy -állapotú szint, melynek energiája kicsi az erőtérnek az
sugáron belüli
nagyságához képest. E nívó energiáját -nal jelöljük (
). A szóródó részecske
energiája kis mennyiség lévén, az
nívóhoz közel esik, azaz mint mondani szokás, vele majdnem
rezonanciában van. Ez, mint látni fogjuk, a hatáskeresztmetszet jelentős növekedéséhez vezet.
Gyengén kötött nívó létét a szóráselméletben az alábbiakban leírt formális módszer segítségével lehet
figyelembe venni.
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A

-re (

mellett) felírt

pontos Schrödinger-egyenletben a tér „belső” tartományában (

)

elhanyagolható

mellett:

17.135. egyenlet - (133,1)

A „külső” tartományban (

) viszont az

hanyagolható el:

17.136. egyenlet - (133,2)

A ((133,2)) egyenlet megoldását valamilyen
helyen (
) illeszteni kell a((133,1))-nek ahhoz a
megoldásához, amely eleget tesz a
feltételnek; az illesztés feltételéül a
arány folytonosságát
tekintjük, mely független a hullámfüggvény normálási tényezőjétől.
Ahelyett azonban, hogy a mozgást az
tartományban vizsgálnánk, a külső tartományban kapott
megoldásra rovunk ki a
arányra kis mellett megfelelő módon megválasztott határfeltételt; minthogy a
külső megoldás
esetén lassan változik, ezt a feltételt formálisan akár az
helyen is
megkövetelhetjük. A ((133,1)) egyenlet az
tartományban
-t nem tartalmazza; ezért az egyenletet
helyettesítő határfeltétel sem függhet a részecske energiájától. Más szóval, a feltétel a következő alakú:

17.137. egyenlet - (133,3)

ahol valamilyen állandó. Hogyha független -től, akkor a ((133,3)) feltétel a Schrödinger-egyenlet kis
negatív
energiájú megoldására, azaz a részecske megfelelő stacionárius állapotának
hullámfüggvényére isérvényes. Ha
, ((133,2))-ből

17.138. egyenlet - (133,4)

(

egy állandó), és ezt a függvényt ((133,3))-ba helyettesítve, azt kapjuk, hogy

az alábbi pozitív mennyiség:

17.139. egyenlet - (133,5)

Alkalmazzuk most a ((133,3)) határfeltételt szabad mozgás esetére. Ekkor

ami a ((133,2)) egyenlet általános megoldása

esetén. Eredményül megkapjuk a keresett

17.140. egyenlet - (133,6)
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Minthogy az
energiát most csak az
feltétel korlátozza, de
fázis és vele együtt az -szórás amplitúdója nem okvetlenül kicsi.

mellett nem kell kicsinek lennie, a

A többi
(
) fázis továbbra is kicsi, a megfelelő parciális amplitúdókkal együtt. Ezért a teljes
szórásamplitúdót továbbra is azonosíthatjuk az -szórás amplitúdójával:

ide ((133,6))-ot helyettesítve, az

17.141. egyenlet - (133,7)

kifejezést kapjuk, amivel a teljes hatáskeresztmetszet:

17.142. egyenlet - (133,8)

Így tehát a szórás a korábbiakhoz hasonlóan izotrop, de a hatáskeresztmetszet függ az energiától, és a
rezonanciatartományban
) nagy az erőtér hatótávolságának négyzetéhez,
-hez képest (minthogy
). Hangsúlyozzuk, hogy a ((133,8)) képlet alakja kis részecsketávolságokon, nem függ a kölcsönhatás
részleteitől és a rezonancianívó energiájának értéke teljes egészében meghatározza. 38
A kapott képlet valamivel általánosabb érvényű, mint azt a levezetésénél feltételeztük. Hajtsunk végre az
függvényen egy kis változtatást, ekkor megváltozik a ((133,3)) határfeltételben szereplő állandó is.
megfelelő változtatásával elérhető, hogy nullává, majd kis negatív mennyiséggé váljék. A szórásamplitúdóra
és a hatáskeresztmetszetre továbbra is a ((133,7)), illetve ((133,8)) képleteket kapjuk. Ez utóbbiban azonban
most az
mennyiség egyszerűen az
térre jellemző állandó, és egyáltalán nem a térben
kialakuló energiaszint. Ilyen esetben virtuális energiaszintrőlbeszélünk, utalva, hogy bár a valóságban az
erőtérben nincs gyengén kötött állapot, de a tér kis megváltoztatása elegendő lenne egy ilyen nívó
megjelenéséhez.
A ((133,7)) függvénynek a komplex

síkon való analitikus folytatásánál a baloldali valós féltengelyen

átmegy
-ba (l. 128. §), és látjuk, hogy a szórásamplitúdónak az
helyen pólusa van a
128. §-ban kapott általános eredményeknek megfelelően. Ezzel ellentétben virtuális energiaszintnek nem felel
meg a fizikai levélen a szórásamplitúdó semmiféle pólusa (a szórásamplitúdó
pólusa a nem fizikai
levélen van – l. a XVII. fejezet fn128.14. számú lábjegyzetét).
Formálisan a ((133,7)) képlet annak az esetnek felel meg, amikor a ((125,15))

kifejezésben a
függvény sorának első tagja negatív, és nagyon kicsi. A képlet pontosságának növelése
érdekében a sorfejtés következő tagját is figyelembe vehetjük:

17.143. egyenlet - (133,9)

38

A ((133,8)) képletet először Wigner Jenőkapta meg (1933); az ismertetett levezetés H. A. BetheésR. Peierlsötletén alapul (1935).
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(L. D. Landau, J. A. Szmorogyinszkij, 1944); emlékeztetünk arra, hogy az erőtér elég gyors csökkenése esetén a
függvények sorbafejthetők páros hatványai szerint (l. 132. §). Itt
értéket
-lal jelöltük, a
jelölést meg akarjuk tartani a ((133,5))-ben szereplő, az
energianívóval kapcsolatos mennyiségre. A fent
mondottak értelmében -t úgy határozhatjuk meg mint azt a
értéket, amelyre a ((133,9)) nevezője
eltűnik, vagyis mint a

17.144. egyenlet - (133,10)

egyenlet gyökét. ((133,9)) nevezőjében fellépő
járulékos tag kicsi -hoz képest, mert feltettük, hogy k
kicsi, magában azonban „normális” nagyságrendű: az együttható
nagyságrendű (ez az együttható mindig
pozitív, l. 1. feladat). Hangsúlyozzuk, hogy e tag figyelembevétele még az
impulzusmomentumok
járulékának elhanyagolásával felírt szórásamplitúdó-képlet konsisztens javítása:
-hez
relatív
nagyságrendű járulékot ad, míg az
esetén

, azaz

szórásból eredő korrekció

nagyságrendű lenne.

megegyezik az előző szakaszban bevezetett

szórási hosszal. A

17.145. egyenlet - (133,11)

képletben szereplő

együtthatót a kölcsönhatás effektív hatótávolságának nevezik.39

A szórási hatáskeresztmetszet ((133,9)) alapján:

A nevezőben a

tagot elhagyva (bár még ez is konzisztens), ezt a képletet ((133,10)) figyelembevételével a

17.146. egyenlet - (133,12)

alakban írhatjuk.
Térjünk most vissza a kötött állapot hullámfüggvényét a „külső” tartományban leíró ((133,4)) képlethez és
vizsgáljuk meg a benne szereplő normálási állandónak a fent bevezetett paraméterekkel való kapcsolatát.
Meghatározva a ((133,9)) függvény reziduumát az
pólusban, és összehasonlítva a ((128,11)) képlettel,
azt kapjuk, hogy

17.147. egyenlet - (133,13)

Megadjuk az
és állandók értékét két nukleon kölcsönhatásának fontos esetére. Párhuzamos spinű neutronra és protonra (az állapot
izospinje
)
,
cm; ezeknek az értékeknek
energiájú valódi energiaszint felel meg,
a deuteron alapállapota. Ellentétes spinű neutron és proton esetén (
-es izotópállapot)
,
cm;
ezeknek az értékeknek
energiájú virtuális szint felel meg. Az izotópinvariancia miatt az utóbbi értékek két ellentétes
spinű neutronra is vonatkoznak (párhuzamos spinű
rendszer -állapotban nem létezhet a Pauli-elv értelmében).
39
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A második tag az elsőhöz adódó kis járulék, minthogy

. Ezt elhagyva

, azaz

17.148. egyenlet - (133,14)

ami olyan normálásnak felel meg, mintha a ((133,14)) kifejezés az egész térben érvényes volna.
Még röviden megvizsgáljuk a nem nulla pálya-impulzusmomentumú rezonanciaszórást.
A
függvény sora a
szórásamplitúdót

taggal kezdődik; a sorfejtés első két tagjának megtartásával a parciális

17.149. egyenlet - (133,15)

alakban írjuk, ahol és állandók, és
értéke felel meg, azaz anomálisan kis . Az
képest.

(l. alább). A rezonanciának az
kis értéke miatt azonban a

együttható anomálisan kis
-tag mégis lehet nagy -hoz

Ha
, akkor a ((133,15)) kifejezés nevezőjében álló mennyiségnek
valós gyöke, úgyhogy (
impulzusmomentumú) diszkrét energiaszint.40 Az -szórásnál megfigyelt rezonanciával ellentétben azonban a
((133,15)) amplitúdó ekkor sohasem válik
-hoz képest naggyá; az
impulzusmomentumú,
rezonanciaszórás amplitúdója csak olyan nagyságrendű, mint az impulzusmomentumú nem rezonáns szórásé.
, akkor a ((133,15)) amplitúdó az

Ha viszont

tartományban

nagyságrendűvé válik, azaz

-

hoz képest nagy. Ez a tartomány viszonylag keskeny:
. Ebben az esetben tehát élesen
kiemelkedő rezonanciát figyelhetünk meg. A rezonanciaszórás ilyen viselkedése azzal kapcsolatos, hogy a
pozitív,
energiaszint, bár nem igazi diszkrét nívó, „kvázidiszkrét” nívóként viselkedik: a centrifugális
potenciálgát miatt kicsi annak a valószínűsége, hogy, a kisenergiájú részecske ebből az állapotból a végtelenbe
távozzék, úgyhogy az állapot „élettartama” nagy (l. 134. §). Ebben áll az
rezonanciaszórás jellegének az
-állapotbeli rezonanciától való különbsége, ahol nincs centrifugális pontenciálgát.
A ((133,15)) kifejezés nevezője

-ra eltűnik az

helyen, ahol

17.150. egyenlet - (133,16)

A szórásamplitúdónak ez a pólusa azonban a „nemfizikai” levélen van. A kis
szélessége (134. §).
Végül megemlítjük még a

mennyiség a kvázidiszkrét nívó

fázis egy, a fenti eredmények felhasználásával könnyen levezethető tulajdonságát.

A
fázisokat az energia folytonos függvényének tekintjük, nem korlátozva értéküket a
(vö. az V. fejezet fn33.5. számú lábjegyzetével). Megmutatjuk, hogy ekkor teljesül a

intervallumra

17.151. egyenlet - (133,17)

egyenlőség, ahol

40

esetén

a vonzó

-hoz közeli

-re:

tér

impulzusmomentumú diszkrét nívóinak száma (N. Levinson, 1949).

Ezt összehasonlítva ((128,17))-tel, látjuk, hogy
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E célból megjegyezzük, hogy az
feltételt kielégítő erőterekben a Born-közelítés tetszőleges
energiák esetén alkalmazható, úgyhogy
minden -re. Ekkor
, minthogy
-re a
szórásamplitúdó nullához tart; hasonlóképpen
a 132. §-ban nyert általános eredmények alapján.
Ugyanakkor ilyen erőtérben nincsenek diszkrét nívók (45. §), úgyhogy
. Most nyomon követjük a
különbség változását ( valamilyen adott kis mennyiség) az
potenciálvölgy fokozatos
„mélyítésénél”. A mélyítés során a völgy felső szélén egymás után megjelenik az első, második stb.
energiaszint, miközben a
fázis mindig -vel növekszik.41 Az adott
-t elérve, majd elvégezve a
határátmenetet, megkapjuk a ((133,17)) képletet.

11.1. Feladatok
1. Fejezzük ki a kölcsönhatás
effektív hatótávolságát az (
„belső” tartományban (J. A. Szmorogyinszkij, 1948).

) kötött állapot hullámfüggvényével az

Megoldás. Legyen
a hullámfüggvény az
tartományban, melynek formálása olyan, hogy
. Ekkor a hullámfüggvény négyzete az egész térben

alakban írható (ez a kifejezés
feltétel

-be megy át

esetén, és

-be, ha

, ha

). A normálási

amit ((133,13))-mal összevetve,

adódik.
A
-ra vonatkozó ((133,1)) egyenletből
mindig pozitív.
2. Határozzuk meg, hogyan változik a
Megoldás.

mellett következik, hogy

, fázis az

. Ezért

tér variálásakor.

-et variálva, a

Schrödinger-egyenletben azt kapjuk, hogy

Az első egyenletet
integrálva,

41

-lel, a másodikat

A ((133,6)) képletben ennek a

adott

értéktől a pozitív
mellett az

0-tól

-lel szorozva, az egyenleteket egymásból kivonva, és

-ig való változása felel meg, amikor adott kis

értékig változik. Az
esetben ugyanez következik a
értéktől
-ig változik.
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adódik. Az egyenlőség bal oldalán behelyettesítve a

aszimptotikus kifejezéseket (az együtthatókat 1-nek választottuk, amivel rögzítettük
hogy

normáját), azt kapjuk,

E képlet alapján az energia folytonos függvényének tekintett
fázisok előjelére vonatkozóan meghatározott
következtetéseket vonhatunk le. A függvények definíciójában fellépő határozatlanság (egész számszor additív
állandó) kiküszöbölése céljából ezeket a
feltétellel normáljuk.
-val kezdve, amikor
valamennyi
, és fokozatosan növelve
-t, azt kapjuk, hogy taszító tér (
) esetén valamennyi
, vonzó térben (
) pedig
. Taszító térben
, ezért kis energián
kicsi, így a
szórásamplitúdó negatív:
. Vonzó tér esetében a szórásamplitúdó pozitív voltára vonatkozó
hasonló kijelentést csak akkor tehetünk, ha nincsenek kötött állapotok; ellenkező esetben kis
energiák mellett
a
fázisok nem 0, hanem
közelébe esnek [l. ((133,13))], és előjelére nem lehet következtetni.
3. Határozzuk meg az a szórási hosszat és a kölcsönhatás , effektív hatótávolságát a sugarú,
mélységű
derékszögű gömbszimmetrikus potenciálgödör esetén, amelynek egyetlen diszkrét energiaszintje van, a nullához
közel.
Megoldás. A 132. § 1. feladatának megoldásához hasonlóan járunk el, azzal a különbséggel, hogy a gödör
belsejében nem hanyagoljuk el a részecske

energiáját

mellett. A

, fázis meghatározására a

egyenletet kapjuk. A gödörben akkor van csak egy, nullához közeli energiájú nívó, ha

és

(l. a 33. § 1. feladatát). A felírt egyenletet

amiből
mennyiséggel, ahol

és

hatványai szerint sorbafejtve, azt kapjuk, hogy

,
. A
érték, ahogy lennie is kell, megegyezik a
a nívó energiája (l. a 33. § 1. feladatát).

4. Fejezzük ki az -állapot hullámfüggvényével képzett
integrált a
fázis segítségével olyan
tér esetén, amely csak egy sugarú gömb belsejében különbözik nullától (G. Lüders, 1955).
Megoldás. ((128,10))-nek megfelelően
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ahol a vessző

szerinti differenciálást jelent [a ((128,10))-ben szereplő

szerinti deriváltakat pedig

szerinti deriváltakkal helyettesítettük]. Minthogy
-nál már nincs erőtér, az egyenlőség
jobb oldalán használhatjuk a szabad mozgás [((33,20)) szerint normált]
hullámfüggvényét.
Eredményünk:

Minthogy

integrálja mindenképpen pozitív, az egyenlőség jobb oldala is nagyobb nullánál. 42

12. 134. §. Rezonancia kvázidiszkrét energiaszinten
Egy olyan rendszernek, amely elbomolhat, szigorúan véve nem lehet diszkrét energiaspektruma. A bomlás során
belőle kirepülő részecske a végtelenbe távolodik; ebben az értelemben a rendszer mozgása nem korlátozott a tér
egy meghatározott részére, tehát az energiaspektrum folytonos.
Előfordulhat azonban, hogy a rendszer bomlásának valószínűsége nagyon kicsi. Erre legegyszerűbb példa egy
elég magas és széles, potenciálgáttal körülzárt részecske. Az állapot metastabilitásának más forrása az lehet,
hogy gyenge a spin–pálya kölcsönhatás által kiváltott bomlás során a rendszer spinjének változnia kell.
A kis bomlási valószínűségű állapotok jelölésére bevezethetjük a kvázistacionáriusállapot fogalmát, melyben a
részecskék hosszú időn keresztül a „rendszer belsejében” mozognak, csak egy nagy időtartam elteltével
hagyják el azt; -t az adott, majdnem stacionárius élettartamánaknevezhetjük (
, ahol
az egységnyi
idő alatti bomlás valószínűsége). Ezeknek az állapotoknak az energiaspektruma kvázidiszkrét: elkent nívók
sorozata, amelyek szélessége élettartamukkal a
kapcsolatban áll [l. ((44,7))]. A kvázidiszkrét nívók
szélessége kicsi a közöttük levő távolságokhoz képest.
Kvázistacionárius állapotok vizsgálatához az alábbi formális módszer alkalmazható. Az eddigiekben mindig a
Schrödinger-egyenlet olyan megoldásait tekintettük, amelyek a hullámfüggvény végtelenben való végességét
jelentő határfeltételt elégítik ki. Ehelyett most olyan megoldásokat keresünk, melyek a végtelenben kifutó
gömbhullámok; ez a rendszer a bomlása során végül is kirepülő részecskének felel meg. Minthogy ez a
határfeltétel komplex, már nem állíthatjuk, hogy az energia-sajátérték valós. Elenkezőleg, a Schrödingeregyenlet megoldásának eredményeként a komplex számoknak az

17.152. egyenlet - (134,1)

alakban írható sorozatát kapjuk, ahol

és

két pozitív (l. alább) mennyiség.

Könnyű megérteni a komplex energiaértékek fizikai jelentését. A kvázistacionárius állapot hullámfüggvényének
időszorzója

alakú. Ezért valamennyi, a hullámfüggvény abszolút értéke négyzeteként adódó valószínűség időben az
törvény43 szerint lecseng. Speciálisan, ilyen törvénynek megfelelően csökken annak valószínűsége,
Ezt az egyenlőséget Wignermás módon korábban (1955) levezette.
Ebből látható, hogy fizikai okokból szükséges pozitív volta. E követelmény teljesülését a hullámegyenlet megoldására a végtelenben
kirótt határfeltételek, vagy (l. 130. §) a velük ekvivalens, a perturbációszámítás képleteiben szereplő póluskerülési szabályok automatikusan
biztosítják. Tegyük fel, hogy állandó
perturbáció hatására az
diszkrét nívóról a folytonos spektrum
állapotába való átmenet
42
43
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hogy a részecskét a „rendszeren belül” megtaláljuk. A
az egységnyi időre vonatkozó bomlási valószínűség:

mennyiség tehát az állapot élettartamát határozza meg;

17.153. egyenlet - (134,2)

Nagy távolságokban a kvázistacionárius állapot hullámfüggvénye (kifutó hullám) egy

szorzót tartalmaz, mely
megfelelően e függvények

, esetén exponenciálisan növekszik (a gyök képzetes része negatív). Ennek
normaintegrálja divergál. Megjegyezzük, hogy ez a körülmény feloldja a

időben való csökkenése és a hullámegyenletből következő azon törvény közötti látszólagos ellentmondást,
mely szerint a normaintegrál állandó mennyiség.
Vizsgáljuk meg a részecske mozgását leíró hullámfüggvény alakját, ha a részecske energiája közel esik a
rendszer egyik kvázidiszkrét nívójához.
Mint a 128. §-ban is tettük, a hullámfüggvény radiális részének aszimptotikus kifejezését (nagy távolságokon)
((128,1))-nek megfelelően az

17.154. egyenlet - (134,3)

alakba írjuk, és az

-t komplex változónak tekintjük. Valós pozitív

-re:

17.155. egyenlet - (134,4)

ahol
[l. ((128,3)), ((128,4))]; a
felső szélén vesszük.

függvényt itt a jobb oldali valós féltengelyen levő vágás

A komplex energia-sajátértékek meghatározására szolgáló feltétel abban áll, hogy a ((134,3)) aszimptotikus
kifejezésben ne legyen befutó hullám. Ez azt jelenti, hogy
esetén a
együttható eltűnik:

17.156. egyenlet - (134,5)

A kvázidiszkrét energiaszintek tehát éppen úgy, mint az igazi energiaszintek, a
függvény zérushelyei. Az
igazi energiaszinteknek megfelelő zérushelyekkel ellentétben azonban ezek nem a fizikai levélen fekszenek.
Valóban, a ((134,5)) egyenlet felírásakor feltételezzük, hogy a kvázistacionárius állapot keresett
hullámfüggvénye ((134,3))-nak abból a tagjából származik, amely [((134,4))-ben]
esetén is (
)
kifutó hullám. Az
pont azonban a jobb oldali valós féltengely alatt fekszik. A vágás felső

következik be. A nívó energiájához adódó járulék második közelítésben:
alkalmazásával ebből
összhangban.

[vö. ((33,10))]. A ((43,10)) szabály

az átmeneti valószínűségre vonatkozó ((43,1)) kifejezéssel

519
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVII. FEJEZET RUGALMAS
ÜTKÖZÉSEK
oldaláról [ahol a ((134,4))-ben szereplő együtthatókat definiáltuk] ebbe a pontba, végig a fizikai levélen
maradva, csak az
pont megkerülésével lehet eljutni. Eközben azonban
jelet vált, úgyhogy a kifutó
hullám befutóvá válik. Így tehát a hullám kifutó jellegének megtartásához az átmenetet közvetlenül a vágáson
keresztül kell végrehajtani, úgyhogy a másik, nemfizikai levélre jutunk.
Vizsgáljuk most a kvázidiszkrét szinthez közeli valós pozitív energiaértékeket (ekkor természetesen
feltételezzük, hogy kicsi; ellenkező esetben ilyen közelségről nem lehetne beszélni). A
függvényt az
különbség szerint sorbafejtve, az elsőrendű tag megtartásával azt kapjuk, hogy

17.157. egyenlet - (134,6)

ahol állandó. Ezt ((134,4))-be helyettesítve, a kvázistacionárius állapothoz közeliállapot hullámfüggvényére
az alábbi kifejezés adódik:

17.158. egyenlet - (134,7)

Az

függvény

fázisát a következő képlet határozza meg:

17.159. egyenlet - (134,8)

ahol

17.160. egyenlet - (134,9)

Ha

,a

fázis megegyezik

A rezonanciatartományban

-lal, úgyhogy a fázis értéke a rezonanciától távol

.

erősen függ az energiától. A ((134,8)) képletet az

összefüggés segítségével a

17.161. egyenlet - (134,10)

alakba írva, közvetlenül látható, hogy a teljes rezonanciatartományon valóáthaladás során (
-ig) a fázis -vel változik.
-nél a ((134,7)) függvény az
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kifejezésre redukálódik. Ha a hullámfüggvényt úgy normáljuk, hogy a

mennyiségnek a rendszer belsejében

kiszámított integrálja egységnyi legyen, akkor a kifutó, hullám teljes árama
megegyezik a bomlás ((134,2)) valószínűségével. Ebből az adódik, hogy

, ami szükségképpen

17.162. egyenlet - (134,11)

A kapott eredmények lehetővé teszik, hogy meghatározzuk a rugalmas szórás amplitúdóját, ha a részecske
energiája közel esik a szóró rendszer és a szórt részecske együtteséből álló közbenső rendszer valamilyen
kvázidiszkrét energiájához. A ((123,11)) általános képletben az
energiaszintnek megfelelő
értékkel
jellemzett tagba a ((134,8)) kifejezést kell behelyettesíteni. Azt kapjuk, hogy

17.163. egyenlet - (134,12)

ahol

a kvázistacionárius állapot tulajdonságaitól független, a rezonanciától távol érvényes szórási

amplitúdó [ezt a ((123,11)) képlet határozza meg,
-lat az összeg valamennyi tagjában].44 Az
amplitúdót
apotenciálszórás
amplitúdójának,
a
((134,12))
képlet
második
tagját
pedig
arezonanciaszórásamplitúdójánaknevezik. Ez utóbbinak az
helyen pólusa van, ami a fent
mondottak értelmében nem a fizikai levélen helyezkedik el.45 A ((134,12)) képlet meghatározza a rugalmas
szórást a közbenső rendszer egy kvázidiszkrét szintjén a rezonanciatartományban. Alkalmazhatósági tartománya
abból a feltételből határozható meg, hogy az
különbség kicsi legyen a szomszédos, kvázidiszkrét
szintek
távolságához képest:

17.164. egyenlet - (134,13)

A fenti képlet némileg egyszerűsödik lassú részecskék szórása esetén, azaz ha a részecskék hullámhossza a
rezonanciatartományban nagy a szóró rendszer méreteihez képest. Ekkor csak az -szórás lényeges, ezért úgy
vesszük, hogy az
energiájú nívó éppen az
impulzusmomentumú mozgáshoz tartozik. A
potenciálszórás, amplitúdója ekkor egy
valós állandó (l. 132. §).46 A rezonanciaszórás amplitúdójába
-t helyettesítünk,

helyébe 1-et írunk, mert

. Így tehát

17.165. egyenlet - (134,14)

Az
keskeny tartományban a második tag nagy az
amplitúdóhoz képest, ezért ez utóbbit
elhanyagoljuk. A rezonancia helyétől távolodva azonban a két tag összemérhető lehet.
A fenti levezetés során hallgatólagosan feltételeztük, hogy maga az
mennyiség nem túlságosan kicsi, és a
rezonanciatartomány nincs
közelében. Ha viszont a közbenső rendszer első kvázidiszkrét szintjével
kapcsolatos rezonanciáról van szó, melynek távolsága az
-tól kicsi a következő nívótól való távolságához
képest (
), akkor előfordulhat, hogy a ((134,6)) sorfejtés nem konzisztens; ez már abban is
Ha töltött részecskéknek töltött részecskék rendszerén való szórásáról van szó, akkor a
fázist ((135,11))-ből kell venni.
Megjegyezzük, hogy a ((133,15)) képlet lassú részecskéknek pozitív nívón való, -hoz közel eső,
energiájú
szórása esetén
ugyanazt adja, mint a ((134,12)) rezonanciatagja. Az
és értékek ekkor a ((133,16)) képlet segítségével határozhatók meg;
kicsi,
44
45

ezért a
fázis is kicsi, úgyhogy
.
46
Feltételezzük, hogy a szóró tér a távolsággal elég gyorsan csökken. A 145. §-ban a kapott eredményeket alkalmazzuk lassú neutronoknak
magokon való szórására.
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megnyilvánul, hogy a ((134,14)) amplitúdó
esetén nem tart egy állandó, határértékhez, bár ennek
szórásnál az általános elmélet szerint így kell lennie.

-

Tekintsük egy nullához közeli
energiájú kvázidiszkrét szint esetét, ismét feltételezve, hogy a szórt
részecskék a rezonanciatartományban olyan lassúak, hogy csak az -szórás lényeges.
A hullámfüggvény

együtthatóit most az

energia szerint kell sorbafejteni. Az

függvény elágazási pontja, ezt a vágás felső széléről az alsó irányában körüljárva,

pont a
átmegy

-be. Ez

azt jelenti, hogy a sorfejtést az említett körüljárás során jelet váltó
hatványai szerint kell végeznünk.
Írjuk
sorának első tagjait valós pozitív -k esetén a következő alakba:

17.166. egyenlet - (134,15)

ahol

és
valós állandók,
pedig
pont közelében nincs nullahelye.47 Az

alsó félsíkjára folytatott
egyenletet írhatjuk fel:

szerint sorbafejthető energiafüggvény, melynek azonban az
kvázidiszkrét energiaszintnek a nemfizikai levél

szorzó eltűnése felel meg; ezért

és

meghatározására az alábbi

17.167. egyenlet - (134,16)

(az

és

állandóknak pozitívaknak kell lenniük ahhoz, hogy

szélességű nívónak az
.

összefüggés felel meg az

és
és

pozitív legyen). Így egy
között. Ekkor ((134,16))-ból

A vizsgált esetben a ((134,15)) kifejezés helyettesíti a ((134,6)) képletet, ennek megfelelően kell megváltoztatni
a többi képletet is (
helyébe
a ((134,14)) helyett az

-t,

helyébe

-t kell írnunk). Ennek megfelelően a szórásamplitúdóra

17.168. egyenlet - (134,17)

kifejezést kapjuk (itt felhasználtuk, hogy
, ahol
a részecske és a szóró rendszer redukált
tömege). Az
határesetben ez az amplitúdó, a várakozásnak megfelelően, állandóértékhez tart [ezzel
egyúttal igazoltuk a sorfejtés ((134,15)) alakjának helyességét is].
Megjegyezzük, hogy a ((134,17)) alakú kifejezés magába foglalja a közbenső rendszer nullához közeli energiájú
valódi diszkrét nívójának esetét is, amely az
és közötti megfelelő összefüggés teljesülésekor adódik. Ha
, akkor az

energiákra a rezonanciatag nevezőjében az első tag (

Elhanyagolva a potenciálszórás

) elhanyagolható.

amplitúdóját is, az

A
függvény a ((134,9))-nek megfelelően meghatározza a potenciálszórás fázisát. Lassú részecskék szórása esetén sorfejtésében az
első tagok:
47
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képletet kapjuk, mely megegyezik ((133,7))-tel (
mellett). Ez az
kapcsolatos rezonanciának felel meg, mely valódi vagy virtuális diszkrét nívó, attól függően, hogy a
pozitív vagy negatív.

szinttel
állandó

13. 135. §. A Rutherford-képlet
A Coulomb-téren való szórás vizsgálata rendkívül fontos a fizikai alkalmazások szempontjából. Ez a
kvantummechanikai feladat azért is érdekes, mert közelítés nélkül juthatunk el a végeredményhez.
Ha van egy kitüntetett irány (az adott esetben a beeső részecske mozgásiránya), a Coulomb-térben felírt
Schrödinger-egyenletet célszerű
parabolikus koordinátákban megoldani (37. §). A centrális térben
kialakuló szórási kép hengerszimmetrikus. Ezért a
hullámfüggvény nem függ a
szögtől. A ((37,6))
Schrödinger-egyenlet partikuláris megoldását a

17.169. egyenlet - (135,1)

alakban írjuk [((37,7)),
kapjuk
-val:48

-val], és ennek megfelelően a változók szétválasztása után a ((37,8)) egyenletet

17.170. egyenlet - (135,2)

A szóródó részecske energiája természetesen pozitív;
-t írtunk. A ((135,2)) egyenletekben szereplő
előjelek taszító erőtérnek felelnek meg; vonzó téren való szórás hatáskeresztmetszetére pontosan ugyanez az
eredmény adódik.
A Schrödinger-egyenlet olyan megoldásait keressük, amelyek negatív

és nagy

mellett síkhullám alakúak:

ami a tengely pozitív irányába mozgó beeső részecskének felel meg. A következőkben látni fogjuk, hogy ez a
feltétel egyetlen ((135,1)) partikuláris megoldással kielégíthető (és nem partikuláris integrálok
különböző
értékeire vett összegével). Parabolikus koordinátákban a feltétel az alábbi alakot ölti:

Ez kielégíthető az

17.171. egyenlet - (135,3)

választással, miközben

az

17.172. egyenlet - (135,4)

48

48 Ebben a szakaszban Coulomb-egységeket használunk (l. az V. fejezet fn36.11. számú lábjegyzetét).
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feltételnek tesz eleget. Behelyettesítve ((135,3))-t ((135,2)) első egyenletébe, láthatjuk, hogy ez a függvény
valóban kielégíti az egyenletet, ha
. A ((135,2)) második egyenlete ekkor
-gyel:

Keressük ennek megoldását az

17.173. egyenlet - (135,5)

alakban, ahol a

függvény állandóértékhez tart

esetén.

-ra a következő egyenletet kapjuk:

17.174. egyenlet - (135,6)

Ez az
új változó bevezetésével elfajult hipergeometrikus függvény egyenletébe megy át, az
,
paraméterekkel. A ((135,6)) egyenlet megoldásai közül azt kell kiválasztanunk, amely
megszorozva csak kimenő (azaz szórt) gömbhullámokat tartalmaz, bejövőket nem. Az ilyen megoldás:

-vel

A kapott függvényeket összegyűjtve a szórást leíró Schrödinger-egyenlet alábbi exakt megoldását kapjuk:

17.175. egyenlet - (135,7)

A
függvény normálási állandóját úgy választottuk meg, hogy a beeső síkhullám amplitúdója 1 legyen (l.
alább).
A beeső és szórt hullámok szétválasztása céljából a ((135,7)) függvényt a szórócentrumtól nagy távolságban kell
vizsgálni. Az elfajult hipergeometrikus függvények aszimptotikus sorának [l. Matematikai kiegészítés ((d,14))]
első két tagját felhasználva, nagy -kra azt kapjuk, hogy

Ezt ((135,7))-be helyettesítve és gömbkoordinátákra áttérve
hullámfüggvény aszimptotikus alakjára a következő végeredmény adódik:

17.176. egyenlet - (135,8)

ahol

17.177. egyenlet - (135,9)
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((135,8)) első tagja a beeső hullám. A Coulomb-tér lassú eltűnésének következtében a beeső síkhullám még a
szórócentrumtól nagy távolságban is torzult, amit a fázisban fellépő logaritmikus tag és a hullám amplitúdójában
szereplő
nagyságrendű tag mutat.49 A torzító logaritmikus tag a ((135,8)) második tagja által leírt szórt
gömbhullámban is megjelenik. Ezek a hullámfüggvény ((123,3)) szokásos aszimptotikus alakjától való eltérések
azonban nem lényegesek, minthogy az áramsűrűséghez olyan járulékot adnak, amely
esetén nullához
tart.
Így tehát a szórás

hatáskeresztmetszetére a

képletet kapjuk, vagy a szokásos egységekben

17.178. egyenlet - (135,10)

(
a részecske sebessége). Ez a képlet megegyezik a jól ismert Rutherford-képlettel, melyet a
klasszikus mechanikában levezettünk. Coulomb-térben való szórás esetén tehát a klasszikus és a
kvantummechanika azonos eredményre vezet (N. Mott, W. Gordon, 1928). Természetesen a ((126,12)) Bornképlet ugyancsak a ((135,10)) eredményt adja.
Végül a teljesség kedvéért felírjuk a ((135,9)) szórási amplitúdót gömbhullámok szerinti összeg alakjában. Ez a
((36,28)) alatti50

17.179. egyenlet - (135,11)

összefüggéssel meghatározott

fázisok ((124,5))-be való helyettesítésével adódik:

17.180. egyenlet - (135,12)

A ((135,9)) amplitúdóban szereplő előjelek Coulomb-taszításnak felelnek meg. Vonzó tér esetén a ((135,9))
kifejezést komplex konjugáltjával kell helyettesíteni. Ekkor az
amplitúdó végtelenné válik a
függvény pólusaiban, azaz ahol a -függvény argumentuma negatív egész szám vagy nulla (ekkor
, és
az
függvény lecseng a végtelenben). A megfelelő energiaértékek:

E torzulás eredetét már a klasszikus képben is értelmezni lehet. Az azonos (a
tengellyel párhuzamos) beesési irányú klasszikus
Coulomb-hiperbolapályák családját tekintve, a rájuk merőleges felület egyenlete a szórócentrumtól nagy távolságban (
), mint
49

könnyű megmutatni, nem a
, hanem a
-hoz tart. Ez a felület éppen megegyezik a ((135,8))-ban
szereplő beeső hullámok állandó fázisú felületeivel.
50
Az e képletben szereplő
mennyiség az igazi (kifutó) Coulomb-fázisoktól egy minden -re azonos kifejezésben különbözik.
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ezek megegyeznek a vonzó Coulomb-tér diszkrét energiaszintjeivel (vö. 128. §).

14. 136. §. A folytonos spektrum hullámfüggvényeinek
rendszere
Az V. fejezetben, a gömbszimmetrikus térben való mozgás tanulmányozása során olyan stacionárius állapotokat
vizsgáltunk, amelyekben a részecske energiája mellett pálya-impulzusmomentuma és annak
vetülete is
meghatározott értékű. A diszkrét és folytonos spektrum állapotainak hullámfüggvényei (a
, illetve
függvények, az utóbbiak
energiával) teljes rendszert alkotnak, amely szerint tetszőleges állapot
hullámfüggvénye sorbafejthető. Az ilyen rendszer azonban nem megfelelő a szóráselméleti problémák
tárgyalására. Itt kényelmesebb egy másik rendszer használata, melyben a folytonos spektrum hullámfüggvényeit
meghatározott aszimptotikus viselkedéssel jellemezzük: a végtelenben egy
síkhullám és egy kifutó
gömbhullám van jelen; ilyen állapotokban a részecske energiája meghatározott értékű, impulzusmomentuma és
annak vetülete azonban nem.
((123,6)) és ((123,7)) szerint ezeket a hullámfüggvényeket (melyeket
meg:

-szal jelölünk) az alábbi képlet adja

17.181. egyenlet - (136,1)

A Legendre-polinomok argumentumát itt
alakba írtuk, ezért ez a kifejezés már nem függ a
koordináta-rendszer valamilyen speciális megválasztásától [mint a ((123,6)) esetén, amikor a
tengely
megegyezett a síkhullám terjedési irányával]. A vektor valamennyi lehetséges értékét figyelembe véve, egy
olyan hullámfüggvény-rendszert kapunk, melynek tagjai, mint rögtön megmutatjuk, kölcsönösen ortogonálisak,
és a folytonos spektrum szokásos

17.182. egyenlet - (136,2)

normálási feltétele szerint vannak normálva.
A bizonyításhoz51 megjegyezzük, hogy a
melynek tagjai

típusú szorzatokat tartalmaznak. Az

szorzat

és

szerinti kettős összeg alakjában írható fel,

irányaira való integrálást az

17.183. egyenlet - (136,3)

képlet szerint végezzük el [l. a Matematikai kiegészítés ((c,12)) képletét], ezután az

Speciális bizonyítást lényegében csak a
függvények kölcsönös ortogonalitása igényel. A függvények normáját közvetlenül
meghatározhatnánk aszimptotikus alakjuk alapján (vö. 21. §). Ebben az értelemben a ((136,2)) már abból nyilvánvaló, hogy e
51

függvényekben

-re az egyetlen nem lecsengő tag

.
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összeg marad, ahol

a

és

vektor szöge. Az

radiális függvények az

feltétel szerint vannak normálva. Ezért az integrálok előtti együtthatókban
((124,3)) képletet is, azt kapjuk, hogy

-t írhatunk; felhasználva a

A jobb oldalon álló kifejezés nulla, ha
, továbbá
-nel megszorozva, és az egész
-térre integrálva, 1-et ad, amivel bebizonyítottuk a ((136,2)) képlet helyességét.
rendszerrel együtt bevezethetünk egy másik rendszert is, amelynek függvényei a végtelenben

A

síkhullámot és befutó gömbhullámot tartalmaznak. Ezek a függvények, amelyeket
a

-szel jelölünk,

-ból

17.184. egyenlet - (136,4)

képlet szerint adódnak. Valóban, a komplex konjugálás átalakítja a kifutó hullámot (
)

), a síkhullám pedig
-t
-ra kell

) befutó hullámmá (

alakú lesz. A vektor eredeti értelmének megtartása céljából (a síkhullám
változtatni, amit ((134,6))-ban meg is tettünk. Felhasználva, hogy
, ((136,1))-ből az adódik, hogy

17.185. egyenlet - (136,5)

Nagyon fontos a Coulomb-téresete. Ekkor
(és
) függvények zárt alakbanírhatók közvetlenül a
((135,7)) képlet alapján. A parabolikus koordinátákat ígyírjuk:

Taszító Coulomb-tér esetén tehát azt kapjuk, hogy52

17.186. egyenlet - (136,6)

17.187. egyenlet - (136,7)

52

Coulomb-egységeket használunk.
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A vonzó Coulomb-tér hullámfüggvényei ebből

és

előjelének egyidejű megváltoztatásával adódnak:

17.188. egyenlet - (136,8)

17.189. egyenlet - (136,9)

A Coulomb-térnek a részecske mozgására való hatása a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében a
vagy
függvény és a szabad mozgás
hányadosával jellemezhető. Ezt a

függvénye abszolútérték-négyzetének

pontbeli

összefüggés felhasználásával könnyen megkaphatjuk. Taszító tér esetén

17.190. egyenlet - (136,10)

vonzó térben pedig

17.191. egyenlet - (136,11)

A
és
függvények fontos szerepet játszanak olyan feladatokban, amelyek a perturbációszámításnak a
folytonos spektrumra való alkalmazásával kapcsolatosak. Tegyük fel, hogy valamilyen
perturbáció átmenetet
létesít a folytonos spektrum állapotai között. Az átmenet valószínűségét az

17.192. egyenlet - (136,12)

integrál határozza meg. Felmerül a kérdés: a hullámegyenletnek milyen megoldásait kell kezdeti ( ) és
végállapotbeli (
) hullámfüggvényként választani ahhoz, hogy megkapjuk a részecske átmenetének
amplitúdóját a végtelenben
impulzussal jellemzett állapotból a
impulzusúállapotba.53 Megmutatjuk,
hogy ehhez a

17.193. egyenlet - (136,13)
Egy ilyen folyamatra jó példa a következő: álló nehéz atommaggal ütköző elektron fotont bocsát ki, megváltoztatva energiáját és
mozgásirányát; ekkora
perturbáció az elektronnak a sugárzási térrel való kölcsönhatása, a mag Coulomb-tere pedig az
erőtér,
53

amelyben a
és
függvényeket meghatároztuk (l. IV. 90., 93. §). Másik példa lehet az elektronnak egy atommal való ütközése,
melyben ez utóbbi ionizálódik (l. a 148. § 4. feladatát).
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választás szükséges (A. Sommerfeld, 1931).
Ez azonnal nyilvánvalóvá válik, ha meggondoljuk, hogyan kellene megoldani a felvetett kérdést a
perturbációszámítás segítségével, ha nemcsak
-t tekintenénk perturbációnak, hanem az
teret is,
amelyben a részecske mozog. ( -ban) nulladik közelítésben a ((136,12)) mátrixelem

alakú. A következő közelítésekben (

-ban) az integrál helyett egy sort kapunk, amelynek minden tagja

alakú (vö. 43. és 130. §); a számlálóban a perturbálatlan síkhullámokkal képzett mátrixelemek állnak
(különböző sorrendben), és az integrálás során az összes pólust ugyanolyan szabály szerint kerüljük. Másrészről
ezt a sort megkaphatjuk a ((136,12)) mátrixelemből, felhasználva a
és
függvényeknek az
tér szerinti
perturbációs sorát. Az a tény, hogy eredményül olyan integrálokat kell kapnunk, amelyekben az összes pólus
megkerülése azonos szabály szerint történik, azt jelenti, hogy ugyanilyen szabály szerint kerüljük meg a
és
függvényeket előállító sor tagjainak pólusait is. Ha azonban megoldjuk a hullámegyenletet perturbatív úton
ezzel a körüljárási szabállyal, akkor automatikusan olyan megoldást kapunk, amelynek aszimptotikus alakja (a
síkhullám mellett) kifutó gömbhullámot tartalmaz. Más szóval, az a hullám, amely (
szerint) nulladik
közelítésben

alakú, a hullámegyenlet
és
bebizonyítottuk a ((136,13)) szabályt.

-nak megfelelő pontos megoldásával helyettesítendő; ezzel

-t kell választani végállapotbeli hullámfüggvénynek akkor is, ha a részecske a diszkrét spektrum egy
állapotából megy át egy folytonos spektrumbeli állapotba (
megválasztásának kérdése természetesen ekkor
fel sem merül).

15. 137. §. Azonos részecskék ütközése
Külön meg kell vizsgálni két azonos részecske ütközésének esetét. A kvantummechanikában a részecskék
azonossága, mint tudjuk, sajátságos kicserélődési kölcsönhatás fellépését eredményezi. Ez lényegesen
befolyásolja a szórási képet is (N. Mott, 1930).54
Egy kétrészecske-rendszer pálya-hullámfüggvénye a részecskék felcserélésével szemben szükségképpen
szimmetrikus vagy antiszimmetrikus aszerint, hogy az eredő spin páros vagy páratlan (l. 62. §). Ezért a szokásos
Schrödinger-egyenlet megoldásával kapott, a szórást leíró hullámfüggvényt a részecskék szerint szimmetrizálni
vagy antiszimmetrizálni kell. A részecskék felcserélése egyenértékű az őket összekötő helyvektor előjelének
megváltoztatásával. A tömegközépponti koordináta-rendszerben ez azt jelenti, hogy nem változik, viszont
átmegy
-ba (ugyanis
átmegy
-be). Ezért a hullámfüggvény ((123,3)) aszimptotikus
kifejezése helyett azt kell írnunk, hogy

17.194. egyenlet - (137,1)

54

A direkt spin–pálya kölcsönhatást a korábbiakhoz hasonlóan nem vesszük figyelembe.
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A részecskék azonossága miatt természetesen nem lehet megmondani, melyik a szóró, és melyik a szórt
részecske. A tömegközépponti rendszerben két egymással szemben terjedő beeső síkhullámunk van: [((137,1))ben]
és
. A ((137,1))-ben szereplő kifutó gömbhullám figyelembe veszi mindkét részecske szórását, és a
segítségével kiszámított áram megadja annak a valószínűségét, hogy valamelyik részecske az adott
térszögelembe szóródjon. A hatáskeresztmetszet ennek az áramnak és a beeső hullámok együttes
áramsűrűségének aránya, azaz, mint eddig is, a ((137,1)) hullámfüggvény
abszolútérték-négyzete.

melletti együtthatójának

Így tehát, ha az ütköző részecskék eredő spinje páros, akkor a szórási hatáskeresztmetszet

17.195. egyenlet - (137,2)

ha pedig páratlan, akkor

17.196. egyenlet - (137,3)

A kicserélődési kölcsönhatás jellegzetessége az
interferenciatag megjelenése.
Ha a részecskék egymástól megkülönböztethetők lennének, mint a klasszikus mechanikában, valamelyikük
adott
térszögelembe való szórásának valószínűsége egyszerűen egyenlő lenne egyikük szögben és a vele
szemben mozgó másik részecske
szögben való eltérése valószínűségének összegével; más szóval a
hatáskeresztmetszet a

kifejezéssel lenne egyenlő.
A kis sebességeknek megfelelő határesetben (ha a részecskék kölcsönhatása a távolsággal elég gyorsan csökken)
a szórásamplitúdó a szögtől független állandó értékhez tart (132. §). ((137,3))-ból látható, hogy ekkor
eltűnik, azaz csak páros eredő spinű részecskék szóródnak egymáson.
A ((137,2)), ((137,3)) képletekben feltételeztük, hogy az ütköző részek eredő spinje meghatározott. Ha viszont
nem spin-sajátállapotokban levő részecskék ütközésével van dolgunk, akkor a hatáskeresztmetszet
meghatározása céljából a lehetséges spin-állapotokra átlagolni kell, valamennyiüket egyenlő valószínűségűnek
tekintve.
A 62. §-ban megmutattuk, hogy a két spinű részecskéből álló rendszer állapotainak teljes
számából
páros,
pedig páratlan teljes spinű állapotnak felel meg, ha félegész, és fordítva, ha
egész. Tegyük fel először, hogy a részecskék spinje félegész. Ekkor annak valószínűsége, hogy a két
azonos részecskéből álló rendszer
spinje páros legyen,
Ennek megfelelően a hatáskeresztmetszet:

, páratlan

17.197. egyenlet - (137,4)

Ide ((137,2))-t és ((137,3))-t behelyettesítve, azt kapjuk, hogy

17.198. egyenlet - (137,5)

Hasonló módon kapjuk egész

esetén:
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17.199. egyenlet - (137,6)

Példaként felírjuk az
Coulomb-törvény szerint kölcsönható két elektron ütközésére vonatkozó
képletet. A ((135,9)) alatti kifejezést ((137,5))-be helyettesítve,
figyelembevételével (a szokásos
egységekben) egyszerű számolás után azt kapjuk, hogy

17.200. egyenlet - (137,7)

(itt beírtuk az elektron
tömegét az
redukált tömeg helyett). Ez a képlet jelentősen egyszerűsödik,
ha a sebesség olyan nagy, hogy
(megjegyezzük, hogy ez éppen annak feltétele, hogy a
perturbációszámítás alkalmazható legyen a Coulomb-kölcsönhatásra). Ekkor a harmadik tagban a cosinust 1-nek
vehetjük, és az adódik, hogy

17.201. egyenlet - (137,8)

Az ellenkező határeset, amikor
, a klasszikus mechanikára valóáttérésnek felel meg (l. a 127. § végét).
A ((137,7)) képletben ez az átmenet a szokásos módon valósul meg.
esetén a szögletes zárójel
harmadik tagjában álló cosinus gyorsan oszcilláló függvény. Minden adott
mellett a ((137,7)) képlet a
Rutherford-féle hatáskeresztmetszettől általában jelentősen eltérőértéket ad. A ((137,7)) oszcilláló tagjának már
viszonylag kis intervallumra valóátlagolása azonban nullát ad, és a klasszikus képletet kapjuk.
Valamennyi felírt képlet tömegközépponti koordináta-rendszerben érvényes. Olyan koordináta-rendszerre,
amelyben az ütközés előtt az egyik részecske áll [((123,2))-nek megfelelően], úgy térünk át, hogy -t
-ra
változtatjuk. Így elektronok ütközésére ((137,7))-ből azt kapjuk, hogy

17.202. egyenlet - (137,9)

ahol

az új koordináta-rendszerbeli térszögelem (
-ra kell változtatni, úgyhogy

-nak

-ra való változtatásakor a
).

térszögelemet

15.1. Feladat
Határozzuk meg két 1/2 spinű azonos részedske szórási hatáskeresztmetszetét, ha azok spinjének átlagértéke
és .
Megoldás. A hatáskeresztmetszetnek a részecskék polarizációjától való függését az
skalárral arányos tag
adja meg.
-t
alakban keressük. Polarizálatlan részecskék (
) esetén a második tag
eltűnik, és ((137,4)) szerint
. Ha mindkét részecske teljesen polarizált ugyanabba
az irányba (
), akkor a rendszer, mint ismeretes,
állapotban van; ekkor
. A kapott egyenlőségekből -t és -t meghatározva,
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16. 138. §. Töltött részecskék rezonanciaszórása
Elektromos töltéssel rendelkező nukleáris részecskék szórásánál (például proton-proton szórásnál) a rövid
hatótávolságú magerők mellett a távolsággal lassan csökkenő Coulomb-kölcsönhatás is fellép. A
rezonanciaszóráselmélete ebben az esetben is ugyanolyan módon építhető fel, mint a 133. §-ban láttuk. A
különbség mindössze abban áll, hogy a magerők hatótávolságán kívüli (
) tartományban a
hullámfüggvényre nem a szabad mozgás ((133,2)) egyenletének megoldásait kell venni, hanem a Coulombtérben felírt Schrödinger-egyenlet pontos általános megoldását. A részecskék sebességét a korábbiaknak
megfelelően csak olyan kicsinek tételezzük fel, hogy
legyen;
és a Coulomb-hosszegység
(

az ütköző részecskék redukált tömege) kapcsolata akármilyen lehet.55

impulzusmomentumú mozgás esetén taszító Coulomb-térben a
Schrödinger-egyenlet:

radiális függvényre a

17.203. egyenlet - (138,1)

(Coulomb-egységeket használunk). A 36. §-ban megadtuk ennek az egyenletnek azt a megoldását, amely eleget
tesz a
végességét
-ban előíró feltételnek. Ez a most
-lal jelölt megoldás [l. ((36,27)), ((36,28))]:

17.204. egyenlet - (138,2)

E függvény aszimptotikus viselkedése nagy

-ekre:

17.205. egyenlet - (138,3)

kis

esetén (

) pedig a sorfejtés első tagjai:

17.206. egyenlet - (138,4)

Most azonban a megváltozott határfeltételek mellett a függvénynek a nulla helyen való viselkedése lényegtelen,
a ((138,1)) egyenlet két független megoldásának lineáris kombinációjaként előállított általános megoldására van
szükségünk.
A ((138,2))-ben szereplő elfajult hipergeometrikus függvény paraméterei olyanok ( egész, értéke
),
hogy éppen a Matematikai kiegészítés 156. §-ának végén említett helyzet valósul meg. Az ott adott
útmutatásoknak megfelelően a ((138,1)) egyenlet második megoldását úgy kapjuk, hogy a ((138,2))-ben
szereplő
függvényt az elfajult hipergeometrikus függvényt ((d,14)) szerint előállító két tag valamilyen más
lineáris kombinációjával helyettesítjük. Ilyen kombinációként e tagok különbségét választva, a ((138,1))
egyenlet második független megoldását (jelöljük
-lal a következő alakban kapjuk:56

17.207. egyenlet - (138,5)

Az alábbi ismertetendő elméletet L. D. Landau és J. A. Szmorogyinszkijdolgozta ki (1944).
Az
és
függvényeket, mint az
esetén hasonlóan definiált
és
, függvényeket is rendre reguláris és irreguláris Coulombfüggvényeknek nevezzük.
55
56
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(az
függvény az itt álló kifejezés valós része). A függvény aszimptotikus viselkedése nagy távolságok
esetén:

17.208. egyenlet - (138,6)

sorfejtésének első tagjai pedig kis értékekre:

17.209. egyenlet - (138,7)

ahol

az Euler-állandó,

pedig a

17.210. egyenlet - (138,8)

függvényt jelöli [itt

,a

-függvény logaritmikus deriváltja].57

A ((138,1)) egyenlet általános megoldását az alábbi összeg formájában írjuk:

17.211. egyenlet - (138,9)

ahol

egy állandó. Ezt az állandót azért írtuk ilyen alakba, hogy a megoldás aszimptotikus alakja

17.212. egyenlet - (138,10)

legyen.
tehát a hullámfüggvény fázisához a rövid hatótávolságú erők miatt adódó járulék. Ezt kapcsolatba
kell hoznunk a
határfeltételben szereplőállandóval, mely a hullámfüggvénynek a magerők
hatótávolságán belüli tartományban való viselkedését jellemzi. A
logaritmikus derivált
-beli
típusú divergenciája miatt azonban ezt a feltételt nem a nulla pontban, hanem valamilyen tetszőlegesen kicsi, de
véges
helyen kell kiróni. Kiszámítva [a ((138,4))és ((138,7)) képletek segítségével] a
deriváltat és azt egy állandóval téve egyenlővé, a határfeltételt az alábbi alakban kapjuk:

A bal oldalon álló kifejezés tartalmazza a -tól független
állandót; ezt a jobb oldalon levő
állandóba olvasztjuk, és az így kapott új állandót -val jelöljük. Eredményül megkapjuk
végső alakját,
melyet itt a szokásos egységekben írunk fel:

17.213. egyenlet - (138,11)
57

A ((138,7)) sorfejtés ((138,5))-ből a
függvény ((d,17)) sorának felhasználásával adódik. Itt felhasználtuk az ismert
összefüggést [amit könnyen kaphatunk
-ből] és a
,
értékeket.
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[az
határesetben, azaz semleges részek esetén, a ((138,11)) képlet átmegy a
összefüggésbe, mely megegyezik ((133,6))-tal].
A 49. ábrán feltüntettük a

58

A

függvény menetét.58

függvény kiszámításához felhasználhatjuk a

képletet, melyet könnyen kaphatunk a

kifejezésből (l. Whittaker és Watson, Course of Modern Analysis, Cambridge, 1944, 12, 16 §). A
függvény aszimptotikus kifejezései:
már
esetén
-nál pontosabban adja].

[ez utóbbi képlet
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49. ábra.
Így tehát Coulomb-kölcsönhatás esetén az „állandó” az alábbi mennyiség:
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17.214. egyenlet - (138,12)

Az „állandó” szót idézőjelbe tettük,
ugyanis a valóságban valamilyen, a rövid hatótávolságú erő konkrét
alakjától függő függvény
szerinti hatványsorának első tagja. A kis energiájú rezonanciának, mint a 133. §ban megmutattuk, anomálisan kis
érték felel meg. Ennek értelmében a pontosság növelése céljából
figyelembe kell venni a sorfejtés következő (
) tagját is, melynek együtthatója „normális” nagyságrendű,
azaz ((138,12))-ben
-t a

kifejezéssel59 kell helyettesíteni.
Rezonancia fellépése, mint a 133. §-ban láttuk, megfelelhet a rendszer valódi vagy virtuális diszkrét kötött
állapotának. Meg lehet mutatni,60 hogy ugyanúgy, mint korábban, a nívó valódi vagy virtuális aszerint, hogy
pozitív vagy negatív.
A hullámfüggvény teljes fáziseltolódása ((138,10))-nek megfelelően a
szórási amplitúdó:

összeggel egyenlő. Ezért a

17.215. egyenlet - (138,13)

A szögletes zárójelben álló különbséget az alábbi alakba írjuk:

17.216. egyenlet - (138,14)

A
Coulomb-fázisok nagyságrendileg azonos járulékot adnak a szórásamplitúdóhoz minden mellett. A
rövid hatótávolságú erőkkel kapcsolatos
fázisok viszont az
esetben (kis energián) kicsik. Ezért
((138,14))-et((138,13))-ba helyettesítve, az első zárójelet megtartjuk az összeg minden tagjában; e tagokösszege
a Coulomb-szórás ((135,9)) amplitúdója:

17.217. egyenlet - (138,15)

((138,14)) második zárójelét csak az
ölti:

tagban hagyjuk meg. Így a teljes szórási amplitúdó az alábbi alakot

17.218. egyenlet - (138,16)

59

Megadjuk az

és az

állandó értékét proton-proton szórás esetére:

,

cm (a Coulomb-

hosszegység
cm). Ezek az értékek két ellenkező spinű protonból álló rendszerre vonatkoznak (két párhuzamos
spinű protonból álló rendszernek nincs -állapota a Pauli-elv miatt).
60
Lásd L. D. Landau, T. A.Szmorogyinszkij ZSETF 14, 269 (1944).
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Ennek az összegnek második tagját a nukleáris szórás amplitúdójának nevezhetjük. Hangsúlyozzuk azonban,
hogy ez a felbontás csak feltételesen végezhető el: ((138,11)) szerinti definíciója értelmében a Coulombkölcsönhatás ebben a tagban is megmutatkozik; alakja jelentősen különbözik attól, amit a csak rövid
hatótávolságú erőkkel kölcsönható elektromosan semleges részecskék szórásának vizsgálatakor kaptunk volna.
Speciálisan, ha
, a fázis és vele együtt a ((138,16)) egész második tagja exponenciálisan. [mint
] tart nullához, vagyis a magerők miatti szórást teljesen elfedi a Coulomb-taszítás.
A hatáskeresztmetszetben az amplitúdó két része interferál:

17.219. egyenlet - (138,17)

Itt feltételeztük, hogy az ütköző részecskék különbözőek; azonos részecskék esetén a négyzetre emelés előtt a
szórásamplitúdót szimmetrizálni kellene (vö.137. §).

17. 139. §. Gyors elektronok rugalmas ütközése
atomokkal
Gyors elektronok és atomok rugalmas ütközésének vizsgálatánál alkalmazhatjuk a Born-közelítést, ha a beeső
elektronok sebessége nagy az atomi elektronok sebességéhez képest.
Az elektron és az atom tömegének jelentős különbsége miatt ez utóbbit az ütközési folyamat során
mozdulatlannak tekinthetjük, és a tömegközépponti koordinátarendszer megegyezik azzal, amelyben az atom
áll. Ekkor a ((126,7)) képletben és
az elektronok ütközés előtti és utáni impulzusát jelenti,
az elektron
tömege, a szög pedig megegyezik az elektron eltérésének
szögével. A ((126,7)) képletben szereplő
potenciális energiát megfelelően kell definiálni.
A 126. §-ban meghatároztuk a kölcsönhatási energia
, mátrixelemét az ütközés előtti és utáni szabad
részecskék hullámfüggvényeinek segítségével. Atommal való ütközés során figyelembe kell venni az atom belső
állapotát leíró hullámfüggvényeket is. Rugalmas szórás esetén az atom belső állapota nem változik. Ezért az
mátrixelemet úgy kell érteni, mint az elektron
és
, hullámfüggvénye között számított
mátrixelemet, amely diagonális az atom hullámfüggvényében. Más szóval, a ((126,7)) képletben szereplő -t
az elektronnak az atommal való, ez utóbbi hullámfüggvényére átlagolt kölcsönhatási energiájának kell tekinteni.
Ez
-rel egyenlő, ahol
az atom átlagos töltéseloszlása által az pontban létesített potenciál.
Az atom töltéseloszlásának sűrűségét

-rel jelölve, a

potenciálra a Poisson-egyenlet érvényes:

A keresett
mátrixelem lényegében -nak (azaz -nek) a
hullámvektorhoz tartozó Fourierkomponense. A Poisson-egyenletet minden Fourier-komponensre külön-külön alkalmazva:

amiből

, azaz

17.220. egyenlet - (139,1)

A

töltéssűrűség az elektronok és a mag töltéséből tevődikössze:
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ahol

az elektronok töltéssűrűsége az atomban. Ezt

-rel szorozva és integrálva, azt kapjuk, hogy

A bennünket érdeklő integrálra tehát, a következő kifejezés adódik:

17.221. egyenlet - (139,2)

az itt szereplő

mennyiséget az

17.222. egyenlet - (139,3)

képlet határozza meg, és az atom alakfaktoránaknevezzük. Ez a szórási szögés a beeső elektron sebességének
függvénye.
Végül ((139,2))-t ((126,7))-be helyettesítve, gyors elektronok atomokon való szórásának hatáskeresztmetszetére
a következő végeredményt kapjuk:61

17.223. egyenlet - (139,4)

Tekintsük a
felel meg:
Fejtsük

határesetet, ahol
az atom kiterjedésének nagyságrendje. Kis -nak kis szórásszög
, ahol
az atomi elektronoksebességének nagyságrendje.
-t

szerinti hatványsorba. A nulladrendű tag

, vagyis az atom elektronjainak

száma.

Az elsőrendű tag
-vel, vagyis az atom dipólusmomentumának átlagértékével arányos; ez a
mennyiség azonosan eltűnik (l. 75. §). Ezért a sorfejtést a másodrendű tagokig kell végezni, amivel

ezt ((139,4))-be írva, azt kapjuk, hogy

17.224. egyenlet - (139,5)

Kis szögek tartományában tehát a hatáskeresztmetszet a szórási szögtől függetlennek adódik, és arányos az
elektron és a mag távolsága négyzeténekátlagával.

Elhanyagoljuk a gyors szórt elektron és az atomi elektronok közötti kicserélődést, azaz nem végezzük el a rendszer hullámfüggvényének
szimmetrizálását. Eleve nyilvánvaló, hogy ez a közelítés megengedett: a szabad részecske gyorsan oszcilláló hullámfüggvényének az atomi
elektronok hullámfüggvényével való interferenciája a „kicserélődési integrálban” azt eredményezi, hogy a szórásamplitúdóbán az ezzel
kapcsolatos járulék elenyészően kicsi.
61
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Ellenkező határesetben, nagy mellett (
, azaz
) a ((139,3)) kifejezésben az integrál alatt
szereplő
szorzó gyorsan oszcilláló függvény, ezért az integrál értéke majdnem nulla. Ennélfogva
elhanyagolható
mellett, úgyhogy

17.225. egyenlet - (139,6)

vagyis az atommagon való Rutherford-szórás hatáskeresztmetszetét kapjuk vissza.
Kiszámítjuk a

17.226. egyenlet - (139,7)

transzport-hatáskeresztmetszetet is. A

szögtartományban ((139,5))-nek megfelelően

ahol a
független -tól. Ezért ebben a tartományban a vizsgált integrál, integradusa
-val arányos,
úgyhogy az alsó határon az integrál, gyorsan konvergál. Az
tartományban, viszont

Az integrál alatti mennyiség

-val arányos, vagyis az integrál logaritmikusan divergál.

Ebből látható, hogy az integrálban éppen ez a szögtartomány játssza a legfontosabb szerepet, és az integrálás
során elegendő erre a tartományra szorítkozni. Az integrál alsó határát
nagyságrendűnek kell venni; írjuk
ezt

alakban, ahol

dimenziótlan állandó. Eredményül az alábbi képletet kapjuk:

17.227. egyenlet - (139,8)

A állandó pontos meghatározása a
szögtartomány vizsgálatát kívánja meg, és nem végezhető el
általános alakban;
kevéssé függ azállandóértékétől, minthogy az a logaritmus jele alatt szerepel, a nagy
tényezővel megszorozva.
Nehéz atomok alakfaktorának numerikus meghatározásához az
Thomas–Fermi-sűrűségeloszlást
használhatjuk. Láttuk, hogy a Thomas–Fermi-modellben
az alábbi alakú:

(ebben és a következő képletekben atomi egységeket használunk). Könnyű belátni, hogy az ilyen
függvény
segítségével kiszámított ((139,3)) integrál -t csak -vel alkotott meghatározott kombináció formájában
tartalmazza:

17.228. egyenlet - (139,9)
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A tab11. táblázatban megadjuk a valamennyi atom esetében érvényes

függvényt.62

11. táblázat. Az atomok alakfaktora a Thomas–Fermi-modellben
Az atomi alakfaktorral kifejezett ((139,4)) hatáskeresztmetszet a következő alakot ölti:

17.229. egyenlet - (139,10)

ahol
új univerzális függvény. Ebből integrálással megkapjuk a teljes hatáskeresztmetszetet. Az integrálban
a kis szögek tartománya a legfontosabb. Ezértírhatjuk, hogy

és a

szerinti integrálást a végtelenig kiterjeszthetjük:

a tehát a következő alakban adható meg:

17.230. egyenlet - (139,11)

Hasonló módon meggyőződhetünk arról, hogy a ((139,8)) képletben szereplő

állandó

-nal arányos.

17.1. Feladat
Határozzuk meg gyors elektronok alapállapotú hidrogénatomon való szórásának hatáskeresztmetszetét.
Megoldás. A hidrogénatom alapállapotának hullámfüggvénye
, úgyhogy
atomi
egységeket használunk). A ((139,3))-ban a szögek szerinti integrálás ugyanúgy végezhető el, mint a ((126,12))
képlet levezetésénél láttuk; eredményünk:

Tudnunk kell, hogy kis értékek esetén ez a képlet nem alkalmazható, mert az
integrálja ténylegesen nem számítható ki Thomas–
Fermi közelítésben (l. a XV. fejezet fn113.8. számú lábjegyzetét). Azt sem szabad elfelednünk, hogy a Thomas–Fermi-modell nem tükrözi
az egyes atomoknak a rendszámmal való monoton változástól eltérő tulajdonságait.
62
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Ezt ((139,4))-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

. A teljes hatáskeresztmetszet kiszámítása céljából írjuk, hogy

ahol

és integrálunk
szerint 0-tól
-ig; minthogy azonban feltételeztük, hogy
felső határként végtelent vehetünk. Az integrálás eredménye:

nagy, és az integrál konvergál,

A transzport-hatáskeresztmetszetet a következő integrál adja:

Bevezetve a
végtelent írva,

integrációs változót és a

tag kivételével a felső határ helyébe mindenütt

((139,8))-cal összhangban.

18. 140. §. Szórás a spin–pálya kölcsönhatás
figyelembevételével
Az eddigiekben csak olyan részecskék ütközését vizsgáltuk, amelyek kölcsönhatása spinjüktől független. Ez
esetben a spinek vagy egyáltalán nem befolyásolják a szórási folyamatot, vagy közvetve, a kicserélődési
effektusokon keresztül éreztetik hatásukat (137. §).
Foglalkozzunk a 123. §-ban kifejtett általános elméletnek arra az esetre való általánosításával, amikor a
részecskék kölcsönhatása lényegesen függ spinjüktől, amint ez az atommagot alkotó részecskék ütközésénél
megvalósul.
Tekintsük át részletesen azt a legegyszerűbb esetet, amikor az ütközésben részt vevő részecskék egyike (a
határozottság kedvéért úgy vesszük, hogy a beeső részecske) spinje
, a másik (a céltárgy-mag) spinje 0.
teljes impulzusmomentum adott (félegész) értéke esetén a pálya-impulzusmomentum csak két,
értéket vehet fel, és ezekhez különböző paritású állapotok tartoznak. Ezért a
teljes
impulzusmomentum és a paritás megmaradásából ilyenkor a pálya-impulzusmomentum abszolút értékének
megmaradása is következik.
A

Az
is hat.

operátor (125. §) most nemcsak a rendszer hullámfüggvényének pályaváltozójára, hanem spinváltozójára
felcserélhető a megmaradó

mennyiség operátorával. Egy ilyen operátor legáltalánosabb alakja

17.231. egyenlet - (140,1)
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és

ahol

csak

-től függő pályaoperátorok.

Az -mátrix és vele együtt az
operátor mátrixa is diagonális a megmaradó és mennyiségekkel (és a
teljes impulzusmomentum m vetületével) jellemzett állapotok hullámfüggvényeinek rendszerén, és a diagonális
elemek kifejezhetők a hullámfüggvény fázisaival, felhasználva a ((123,15)) képletet. Adott és
, illetve
teljes impulzusmomentum mellett az sajátérték rendre
és
[l. ((118,5))].
Ezért az és
operátorok ( -el és
-el jelölt) diagonális mátrixelemeinek meghatározására az alábbi
összefüggéseink vannak:

17.232. egyenlet - (140,2)

és

ahol a

fázisok a

és

állapotoknak felelnek meg.

Bennünket azonban nem az
operátor adott
és
értékű hullámfüggvényekkel kiszámított diagonális
mátrixelemei érdekelnek, hanem a szórásamplitúdó a beeső és szórt hullámok irányának függvényében. Ez az
amplitúdó még mindig operátor, de már csak a spinváltozók tekintetében, a
spinvetületben nemdiagonális
operátor. E szakasz további részében éppen ezt az operátort jelöljük

-fel.

Ezen operátor a meghatározásához hassunk a ((140,1)) operátorral a (
((125,17)) hullámfüggvényre. Ily módon

tengely mentén) beeső síkhullámot leíró

17.233. egyenlet - (140,3)

Itt meg kell még határozni, hogy mit ad az

operátor a

függvényre alkalmazva. Ehhez

-et az

alakba írjuk [l. ((29,11))], és az
operátorok mátrixelemeinek kiszámítására alkalmazzuk a ((27,12))
képleteket; még egyszerűbb közvetlenül a ((26,14)), ((26,15)) operátor-kifejezések használata. Egyszerű
számítás után azt kapjuk, hogy

ahol
az általánosított Legendre-polinom,
pedig a szórás síkjára merőleges
irányb amutató
egységvektor ( , a beesés iránya, megegyezik a
tengellyel, az
-t, a szórás irányát, a
szögek
határozzák meg).
Az

,

együtthatókat ((140,2))-ből meghatározva és ((140,3))-ba téve, végül az adódik, hogy

17.234. egyenlet - (140,4)

17.235. egyenlet - (140,5)
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A ((140,4)) operátor mátrixelemei megadják a szórásamplitúdót a spinvetület meghatározott kezdeti ( ) és
végállapotbeli (
) értékeire. Vizsgáljuk a
végállapotokra összegezett és a kezdeti állapotokban a
különböző értékeinek valószínűségére átlagolt hatáskeresztmetszetet. Ezt a

17.236. egyenlet - (140,6)

képlet szerint számíthatjuk ki; az
szorzat diagonális elemeinek kiszámításával a végállapotokra
összegezzük, a vonás a kezdeti állapotra valóátlagolást jelenti.63 Ha a kezdeti állapotban valamennyi spinirány
egyenlő valószínűségű, ez azátlagolás a mátrix spurjának kiszámítására redukálódik (és osztanunk kell a
spinvetület lehetséges értékeinek számával):

17.237. egyenlet - (140,7)

A ((140,4))-nek ((140,6))-ba való helyettesítésekor a
. Ily módon végül is:

átlagértéke egyszerűen

17.238. egyenlet - (140,8)

ahol
a nyaláb kezdeti polarizációja, melyet a kezdeti állapotbeli spinátlagértékének és maximális
értékének (
) hányadosával definiálunk. Emlékeztetünk, hogy
spin esetében az vektor teljesen
meghatározza a spinállapotot (59. §).
Figyeljük meg, hogy a beeső nyaláb polarizációja a szórás azimutális aszimmetriájának megjelenésére vezet: a
((140,8)) utolsó tagjában szereplő
szorzó miatt a hatáskeresztmetszet nemcsak a
polárszögtől függ,
hanem az
vektornak -nel bezárt
azimut szögétől is [ha a polarizáció nem merőleges -re, vagyis ha
]. A szórt részecskék polarizációját a

17.239. egyenlet - (140,9)

képlet segítségével számíthatjuk ki. Így ha a kezdeti állapot polarizálatlan (
azt kapjuk, hogy

), akkor egyszerű számítással

17.240. egyenlet - (140,10)

63

Valamilyen operátorra a

átmenetnek megfelelő mátrixelem

végállapotok szerint összegezve

A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a

azt kapjuk, hogy
((140,6))-ban és az alábbiakban mindenütt

abszolútérték-négyzetét az

-re mint spinoperátorra vonatkozik, és speciálisan nem jelenti
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A szórás tehát általában a szórás síkjára merőleges polarizáció megjelenéséhez vezet. Megjegyezzük, hogy ez az
effektus Born-közelítésben nem lép fel: ha minden
fázis kicsi, akkor a -ban első közelítésben számított
valós,
pedig tiszta képzetes, úgyhogy
.
Az a tény, hogy a ((140,10)) polarizáció irányú, eleve nyilvánvaló:
axiális vektor, és az egyetlen, az
általunk vizsgált elrendezésben szereplő
,
poláris vektorokból összeállítható axiális vektor. Ezért
nyilvánvaló, hogy ilyen tulajdonságú a polarizáció akkor is, ha az
spinű részecskékből álló polarizálatlan
nyaláb tetszőleges (nemcsak nulla) spinű magokból álló polarizálatlan céltárgyon szóródik. 64
A reciprocitási tétel spinekkel rendelkező részecskék szórására való kimondásakor tekintettel kell lenni arra,
hogy az időtükrözés nemcsak az impulzusok, hanem az impulzusmomentumok előjelét is megváltoztatja. Ennek
megfelelően a szórás időtükrözéssel szembeni szimmetriája ebben az esetben olyan folyamatok
szórásamplitúdójának egyenlőségében nyilvánul meg, amelyek egymásból úgy adódnak, hogy a kezdeti és
végállapotokon, valamint a mozgásirányokon kívül a részecskék spin-vetületének irányát is felcseréljük. Ekkor
ezeknek az amplitúdóknak az előjele még különbözhet, ugyanis mint láttuk, az időtükrözés a spinfüggvényben
((60,3))-nak megfelelően egy
szorzót hoz be, ami azt eredményezi, hogy a reciprocitási tétel az alábbi
módon fogalmazható meg.65

17.241. egyenlet - (140,11)

Itt
az ütköző részecskék spinjeinek
-ről
-re való megváltozásával járó
szórás amplitúdója; a kitevőben az összeget a két részecske szórás előtti és utáni adataira kell vennünk.
Born-közelítésben a szórásfolyamatnak egy további szimmetriája van: az egymástól csak a kezdeti és
végállapotok felcserélésében különböző folyamatok valószínűsége egyenlő az impulzusoknak és a
spinvetületeknek az időtükrözés által megkívánt megváltoztatása nélkül is (l. 126. §). Ezt a tulajdonságot a
reciprocitási tétellel kombinálva azt kapjuk, hogy a szórás szimmetrikus az impulzusok és a spinvetületek
előjelének megváltoztatásával szemben, a részecskék felcserélése nélkül. Ebből könnyen levonhatjuk azt a
következtetést; hogy polarizálatlan nyaláb polarizálatlan céltárgyon való szóródásánál polarizáció nem léphet
fel. Valóban, az említett transzformáció során a
polarizációvektor jelet vált, a
vektor, melynek
irányába mutathat, változatlanul marad. Tehát az
spinű részecskék spinű céltárgyon való szórásának
korábban említett tulajdonsága valóban általános jellegű.
A tetszőleges spinű részecskék ütközésének szögeloszlására vonatkozó képletek rendkívül bonyolultak, ezért itt
nem vezetjük le őket. Összeszámoljuk viszont a szögeloszlásnak a leírásához szükséges paramétereket.
A fent vizsgált esetet, az
és spinű részecskék ütközését speciálisan az jellemzi, hogy adott és adott
paritásérték mellett a kétrészecske-rendszernek csak egy állapota van (eltekintve a teljes impulzusmomentum
térbeli irányától, mely fizikailag lényegtelen). Minden ilyen állapot a szórásamplitúdóba egyetlen valós
paramétert ad (a fázist). Más spinek esetén viszont több különböző állapot tartozik ugyanahhoz a
teljes
impulzusmomentumhoz és paritásértékhez; ezek az állapotok az
teljes spinben és relatív mozgásuk pályaimpulzusmomentumában különböznek. Legyen az ilyen állapotok száma . Könnyű belátni, hogy az állapotok
minden ilyen csoportja a szórásamplitúdóba
független valós paramétert ad.
Valóban, a fenti állapotokkal képzett
mátrix unitér és (a reciprocitási tétel miatt) szimmetrikus mátrix,
melynek
komplex eleme van. E mátrix független elemeit annak észrevételével számolhatjuk össze, hogy
az
operátort az
alakban írva, az unitaritási feltétel automatikusan teljesül, ha
tetszőleges
hermitikus operátor [l. ((12,13))]. Ha az
mátrix szimmetrikus, akkor az
mátrix is az, és mivel hermitikus,
valós is. Egy valós szimmetrikus mátrixnak
független eleme van.

Itt teljesen rendezetlen spinirányokkal rendelkező magokból álló céltárgyra gondolunk. Emlékeztetünk rá, hogy
esetén a
spinvektor átlagértéke nem határozza meg még teljesen a spin-állapotot, ennek eltűnése nem jelenti a spinek teljes rendezetlenségét.
65
Ennek az összefüggésnek a származtatása a ((125,12)) képlet levezetéséhez hasonló. A hullámfüggvényben a kifutó és befutó hullámok
64

amplitúdójába spintényezőket is kell írni, és ((125,10)) helyett a
végre, hanem a spinállapotot is transzformálja a ((60,3)) szerint.

feltétel adódik, ahol a
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Példaként megemlítjük, hogy két
spinű részecske esetén
. Valóban, adott
állapot lehetséges: két
állapot
vagy 1 teljes spinnel és két
,
hogy ezek közül kettő páros ( páros), kettő pedig páratlan ( páratlan).

mellett mindössze négy
állapot. Nyilvánvaló,

Az
spinű részecskék szórásamplitúdójának általános alakját könnyen felírhatjuk a két részecske
spinváltozóira ható operátor formájában a szükséges szimmetria-feltételekből kiindulva: ez a mennyiség, skalár
és az időtükrözéssel szemben szükségképpen invariáns. Kifejezésének felírásához két axiális vektorunk van, a
részecskék
és
spinje, és két közönséges (poláris) vektorunk: és . A
és
operátorok lineárisan
szerepelnek a szórásamplitúdóban, mert az
spin operátorának minden függvénye lineárisra vezethető
vissza. Az említett feltételeknek eleget tevő operátor legáltalánosabb alakja:

17.242. egyenlet - (140,12)

Az
együtthatók skaláris mennyiségek, melyek csak az
skalártól, azaz a szórási szögtől (és az
energiától) függhetnek;
három egymásra merőleges egységvektor, melyek iránya rendre megegyezik az
és
vektorok irányával. Az időtükrözés operációja megfelel az

helyettesítéseknek. Ekkor

és a ((140,12)) operátor invarianciája nyilvánvaló.
Nukleonok (protonok és neutronok) egymáson való szóródásakor a ((140,12)) utolsó tagja nem lép fel. Ez akár
már abból is következik, hogy a nukleonok között ható magerők megőrzik a rendszer
teljes spinjét; az
operátor pedig nem cserélhető fel
-tel [a ((140,12)) többi tagja a ((117,4))-nek megfelelően
kifejezhető az teljes spinoperátor segítségével, ezért felcserélhető
-tel]. Azonos nukleonok (
vagy
)
egymáson való szórása esetén az
együtthatókra mint a szórási szög függvényeire a részecskék
azonosságának következtében meghatározott szimmetriatulajdonságok teljesülnek (l. a 2. feladatot).

18.1. Feladatok
1. Határozzuk meg
spinű részecskék polarizációját
szórás előtt is polarizált volt.

spinű céltárgyon való szórás után, ha a nyaláb már a

Megoldás. A számítást a ((140,9)) felhasználásával komponensekben kényelmes végezni, a
irányába fektetve. Eredményül kapjuk, hogy

tengelyt

2. Határozzuk meg a szimmetriafeltételeket két azonos nukleon szórásamplitúdójának együtthatóira, mint a
szög függvényeire (R. Oehme, 1955).
Megoldás. A ((140,12))-ben átcsoportosítjuk a tagokat oly módon, hogy mindegyikük csak a kétnukleonrendszer szingulett (
) vagy triplett (
) állapotában különbözzék nullától:

A ((117,4)) képlet segítségével könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az első tag csak
esetén
különbözik nullától, a többi pedig
-nél. A részecskék azonossága következtében a szórásamplitúdó
545
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szimmetrikus a részecskék koordinátáinak felcserélésével szemben
esetén, és antiszinmtetrikus
mellett; ez a transzformáció a
változócserét jelenti, vagy ami ugyanaz, az
és
vektorok
egyikének előjelváltozását (vö. 137. §). E feltételekből az alábbi összefüggések adódnak

Az izotópinvariancia miatt a szórásamplitúdó az
,
és a
izotópállapotú
szórásra megegyezik.
Az
rendszer esetén azonban
állapot is lehetséges; ekkor az
szórásamplitúdót ((140,2,1))-ben
más
paraméterek jellemzik, mélyek nem rendelkeznek a ((140,2,2)) szimmetriatulajdonságokkal.

19. 141. §. Regge-pólusok
A 128. §-ban megvizsgáltuk a szórásamplitúdóanalitikus tulajdonságait a komplex
változó (a részecske
energiája) függvényében; az pálya-impulzusmomentum eközben valós egész értékeket befutó paraméter
szerepét játszotta. A szórásamplitúdó további, metodikai szempontból fontos tulajdonságait ismerhetjük meg, ha
most -et tekintjük folytonos komplex paraméternek az
energia valós értékei mellett.66
Mint a 128. §-ban is tettük, olyan radiális hullámfüggvényeket vizsgálunk, amelyeknek aszimptotikus alakja (
esetén)

17.243. egyenlet - (141,1)

Ezek a függvények megoldják a ((32,8)) Schrödinger-egyenletet (amelyben -et most komplex paraméternek
tekintjük), és a két független megoldás között úgy választunk, hogy legyen

17.244. egyenlet - (141,2)

Mindjárt mégjegyezzük, hogy ez a feltétel korlátozza az
egyenlet általános megoldása kis -ek esetén:

paraméter lehetséges értékeit. Valóban, a ((32,8))

(l. a 32. § végét). Ahhoz, hogy a második megoldást egyértelműen leválaszthassuk az első „hátteréről”, és
kizárhassuk, az szükséges, hogy
esetén az -es tag nagyobb legyen. komplex értékeinél ebből a
, azaz, a

17.245. egyenlet - (141,3)

feltétel adódik. Az alábbiakban mindenütt a komplex
jobbra eső félsíkját vizsgáljuk.

változónak az

függőleges egyenestől

Mivel a hullámfüggvény egy olyan differenciálegyenlet megoldása, amelynek együtthatói az
paraméter
analitikus függvényei,
ennek a pararnéternek olyan analitikus függvénye, melynek a ((141,3))
félsíkon sehol nincs szingularitása. Ez vonatkozik speciálisan a ((141,1)) aszimptotikus kifejezésre is, így az
és
függvények nem szingulárisak -ben. Itt hallgatólagosan feltételeztük, hogy ( mellett) a
((141,1)) összefüggés mindkét tagjának megtartása konzisztens.
esetén ez mindig így van,
-ra
csak akkor, ha az
tér eleget tesz a ((128,6)) vagy ((128,13)) feltételeknek. Ezekben a megfontolásokban
66

Ezekkel a kérdésekkel először T. Regge foglalkozott (1958).
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lényeges, hogy a hullámfüggvény ( -ben) aszimptotikus viselkedésének jellege csak -től függ, -től nem;
ezért komplex volta nem változtatja meg az aszimptotikus alakra való áttérés feltételeit.
Összehasonlítva ((141,1))-et a ((128,15)) aszimptotikus képlettel, az

mátrix az

17.246. egyenlet - (141,4)

alakban adódik, amely komplex
valós).

értékek esetén is érvényes (ekkor azonban a

„fáziseltolódás” már nem

valós értékeinél
-ra az
és függvényeket a ((128,4)) összefüggés köti össze:
Ebből követkeizik, hogy ha komplex,

.

17.247. egyenlet - (141,5)

és ezért

kielégíti a komplex unitaritási feltételt:

17.248. egyenlet - (141,6)

Minthogy
-nek és
-nek nincsenek szingularitásai függvényében,
[és vele együtt az
szórásamplitúdó is] csak
zérushelyein rendelkezik (pólus jellegű) szingularitásokkal. A szórás
amplitúdó síkbeli pólusait Regge-pólusoknaknevezzük. Helyzetük természetesen függ a valós
paraméter
értékétől. A pólusok helyét meghatározó

függvényeket Regge-trajektóriáknakszokás nevezni;
változása során a pólusok az
görbék mentén mozognak (a pólusokat számozó indexeket az alábbiakban elhagyjuk).
Rátérve a Regge-trajektóriák tanulmányozására, mindenekelőtt megmutatjuk, hogy
függvény valós. Ehhez a
hullámfüggvényre
mellett fennálló

síkban meghatározott
esetén az összes

17.249. egyenlet - (141,7)

egyenletet vizsgáljuk.
kapjuk, hogy

-gal szorozva és

szerint integrálva (az első tagban parciálisan integrálva) azt

Itt figyelembe vettük, hogy
esetén (ez a Regge-pólust meghatározó feltétel) á hullámfüggvény
exponenciálisan lecseng
-re, úgyhogy valamennyi integrál konvergál. A kapott egyenlőség első két tagja
valós, és valós az utolsó tagban szereplő integrál is. Ezért
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Minthogy azonban csak a ((141,3)) félsíkon levő pólusokat vizsgáljuk, ahol
eredményhez jutunk:

, a keresett

17.250. egyenlet - (141,8)

Hajtsuk végre továbbá a ((141,7)) egyenleten [((128,10)) levezetésének analógiájára] a következő operációkat:
differenciáljuk
szerint, és a kapott egyenletet szorozzuk -vel, az eredeti egyenletet pedig szorozzuk
-vel, és vonjuk ki egymásból az így kapott két egyenlőséget:

Ezt most
szerint 0-tól
-ig integráljuk, figyelembe véve, hogy
integrálja eltűnik, így azt kapjuk, hogy

-re

nullához tart. Az első tag

17.251. egyenlet - (141,9)

Mint már tudjuk,
valós, ezért a hullámfüggvény is az. Ennélfogva a ((141,9))-ben szereplő két integrál
pozitív. Következésképpen:

és minthogy

esetén tehát

pozitív,

monoton nő

növekedtével.

-nek azok a negatív értékei, melyeknél
„fizikai” értéket vesz fel (vagyis az
egész
számok valamelyikével egyenlő), a rendszer diszkrét energiaszintjeinek felelnek meg. Felhívjuk a figyelmet,
hogy ily módon új osztályozási elvhez jutottunk: a kötött állapotokat azon Regge-trajektóriák szerint
osztályozzuk, amelyeken fekszenek.
Példaként tekintsük vonzó Coulomb-térben való mozgás Regge-trajektoriáit. A szórásmátrix elemeit ebben az
esetben az

17.252. egyenlet - (141,10)

kifejezés adja67 ( -t Coulomb-egységekben mérjük). Ennek ott vannak pólusai, ahol a
argumentuma negatív egész értéket vesz fel, vagy nulla. Az

esetben

függvény
, úgyhogy

17.253. egyenlet - (141,11)

67

Vö. a ((135,11)) képlettel, amelyben (a taszítás esetéről a vonzásra való áttérést úgy végeztük el, hogy) megváltoztattuk
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ahol
a Regge-trajektóriákat számozza.
-t egyenlővé téve az
egész
számmal, megkapjuk a Coulomb-térben kialakuló diszkrét nívók energiájára vonatkozó ismert Bohr-féle
képletet:

Az
szám nem más, mint a radiális kvantumszám, mely megadja a radiális hullámfüggvény csomópontjainak
számát. Minden Regge-trajektóriákhoz (azaz minden adott
értékhez) végtelen sok nívó tartozik, melyeket
pálya-impulzusmomentumuk különböztet meg.
Vizsgáljuk most az
függvény tulajdonságait
-ra. Emlékeztetünk (l. 128. §), hogy a ((141,1))-ben
szereplő
és
mennyiségeket a komplex
változó függvényében egy olyan síkon definiáltuk,
amelynek pozitív valós féltengelye mentén vágás van. Ennek megfelelően ugyanilyen vágással rendelkeznek az
függvények is, melyek a
egyenlet megoldásával adódnak. A vágás alsó és felső szélén
komplex konjugált értékeket vesz fel; a felső szélen
. Ennek az állításnak formális bizonyítását
nem adjuk meg, inkább fizikai megfontolásokkal megvilágítjuk eredetét.
Komplex mellett komplexszé válik a centrifugális energia és vele együtt az
effektív potenciális energia is. Megismételve a 19. §-ban elmondottakat, ((19,6)) helyett most azt kapjuk, hogy

esetén, ha
, az
egyenlőtlenség is teljesül; ekkor az egyenlőség jobb oldalán álló
mennyiség pozitív, ami azt jelenti, hogy a térben új részecskék keletkeznek. Ezért a hullámfüggvény
aszimptotikus kifejezése [melynek ((141,1)) alakjában
mellett csak az első tag marad meg]
szükségképpen kifutó hullám; éppen ez a helyzet a vágás felső részén – vö. a ((128,1))-ről ((128,3))-ra való
átmenettel.
Minthogy
-ra az
függvények komplexek, nem vehetnek fel
„fizikai” értékeket.
Lehetséges azonban, hogy a komplex síkon értékük ezekhez közel esik. Megmutatjuk, hogy ilyenkor a
(szóban forgó egész -nek megfelelő) parciális szórásamplitúdóban rezonancia jelenik meg.
Legyen
egy egész érték, melyhez az
pozitív) energiaérték, amelyre

függvény közel halad. Legyen továbbá
. Akkor ennek az értéknek a közelében

egy olyan (valós

17.254. egyenlet - (141,12)

ahol
egy valós állandó. Az
függvénynek a vágás felső szélén felvett értékét tekintjük; a
fent mondottak értelmében ekkor
(és mivel feltettük, hogy
közel van -hoz,
). Könnyen
belátható, hogy a állandót (a
derivált
-beli értékét) valós pozitív mennyiségnek tekinthetjük.
Valóban, minthogy
majdnem valós, szintén majdnem valós a
függvény is. Elhanyagolva az
magasabb hatványáival arányos tagokat, elhagyhatjuk
képzetes részét, és ekkor látható, hogy a
((141,9))összefüggésben szereplő integrál pozitív, amiből következik, hogy
is pozitív.68

Ezen integrálok szerkezetének tisztázása céljából megjegyezzük, hogy az
aszimptotikus tartomány ( az erőtér hatótávolsága),
ahol használható a hullámfüggvény ((141,1)) alakja, az integrálhoz kis járulékot ad, ha kicsi. Valóban, ha a
függvény nullahelyei
az
helyeken vannak, akkor [((141,5)) értelmében] az
függvény az
helyeken tűnik el. Ezért
[és az
68

tartományban ezzel együtt

is]

nagyságrendű kis mennyiségek [l. ((134,11))]. Az integrálok megbecslésénél az is

lényeges, hogy a vágás ( -ben) felső részén a hullámfüggvény tartalmazza az
szorzót:
. A vágás szélén
helyett
-t írhatunk (ahol
); ekkor -hoz is járul egy kis pozitív képzetes rész, ami biztosítja a ((141,9))-ben szereplő
integrálok konvergenciáját. Az
tartományból származó járulék kicsiny volta fizikailag azzal kapcsolatos, hogy az
energia
kvázistacionárius állapotnak felel meg (l. alább); így a részecske ebbe a tartományba az állapot kis valószínűségű bomlásának
eredményeként juthat. Az integrálhoz a legfontosabb járulékot az
tartomány adja, ahol a hullámfüggvény majdnem valós.
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Minthogy az
érték a
egyenlet gyöke, az a,
arányos.ű ((141,12)) figyelembevételével ezért

pont közelében ez a függvény

-lel

17.255. egyenlet - (141,13)

Ez a kifejezés azonban ugyanolyan alakú, mint ((134,6)),
a kvázidiszkrét nívó energiája,
pedig a szélessége. Így tehát az, hogy a Regge-trajektória (
-ra) egy egész szám közelében halad,
megfelel a rendszer egy kvázistacionárius állapotának. Ezért ezekre az állapotokra is ugyanaz az osztályozási
elv alkalmazható, mint a szigorúan stacionárius állapotok esetén: minden Regge-trajektóriának diszkrét és
kvázidiszkrét nívók egy egész családja felelhet meg.
-et komplex változónak tekintve, a ((123,11)) sor által adott teljes szórásamplitúdó hasznos integrálelőállítását kaphatjuk (
-ra):

17.256. egyenlet - (141,14)

E célból először is értelmezni kell a
függvényt a szokásos
értékeire is. Ezt megtehetjük, ha
-t a ((c,2)) alatti

egész értékeken kívül

komplex

17.257. egyenlet - (141,15)

egyenlet megoldásaként definiáljuk, a
határfeltétellel. Az így meghatározott
függvényében nincsenek szingularitásai e változó véges értékei mellett.69
Könnyen belátható, hogy a ((141,14)) sor megegyezik a valós tengely
(az óramutató járása szerint) megkerülő és a végtelenben záruló
görbére vett

-nek

értékeit negatív irányban

17.258. egyenlet - (141,16)

integrállal:

Itt az
függvény valamennyi (
a
kontúron kívül kell lennie.

-ra a valós tengelyen kívül elhelyezkedő)

, pólusának

Valóban, a ((141,16)) integrált úgy számíthatjuk ki, hogy összeadjuk az integrál alatti kifejezésnek az
pontokban (az

69

Összehasonlítva a

függvény pólusaiban) vett reziduumait, és az összeget

((141,15))-öt az ((e,2)) egyenlettel,

kifejezhetjük

-t

550
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hipergeometrikus függvények

-vel

segítségével:

XVII. FEJEZET RUGALMAS
ÜTKÖZÉSEK
szorozzuk. Magának az
egész

esetén

függvénynek a reziduuma

-vel egyenlő. Figyelembe véve, hogy

, a ((141,16))-ból megkapjuk a ((141,14)) összefüggést.70

Az e szakaszban vizsgált kérdések részletesebb kifejtését (a nemrelativisztikus elmélet keretein belül) de Alfaro és Regge, a XVII. fejezet
fn123.3. számú lábjegyzetében már említett könyvében találja az olvasó.
70
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18. fejezet - XVIII. FEJEZET
RUGALMATLAN ÜTKÖZÉSEK
1. 142. §. Rugalmatlan folyamatokkal kísért rugalmas
szórás
Rugalmatlannak mondjuk a szórást, ha a folyamatot az ütköző részecskék belső szerkezetének megváltozása
kíséri. A változás szót a lehető legtágabb értelemben használjuk, még a részecskék fajtája is megváltozhat. Így
beszélhetünk az atomok gerjesztéséről vagy ionizációjáról, a magok gerjesztéséről vagy elbomlásáról stb.
Azokban az esetekben, amikor az ütközést (például magreakciót) különböző fizikai folyamatok követhetik,
különböző reakciócsatornákrólbeszélünk.
Rugalmatlan csatornák léte hatással van a rugalmas szórási folyamatra is.
Az általános esetben több különböző reakciócsatorna van, ezért az ütköző részecskék rendszerét leíró
hullámfüggvény aszimptotikus alakja összeg alakjában állítható elő, melyben minden tag egy-egy lehetséges
csatornának felel meg. Közöttük van olyan is, amelynek az eredeti, változatlan állapotban levő részecskék (mint
mondani szokás, a bemenő csatornában levő részecskék) felelnek meg. Ez a tag a részecskék belső állapotát
jellemző hullámfüggvények és a relatív mozgásukat (tömegközépponti koordináta-rendszerben) leíró függvény
szorzata. Bennünket éppen ez az utóbbi függvény érdekel; jelöljük -vel, és állapítsuk meg aszimptotikus
viselkedését.
A
hullámfüggvény a bemenő csatornában beeső síkhullámból és a rugalmas szórásnak megfelelő kifutó
gömbhullámból áll.
előállítható befutó és kifutó hullámok összegeként is, ahogyan ezt a 123. §-ban tettük. A
különbség abban áll, hogy az
radiális függvények aszimptotikus kifejezése nem írható állóhullámok
alakjában. Egy állóhullám egyenlő amplitúdójú kifutó és befutó hullámok összege. Tisztán rugalmas szórásnál
ez megfelel a feladat fizikai értelmének, rugalmatlan csatornák fellépése esetén azonban a kifutó hullámok
amplitúdója kisebb a befutónál. Ezért
aszimptotikus kifejezése a ((123,9)) képlet szerint:

18.1. egyenlet - (142,1)

azzal a különbséggel, hogy az
-eket most nem ((123,10)) határozza meg, hanem ezek valamilyen (általában
komplex), egynél kisebb abszolút értékű mennyiségek. A rugalmas szórás amplitúdóját e mennyiségekkel a
((123,11)) képlet kapcsoljaössze

18.2. egyenlet - (142,2)

A rugalmas szórás

teljes hatáskeresztmetszetére ((132,12)) helyett a

18.3. egyenlet - (142,3)

képletet kapjuk.
A rugalmatlan szórás teljes hatáskeresztmetszete, vagy mint másképpen mondani szokás, az összes csatornára
vonatkozó
reakció-hatáskeresztmetszetszintén kifejezhető az , mennyiségek segítségével. Ehhez elegendő
552
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észrevenni, hogy adott esetén a kifutó hullámok intenzitása a befutó hullámok intenzitásához képest
arányban csökken. Ez a csökkenés teljes egészében a rugalmatlan szórás miatt következik be. Nyilvánvaló tehát,
hogy

18.4. egyenlet - (142,4)

a teljes hatáskeresztmetszet pedig

18.5. egyenlet - (142,5)

Az

impulzusmomentumú rugalmas szórás ((123,15)) szerint definiált parciális amplitúdója

18.6. egyenlet - (142,6)

a ((142,3))és ((142,4))összeg minden tagja az
parciális szórásamplitúdója:

impulzusmomentumú részecskék rugalmas, illetve rugalmatlan

18.7. egyenlet - (142,7)

Az
érték a szórás teljes hiányát jelenti (adott
mellett). Az
eset viszont az adott -lel
rendelkező részecskék teljes „elnyelésének” felel meg; [((142,1))-ben hiányzik az -hez tartozó kifutó parciális
hullám]; ekkor

18.8. egyenlet - (142,8)

vagyis a rugalmas és rugalmatlan szórás hatáskeresztmetszete egyenlő. Megjegyezzük még, hogy, bár rugalmas
szórás lehetséges rugalmatlan nélkül (ha
), a fordított eset nem valósulhat meg: a rugalmatlan szórással
együtt feltétlenül megjelenik rugalmas szórás is. Adott
hatáskeresztmetszete a

érték mellett a rugalmas szórás parciális

18.9. egyenlet - (142,9)

intervallumba esik, ahol
Az

értékét ((142,2))-ből véve

.
-nál, és összehasonlítva a ((142,5)) kifejezéssel, az
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18.10. egyenlet - (142,10)

összefüggést kapjuk, mely a korábban kapott ((125,9)) optikai tétel általánosítása. Itt
a korábbiaknak
megfelelően a nulla szögű rugalmas szórás amplitúdója, a , teljes hatáskeresztmetszet azonban a rugalmatlan
szórást is magába foglalja.
Az

parciális amplitúdók képzetes része a

hatáskeresztmetszettel a következő kapcsolatban áll:

18.11. egyenlet - (142,11)

ami közvetlenül következik ((142,6))-ból és ((142,7))-ből.
Az a tény, hogy a hullámfüggvény aszimptotikus kifejezésében szereplő
együtthatók abszolút értéke nem
egyenlő eggyel, semmiképpen sem befolyásolja a komplex
függvényének tekintett rugalmas szórásamplitúdó
szingularitásairól a 128. §-ban mondottakat; ezek az eredmények rugalmatlan folyamatok fellépése esetén is
érvényben maradnak. Az amplitúdó analitikus tulajdonságai azonban mégis változnak abban az értelemben,
hogy az most nem valós a bal oldali valós féltengelyen (
), az
-nál levő vágás alsó és felső szélén
felvett értékei pedig nem egymás komplex konjugáltjai (ennek megfelelően a felső és alsó félsíkban a valós
tengelyre nézve szimmetrikusan elhelyezkedő pontokban felvett értékei sem adódnak egymásból komplex
konjugálással).
A vágás felső széléről átmenve az alsóra, az
pont teljes körüljárásával a
gyök jelet vált, azaz a
körüljárás következtében jelet vált az (
-nál valós) mennyiség is. Ekkor ((142,1))-ben a kifutó és befutó
hullámok szerepet cserélnek, vagyis az új
együttható szerepét az eredeti érték reciproka, az
mennyiség
játssza (mely semmiképpen sem egyezik meg
-gal). Az
amplitúdónak a vágás felső és alsó szélén felvett
értékeit célszerű
-val és
-val jelölni [természetesen csak
lesz fizikai szórásamplitúdó!]. A
((142,6))-nak megfelelően:

-et kiküszöbölve ebből a két egyenlőségből az alábbi összefüggést kapjuk:

18.12. egyenlet - (142,12)

[ha nem lennének rugalmatlan folyamatok, az
((142,12))összefüggések megegyeznének egymással].

egyenlőség állna fenn,és a ((142,11)), valamint a

A ((142,12)) összefüggést az

alakban írva, látjuk, hogy az
kapjuk, hogy

összeg

páros függvénye. Ezt a függvényt

18.13. egyenlet - (142,13)

554
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-tel jelölve, azt

XVIII. FEJEZET RUGALMATLAN
ÜTKÖZÉSEK
A páros

függvény azonban most nem valós, mint ((125,15)) esetében volt.1

Amikor a részecskenyaláb nagyszámú szórócentrumból álló szóró közegen halad keresztül, fokozatosan
gyengül, mert különböző rugalmas és rugalmatlan folyamatok következtében részecskék válnak ki belőle. Ezt az
intenzitáscsökkenést teljesen meghatározza a nulla szögű rugalmas szórás amplitúdója; és bizonyos feltételek
teljesülése mellett (l. alább) a következő formális módszer segítségével írhatjúk le. 2
Legyen

a közeg egyes részecskéin való nulla szögű szórás amplitúdója. Feltételezzük, hogy

kicsi a

részecskék közötti
átlagos távolsághoz képest; ekkor az egyes részecskéken való szórást különkülön vizsgálhatjuk. Segédmennyiségként bevezetünk egy rögzített szórócentrumnak megfelelő
effektív
teret, melyet úgy definiálunk, hogy belőle kiindulva Born-közelítésben a nulla szögű szórásra éppen az
igazi szórásamplitúdó adódjék [ezzel semmiképp sem tételezzük fel, hogy a Born-közelítés alkalmas az
szórásamplitúdó kiszámítására a részecskék közötti igazi kölcsönhatásból kiindulva!]. Így tehát a definíció
szerint [l. ( (125,4))] írhatjuk; hogy

18.14. egyenlet - (142,14)

ahol
a szórt részecske tömege. Az
amplitúdóval együtt az így definiált erőtér is komplex. Az erőtér a
hatótávolsága és az
értéke közötti kapcsolat ((142,14)) két oldalának becslésével adódik:

18.15. egyenlet - (142,15)

A ((142,14)) definíció természetesen nem egyértelmű. Tegyünk egy további kikötést, nevezetesen azt, hogy az
tér elégítse ki a perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltételét:

18.16. egyenlet - (142,16)

(miközben
). Könnyen belátható, hogy ilyen esetben a szóródó nyaláb gyengülése úgy írható le, mint
egy síkhullám terjedése homogén közegben, melyben a részecske potenciális energiája állandóés értéke

18.17. egyenlet - (142,17)

ami a közeg összes
részecskéjéhez tartozó effektív térnek a közeg
térfogatára vett átlaga. Ez azonnal
nyilvánvalóvá válik, ha először a közeg egy kis darabján való szórást vizsgálunk, amelyben, bár már sok
szórócentrum van, a szóróhatás még kicsi [ilyen darabok kiválasztásának lehetőségét a( (142,16)) feltétel
biztosítja]. A nyaláb gyengülését egy ilyen rétegen valóáthaladás közben a nulla szögű szórás amplitúdója
határom meg, melyet Born-közelítésben a szóró térnek az egész figyelembe vett rétegre való integrálásával
kaphatunk meg. Ez éppen azt jelenti, hogy a közeg bennünket érdeklő szóró tulajdonságait a térfogatára átlagolt
( (142,17)) tér teljesen meghatározza.
Ily módon a közegen áthaladó részecskenyalábot

síkhullámmal írhatjuk le, melynek hullámvektora

A fenti megfontolások és velük együtt a
párosságára vonatkozó eredmények feltételezik a kölcsönhatás elég gyors lecsengését
esetén, ami biztosítja, hogy ne legyen az
sík bal oldali félsíkján vágás, és így az
pont teljesen körüljárható legyen.
2
Az alább leírt képletet például nagy energiájú (néhány száz
-os) neutronok magon való szóródásának leírásánál alkalmazzák, amikor
a neutron hullámhossza olyan kicsi, hogy hozzá képest a mag inhomogén makroszkopikus közegnek tekinthető.
1
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Bevezetve a beeső részecske

hullámvektorát,

-t az

alakba írjuk; az

18.18. egyenlet - (142,18)

mennyiség a közegen áthaladó részecskenyalábra vonatkozó törésmutatószerepét játssza. Ez általában komplex
(az
amplitúdó komplex!), és képzetes része meghatározza a nyaláb intenzitásának csökkenését. Ha
, akkor((142,18)) a várakozásnak megfelelően azt adja, hogy

ahol
a teljes szórási hatáskeresztmetszet [itt felhasználtuk a ((142,10)) optikai tételt]; ez a kifejezés annak a
természetes eredménynek felel meg, hogy a hullám intenzitása az

törvény szerint csökken.
Az elnyeléssel együtt a ((142,18)) komplex törésmutató (a valós részén keresztül) meghatározza a nyalábnák a
szóró közegbe a belépéskor és az abból való kilépéskor bekövetkező törését is. 3

1.1. Feladat
Neutronok szóródnak nehéz magon, melynek a sugara nagy a neutronok hullámhosszához képest (
).
Feltételezzük, hogy az
, impulzusmomentumú beeső neutronokat (melyek ütközési paramétere
) a mag elnyeli, az
impulzusmomentumúak pedig nem lépnek kölcsönhatásba a
maggal. Határozzuk meg a kisszögű rugalmas szórás hatáskeresztmetszetét.
Megoldás. A megadott feltételek mellett a neutronok mozgása lényegében kváziklasszikus, a rugalmas szórás
pedig gyenge elhajlásként értelmezhető, mely a fény fekete gömbön való Fraunhofer-féle elhajlásához hasonló.
Ennek megfelelően a keresett hatáskeresztmetszet azonnal felírható a diffrakciós feladat ismert megoldása
alapján:4

Ezt az eredményt a ((142,3)) általános képletből is megkaphatjuk. A feladat feltételei szerint,
,
-nál pedig
. Ezért a rugalmas szórás amplitúdója:

esetén

Az összegben leglényegesebb szerepet a nagy indexű tagok játsszák. Ennek megfelelően
helyett
-et
írunk,
kis szögek esetén érvényes alakját pedig a ( (49,6)) közelítő képletből vesszük, majd
összegezésről integrálásra térünk át. Így
A ((142,17)) képlet alkalmazására érdekes példa az idegen gázközegbe helyezett ritkaföldfém-atomok magasan fekvő energiaszintjeinek
eltolódása. Magasan gerjesztett állapotban a vegyértékelektronnak az atommagtól való átlagos távolsága egyaránt nagy az atomtörzs
méretéhez és a semleges atomok távolságához képest. Az
sugarú gömbön belül levő semleges atomok a vegyértékelektron
szempontjából szórócentrumként viselkednek, és energiájának a ((142,17))-nek megfelelő megváltozását eredményezik. Minthogy továbbá a
gerjesztett vegyértékelektron de Broglie-féle hullámhossza is nagy az -hoz képest, a szórásamplitúdó,
, ahol a szórási
hossz [vö. ((132,9))]. Az említett effektus tehát a nívónak egy
állandó értékkel való eltolódásához vezet, ahol
az elektron
tömege, pedig a gáznemű közeg részecskeszám-sűrűsége (E. Fermi, 1934).
4
L. a II. kötet 61. §-ának 3. feladatát (a fekete gömbön való elhajlás problémája ekvivalens az átlátszatlan ernyőn vágott lyukra vonatkozó
hasonló problémával). A hatáskeresztmetszet egyenlő az elhajló hullámok intenzitásának és a beeső áram sűrűségének hányadosával.
3
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amit bizonyítani akartunk.5 A rugalmas szórás teljes hatáskeresztmetszete:

(a gyors konvergencia miatt az integrálást
kiterjeszthetjük); ahogy az adott feltételek alapján várható volt
[vö. ((142,8))], ez megegyezik az elnyelési hatáskeresztmetszettel, mely egyszerűen a gömb geometriai
keresztmetszete. A teljes hatáskeresztmetszet tehát

.

2. 143. §. Lassú részecskék rugalmatlan szórása
A rugalmas szórás hatáskeresztmetszetének alacsony energiájú határesetben való viselkedésére vonatkozó
törvényeket, amelyeket a 132. §-ban vezettünk le, könnyű általánosítani arra az esetre, amikor rugalmatlan
folyamatok is vannak.
Mint korábban is, kis energián az
impulzusmomentumú szórás játssza a legfontosabb szerepet. A 132. §ban kapott eredmények szerint a megfelelő -mátrixelem:

A hullámfüggvénynek a 132. §-ban kihasznált tulajdonságai mindössze annyiban változnak, hogy a végtelenben
kirótt feltétel [((142,1)) aszimptotikus alakja] most komplex, a rugalmas szórás esetén fellépő tisztán valós
állóhullámokkal ellentétben. Ennélfogva az
állandó is komplex. Ekkor az
abszolút érték már
nem egységnyi; az
feltétel azt jelenti, hogy
képzetes része negatív (
).
-t ((142,7))-be helyettesítve, megkapjuk a rugalmas és rugalmatlan szórás hatáskeresztmetszetét

18.19. egyenlet - (143,1)

18.20. egyenlet - (143,2)

Látható, hogy a rugalmas szórás hatáskeresztmetszete, a korábbiaknak megfelelően, nem függ a sebességtől. A
rugalmatlan folyamatok hatáskeresztmetszete viszont a részecskék sebességével fordítva arányos; ez az ún.
törvény (H. A. Bethe, 1935). A sebesség csökkenésével tehát a rugalmatlan folyamatok szerepe a rugalmas
szóráshoz képest növekszik.6
A határesetben érvényes ((143,1)) és ((143,2)) törvények természetesen a hatáskeresztmetszet
szerinti
sorfejtésének csak első tagjai. Érdekes, hogy a sorfejtés következő tagja egyik hatáskeresztmetszet esetében sem
tartalmaz a ((143,1)), ((143,2)) képletekben szereplőkhöz képest új állandó mennyiségeket (F. L. Sapiro, 1958).

Hasonló módon vizsgálhatjuk gyors töltött részek „fekete” magon való diffrakciós szóródásának feladatát. Ekkor az értékét úgy kell
meghatározni, hogy a mag és a klasszikus Coulomb-pályán mozgó részecske legkisebb távolsága éppen a magsugár legyen. Az
5

esetben a korábbiaknak megfelelően
-t kell helyettesíteni,
-ra pedig
, ahol a -ek a ((135,11)) alatti Coulombfázisok. LásdA. I. Ahijezer, I. J. Pomeranesuk, Az atommag elméletének néhány kérdéséről, Gosztyehizdat, 1950, 22. §; J. of Physics USSR
9, 471 (1945).
6
Hasonlóan határozhatjuk meg az
impulzusmomentumú parciális reakció-hatáskeresztmetszetek sebességfüggését is. Az adódik, hogy
. A rugalmas szórás hatáskeresztmetszete viszont a korábbiakhoz hasonlóan
el, mint az adott -hez tartozó

-lel arányos, azaz

.
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Ez a körülmény a ((142,15)) alatti

(

) parciális szórásampiitúdó kifejezésében

szereplő
függvény párosságának következménye. Kis esetén ez a függvény páros hatványa szerint
fejthető sorba, úgyhogy a
tag után egy -tel arányos tag következik. Ezt a tagot elhanyagolva,
még mindig megtarthatunk
sorában két tagot:
. Ennek megfelelően megtarthatjuk a
hatáskeresztmetszetek sorfejtésében is a követkéző tagokat, ezáltal:

18.21. egyenlet - (143,3)

18.22. egyenlet - (143,4)

A kapott eredmények nagy távolságban elég gyorsan lecsengő kölcsönhatás esetén érvényesek. A 132. §-ban
láttuk, hogy a rugalmas szórás amplitúdója
esetén állandó határértékhez tart, ha az
tér
-nál
gyorsabban lecseng. Ez a rugalmatlan csatornák létezéSe esetén fennálló hasonló ((143,1)) törvény
érvényességének feltétele is.7
A reakció-hatáskeresztmetszetre teljesülő
törvény érvényességének feltétele enyhébb. Az erőtérnek
nál kell gyorsabban nullához tartania, ami nyilvánvaló a törvény alábbi szemléletes levezetéséből.

-

Az ütközés során a reakció bekövetkezésének valószínűsége arányos a beeső részecske hullámfüggvényének a
„reakciózónában” (az
tartományban) képzett abszolútérték-négyzetével. Fizikailag ez az állítás azt a
tényt fejezi ki, hogy például a maggal ütköző lassú neutron csak a „magba jutva” képes reakciót előidézni. Ha a
kölcsönhatás
-nál gyorsabban tűnik el, akkor a hullámfüggvény nagyságrendje nagy -ek és az
közötti úton nem változik meg; más szóval az

arány

-ra véges határértékhez tart (ez abból

is látható, hogy a Schrödinger-egyenletben az
tag kicsi
-hez képest). A hatáskeresztmetszet
és az
áramsűrűség hányadosaként adódik. -t egységre normált áramsűrűségű síkhullámnak véve, azt kapjuk, hogy
, ami éppen a keresett eredmény.
Töltött nukleáris részecskék ütközése esetén a rövid hatótávolságú magerők mellett lassan csökkenő Coulombtér is hat. Ez a tér lényegesen megváltoztathatja a beeső hullámokat a reakciózónában. A reakcióhatáskeresztmetszet a Coulomb- és a szabad hullámfüggvény abszolútérték-négyzetének aránya (
-nál)
szorozva
-vel; ezt az arányt a ((136,10)), ((136,11)) képletek adják. Így tehát (Coulomb-egységekben) azt
kapjuk, hogy

18.23. egyenlet - (143,5)

a előjel taszításnak, a
vonzásnak felel meg. Az
együttható az
törvényben szereplőállandó; ha a
sebesség a Coulomb-egységekhez képest nagy (
), akkor a Coulomb-kölcsönhatás nem játszik szerepet, és
visszakapjuk az eredeti
törvényt.
Ha viszont a sebesség a Coulomb-egységekhez képest kicsi (

, azaz közönséges egységekben

, ahol
,
az ütköző részecskék töltése), akkor a Coulomb-kölcsönhatásnak lényeges
szerepe van a hullámfüggvény értékének meghatározásánál a reakciózónában. Ilyenkor vonzó részecskék
ütközésekor

18.24. egyenlet - (143,6)

A ((143,3)) képlet viszont, amely figyelembe veszi a
követeli meg.
7

hatványai szerinti sor következő tagját, az
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taszító részecskék esetén pedig

18.25. egyenlet - (143,7)

Ez utóbbi esetben a hatáskeresztmetszet
esetén nullához tart. A ((143,7))és ((143,6)) kifejezések egy
exponenciális szorzóban különböznek egymástól; ez a Coulomb-gáton valóáthaladás valószínűsége, ami a
szokásos egységekben

alakú.

Megjegyezzük, hogy a határesetben érvényes ((143,6)) törvény nemcsak a teljes, hanem a különböző
értékekhez tartozó parciális amplitúdókra is érvényes.8 Ez abból látható, hogy a [((136,10)), ((136,11))
képletekben szereplő]
függvények ((136,1)) sorában az egyes
függvények ugyanúgy függnek -tól a
határesetben. Valóban, ekkor (vonzás esetén) a radiális függvényeket a ((36,25)) adja meg, és az
origóhoz közel
reakciózónában

. Az egyes impulzusmomentumok járuléka a hullámfüggvény négyzetéhez a
, azaz mindegyik egyformán függ

csökkenést eredményez (

-tól, bár a kis

szorzó

szerinti

a Coulomb-hosszegység).

3. 144. §. A szórásmátrix reakciók fellépése esetén
A 142. és 143. §-ban tanulmányozott
hatáskeresztmetszet valamennyi rugalmatlan reakciócsatorna
hatáskeresztmetszetét magába foglalja. Most megmutatjuk, hogyan építhető fel a rugalmatlan ütközések
általános elmélete, melyben minden egyes csatorna külön vizsgálható.
Feltételezzük, hogy két részecske ütközése után ismét két (változatlan vagy az eredetiektől különböző)
részecskét kapunk. Felsoroljuk (adott energián) az összes lehetséges reakciócsatornát, és a hozzájuk tartozó
mennyiségeket a megfelelő indexekkel látjuk el.
Jelölje a bemenő csatornát. Az ütköző részecskék relatív mozgásának hullámfüggvénye (tömegközépponti
koordináta-rendszerben) ebben a csatornában a beeső síkhullám és a rugalmasan szórt kifutó gömbhullám
sokszor felírt összege:

18.26. egyenlet - (144,1)

Az

amplitúdó négyzete megadja a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetét az

csatornában:

18.27. egyenlet - (144,2)

A többi csatornában ( index) a keletkező részecskék relatív mozgásának hullámfüggvénye kifutó hullámmal
adható meg. Később megvilágítandó okok következtében ezeket a hullámokat kényelmes az alábbi alakban írni: 9

18.28. egyenlet - (144,3)

Ugyanez vonatkozik a ((143,7)) képletre.
Itt megint (vö. a VI. fejezet fn41.5. számú lábjegyzetével) a rendszer kezdeti állapotát , végállapotát pedig
indexszel jelöljük. A
szórásamplitúdóban a végállapot indexe a kezdeti állapotától balra helyezkedik el a mátrixelem indexeinek megfelelően. A jelölésmód
egysége kedvéért ugyanilyen sorrendbe írjuk a hatáskeresztmetszet indexeit is.
8
9
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ahol
a reakciótermékek relatív mozgásának hullámvektora (az
csatornában),
ennek a
bezárt szögbe,
és
pedig a két kezdetiés a két végállapotbeli részecske redukált tömege. A
szórt áramot a
az áramnak és a

tengellyel
térszögbe

-nek
-val való szorzata adja; a megfelelő reakció hatáskeresztmetszete pedig ennek
-vel egyenlő beesőáramsűrűségnek a hányadosa, így tehát

18.29. egyenlet - (144,4)

ahol

,

a megfelelő impulzusok.

A 125. §-ban bevezettük az szórásoperátort, mely a bejövő hullámokat kifutó hullámokba viszi át. Több
nyitott csatorna esetén ennek az operátornak a különböző csatornák közötti átmeneteket leíró mátrixelemei
vannak. A csatornaindexben „diagonális” mátrixelemek rugalmas szórásnak felelnek meg, a nemdiagonálisak
pedig különböző rugalmatlan folyamatoknak; a mátrixelemek természetesen még operátorok a többi változó
tekintetében. Ezeket a következőképpen határozhatjuk meg.
A 125. §-ban követett eljáráshoz hasonlóan bevezetjük az
operátorokat, melyeket a

,

amplitúdókkal kapcsolatos

,

18.30. egyenlet - (144,5)

képlet definiál.
Könnyen belátható, hogy éppen ilyen definícióval kapunk olyan
mátrixot, amely kielégíti az unitaritási
feltételt. Valóban, írjuk a bemenő csatornában a hullámfüggvényt befutó és kifutó hullámok összegeként,
ahogyan azt a 125. §-ban tettük:

18.31. egyenlet - (144,6)

[itt a kényelem kedvéért ((125,3))-hoz képest egy
szorzót vezettünk be.] Ekkor az amplitúdók általunk
elfogadott jelölése szerint a hullámfüggvényt az csatornában így írhatjuk:

18.32. egyenlet - (144,7)

A befutó hullámok árama szükségképpen egyenlő az összes csatornában kifutó hullámok áramának összegével;
ez a követelmény azt az általános feltételt fejezi ki, hogy valamennyi lehetséges (rugalmatlan és rugalmas)
folyamat valószínűségének összege 1. A gömbhullámok nevezőjében bevezetett
azt eredményezi, hogy az
áramsűrűségekből a sebesség kiesik. Ezért a fenti feltétel egyszerűen azt jelenti, hogy a bejövő hullám és a
kifutó hullámok együttesének formája megegyezik. Ez tehát, mint korábban is, a csatorna indexében is
mátrixnak tekintett szórásoperátor unitaritásában nyilvánul meg. Az
hez hasonló

operátorokra ez a feltétel a ((125,7))-

18.33. egyenlet - (144,8)
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egyenlőséggel fejezhető ki; a
index komplex konjugálást és (a csatorna-indexen kívüli) összes többi
mátrixindexben transzponálást jelent.
Az

mátrix diagonális a meghatározott

pálya-impulzusmomentum értékkel jellemzett állapotokban, a

megfelelő mátrixelemeket az
index segítségével különböztetjük meg. Az
és
operátorokkal a
((125,17)) függvényre hatva, a rugalmas és rugalmatlan folyamatok szórásamplitúdóit a következő alakban
kapjuk:

18.34. egyenlet - (144,9)

A megfelelő integrális hatáskeresztmetszetek:

18.35. egyenlet - (144,10)

E képletek közül az első megegyezik ((142,3))-mal. A teljes
valóátmenetekre) az összes

és így visszakapjuk a

csatornára vett

reakció-hatáskeresztmetszet (az
összeg. Az

csatornából

mátrix unitaritása értelmében

-re vonatkozó ((142,4)) képletet.

A szórásfolyamatnak az időtükrözéssel szemben mutatott szimmetriája (reciprocitási tétel) az

18.36. egyenlet - (144,11)

egyenlőséggel fejezhető ki, vagy ami ugyanaz

18.37. egyenlet - (144,12)

Itt és
az és állapotoktól a részecskék sebességének és impulzusmomentum-vetületének előjelében
különbözik:10 ezeket az és állapotok időtükrözöttjének szokás nevezni. A((144,11)), ((144,12)) képletek a
rugalmas szórásra vonatkozó((125,11)), ((125,12)) képletekáltalánosításai.11
A ((144,12)) egyenlőségből a reakciók hatáskeresztmetszetére a következő összefüggés adódik:

Összetett rendszerek (atom, atommag) esetén a „spin” a rendszer teljes impulzusmomentumát jelenti, ami a rendszert alkotó részecskék
spinjének és belső mozgásuk pálya-impulzusmomentumának eredője.
11
Itt eltekintünk a
szorzótól, mely a spinnel rendelkező részecskék ütközésekor léphet fel [vö. ((140,11))]. Ez természetesen nem
tükröződik a hatáskeresztmetszetekre vonatkozó ((144,13)) összefüggésen.
10
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18.38. egyenlet - (144,13)

Ez arészletes egyensúly elve.
Mint a 126. §-ban megmutattuk, amennyiben a perturbációszámítás alkalmazható első közelitésben, a
reciprocitási tétellelegyütt a direkt
és a (szó szerint véve) fordított
folyamatok amplitúdói között
egy további összefüggés is fennáll. Ez a tulajdonság, mely az
egyenlőséggel fejezhető ki, (azonos
közelitésben) érvényes rugalmatlan folyamatok esetére is. A megfelelő hatáskeresztmetszetek között ekkor a

18.39. egyenlet - (144,14)

egyenlőség áll fenn.
Az
és
átmenetek közötti különbség eltűnik, ha az integrális (azaz valamennyi
irányra
integrált) hatáskeresztmetszeteket vizsgáljuk, melyeket még összegezünk a keletkező részecskék
,
spinjeinek irányára, és átlagolunk a bejövő részecskék
impulzusára, valamint
spinjére. Jelöljük
ezeket a hatáskeresztmetszeteket

-vel:

itt valamennyi részecske spinjére összegezni kell; az összegezések és integrálok jele előtt álló szorzó azért
jelenik meg, mert a bejövő részecskére vonatkozó mennyiségekre nem összegezünk, hanem átlagolunk. A
((144,13))-at

alakba írva és elvégezve a fent említett műveleteket, megkapjuk a keresett összefüggést:

18.40. egyenlet - (144,15)

Itt

és

a

18.41. egyenlet - (144,16)

mennyiségeket jelöli, melyek meghatározzák a kezdeti és a végállapotban levő részecskék lehetséges
spinbeállásainak számát; ezeket a számokat az és állapotok statisztikus súlyának nevezzük.
Végül megemlítjük az
amplitúdó következő tulajdonságát. Az előző szakaszban láttuk, hogy a reakcióhatáskeresztmetszet
esetén a
törvény szerint változik (a kölcsönhatásnak a távolsággal
való elegendően gyors lecsengését feltételezve). A ((144,4)) képletnek megfelelően ez azt jelenti, hogy
, ha
határértékhez tart

. A ((144,12)) szimmetria értelmében ebből az következik, hogy
esetén is. Erre a tulajdonságra a 147. §-ban még visszatérünk.

4. 145. §. A Breit–Wigner-képletek
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A 134. §-ban bevezettük a kvázistacionárius állapotok fogalmát, melyek élettartama véges, de viszonylag
hosszú. Ilyen állapotoknak meglehetősen széles kategóriájával találkozunk a nem túl nagy energiákon
végbemenő, közbenső mag12 keletkezésével járó magreakciók vizsgálata során.
Ezekben az esetekben a végbemenő folyamatok szemléletes fizikai jelentése az, hogy a magra eső részecske a
mag nukleonjaival kölcsönhatva „elkeveredik” köztük, közbenső rendszert alkot, melyben a részecske által
hozott energia sok nukleon között oszlik el. A rezonanciaenergiák e közbenső rendszer kvázidiszkrét szintjeinek
felelnek meg. A kvázistacionárius állapotok (a magban mozgó nukleonok periódusidejéhez képest) nagy
élettartama azzal kapcsolatos, hogy az idő nagy részében az energia sok részecske között oszlik el, ezért egyikük
energiája sem elegendő ahhoz, hogy a többi részecske vonzását legyőzve elhagyja a magot. Csak viszonylag
ritkán koncentrálódik egy részecskére ehhez elegendő energia. A közbenső mag bomlása sokféleképpen mehet
végbe, különböző reakciócsatornáknak megfelelően.13
Az ilyen ütközések ismertetett tulajdonságai alapján azt mondhatjuk, hogy a rugalmatlan folyamatok lehetősége
nem befolyásolja a rugalmas szórás amplitúdójának potenciálrészét, ami a közbenső mag tulajdonságaival nincs
kapcsolatban (l. 134. §), csak a rugalmas szórás amplitúdójának rezonanciarészére hat. Ugyanennél az oknál
fogva a közbenső mag képződésével járó rugalmatlan szórási folyamatok amplitúdója tisztán rezonancia jellegű.
Valamennyi amplitúdó rezonancianevezője, mely a befutó hullám együtthatójának az
helyen
való eltűnésével kapcsolatos, megtartja korábbi
alakját, ahol , mint korábban, a közbenső mag
adott kvázidiszkrét állapotának teljes bomlási valószínűségét adja meg.
Ezek a megfontolások a szórásamplitúdókra teljesülő unitaritási feltétellel együtt elegendőek a szórásamplitúdó
alakjának meghatározásához.
A számítást célszerű szimmetrikus alakban elvégezni, figyelembe véve a közbenső mag valamennyi lehetséges
bomláscsatornáját, nem rögzítve előre, hogy az adott reakció esetén melyik a bemenő csatorna (a csatorna
sorszámát rögzítő indexeket
betűkkel jelöljük). Tekintsük továbbá az adott kvázidiszkrét szint
impulzusmomentumának megfelelő parciális amplitúdókat.14 A fent mondottaknak megfelelően az amplitúdókat
az

18.42. egyenlet - (145,1)

alakban keressük ( és
mellett az indexet az írásmód egyszerűsítése kedvéért elhagyjuk). Az első tag
csak
esetén lép fel; ez a rugalmas potenciálszórás amplitúdója az a csatornában [a
állandó
megegyezik a ((134,12)) képletben szereplő
fázissal]. ((145,1)) második tagja rezonanciafolyamatoknak
felel meg. A rezonanciaszorzó együtthatóját olyan alakban írtuk, hogy az unitaritási feltétel alkalmazásával
kapott eredményt egyszerűbbé tegyük (l. alább).
Minthogy a szórást adott pálya-impulzusmomentum abszolút érték, vagyis az időtükrözés során nem változó
mennyiség rögzített értéke mellett vizsgáljuk, a reciprocitási tétel (az időtükrözéssel szemben mutatott
szimmetria) egyszerűen az
amplitúdónak az
hogy az
együtthatók is szimmetrikusak (
Az

indexekben való szimmetriáját jelenti. Ebből következik,
).

amplitúdókra vonatkozó unitaritási feltétel szerint

18.43. egyenlet - (145,2)

[vö. ((144,8))]. Behelyettesítve ide a ((145,1)) kifejezést, egyszerű számítás után azt kapjuk, hogy
A közbenső mag fogalmát N. Bohr vezette be (1936).
Az egymással vetélkedő folyamatok között a sugárzásos befogás is szerepel, amelynek során a gerjesztett közbenső mag alapállapotba
megy át -kvantum kibocsátásával. Ez a folyamat is „lassú” a sugárzásos átmenet viszonylag kis valószínűsége miatt.
14
Először az egyszerűség kedvéért eltekintünk a folyamatban részt vevő részecskék spinjétől.
12
13
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Ahhoz, hogy ez az egyenlőség azonosan teljesüljön tetszőleges
energiaérték mellett, először is
fennállása szükséges, vagyis az
, mennyiségek valósak. Ezután a következő összefüggést kapjuk:

18.44. egyenlet - (145,3)

tehát az

, együtthatókból képzett mátrix megegyezik saját négyzetével.

A valós szimmetrikus
, mátrix megfelelő
lineáris ortogonális transzformáció segítségével diagonális
alakra hozható. A mátrix diagonális elemeit (sajátértékeit)
-val jelölve, ezt a transzformációt a következő
alakban írjuk:

itt a transzformáció együtthatói kielégítik az ortogonalitási feltételt:

18.45. egyenlet - (145,4)

Megfordítva:

18.46. egyenlet - (145,5)

A ((145,3)) összefüggések a sajátértékekre az
feltételeket adják, amiből következik, hogy ezek
a mennyiségek csak a 0 és 1 értékeket veszik fel. Ha valamennyi
közül csak egy különbözik nullától
(legyen
), akkor ((145,5))-ből

18.47. egyenlet - (145,6)

vagyis az
, mátrix valamennyi eleme kifejezhető az
(
) mennyiségek segítségével. Ha több
különbözik nullától, akkor az
elemek az egymással csak az ortogonalitási feltétellel összekapcsolt,
de különben független
sorozatokat tartalmazó tagok összegeként fejezhetők ki. Ilyen eset véletlen
elfajulásnak felel meg, amikor egy kvázidiszkrét energianívóhoz a közbenső mag több kvázidiszkrét állapota
tartozik.15 Ezt a fizikailag érdektelen esetet elhagyva, azaz nemelfajult nívókat vizsgálva, arra a következtetésre
jutunk tehát, hogy az
mátrixelemek csak egy-egy csatorna indexétől függő mennyiségek szorzataként
állíthatók elő.
Bevezetve az

Ez különösen világosan látható abban az esetben, amikor valamennyi
((145,4))-ből és ((145,5))-ből következik, hogy ekkor
is fennáll, azaz nincsenek átmenetek a különböző csatornák között. Más szóval, ez az eset néhány egymástól független
kvázidiszkrét állapotnak felel meg, melyek mindegyike az egyik csatornában való rugalmas szórásnál valósul meg.
15
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jelölést, a ((145,6)) képletet átírjuk az

18.48. egyenlet - (145,7)

alakba (
előjele
és
értelmében az ily módon bevezetett

előjelétől függ, és határozatlan marad). A
mennyiségek kielégítik a

egyenlőség

18.49. egyenlet - (145,8)

egyenlőséget. E mennyiségeket a különböző csatornák parciális szélességéneknevezzük. A ((145,1)), ((145,7)),
((145,8)) képletek megadják a szórásamplitúdó keresett általános alakját.
Most átírjuk végeredményünket a bemenő csatorna lerögzítésével.16 E csatorna parciális szélességét
jelöljük (rugalmas szélesség), a különböző reakcióknak megfelelő szélességek pedig legyenek

-vel
.

A teljes rugalmas szórásamplitúdó

18.50. egyenlet - (145,9)

ahol a beeső részecske hullámvektora,
pedig a potenciálszórás amplitúdója. Ez a képlet a ((134,12))
kifejezéstől abban különbözik, hogy a rezonanciatag számlálójában -t a nála kisebb
helyettesíti.
A rugalmatlan folyamatok amplitúdói, mint már említettük, tisztán rezonancia jellegűek. A differenciális
hatáskeresztmetszetek:

18.51. egyenlet - (145,10)

az integrális hatáskeresztmetszet pedig

18.52. egyenlet - (145,11)

Az összes lehetséges rugalmatlan folyamat együttes hatáskeresztmetszete:

18.53. egyenlet - (145,12)

16

Ezeket a képleteket elsőnekG. Breit és Wigner Jenővezette le (1936).
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ahol

a nívó teljes „rugalmatlan szélessége”.

Érdekes meghatározni az
energiaérték körüli tartományra integrált reakció-hatáskeresztmetszetet is.
Minthogy ar a rezonancia helyétől távolodva gyorsan csökken, az
szerinti integrálás kiterjeszthető a
tartományra, és azt kapjuk, hogy

18.54. egyenlet - (145,13)

Lassú neutronok szórásánál (ha a hullámhossz nagy a mag méreteihez képest) csak az -szórás lényeges, és a
potenciálszórás amplitúdója egy valós
állandóra redukálódik. A ((134,14)) helyett ekkor

18.55. egyenlet - (145,14)

A rugalmas szórás teljes hatáskeresztmetszete:

18.56. egyenlet - (145,15)

A
tagot a potenciálszórás hatáskeresztmetszetének nevezhetjük. Látjuk, hogy a rezonanciatartományban a
potenciál- és a rezonanciaszórás interferál. Az
amplitúdót csak a nívó közvetlen közelében (
)
hanyagolhatjuk el (emlékeztetünk arra, hogy
), és akkor a lassú neutronok rugalmas szórásának
hatáskeresztmetszete az alábbi alakot ölti:

18.57. egyenlet - (145,16)

A rugalmas és rugalmatlan szórás teljes hatáskeresztmetszete pedig

18.58. egyenlet - (145,17)

Ha a potenciálszórás elhanyagolható, a

és

hatáskeresztmetszetek a

alakban írhatók. A
hatáskeresztmetszet, mely valamennyi rezonanciafolyamat hatáskeresztmetszetének
összege, úgy tekinthető, mint a közbenső mag kialakulásának hatáskeresztmetszete, a különböző rugalmas és
rugalmatlan folyamatok hatáskeresztmetszetét pedig úgy kapjuk, hogy
-t megszorozzuk a közbenső mag
megfelelő bomlásmódjának relatív valószínűségével. Ez utóbbi a bomlás parciális szélessége osztva a nívó teljes
szélességével. A hatáskeresztmetszet azért állítható elő ilyen alakban, mert a szórásamplitúdó számlálójában
szereplő
együtthatók szorzatalakban írhatók fel. Ez megfelel a szórási folyamatról alkotott fizikai képnek,
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amely szerint a reakció két lépésben játszódik le: adott kvázistacionárius állapotú közbenső mag keletkezik, és
azután valamilyen csatornában elbomlik.17
Mint már a 134. §-ban említettük, a fenti képletek alkalmazhatósági területét csak az a követelmény korlátozza,
hogy az
energiakülönbség kicsi legyen a közbenső mag (azonos impulzusmomentum-értékkel
jellemzett) állapotainak
távolságához képest. Ugyanott arra is felhívtuk a figyelmet, hogy ezek a képletek
ilyen alakban nem teszik lehetővé az
határátmenetet, melynek szükségessége felmerül, ha az
érték a rezonanciatartományban van. Ebben az esetben meg kell változtatni a képletek alakját: az
energiát
valamilyen vele kapcsolatos
állandóval, a
szélességet pedig
-vel helyettesítjük; a rugalmatlan
szélesség továbbra is állandónak tekintendő (H. A.Bethe, G.Placzek, 1937).18 E helyettesítések eredményeként a
((145,12)) rugalmatlan hatáskeresztmetszet
esetén
rugalmatlan szórásának általános elméletével (143. §).

szerint nő, összhangban a lassú részek

Az ütköző részek spinjének figyelembevétele az általános esetben bonyolult képletekre vezet. Itt a lassú
neutronok szórásának a legegyszerűbb, de rendkívül fontos esetére korlátozódunk, amikor csak az
pályaimpulzusmonentumok játszanak szerepet. A közbenső mag spinje ekkor a céltárgy-mag spinjének a neutron
spinjével való csatolásából adódik, azaz
értéket vehet fel (feltételezzük, hogy
ellenkező esetben a képletek egyáltalán nem változnak). A közbenső mag minden kvázidiszkrét szintjéhez
meghatározott
érték tartozik. Ennek megfelelően a reakció hatáskeresztmetszete úgy adódik, hogy
megszorozzuk az (
-val vett) ((145,12)) kifejezést annak
valószínűségével, hogy a mag neutron
rendszer a rezonanciaszintnek megfelelő impulzusmomentum-értékkel rendelkezik.
Úgy vesszük, hogy a neutronok és a bombázott magok spinjének iránya rendezetlen. Az és spinpároknak
összesen
különböző beállása lehetséges. Adott
eredő impulzusmomentuma
ezek közül
-nek van. Valamennyi spinirányt egyenlő valószínűségűnek tekintve, azt kapjuk, hogy adott a
érték valószínűsége

18.59. egyenlet - (145,18)

Hasonlóan kell megváltoztatni a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetére vonatkozó képletet is. Figyelembe kell
venni azt is, hogy a potenciálszórásban mindkét érték részt vesz. Ezért a (rezonancianívónak megfelelő hez tartozó)
szorzót csak ((145,15)) második tagjába kell beírni, a
összeggel kell helyettesíteni.

tagot pedig a

Az a tény, hogy a rezonanciareakciók meghatározott kvázistacionárius állapotú közbenső magon keresztül
mennek végbe, lehetővé teszi néhány általános megállapítás megfogalmazását a reakciótermékek szögeloszlását
illetően. Minden kvázistacionárius állapotnak, egyéb jellemzői mellett, meghatározott paritása van. Ugyanilyen
paritású lesz tehát a közbenső mag bomlásából származó
rendszer is. Ez azt jelenti, hogy e rendszer
hullámfüggvénye és ezzel együtt a reakcióamplitúdók is, a koordináta-rendszer tükrözésekor csak
-gyel
szorzódhatnak; az amplitúdók négyzete, vagyis a hatáskeresztmetszetek pedig ennek következtében
változatlanok maradnak. A koordináta-rendszer tükrözése (a részecskék tömegközépponti rendszerében) a
szórás irányát meghatározó polár- és azimutszög
megváltoztatását jelenti. A
reakciótermékek szögeloszlása tehát ezen változással szemben szükségképpen invariáns. Speciálisan, a
reakcióban részt vevő valamennyi részecske spinjére való átlagolás után a hatáskeresztmetszet csak a szórási

A fenti számításokat
alakú reakció esetére végeztük el, amelyben két ütköző részecske (mag bombázó részecske) ismét
két részecskévé alakul. Ennek a feltételezésnek azonban nincs alapvető jelentősége, amint ez az eredmények fizikai jellegéből is
nyilvánvaló. Az integrális hatáskeresztmetszetre vonatkozó ((145,11)) alakú képletek akkor is érvényesek, ha a magból egynél több
részecske repül ki.
18
Lényeges, hogy az alacsony energián végbemenő rugalmatlan folyamatok (például sugárzásos befogás) esetében az
érték nem
küszöbenergia. Ellenkező esetben, az adott reakció küszöbértéke közelében, amelynél alacsonyabb energián egyáltalán nem megy végbe a
folyamat, a
parciális szélességet ugyanúgy kellene megváltoztatni, mint arra
esetében utaltunk.
17
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szögtől függ. A
szög szerinti szögeloszlás szimmetrikus a
helyettesítéssel szemben, vagyis a
szögeloszlás (tömegközépponti rendszerben) szimmetrikus az ütköző, részecskék irányára merőleges síkra. 19
A közbenső mag nagy számú, sűrűn elhelyezkedő energiaszintjei miatt a különböző, szórási folyamatok
hatáskeresztmetszetének részletes energiafüggése igen bonyolult. Speciálisan, emiatt nagyon nehéz
megállapítani a hatáskeresztmetszet tulajdonságainak szisztematikus változását az egyik magról a másikra való
átmenet során. Ezzel kapcsolatban célszerű a hatáskeresztmetszetnek a rezonanciaszerkezet részletei nélkül való
tanulmányozása, azaz a nívók távolságához képest nagy intervallumra átlagolt hatáskeresztmetszet vizsgálata.
Ilyenkor a különböző típusú rugalmatlan folyamatok között sem teszünk különbséget, az egész szórást csak
„rugalmas” és, „rugalmatlan” részre osztjuk,20 az alább ismertetett értelemben.
A végrehajtott átlagolások fizikai tartalmának megértése céljából ismét eltekintünk a spinnel kapcsolatos
részletektől, és az
szórás parciális hatáskeresztmetszetét vizsgáljuk.
A ((142,7)) képleteknek megfelelően

18.60. egyenlet - (145,19)

vagyis a rugalmas és rugalmatlan szórás hatáskeresztmetszete és a velük kapcsolatos teljes hatáskeresztmetszet
egy és ugyanazon
mennyiséggel fejezhető ki [a
indexet a rövidség kedvéért elhagyjuk]. Az
-től
lineárisan függő teljes hatáskeresztmetszet valamilyen energiaintervallumra átlagolva,
átlagértékével a
következőképpen fejezhető ki:

18.61. egyenlet - (145,20)

(a lassan változó

szorzót az átlagolás nem érinti). Az átlagolt képben a

18.62. egyenlet - (145,21)

mennyiséget tekintjük „rugalmas” hatáskeresztmetszetnek, mely általában nem egyezik meg a de átlagértékkel.
Más szóval, a rugalmas szórást a kifutó
hullám amplitúdójának előzetes átlagolásával definiáljuk. Az
így definiált szórásnál a hullámcsomag alakja nem változik; azt mondhatjuk, hogy a ((145,21))
hatáskeresztmetszet a szórás „koherens” részére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a rugalmas szórásból kivettük a
közbenső mag keletkezésével járó részt; amennyiben kialakul, majd elbomlik a közbenső mag egy hosszú ideig
létezőállapota, a beeső hullámcsomag tulajdonságai természetesen elvesznek. A „rugalmatlan”
hatáskeresztmetszetet az átlagolt modellben természetes módon a
azaz

különbséggel definiáljuk,

18.63. egyenlet - (145,22)

Ezzel nemcsak a különböző rugalmatlan folyamatokat vesszük figyelembe, hanem a rugalmas szórásnak a
közbenső mag keletkezésével járó részét is.

Spin nélküli részecskék esetén a reakció differenciális hatáskeresztmetete egyszerűen
-tel lenne arányos, és az említett
szimmetria nyilvánvaló.
20
Az átlagolás alább közölt módját (az atommagon való szórás úgynevezett optikai modelljére való áttérést) V. F. Weisskopf, C. E. Porter és
H. Feshbach javasolták (1954).
19
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Könnyen belátható, hogy ez az értelmezés helyesen írja le a határesetekben megvalósuló helyzetet, ezért ésszerű
interpolációs jellege van.
Az alacsonyenergiás tartománynak abban a részében, ahol egymástól jól elkülönülő rezonanciák vannak (
), az egyes nívók közelében -et az alábbi képlet határozza meg:

Ezt a kifejezést átlagolva azt kapjuk, hogy

18.64. egyenlet - (145,23)

ahol

és

az (adott energiaintervallumba eső szintekre) átlagolt rugalmas szélesség és a nívók közötti

átlagos távolság; a lassan változó

függvényt az átlagolás során állandónak tekinthetjük. Ezzel

18.65. egyenlet - (145,24)

ahol elhagytuk a
nagyságrendű kis tagokat.21 Ez a kifejezés valóban megegyezik a közbenső mag
keletkezésének megfelelő((145,17)) alatti hatáskeresztmetszet átlagával.
A közbenső mag gerjesztési energiájának növelésével az energiaszintek közötti távolságok egyre csökkennek, a
bomlási valószínűségek (ezzel együtt a teljes szintszélességek) pedig nőnek, úgyhogy a nívók között
„átfedések” keletkeznek (a kvázidiszkrét szintek fogalma ekkor kezdi értelmét veszteni). Ennek eredményeként
az
függvény menetének szabálytalanságai kisimulnak, úgyhogy a pontos és a közelítő függvény közötti
különbség kicsivé válik, ezért a ((145,22)) hatáskeresztmetszet megegyezik a ((145,19))-ben szereplő
-rel. Ez
összhangban van azzal, hogy nagy energián a közbenső magnak a bemenő csatornába való bomlása semmilyen
szerepet sem játszik az ilyen energián lehetséges nagyszámú bomlási mód mellett; így ebben a tartományban
valamennyi közbenső mag keletkezésével járó folyamatot rugalmatlannak tekinthetünk.
Az átlagolt képben tehát a szórást ismét egyetlen mennyiség
határozza meg, mely most az energia sima
függvénye. Az úgynevezettoptikai modellben e függvény kiszámítása céljából a mag szóró tulajdonságait egy
komplex potenciállal leírt erőtérrel közelítjük. A potenciál képzetes része azt eredményezi, hogy a rugalmas
szórással együtt részecskék elnyelése is végbemegy. Ez az elnyelés, melynek hatáskeresztmetszetét a ((145,22))
képlet adja meg, az átlagolt képben a „rugalmatlan” szórással azonosítható.

5. 146. §. A végállapotbeli kölcsönhatás
Egy reakcióban a keletkező részecskék kölcsönhatása lényegesen befolyásolhatja energia- és szögeloszlásukat.
Természetesen ez a kölcsönhatás különösen abban az esetben jelentős, amikor a részecskék relatív sebessége
kicsi. Ilyen jelenséggel két vagy több részecske kirepülésével járó magreakcióknál találkozunk, amikor az
effektus szabad nukleonok között ható erőkkel kapcsolatos.22
Legyen

a kirepülő részecskepár tömegközéppontjának impulzusa,

Feltételezzük, hogy

, ezért a relatív mozgás

pedig relatív mozgásuk impulzusa.

energiája (

a nukleontömeg) is kicsi a

tömegközéppont mozgásának
energiájához képest. Ugyanakkor feltételezzük, hogy az
energia nagy a kétnukleon-rendszer (valódi vagy virtuális) állapotának
energiájához képest. Másképpen
kifejezve, csak azt tételezzük fel, hogy a nukleonok relatív mozgása „lassú”, maguk a részecskék „gyorsak”. A
reakció valószínűsége arányos a keletkező részek hullámfüggvényének abszolútérték-négyzetével, amikor azok
21
22

Ugyanilyen nagyságrendűek lennének az egyik nívó közelében a többi nívó hatását figyelembe vevő tagok.
Az alább ismertetett eredményeket először A. B. Migdal vezette le (1950), majd tőle függetlenül K. M. Watson (1952).
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a „reakciózónában” tartózkodnak. A részecskék a reakciózónában vannak, ha egymástól való távolságuk a
magerők a hatótávolságának nagyságrendjébe esik (vö. a 143. §-ban a primer részecskékre végzett hasonló
megfontolásokkal). Az adott esetben az a célunk, hogy meghatározzuk a reakcióvalószínűség függését a
nukleonpár relatív mozgásának jellegétől. Ehhez elegendő a mozgás

hullámfüggvényét vizsgálni,

úgyhogy egy olyan nukleonpár keletkezésének valószínűsége, amelynek relatív impulzusa

-be esik,

18.66. egyenlet - (146,1)

Mint a 136. §-ban megmutattuk, annak valószínűségét, hogy a rendszer adott irányú mozgásnak megfelelő
állapotba menjen át, úgy kell kiszámítani, hogy a végállapot hullámfüggvényeként a
függvényeket
használjuk, amelyek (a végtelenben) a síkhullám mellett csak befutó hullámot tartalmaznak; ezek a
hullámfüggvények impulzus-

-függvényre vannak normálva. Másrészről a

függvények közvetlenül

megkaphatók (komplex konjugálással és előjelének megváltoztatásával) a
függvényekből, melyek a
végtelenben csak kifutó síkhullámokat tartalmaznak, azaz megfelelnek két részecske egymáson való szórásának.
A ((146,1))-be való helyettesítés során ez a különbség általában lényegtelen, úgyhogy
((146,1))-ben
jelentheti
feladatára.

t is, és ily módon a feladat visszavezethető a lassú részek rezonanciaszórásának már megvizsgált

Bár

igazi alakját az
tartományban nem ismerjük ahhoz, hogy meghatározzuk a valószínűségnek az
energiától való függését, elegendő ezt a függvényt az
tartományban vizsgálni (
;
23
feltesszük, hogy
), majd folytatni az
távolságokig Ekkor
-be a legfontosabb járulékot az (
szorzót tartalmazó) gömbhullám adja. Ez a hullám különböző értékekhez tartozó parciális hullámok
összege, melyek amplitúdói maguk a szórásamplitúdók. A
meghatározásánál elegendő ekkor az hullámra szorítkozni, minthogy kis energián az
impulzusmomentumú szórás amplitúdói viszonylag
kicsik. A ((133,7)) képletnek megfelelően

18.67. egyenlet - (146,2)

ahol
és a kétnukleon-rendszer kötött (vagy virtuális) állapotának energiája. 24 Ezt a kifejezést
((146,1))-be helyettesítve,

18.68. egyenlet - (146,3)

Ily módon (a két nukleon tömegközépponti rendszerében) az impulzus iránya szerinti eloszlás izotrop. A relatív
mozgás energiája szerinti eloszlást pedig a

18.69. egyenlet - (146,4)

Egy ilyen eljárás jogossága azzal kapcsolatos, hogy az
tartományban a
függvényt meghatározó Schrödinger-egyenletben az
energiát elhanyagolhatjuk. Ezért
-nek
-től való függését ebben a tartományban a függvény
helyen való „illesztése”
teljesen meghatározza.
24
Itt párhuzamos vagy ellentétes spinű
párra, vagy ellentétes spinű
párra gondolunk. A
pár esetén a helyzet a Coulomb-taszítás
miatt elbonyolódik; ezt a 138. §-ban kifejtett elmélet alapján kell vizsgálni.
23
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képlet határozza meg. Látjuk, hogy a nukleonok kölcsönhatása miatt kis
helyen)25 maximuma van.

energiák mellett az eloszlásnak (az

A relatív impulzus kis értékei (
) laboratóriumi rendszerben a két nukleon által bezárt kis szögnek
felelnek meg. Ezért az
szerinti eloszlás maximumának a laboratóriumi rendszerben a nukleonok
impulzusirányai közötti szögkorreláció felel meg: a kis szögek valószínűsége megnövekszik.
Legyen a nukleonok impulzusa laboratóriumi koordináta-rendszerben

és

. Ekkor

(figyelembe véve, hogy a két nukleon redukált tömege
). Ezt a két egyenlőséget vektoriálisan
összeszorozva azt kapjuk, hogy
;
esetén ebből

vagy
és

ahol
, a vektornak (a
irányához viszonyított) transzverzális komponense,
irányok közötti kis szög. A ((146,3)) képletet átírva a

alakba és
szerint integrálva, megkapjuk a
konvergenciája miatt áz integrálás kiterjeszthető (

pedig a

szög szerinti valószínűségi eloszlást. Az integrál gyors
)-re, és végeredményül azt kapjuk, hogy

18.70. egyenlet - (146,5)

A

térszögelemre vonatkoztatott szögeloszlásnak

helyen van maximuma.

6. 147. §. A hatáskeresztmetszet viselkedése a reakció
küszöb közelében
Ha a reakciótermékek belső energiájának összege meghaladja a reakcióba lépő részecskéknek ugyanezt az
adatát, akkor a reakciónak küszöbe van: csak akkor mehet végbe, ha az ütköző részecskék
energiája
(tömegközépponti koordinátarendszerben) nagyobb egy meghatározott
küszöbértéknél. Vizsgáljuk meg a
reakció hatáskeresztmetszetének energiafüggését a küszöb közelében. Feltételezzük, hogy a reakcióban ismét
két részecske keletkezik (a reakció
típusú).
A küszöb közelében a keletkező két részecske
sebessége kicsi. Az ilyen reakció egy kis sebességű részek
által létrehozott reakció fordítottja. Hatáskeresztmetszetének -től való függése ezért könnyen megkapható a
((144,13)) részletes egyensúly elvének segítségével, ha ismerjük annak a reakciónak a sebességfüggését,
amelynek bemenő csatornájában a sebesség
(143. §). A reakciók széles kategóriájában, amelyben az
és
részecskék között nincs Coulomb-kölcsönhatás (mint például a lassú neutron keletkezésével járó
magreakciók), azt kapjuk, hogy a reakció hatáskeresztmetszete

-vel arányos, azaz26

Szigorúan véve,
-től függhetnek (a reakciótermékek teljes hullámfüggvényének többi részén keresztül) a ((146,3)), ((146,4))
képletekben szereplő állandó együtthatók is. Ez a függés azonban gyenge;
függvényében a szóban forgó mennyiségek csak olyan
energiaintervallumban (
) változnak észrevehetően, amelyre az adott reakció során a nukleonpár szert tehet. Ezért az
-beli
eloszlás vizsgálata esetén ezt a függést elhanyagolhatjuk a ((146,4)) képlettel leírt erős függés mellett.
26
Az
amplítúdó
esetén felvett határértékének a 144. § végén említett állandó volta éppen ennek az eredménynek felel meg – a
((144,4)) hatáskeresztmetszet
-fel arányos.
25

571
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVIII. FEJEZET RUGALMATLAN
ÜTKÖZÉSEK

18.71. egyenlet - (147,1)

Ezzel meghatároztuk a hatáskeresztmetszetnek az ütköző részecskék energiájától való, függését is; a
és vele együtt a hatáskeresztmetszet is az
különbség gyökével arányos:

sebesség

18.72. egyenlet - (147,2)

Különböző csatornák szórásamplitúdóit az unitaritási összefüggés kapcsolja össze. Ezért egy új csatorna
megnyílása azt eredményezi, hogy más folyamatok (pl. a rugalmas szórás) hatáskeresztmetszetének
energiafüggésében is meghatározott szingularitások jelennek meg (Wigner Jenő, 1948; A. I. Baz, 1957; G. Breit,
1957). E jelenségek eredetének és jellegének megértése céljából a legegyszerűbb esetet vizsgáljuk, amikor a
reakcióküszöb alatt csak rugalmas szórás lehetséges.
A küszöb közelében az
és
részecskék
impulzusmomentumú állapotban keletkeznek [éppen ennek
felel meg a ((147,2)) törvény]. Ha a reakcióban résztvevő részecskéknek nincs spinjük, akkor a pályaimpulzusmomentum megmarad, ezért az
részecskerendszer is
-állapotban van. ((142,7))-nek
megfelelően a reakció
-hoz tartozó parciális hatáskeresztmetszete a rugalmas szórással kapcsolatos
mátrixelemmel a

18.73. egyenlet - (147,3)

képlet segítségével fejezhető ki, ahol
az ütköző részecskék hullámvektora.((147,2))-t és ((147,3))-at
egymással egyenlővé téve, azt kapjuk, hogy a reakcióküszöb felett, de hozzá közel az
abszolút érték
nagyságrendű mennyiségek pontosságával

18.74. egyenlet - (147,4)

ahol
(
az
rugalmas szórás van, úgyhogy

és

részecskék redukált tömege). A küszöb alatti tartományban csak

18.75. egyenlet - (147,5)

A szórásamplitúdó és vele
is, az egész energiatartományban analitikus függvény. Egy olyan függvény, mely
a küszöb fölött és alatt a ((147,4))-nek és ((147,5))-nek megfelelő értékeket veszi fel, a fenti pontossággal az

18.76. egyenlet - (147,6)

képletnek tesz eleget, ahol
valamilyen állandó (
esetén a
kifejezés képzetessé válik, és a
zárójelben álló kifejezés abszolút értéke csak magasabb rendben kicsi mennyiségekben különbözik egytől).
Az

állapotokban nincs rugalmatlan szórás, úgyhogy

18.77. egyenlet - (147,7)
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és a küszöbhöz közel eső tartományokban a
fázisokat az
helyen felvett értékeikkel kell
helyettesíteni.27 így kapott értékeit a ((142,2)) képletbe helyettesítve, a szórásamplitúdó küszöbhöz közeli
értékeire a következő kifejezést kapjuk:

18.78. egyenlet - (147,8)

ahol

a szórásamplitúdó az

Az
amplitúdót
adódik:

energián. Ebből a differenciális szórási hatáskeresztmetszet:

alakban írva, a differenciális hatáskeresztmetszetre az alábbi végeredmény

18.79. egyenlet - (147,9)

Attól függően, hogy a
szög az első, második, harmadik vagy negyedik negyedben van-e, a
hatáskeresztmetszetnek a fenti képlet által leírt energiafüggését az 50. ábra , , vagy része mutatja. A
görbének valamennyi esetben két ága van, mely a közös függőleges érintő két oldalán helyezkedik el.
A ((147,9)) kifejezést

szerint integrálva, a második tagok integráljaiban csak az

amplitúdó izotrop

része, a rugalmas -szórás
amplitúdója ad nullától különböző járulékot. A rugalmas szórás
teljes hatáskeresztmetszete a küszöb közelében tehát

18.80. egyenlet - (147,10)

Ez a függés az 50. ábra
negatív.

vagy

esetének felel meg, attól függően, hogy

előjele pozitív vagy

A reakcióküszöb létezése tehát a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetének energiafüggésében jellegzetes
szingularitások fellépéséhez vezet. A spinek figyelembevétele természetesen megváltoztatja a képleteket, de a
jelenség általános jellege ugyanaz marad.28

Minthogy a
függvények
és
esetén egyaránt valósak, sorbafejthetők az
különbség egész hatványai
szerint.
28
Nullától különböző spinű részecskékből álló
rendszer
-állapotban is rendelkezhet nullától különböző teljes
impulzusmomentummal, ezért az
rendszernek különböző pálya-impulzusmomentumú állapotai lehetnek.
27
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50. ábra.
Ha a küszöb alatt a rugalmas szórás mellett más reakciók is lehetségesek, akkor hasonló szingularitások lépnek
fel ezek hatáskeresztmetszeteiben is. Valamennyinek szinguláris pontja az
helyen van, amelynek
közelében a hatáskeresztmetszetek
különböző együtthatóval.

mennyiség lineáris függvényei, a küszöb alattés fölött

Ha a reakció során pozitív töltésű részecske távozik a magból, a reakciótermékek (az
és
részecske)
között Coulomb-taszítás van. Ekkor
(azaz
) esetén a reakció hatáskeresztmetszete
exponenciálisan tart nullához az összes energia szerinti deriváltjaival együtt, és más folyamatok
hatáskeresztmetszetében semmiféle szingularitás nem lép fel.
Végül tekintsünk olyan reakciót, amelyben két azonos, lassú töltött rész keletkezik úgy, hogy közöttük
Coulomb-vonzás hat. Egy ilyen reakció hatáskeresztmetszete a részletes egyensúly elv felhasználásával
kifejezhető a fordított, két egymást vonzó, lassú rész közötti reakció ((143,6)) hatáskeresztmetszetével. Így azt
kapjuk, hogy
esetén a hatáskeresztmetszet állandó határértékhez tart:

18.81. egyenlet - (147,11)

azaz a küszöb felett a reakció mindjárt véges hatáskeresztmetszettel indul. Nézzük meg a rugalmas szórási
hatáskeresztmetszet szingularitásainak jellegét egy ilyen reakció küszöbénél (A. L Baz, 1959). Ezt most nem
tehetjük meg közvetlenül az ismert ((147,11)) küszöb fölötti hatáskeresztmetszet alapján, a semleges részecskék
esetén alkalmazott egyszerű módszerrel. Ez utóbbihoz képest most az bonyolítja a helyzetet, hogy az
részecskerendszernek a küszöb körüli tartományában (
-ra) kötött állapotok vannak, amelyek a vonzó
Coulomb-tér diszkrét energianívóinak felelnek meg. Energetikai szempontból ezek az állapotok kialakulhatnak
az és
részecskék ütközése során, a rugalmas szórás lehetősége miatt azonban csak kvázistacionáriusak
lesznek. Létezésük viszont mindenképpen a Breit–Wigner-rezonanciához hasonló rezonanciajelenségek
megjelenéséhez vezet a (küszöb alatti) rugalmas szórásban.
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A vázolt feladat megoldásához vizsgáljuk meg az ütközési folyamatot leíró hullámfüggvények szerkezetét.
Minthogy két csatorna van, a kölcsönható részecskék Schrödinger-egyenletének két független, az egész
konfigurációs térben véges megoldása van; jelöljük a két önkényesen kiválasztott (és önkényesen normált)
megoldást
és
-vel. Ezekből a hullámfüggvényekből előállíthatunk olyan lineáris kombinációkat, melyek
leírják a szórást, ha az egyik vagy másik csatorna a bemenő. Jelöljük az:
és
, illetve az
és
részecskepároknak megfelelő csatornákat és -vel, és feleljen meg a
összeg annak az
esetnek, amikor
a bemenő csatorna. Ez leírja az
és
részecskék rugalmas szórását és az
reakciót. A reakció küszöbének közelében az
és
állandók lényegesen függnek a kis
impulzustól, bár maguknak az önkényesen választott
függvényeknek nincs semmiféle
szingularitásuk
-nál.
Nagy távolságokban a
függvény a részecskepároknak az
és
csatornában való mozgását leíró két
összegből áll. Ezek mindegyike a részecskék „belső” függvényének és relatív mozgásuk hullámfüggvényének
szorzata.29 Ez utóbbi az csatornában
, a csatornában pedig
alakú, ahol
és
kifutó és befutó hullámok a megfelelő csatornában. A rövid hatótávolságú erők sugarához és
-hez képest
nagy
távolságban ezeknek a
függvényeknek (és deriváltjaiknak) illeszkedniük kell a „reakciózónában”
kiszámított hullámfüggvényhez. Ezeket a feltételeket az alábbi alakú egyenlőségek fejezik ki:

ahol
a függvényekből számított mennyiségek; a fent mondottak értelmében a küszöb
közelében ezeket
-től független állandóknak tekinthetjük. A felírt egyenlőségek első és második párját
egymással elosztva, két ismeretlenre (
és
) két egyenletből álló lineáris rendszert kapunk. Az
egyenletek együtthatói közt csak egyetlen
-től „kritikusan” függő mennyiség szerepel – a
csatornabeli
kifutó hullám logaritmikus deriváltja; ezt a mennyiséget a következőképpen definiáljuk:

Az egyenletek tényleges megoldására nincs szükség. Elegendő észrevenni, hogy a bennünket érdeklő
mennyiség (mely a rugalmas szórás amplitúdóját határozza meg)
lineáris törtfüggvénye. A küszöb alatt a
mennyiség valós, minthogy az

hullámfüggvény is az. Ez utóbbi a valós Schrödinger-egyenletnek a

végtelenben valós határfeltételt (
-es csökkenés, ahol
Ugyanakkor a küszöb alatt
kell, hogy legyen. Ebből következik, hogy az

) kielégítő megoldása.
lineáris törtfüggvény

18.82. egyenlet - (147,12)

alakú, ahol

valós,

Határozzuk meg a

pedig komplex állandó.
mennyiség

-től való függését. Minthogy az

és

részecskék között Coulomb-

vonzás hat,
-t Coulomb-hullámfüggvény adja meg, mely a végtelenben
Coulomb-térben ez a függvény a ((138,4)) és ((138,7)) alatt meghatározott
és

-nel arányos. Taszító
segítségével képzett

A ((147,11)) törvény nemcsak a teljes, hanem a különböző -ekhez tartozó parciális hatáskeresztmetszetekre is érvényes (vö. a 143. §
végén mondottakkal). Ennek megfelelően az alábbiakban megvizsgálandó szingularitás is fellép valamennyi parciális szórási
hatáskeresztmetszetben. Jellege azonban már az általunk részletesen tanulmányozandó
eset alapján is megérthető. A jelölés
egyszerűsítése kedvéért az impulzusmomentumot jelölő 0 indexet a megfelelő parciális amplitúdóknál elhagyjuk.
29

575
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVIII. FEJEZET RUGALMATLAN
ÜTKÖZÉSEK
összeg. A vonzó térre és előjelének egyidejű megváltoztatásával térünk át.30 Ezt a változtatást
végrehajtva és kiszámítva a logaritmikus deriváltat (l. 138. §), azt kapjuk, hogy31

18.83. egyenlet - (147,13)

Itt feltételezzük, hogy
valós, úgyhogy ez a képlet a küszöb feletti tartományra vonatkozik.
esetén a
((147,13)) első tagja -t ad, a második nullához tart (l. a XVII. fejezet fn138.58. számú lábjegyzetét). Így tehát a
küszöb felett

18.84. egyenlet - (147,14)

A küszöb alatti tartományra
hogy32

-t

-val helyettesítve térünk át. Ezután ((147,13))-ból

-ra az adódik,

18.85. egyenlet - (147,15)

A kapott képletek szolgáltatják a kitűzött feladat megoldását. A rugalmas szórás hatáskeresztmetszete:

A küszöb felett

18.86. egyenlet - (147,16)

miként a reakció-hatáskeresztmetszete, a szórásé is állandó ebben a tartományban. Megjegyezzük, hogy az
feltétel azt jelenti, hogy
.
A küszöb alatt

18.87. egyenlet - (147,17)

Ez a kifejezés végtelen sok rezonanciát tartalmaz, amelyek az
rezonanciaenergiák az
, azaz a

pont felén sűrűsödnek. A

Az alábbiakban Coulomb-egységeket használunk. és előjelének megváltoztatása formálisan megfelel a Coulomb-hosszegység előjele
megváltoztatásának.
31
Az alábbi képletek egyszerűsítése céljából a kapcsos zárójelben elhagytuk a -től független
valós állandót, ami csak a
komplex mennyiség és a valós mennyiség definíciójának lényegtelen megváltoztatásához vezet ((147,12))-ben.
30

A ((147,13)) első tagja
felhasználjuk a
deriválásával kaphatunk] és a
32

-t ad, a kapcsos zárójelen álló kifejezés pedig
képletet [melyet az ismert
(
) aszimptotikus kifejezést.
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egyenlet gyökei; ezek a tisztán Coulomb-szintekhez [
rövid hatótávolságú erők hatása következtében. Ahogy az

gyökeihez] képest némiképp eltolódtak a
energia közeledik a küszöbhöz, a rugalmas szórás

hatáskeresztmetszete oszcillál nulla és
között, ahogyan ezt az 51. ábra mutatja. Annak a küszöb alatti
energiatartománynak a szélességét, amelyben rezonanciaszerkezet mutatkozik, az első Coulomb-szint energiája
határozza meg.33

51. ábra.

7. 148. §. Gyors elektronok rugalmatlan ütközése
atomokkal
A gyors elektronoknak atomokkal való rugalmatlan ütközését Born-közelítésben írhatjuk le, ahhoz hasonlóan,
ahogyan a 139. §-ban rugalmas ütközések esetén tettük.34 A Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele a
korábbiaknak megfelelően az, hogy a beeső elektron sebessége nagy legyen az atomi elektronok sebességéhez
képest. Ami az ütközéskor bekövetkező energiaveszteséget illeti, az tetszőleges lehet. Ha az elektron
energiájának jelentős részét elveszti, ez az atom ionizációjávaljár, és az energiát egyetlen elektron veszi fel.
Mindig tekinthetjük azonban a két elektron közül szórtnak azt, amelynek az ütközés után nagyobb a sebessége,
és ily módon, ha a beeső elektron sebessége nagy, a szórté is nagy lesz.
Elektronnak atommal való ütközésekor, mint már megjegyeztük, úgy vehetjük, hogy a koordináta-rendszer,
melyben a tömegközéppont nyugalomban van, egybeesik azzal a rendszerrel, amelyben az atom nyugszik; az
alábbiakban éppen ezt a rendszert tekintjük.
Rugalmatlan ütközéskor az atom belső állapota megváltozik. Az atom átmehet alapállapotból a diszkrét vagy
folytonos spektrumbeli gerjesztett állapotba, az utóbbi eset az atom ionizációját jelenti. Az általános képletek
levezetésénél ezt a két esetet egyszerre vizsgáljuk.
Megemlítjük a küszöb körüli reakciók még egy érdekes esetét: egy atomot olyan elektron ionizál, amelynek energiája csak kevéssel van az
atom első ionizációs energiája fölött. Ilyen feltételek mellett az ütközést kváziklasszikusnak tekinthetjük, a feladatot azonban rendkívül
bonyolulttá teszi, hogy a végállapotban három töltött részecske van. E nehéz feladat általános megoldását G. H. Wannier adta meg [Phys.
33

Rev. 90, 817 (1953)]. A semleges atom ionizációjának valószínűsége arányos az
az elektron küszöb fölötti energiája.
34
A 148–150. §-ban ismertetett eredmények nagy része H. A. Bethetől származik (1930).

kifejezéssel, ahol
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Kiindulunk (mint a 126. §-ban is) a folytonos spektrum két állapota közötti átmenet valószínűségét megadó
képletből, melyet a bombázó elektronból és az atomból álló rendszerre alkalmazunk. Legyen
és
az
elektron impulzusa,
és
pedig az atom energiája az ütközés előtt és után. Az átmeneti valószínűség a
((126,9)) helyett most

18.88. egyenlet - (148,1)

ahol a beeső elektron és az atom

kölcsönhatási energiájának mátrixelemét kell venni ( a beeső elektron,
pedig az atomi elektronok
helyvektora, ha a koordináta-rendszer kezdőpontja az atommagban van;
az elektrontömeg).
Az elektron
hullámfüggvényeit továbbra is a ((126,10)), ((126,11)) képletek határozzák meg; ekkor
az ütközés
hatáskeresztmetszete. Az atom kezdeti és végállapotbeli hullámfüggvényét
-lal és
-nel
jelöljük. Ha az atom végállapota a diszkrét spektrumhoz tartozik, akkor
(mint
is) a szokásos módon
egyre van normálva. Ha viszont az atom átmegy a folytonos spektrum egy állapotába, akkor hullámfüggvényét
az ezeket az állapotokat meghatározó paraméter szerinti
függvényre kell normálni (e paramétereknek
választhatjuk például az atom energiáját és az ionizáció során az atomból kilökött elektron impulzusának
komponenseit). Az eredményül kapott hatáskeresztmetszet meghatározza annak a valószínűségét, hogy az
ütközés során az atom átmenjen a folytonos spektrum
és
közötti paraméterértékkel jellemzett
állapotaiba.
A ((148,1))-et

ahol

abszolút értéke szerint integrálva, azt kapjuk, hogy

-t az energiamegmaradás törvénye határozza meg:

18.89. egyenlet - (148,2)

Beírva a mátrixelembe az elektron-hullámfüggvények ((126,10))-ből és ((126,11))-ből vett alakját,

18.90. egyenlet - (148,3)

adódik (
mellől elhagyjuk).35 Az
meghatározó képletbe.

a
és

számú atomi elektron konfigurációs terének térfogateleme, a vesszőt
esetben ((148,3))átmegy a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetét

A
és
függvények ortogonalitása következtében az
-ban szereplő
tag, mely a maggal való
kölcsönhatást írja le, eltűnik a
szerinti integráláskor, így a rugalmatlan szórás hatáskeresztmetszetére az
adódik, hogy
Ebben az alakjában ez a perturbációszámítás általános képlete, mely nemcsak elektronok atommal való ütközésére alkalmazható, hanem
két tetszőleges részecske rugalmatlan szórására is. A szórási hatáskeresztmetszetet olyan koordináta-rendszerben kapjuk meg, amelyben a
részecskék közös tömegközéppontja nyugalomban van ( ekkor a részecskék redukált tömege)
35
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18.91. egyenlet - (148,4)

A

szerint ahhoz hasonlóan integrálhatunk, ahogyan azt a 139. §-ban tettük. A

integrál formálisan megegyezik annak a potenciálnak a Fourier-komponensével, amelyet a
sűrűségeloszlás kelt a tér pontjában. Ezért a ((139,1)) képlet alapján

18.92. egyenlet - (148,5)

Ezt a kifejezést ((148,4))-be helyettesítve, a rugalmatlan folyamatok hatáskeresztmetszetére az alábbi általános
kifejezést kapjuk:

18.93. egyenlet - (148,6)

ahol a mátrixelemet az atom hullámfüggvényei szerint képezzük, az impulzusok helyett pedig a
és
hullámszámvektorokat vezettük be. Ez a képlet meghatározza egy olyan ütközés valószínűségét,
amelynek során az elektron a
térszögelembe szóródik, az atom pedig -edik gerjesztettállapotába megy át.
A
vektor az elektron által az atomnak az ütközés alattátadott impulzust jelenti.
A számítások során néha kényelmesebb a hatáskeresztmetszetet nem a térszögelemre, hanem a
vektor
abszolút értékének
elemére vonatkoztatni. A vektort a
egyenlőséggel definiáljuk; abszolút
értékére azt kapjuk, hogy

18.94. egyenlet - (148,7)

Ebből adott

és

mellett, vagyis ha az elektron energiavesztesége adott,

18.95. egyenlet - (148,8)

Ezért a ((148,6)) képletet

18.96. egyenlet - (148,9)

alakba írhatjuk.
A vektor a további számítások során mindenütt lényeges szerepet játszik. Nézzük meg még egyszer a
szórási szöggel és az ütközés során átadott
energiával való kapcsolatát. Az alábbiakban látni fogjuk,
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hogy a leglényegesebbek a kis szögű (
képest kis energiaátadással járó ütközések:
ezért

Minthogy

) szórást előidéző, a beeső elektron
. Ekkor a
különbség is kicsi (

energiájához
), és

kicsi, ((148,7))-ből azt kapjuk, hogy

és végül

18.97. egyenlet - (148,10)

minimális értéke:

18.98. egyenlet - (148,11)

Kis szögek esetén különböző tartományokat különböztethetünk meg, a kis
és
mennyiségek közötti
összefüggésnek megfelelően ( az atomi elektronok sebességének nagyságrendje). Ha az energiaátadás az
atomi elektronok energiájának nagyságrendjébe esik (

esetén

), akkor

18.99. egyenlet - (148,12)

[((148,10))-ben a gyök alatti első tag a második mellett elhanyagolható]; ennek megfelelően ebben a
szögtartományban független az átadott energia nagyságától. A
határesetben a mennyiség egyaránt
lehet nagy vagy kicsi
-hoz képest ( az atom méretének nagyságrendje). Az átadott energia nagyságára
nézve ismét a fenti feltételezéssel élve, az adódik, hogy

18.100. egyenlet - (148,13)

Térjünk most vissza a ((148,9))általános képlet vizsgálatához, és tekintsük a kis
).

-k esetét (

, azaz

Ekkor az exponenciális szorzót
hatványai szerint sorbafejthetjük:
(az
tengelyt a vektor irányában választjuk). Ezt a kifejezést ((148,9))-be helyettesítve az 1-et tartalmazó tag a
és
hullámfüggvények ortogonalitása miatt nullát ad, ezért azt kapjuk, hogy

18.101. egyenlet - (148,14)
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ahol
az atom dipólusmomentumának komponense. Látjuk, hogy a hatáskeresztmetszetet (kis
esetén) a dipólusmomentum azon mátrixelemének abszolútérték-négyzete határozza meg, amely az atom
állapotváltozásának megfelelőátmenethez tartozik.36
Előfordulhat azonban, hogy az adott átmenet esetén a dipólusmomentum mátrixeleme azonosan eltűnik
valamilyen kiválasztási szabály miatt (tiltott átmenet). Ekkor az
sorát folytatni kell a következő
tagig, és az adódik, hogy

18.102. egyenlet - (148,15)

Tekintsük most az ellenkező határesetet, amikor
nagy (
). A nagy
érték azt jelenti, hogy az
atomnak átadott impulzus nagy az atomi elektronok kezdeti saját impulzusához képest. Fizikailag eleve
nyilvánvaló, hogy az atomi elektronokat szabadnak tekinthetjük, az atommal való ütközést pedig úgy foghatjuk
fel, mint a beeső elektron rugalmas szórását a kezdetben nyugvó atomi elektronokon. Ez az általános ((148,9))
képletből is látható. Nagy esetén az integrál alatti mennyiség egy gyorsan oszcilláló
szorzót
tartalmaz, és az integrál csak akkor tűnik el, ha
is tartalmaz egy ugyanilyen szorzót. Ez a
függvény
ionizált atomnak felel meg, amikor a belőle kijövő elektron impulzusa
, azaz a két szabad
elektron ütközésére felírt impulzustételből adódó érték.
Nagy impulzusátadással járó ütközésnél előfordulhat, hogy a két elektronnak ,(a beesőnek és az atominak) az
ütközés eredményeként összemérhető nagyságú impulzusa lesz. Ezzel kapcsolatban lényegessé válnak az
általános ((148,9)) képletben figyelembe nem vett kicserélődési effektusok, melyek az ütköző részek
azonosságával kapcsolatosak. Gyors elektronok szórásának hatáskeresztmetszetét a kicserélődés
figyelembevételével a ((137,9)) képlet határozza meg; ez a képlet egy olyan koordinátarendszerben érvényes,
amelyben az egyik elektron az ütközés előtt nyugalomban van. Gyors elektronok esetén a ((137,9)) utolsó
tagjában levő cosinus négyzet eggyel helyettesíthető. Az atomi elektronok
számával szorozva, az elektron
atommal való ütközésének hatáskeresztmetszetét a következő alakban kapjuk:

18.103. egyenlet - (148,16)

Ebben a képletben célszerű a szórási szöget az elektronok ütközés utáni energiájával kifejezni. Mint ismeretes,
az

energiájú részecskének egy ugyanolyan tömegű nyugvó részecskével való ütközése után a

részecskék energiája
. A
intervallumra vonatkozó hatáskeresztmetszet
meghatározása céljából kifejezzük
-t de segítségével a
összefüggés alapján. Ezt ((148,16))-ba helyettesítve az alábbi végeredményt kapjuk:

18.104. egyenlet - (148,17)

Ha az és
energiák egyike a másikhoz képest kicsi, akkor a képlet három tagja közül csak egy lényeges
(az első vagy a második). Ez annak felel meg, hogy amennyiben az elektronok energiája jelentősen különbözik,
a kicserélődési effektus érdektelenné válik, és visszakapjuk a szokásos Rutherford-féle képletet.37

36

Fizikailag általában az atom végállapotbeli impulzusmomentum-irányaira összegezett és a kezdeti állapotbeli impulzusmomentum-

irányokra átlagolt
irányától.
37

hatáskeresztmetszet érdekes. Ilyen összegezés és átlagolás után az

Pozitronnak atommal való ütközésekor kicserélődési effektus nem lép fel, és a
-ra érvényes.
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A differenciális hatáskeresztmetszetnek a szögekre (vagy ami ugyanaz
-ra vett) integrálja megadja az atom
adott állapotának gerjesztésével járó ütközés teljes
hatáskeresztmetszetét.
-nek a beeső elektron
sebességével való kapcsolata lényegesen függ attól, különbözik-e nullától az adott átmenet esetén az atom
dipólusmomentumának mátrixeleme, vagy sem. Először feltételezzük, hogy ez a mátrixelem nem tűnik el.
Ekkor kis
mellett a
hatáskeresztmetszetet a ((148,14)) képlet határozza meg, és látjuk, hogy
csökkenésével a
szerinti integrál logaritmikusan divergál. A nagy
-k tartományában viszont a
hatáskeresztmetszet (adott
energiaátadás mellett)
növekedtével exponenciálisan lecseng, minthogy,
mint már megjegyeztük, a ((148,9)) kifejezésben az integrál alatt egy gyorsan oszcilláló függvény áll. Ezért a
szerinti integrálban a kis -k tartománya játssza a lényeges szerepet, és az integrálás során a ((148,11))
minimális értéktől valamilyen
értékig terjedő intervallumra szorítkozhatunk. Eredményül azt kapjuk,
hogy

18.105. egyenlet - (148,18)

ahol

dimenziótlan állandó, mely általános alakban nem határozható meg. 38

Ha a dipólusmomentum mátrixeleme az adott átmenetre eltűnik, akkor a
szerinti integrál [mint ez
((148,15))-ből látható] gyorsan konvergál mind kis, mind pedig nagy -k esetén. Ekkor az integrálhoz a
tartomány adja a legnagyobb járulékot. Általános mennyiségi összefüggés ebben az esetben nem
adódhat, csak annyit mondhatunk, hogy an a sebesség négyzetével fordítva arányos:

18.106. egyenlet - (148,19)

Ez közvetlenül az általános ((148,9)) képletből következik, melynek megfelelően
tartományban
-nal arányos.

a

Határozzuk meg az adott térszögbe való rugalmatlan szórás
hatáskeresztmetszetét tekintet nélkül arra,
hogy milyen
állapotba kerül az atom. Ehhez a ((148,9)) kifejezést összegezni kell valamennyi
állapotra, vagyis az atom összes (diszkrét és a folytonos spektrumbeli) állapotára, az alapállapot kivételével.
Nem terjesztjük ki vizsgálatainkat a nagy és az egészen kis szögek esetére, azaz feltesszük, hogy
. Ekkor ((148,12))-nek megfelelően

független az átadott energiától.39

Ez utóbbi körülmény lehetővé teszi a rugalmatlan ütközések teljes hatáskeresztmetszetének, vagyis a

18.107. egyenlet - (148,20)

összegnek egyszerű kiszámítását. Elegendőészrevenni, hogy bármely
szerint

mennyiségre a mátrixszorzás szabályai

Úgy vesszük, hogy
az atomi elektronok
energiájának nagyságrendjébe esik. Nagy energiaátadásoknál (
)
a ((148,14)) és ((148,18)) képletek úgysem alkalmazhatók, mert a dipólusmomentum mátrixelemei nagyon kicsik lesznek, és nem állhatunk
meg a szerinti sorfejtés első tagjánál.
39
A ((148,9))-ben szereplő összegezés
állapotokra is vonatkozik, amelyekre ((148,12)) nem teljesül. A nagy energiaátadással
járó átmenetek hatáskeresztmetszete azonban viszonylag kicsi, és ezek a tagok az összegben kis szerepet játszanak. A
feltétel miatt
elhanyagolhatjuk a kicserélődési effektusokat.
38
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Itt minden

-re összegezni kell,

-t is beleértve. Ezért

18.108. egyenlet - (148,21)

Ezt az összefüggést

-ra alkalmazva, azt kapjuk, hogy

18.109. egyenlet - (148,22)

ahol
az atom alapállapotára valóátlagolást jelent (azaz a
diagonális mátrixelemet). A
átlagérték, definíciószerűleg az atom alapállapotbeli
alakfaktora. A zárójelben levő első tagban viszont
írhatjuk, hogy

Ily módon a

18.110. egyenlet - (148,23)

általános képletet kapjuk.
Ez a képlet jelentősen egyszerűsödik kis

-k esetén, amikor

hatványai szerint sorbafejthetünk [

, ami
szögeknek felel meg]. Ahelyett, hogy a sorfejtést ((148,23))-ban
végeznénk el, kényelmesebb ismét elvégezni az
szerinti összegezést a
((148,14)) alatti kifejezését
használva. A ((148,21)) képletet
-re alkalmazva, és felidézve, hogy
, azt kapjuk, hogy

18.111. egyenlet - (148,24)

Érdekes összehasonlítani ezt a kifejezést a kis szögű rugalmas szórás hatáskeresztmetszetének ((139,5))
kifejezésével; míg ez utóbbi -tól független, a
térszögbe való rugalmatlan szórás hatáskeresztmetszete
csökkenésekor
szerint nő.
Az
szögtartományban (úgyhogy
második és harmadik tagja kicsi, úgyhogy egyszerűen

) a ((148,23)) kifejezésben a kapcsos zárójel

18.112. egyenlet - (148,25)
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vagyis a atomi elektronon való Rutherford-szórást kaptuk vissza (a kicserélődés figyelembevétele nélkül).
Érdemes megemlíteni, hogy a rugalmas szórás ((139,6)) differenciális hatáskeresztmetszete
-tel és nem vel arányos.
Végül a szögek szerint integrálva, megkapjuk a rugalmatlan szórás teljes
hatáskeresztmetszetét minden szög
és minden atomi végállapot mellett. Pontosan ugyanúgy, mint
((148,18)) kifejezésének kiszámítása esetén,
azt kapjuk, hogy

18.113. egyenlet - (148,26)

7.1. Feladatok40
1. Határozzuk meg gyors elektronok (alapállapotú) hidrogénatomon való rugalmatlan szórásának szögeloszlását
(az
szögtartományban).
Megoldás. Hidrogénatom esetén a ((148,23)) egyenlőségben a kapcsos zárójel harmadik tagja azonosan nulla, az
alakfaktort pedig a 139. § feladatában kiszámítottuk. Ennek behelyettesítésével:

2. Határozzuk meg elektronok alapállapotban levő hidrogénatomokkal való ütközésének hatáskeresztmetszetét,
ha az ütközés során az atom a diszkrét spektrum -edik gerjesztett állapotába megy át ( a főkvantumszám).
Megoldás. A mátrixelemek kiszámítását kényelmes parabolikus koordinátákban elvégezni. Válasszuk a
tengelyt a
vektorral párhuzamosnak, akkor
. Az alapállapot hullámfüggvénye
alakú. Nullától különböző mátrixelemet csak
kapunk. Ezeknek az állapotoknak a hullámfüggvénye:

(

állapotba való átmenet esetén

). A keresett mátrixelemeket az

integrálok adják meg. Az integrálást a Matematikai kiegészítés 158. §-ában kapott képlet alapján végezzük el. A
számítás eredményéül azt kapjuk, hogy

Valamennyi adott
kvantumszámmal jellemzett állapot energiája azonos. Adott
mellett
valamennyi
értékre összegezve és az eredményt ((148,9))-be téve, megkapjuk a keresett
hatáskeresztmetszetet:

3. Határozzuk meg a hidrogénatom első gerjesztett állapotára vezető szórás teljes hatáskeresztmetszetét.
40

A feladatokban mindenütt atomi egységeket használunk.
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Megoldás. Ki kell számítani a

mennyiség
szerinti integrálját
-től
-ig, és csak a
legmagasabb
hatványait tartalmazó tagokat kell megtartani. Az integrálás elemi úton elvégezető, és azt kapjuk, hogy41

4. Határozzuk meg (alapállapotú) hidrogénatom ionizációjának hatáskeresztmetszetét a másodlagos elektron
adott irányú mozgása mellett; a másodlagos elektron energiája kicsi a primer elektron, energiájához képest, ezért
a kicserélődési effektusok elhanyagolhatók (M. Massey, C. Mohr, 1933.).
Megoldás. Az atom hullámfüggvénye a kezdeti állapotban

. A végállapotban az atom ionizált, a

kilépő második elektron hullámvektorát

). Ezt az állapotot a ((136,9))

-val jelöljük (energiája

hullámfüggvény írja le, melynek „kifutó” része (a végtelenben) csak
függvény

térbeli

re vagy
tehát

(

-függvényre van normálva, ezért a belőle kiszámított hatáskeresztmetszet
-re vonatkozik, ahol

-

, a második elektron mozgásirányába eső térszögelem. Így

a szórt elektron térszögeleme), ahol

Az integrálást parabolikus koordinátákban végezzük el, a
) síktól mérjük:

(

irányú síkhullámot tartalmaz. A

a

és

vektorok által bezárt szög). A
,

tengelyt

irányába fektetjük, a

szöget pedig a (

szerinti integrálást könnyen elvégezhetjük a 1

helyettesítéssel, amivel

Az itt álló integrál értékét az ((f,3)) képlet szerint határozzuk meg,

,

mellett.

Az ezt követő hosszadalmas, de elemi számítások a hatáskeresztmetszetre az alábbi kifejezést adják:
41

A hatáskeresztmetszet tetszőleges

esetében kiszámítható. Numerikus számítás segítségével megkaphatjuk a hidrogénatomon való

rugalmatlan szórás teljes hatáskeresztmetszetét is:

Ugyanakkor a diszkrét spektrum egy állapotának gerjesztésével vagy

ionizációval járó ütközés esetén,
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A második elektron irányának valamennyi lehetséges szögére integrálva, megkapjuk a szórás szögeloszlását a
kibocsátott elektron adott

Ha

energiája mellett:

, ennek a kifejezésnek éles maximuma van a

értéknél; a maximum közelében

A
szerint integrálva a
volt, megegyezik a ((148,17)) képlet első tagjával.

kifejezést kapjuk, ami, mint várható

8. 149. §. A fékező hatás
Az ütközések elméletének egy nagyon fontos alkalmazása az ütköző részecskék átlagos energiaveszteségének
kiszámítása. E veszteség jellemzésére a

18.114. egyenlet - (149,1)

mennyiség alkalmas, melyet (differenciális) fékező hatásnaknevezünk; az összegezés természetesen a spektrum
diszkrét és folytonos részére egyaránt kiterjesztendő,
az adott térszögelembe való szórásra vonatkozik.42
Gyors elektronokra vonatkozóan a fékező hatás általános képlete a következő:

18.115. egyenlet - (149,2)

[

-et a ((148,9))-ből vettük]. Mint a ((148,23)) levezetésénél is tettük, a vizsgált tartományból kizárjuk az

egészen kis szögeket, és ismét feltesszük, hogy
értékétől, és az szerinti összeg általános alakban kiszámítható.

; ekkor

független az átadott energia

Az összeg kiszámítására egy összegezési szabályt alkalmazunk, amely a következőképpen vezethető le.
Valamilyen (a koordinátáktól függő)
következő kapcsolatban állnak:

mennyiség és az

idő szerinti deriváltnak mátrixelemei egymással a

18.116. egyenlet - (149,3)

Ezért

Ha az elektron gázon halad keresztül, az egyes atomokon való szórás független, és az
mennyiség ( a gáz egységnyi térfogatában
levő atomok száma) az elektron energiavesztesége egységnyi úton olyan ütközésekben, amelyek az adott térszögelembe térítik.
42
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Az atom stacionárius állapotainak hullámfüggvényeit valósnak választhatjuk. Ekkor az
koordinátafüggvény
mátrixelemei között fennáll az
összefüggés, és ennek megfelelően a ((149,3)) mátrixelemre
. Ezért a vizsgált összeg a

alakban is írható. A két kifejezés felét összeadva a keresett szabályt kapjuk:

18.117. egyenlet - (149,4)

Alkalmazzuk ezt az

mennyiségre. A ((19,2))-nek megfelelően ennek idő szerinti deriváltja az

operátor. Közvetlen számítással azt kapjuk, hogy

Ezt (149,4)-be téve, a

18.118. egyenlet - (149,5)

képlet adódik, ami meghatározza a bennünket érdeklőösszegértékét.43
A differenciális fékező hatásra tehát a

18.119. egyenlet - (149,6)

kifejezést kapjuk. Alkalmazhatósági területét a

egyenlőtlenség szabja meg. Továbbmenve, meghatározzuk a
teljes fékezőhatást azokra az ütközésekre,
amelyekben az impulzusátadás nem halad meg valamilyen
értéket (
):

18.120. egyenlet - (149,7)

E képlet levezetése során sehol sem használtuk ki azt a tényt, hogy a 0 indexszel jelölt állapot az atom alapállapota. Ezért ((149,5)) bármely
kezdeti állapot esetén érvényes.
43
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-ot a ((148,11)) határozza meg. Az integráljel nem hozható ki az összegezés jele elé, ugyanis

függ

-

től.
Osszuk az integrációs tartományt két részre:
amelyre
.
Ekkor a

-tól

-ig és

-ig vett integrálban mindenütt használhatjuk a

-tól

-tól

-ig, ahol

egy olyan

érték,

((148,14)) alatti alakját:

amiből

18.121. egyenlet - (149,8)

A
-tól
-ig terjedő tartományban viszont először elvégezhetjük az
((149,6)) alatti alakjára vezet, ennek
szerinti integrálja pedig

szerintiösszegezést, mely a

18.122. egyenlet - (149,9)

A kapott kifejezések átalakítása céljából a ((149,4)) összegezési szabályt alkalmazzuk az

választással.

és

felcserélési törvénye (

az adott esetben megegyezik

úgyhogy44

18.123. egyenlet - (149,10)

Az

mennyiségeket a megfelelőátmenetekoszcillátorerősségének nevezzük.

Vezessük be egy

átlagos atomi energiát a

18.124. egyenlet - (149,11)

44

Erre az összefüggésre is érvényes a ((149,5))-tel kapesolatban tett megjegyzés
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definíció szerint. A ((149,10)) alkalmazásával a ((149,8)) képlet átírható a
((149,9))-cel összeadva végül azt kapjuk, hogy

alakba.

18.125. egyenlet - (149,12)

Ebben a képletben az adott atomot mindössze egyetlen állandó jellemzi. 45
-gyet a
szórási szög segítségével a
összefüggésnek megfelelően kifejezve, megkapjuk a
fékező hatást a
szögtartományba való szórás esetén:

18.126. egyenlet - (149,13)

Ha
(azaz ’
), akkor
kifejezhető, mint a beeső elektron által az atomnak átadott
legnagyobb energia függvénye. Az előző szakaszban megmutattuk, hogy a
esetben az atom
ionizálódik, és gyakorlatilag az egész
impulzust és az egész energiát egyetlen atomi elektron veszi fel. Ezért
és

olyan kapcsolatban állnak egymással, mint az elektron energiája és impulzusa, azaz

((149,12))-be
azt kapjuk, hogy

-et helyettesítve az

.A

energiaátadással járóütközésnél fellépő fékező hatásra

18.127. egyenlet - (149,14)

Befejezésül a következő megjegyzést tesszük. Az atom diszkrét spektrumának energianívói lényegében egyetlen
(külső) elektron gerjesztéseivel kapcsolatosak; két elektron gerjesztéséhez általában már az atom ionizációjához
is elegendő energia szükséges. Ezért a diszkrét spektrum állapotaiba valóátmenetek az oszcillátorerősségek
összegébe csak az egység tört részének megfelelő járulékot adnak; az ionizációval járóátmenetek járuléka
viszont
nagyságrendű. Ebből következik, hogy (nehéz atomok esetén) a fékezésben az ionizációval
járóütközések játsszák a legfontosabb szerepet.

8.1. Feladat
Határozzuk meg az elektron hidrogénatomon való szórásánál fellépő teljes fékező hatást (
energiaátadáskor az ütköző elektronok közül a gyorsabbat vesszük elsődlegesnek.

a.e.); nagy

Megoldás. Ha az ütközés után az elsődleges és a másodlagos elektron energiája összemérhető, a kicserélődést is
figyelembe kell venni. Ezért ha az energiaátadás valamilyen

től (

) a legnagyobb

energiáig (a legnagyobb érték az elsődleges elektron fenti definíciójával kapcsolatos!)
terjed, a fékezés kiszámításához a ((148,17)) hatáskeresztmetszetet kell használni:
Hidrogén esetén
. Nehéz atomokra megfelelően pontos eredményt kapunk, ha az állandót a Thomas–Fermimódszer segítségével határozzuk meg. Könnyen megmondhatjuk, hogyan függ az így meghatározott a
számtól. A kváziklasszikus
esetben az energianívók különbsége a részecskerendszer sajátfrekvenciáinak felel meg. Az atom átlagos sajátfrekvenciája
nagyságrendű; azt mondhatjuk tehát, hogy
. Az atomi elektronok sebessége a Thomas–Fermi-modellben
-nal arányos, az
atom méretei pedig
-nal. Ennek megfelelően azt kapjuk, hogy arányos -vel, vagyis
. A kísérleti adatok alapján itt
.
45

589
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XVIII. FEJEZET RUGALMATLAN
ÜTKÖZÉSEK

Ezt (149,14)-gyel összevetve azt kapjuk, hogy46

(atomi egységekben).

9. 150. §. Nehéz részecskék rugalmatlan ütközése
atomokkal
Annak feltétele, hogy a Born-közelítés nehéz részecskék atomokon való szórására alkalmazható legyen, a
részecske sebességével kifejezve ugyanaz, mint elektronok esetén:
. Ez azonnal következik a
perturbációszámítás alkalmazhatóságára vonatkozó ((126,2)) alatti
feltételből, észrevéve, hogy
ebben a részecske tömege egyáltalán nem szerepel,
pedig az atomi elektronok sebességének
nagyságrendjébe esik.
Az atom és a részecske tömegközépponti rendszerében a hatáskeresztmetszetet a ((148,3)) képlet adja meg
(amelyben most
az atom és a részecske redukált tömegét jelenti). Kényelmesebb azonban az ütközést olyan
koordináta-rendszerben leírni, amelyben (az ütközés előtt) a szóró atom nyugalomban van. E célból a ((148,1))
képletből indulunk ki; abban a koordináta-rendszerben, amelyben az atom az ütközés előtt nyugszik, az
energiamegmaradást kifejező -függvény argumentuma:

18.128. egyenlet - (150,1)

ahol
a beeső részecske,
pedig az atom tömege; a harmadik tag az atomnakátadott kinetikus energiát
jelenti (melyet elektronnal valóütközésnél el lehet hanyagolni).
Gyors nehéz részecskének atommal való ütközése során a részecske impulzusának megváltozása majdnem
mindig kicsi eredeti impulzusához képest. Ha ez a feltétel teljesül, akkor a -függvény argumentumában az
atomnak átadott energiát elhanyagolhatjuk, amivel visszatérünk a ((148,3)) képlethez, melyben mindössze -et
kell a beeső részecske
tömegével helyettesíteni (nem a részecske és az atom redukált tömegével!).
Tekintettel arra, hogy az impulzusátadás az eredeti impulzushoz képest kicsi,
-t írunk; így abban a
koordináta-rendszerben, amelyben az atom az ütközés előtt nyugalomban van, a hatáskeresztmetszetre az alábbi
kifejezést kapjuk:

18.129. egyenlet - (150,2)

Figyelembe véve, hogy a részecske töltése különbözhet az elektron töltésétől,
helyett
-et írunk, ahol
a
beeső részecske töltése. A rugalmatlan szórásra vonatkozó általános ((148,9)) képlet nem tartalmazza a
részecske tömegét:

18.130. egyenlet - (150,3)

46

Pozitronnak hidrogénatommal való ütközésekor nincs kicserélődési kölcsönhatás, és a teljes fékezést úgy kapjuk, hogy a ((149,14))-be
-t írunk

helyett:
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E képletből adódó valamennyi összefüggés alkalmazható tehát nehéz részecskék ütközésénél is, ha benne csak a
és mennyiségek szerepelnek.
Könnyen megadhatjuk, hogyan kell azoknak a képleteknek az alakját megváltoztatni, amelyek a
szórási
szöggel (az atommal ütköző nehéz részecskék eltérésének szögével) vannak kifejezve. E célból előzetesen
megjegyezzük, hogy nehéz részecskék rugalmatlan szórása esetén a
szög mindig kicsi. Valóban (az atomi
elektronok impulzusához képest) nagy impulzusátadás mellett az atommal való rugalmatlan ütközést szabad
elektronokkal való rugalmas ütközésnek tekinthetjük; amikor azonban egy nehéz részecske könnyűvel
(elektronnal) ütközik, alig térül el. Más szóval, a nehéz részecske által az atomnak átadott impulzus a részecske
eredeti impulzusához képest kicsi (kivételt képeznek a nagyszögű rugalmas szórások, amelyek azonban kevéssé
valószínűek).
Az egész szögtartományban írhatjuk tehát, hogy

18.131. egyenlet - (150,4)

(ami gyakorlatilag mindenütt a

18.132. egyenlet - (150,5)

összefüggésre redukálódik, kivéve a legkisebb szögeket). Másrészről az elektronok atomokkal valóütközésének
vizsgálatánál (kis szögek esetén) fennállt, hogy

A két kifejezést összehasonlítva, látjuk, hogy azok a képletek, amelyeket az elektronoknak atomokkal való
ütközésére a sebességgel és a szórási szöggel felírva kaptunk, mindenütt (beleértve a
térszögelemeket is) átmennek a nehéz részecskékre vonatkozó képletekbe, ha a bejövő részecskék azonos
sebessége mellett elvégezzük a

18.133. egyenlet - (150,6)

helyettesítést. Ez azt jelenti, hogy az egész szórási kép kis szögek (és adott sebesség) mellett
összehúzódik.

arányban

A kapott szabályok kis szögű rugalmas szórásra is vonatkoznak. Végrehajtva a ((150,6)) transzformációt a
((139,4)) képletben
-re, a

18.134. egyenlet - (150,7)

hatáskeresztmetszetet kapjuk. Ugyanakkor a nehéz részek rugalmas szórása a
atommagon való Rutherford-szórásra vezehető vissza.
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Külön megfontolásokat igényel a nagy energiaátadással járó, ionizációra vezető rugalmatlan szórások esete. Az
ionizációval járó elektronszórástól eltérően most természetesen semmiféle kicserélődési jelenség sincs. A nehéz
részecskékre jellemző, hogy a nagy impulzusátadás (
) egyáltalán nem jár nagy szögű eltéréssel:
mindig kicsi marad. Az
és
energiatartományba eső elektron kibocsátásával járó ionizáció
hatáskeresztmetszetét közvetlenül megkapjuk a ((148,25)) képletből, melyet a

alakban írunk, és a
veszi fel). Ily módon

összefüggést használjuk (az egész

impulzust egyetlen atomi elektron

18.135. egyenlet - (150,8)

Nehéz részecskéknek atomokkal való ütközése esetén az integrális hatáskeresztmetszet és a fékező hatás
meghatározása a legfontosabb. A rugalmatlan szórás teljes hatáskeresztmetszetét a korábbi ((148,26)) képlet
határozza meg. A teljes fékező hatást úgy kapjuk, hogy ((149,12))-ben
helyébe a legnagyobb lehetséges
impulzusátadást,
-ot írjuk. Ez utóbbi könnyen kifejezhető a részecske sebességével, az alábbi módon.
Minthogy
még mindig kicsi a részecske eredeti
impulzusához képest, a részecske energiájának
megváltozása az impulzusváltozással a
összefüggésben áll. Másrészről nagy impulzusátadás
esetén ezt az energiát lényegében egy atomi elektron kapja, úgyhogy

Ebből

, azaz

18.136. egyenlet - (150,9)

Megjegyezzük, hogy a részecske eltérésének legnagyobb szöge rugalmatlan szórás esetén

((150,9))-et ((149,12))-be helyettesítve, megkapjuk a nehéz részecskékre vonatkozó teljes fékező hatást:

18.137. egyenlet - (150,10)

10. 151. §. Neutronszórás
A szóráselmélet számos fizikai alkalmazásában felvetődik az a kérdés, hogy milyenhatással van a szórási
folyamatra a szórócentrumok mozgása. Bizonyos feltételek teljesülése mellett a feladat megoldására
alkalmazhatjuk a perturbációszámítás egy sajátos, E. Fermi (1930) által kidolgozott változatát, még akkor is, ha
az egyes centrumokon való szórásra a perturbációszámítás esetleg nem alkalmazható. Ilyen típusú például az a
probléma, amikor lassú neutronok atomok rendszerén, mondjuk molekulán szóródnak. A határozottság kedvéért
a konkrét számítások elvégzése során, gondoljunk erre a feladatra. Az alábbiakban ezzel a problémával
foglalkozunk.
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Az elektronok gyakorlatilag nem állnak kölcsönhatásban a neutronokkal, úgyhogy a szórás ténylegesen a
magokon történik.47 Feltesszük, hogy az egyes magokon végbemenő szórás amplitúdója kicsi az atommagok
közötti távolságokhoz képest. E feltétel teljesülése esetén a molekula szórásamplitúdója az egyes magok
szórásamplitúdóinak összegeként állítható elő. Neutron atommaggal való ütközésének leírására a
perturbációszámítás általában nem alkalmazható; bár a magerők hatótávolsága kicsi, ezen belül az erők igen
nagyok. Lényeges azonban, hogy a lassú neutronok szabad magon való szórásának amplitúdója egy sebességtől
független állandó szám (a neutron hullámhossza nagy a mag méreteihez képest). Legyen
az -adik magon
való szórás amplitúdója, ekkor
a neutron szabad magon való szórásának differenciális
hatáskeresztmetszete (tömegközépponti rendszerükben).
Az állandó amplitúdót formálisan megkaphatjuk a perturbációszámítás alkalmazásával oly módon, hogy a
neutron és az atommag kölcsönhatását „pontszerű” potenciállal vesszük figyelembe:

18.138. egyenlet - (151,1)

ahol
a neutron és a mag redukált tömege; ezt a kifejezést a ((126,4)) Born-képletbe helyettesítve, a függvény miatt az integrál egy -tól független állandót ad. Az így meghatározott „teret” pszeudopotenciálnak
nevezzük. Hangsúlyozzuk, hogy bevezetésének lehetősége állandóságával kapcsolatos. Az általános esetben,
tetszőleges neutronenergiák esetén a szórásamplitúdó külön-külön függ a és
impulzusoktól, nemcsak azok
különbségétől; a Born-közelítésben kiszámított amplitúdó viszont csak -tól függhet.48
Ha a szóró mag megadott mozgást végez (például a molekulán belüli rezgést) akkor az e mozgásra való
átlagolás során a ((151,1)) kölcsönhatás „elkenődik”, általában az szórásamplitúdóhoz képest nagy átmérőjű
területre. Ilyen „elkent” kölcsönhatás esetén teljesül a Born-közelítés alkalmazhatóságának ((126,1)) feltétele.
Ily módon a neutronnak a molekulával való kölcsönhatását az

18.139. egyenlet - (151,2)

potenciális energiával írhatjuk le; az összegezést a molekula összes magjára ki kell terjeszteni;
a magok,
pedig a neutron helyvektora. Ezt a kifejezést a((148,3)) képletbe téve ( helyébe
-et, a molekula és a
neutron redukált tömegét írva), a neutron molekulán való szórásának hatáskeresztmetszetét tömegközépponti
koordináta-rendszerben az alábbi alakban kapjuk:

18.140. egyenlet - (151,3)

A mátrixelemeket a magok
impulzusokat a

és

energiájú stacionárius állapotainak hullámfüggvényeivel képezzük, a

és

Hallgatólagosan feltételezzük azt is, hogy a molekulának nincs mágneses momentuma. Ellenkező esetben a molekula és a neutron
mágneses momentumának kölcsönhatásával kapcsolatos szórás is fellép.
48
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy bár a pszeudopotenciál a perturbációszámítás formális alkalmazásánál helyes eredményre vezet, ez
semmiképpen sem jelenti azt, hogy a perturbációszámítás ténylegesen alkalmazható egy ilyen tér esetén. Ha egy potenciálgödör
47

mélysége a végtelenhez tart úgy, hogy közben
nem teljesülnek.

(a a gödör nullához tartó sugara), a ((126,1)), ((126,2)) feltételek láthatóan
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energiamegmaradási tétel kapcsolja össze.
A ((151,3)) képlet leírja az atommag molekulán belüli mozgásállapotának meghatározott megváltozásával (
átmenettel) járó ütközéseket. Ezzel a kitűzött feladatot megoldottuk: a neutronok szabad magon való
szórásának (ismertnek feltételezett) amplitúdói alapján felírhatjuk a molekulán való szórás hatáskeresztmetszetét
a magok saját mozgásának és a különböző magokon való szórásból származó interferenciaeffektusok
figyelembevételével.
Ha a magok spinje nullától különböző, a felírt képletekben figyelembe kell venni, hogy az
függnek a szóró mag és a neutron eredő spinjétől. Ezt a következőképpen tehetjük meg.
A mag és a neutron eredő spinje két különböző értéket vehet fel:
szórásamplitúdó megfelelő értékeit

-szal és

sajátértékei az eredő spin adott ja értékei mellett

, ahol

szórásamplitudók

a mag spinje; a

-szal jelöljük. Képezzük azt a spinoperátort, melynek
és

. Ez

18.141. egyenlet - (151,4)

ahol

és

a magok és a neutron spinoperátorai, az

és

együtthatókat pedig az

18.142. egyenlet - (151,5)

képletek adják. Erről könnyen meggyőződhetünk, figyelembe véve, hogy adott
sajátértéke

érték mellett az is operátor

Most a ((151,4)) operátorokat kell
helyett a ((151,3)) képletbe tenni, a vizsgált átmenetnek megfelelő
mátrixelemeket képezve. Hogyha a beeső neutronnyaláb és a bombázott magok nem polarizáltak, akkor a szórás
hatáskeresztmetszetét megfelelő módon átlagolni kell.

10.1. Feladatok
1. Végezzük el az átlagolást a ((151,3)) képletben, feltéve, hogy a neutron és a magok spinjeinek iránya teljesen
rendezetlen. A molekula valamennyi magja különböző.
Megoldás. A neutron és a magok spinirányaira függetlenül átlagolva mindegyik átlagolás nullát ad; ezért
. Ha a molekulában nincsenek azonos atomok, akkor kicserélődési kölcsönhatás nincs, és a közvetlen
kölcsönhatás elhanyagolhatóan kicsiny volta miatt a különböző magok spinirányait egymástól függetlennek
tekinthetjük; ezért az átlagolás során az
ugyanakkor:

alakú szorzatok is eltűnnek. Az

négyzetek átlaga

Az átlagolt hatáskeresztmetszetre tehát az alábbi eredményt kapjuk:

2. Alkalmazzuk a ((151,3)) képletet lassú neutronok para- és ortohidrogénen való szórására (J. Schwinger,
Teller Ede, 1937).
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Megoldás. A
-molekulán való szórás hatáskeresztmetszetét megadó ((151,3)) képlet a spinoperátorok
mátrixelemeinek kiszámítása előtt a következő alakú:

(

a molekula két magjának helyvektora tömegközépponti koordináta-rendszerben).

A molekula forgási és rezgési állapotait a
kvantumszámok határozzák meg [ezek összességét jelöltük
-nel (1)-ben]. A
-molekula elektron-alapállapotában
páros értékei csak akkor valósulhatnak meg, ha a
teljes magspin
(parahidrogén), a páratlanok pedig akkor, ha
(ortohidrogén – l. 86. §). Ennek
megfelelően két esetet kell megkülönböztetnünk: 1. azonos párosságú
-val jellemzett forgási állapotok
közötti átmenetek, melyek csak változatlan mellett mehetnek végbe (orto-orto és para-para átmenetek); 2.
különböző párosságú
értékekkel jellemzett állapotok közötti átmenetek, ezek csak
változásával
lehetségesek (orto-para, para-orto átmenetek).
Az első esetben

[emlékezzünk

vissza,

hogy

a

forgást

leíró

hullámfüggvény

megváltoztatásakor]. Ekkor az (1) spinoperátor
mondottak értelmében

-ben diagonális. A

-nal

szorzódik

alakú lesz, ahol

előjelének

. Ez az operátor a fent

négyzet átlaga az 1. feladat alapján számítva,

Eredményünk tehát

A második esetben

és az (1) alatti spinoperátor
abszolútérték-négyzetének az
számíthatjuk ki, mint az

-t ad; ennek csak -ben nemdiagonális mátrixelemei vannak. Az elemek
teljes végállapotbeli spin vetülete lehetséges értékeire vett összegét úgy
négyzet átlagát (l. a fn140.63. számú lábjegyzetet):

Ennek felhasználásával az alábbi eredményt kapjuk:

ahol az (1) tényező orto-para átmenetre, a ((151,2,3)) együttható pedig para-orto átmenetre vonatkozik.
Ha a neutronok olyan lassúak, hogy hullámhosszuk nagy a molekula méreteihez képest is, akkor a ((151,2,2))ben és ((151,2,3))-ban szereplő mátrixelemekben
,
írható, amikor is valamennyi
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elem eltűnik a ((151,2,2))-ben szereplő
diagonális elem kivételével; természetes, hogy ilyen feltételek
mellett csak rugalmas szórás lehetséges. Ebben az esetben a rugalmas szórás hatáskeresztmetszete:

3. Határozzuk meg a neutronszórás hatáskeresztmetszetét térbeli, izotrop,
által kötött protonon (E. Fermi, 1936).

frekvenciájú oszcillátorpotenciál

Megoldás. A proton rezgéseket végez egy térben rögzített pont körül, ezért a ((151,3)) képletben, levezetése
értelmében,
-et és
-t kell helyettesíteni (
a proton tömege). Ekkor

a szabad protonon való szórás hatáskeresztmetszete,
pedig a térbeli oszcillátor
energiájú állapotához tartozó hullámfüggvény; az összegezést
valamennyi olyan
értékére ki kell terjeszteni, amelyre
. A
függvények három lineáris harmonikus
oszcillátor hullámfüggvényeinek szorzataként írhatók fel (l. a 33. § 4. feladatát). Ezért a kiszámítandó integrál
három
ahol

alakú integrál szorzatára bomlik fel (
), amelynek értékét könnyen meghatározhatjuk
((a,4)) alakjának felhasználásával, -szer parciálisan integrálva. Eredményünk:

Az összegezést a binomiális tétel segítségével elvégezhetjük, és így végül

Speciálisan, rugalmas szórás esetén (

esetén

)

.

11. 152. §. Rugalmatlan szórás nagy energián
A 131. §-ban két részecske egymáson való szórásának vizsgálatához az eikonál-közelítést használtuk. Ez
általánosítható úgy, hogy alkalmas legyen gyors részecskének részecskerendszer-céltárggyal való (többek közt
rugalmatlan) ütközésének leírására (R. J. Glauber, 1958).
Az alapfeltevés az általánosítás után is ugyanaz marad. Feltételezzük, hogy a bejövő részecske
energiája
olyan nagy, hogy
és
, ahol
a bombázó részecskének a céltárgy részecskéivel való
kölcsönhatása, a pedig ennek hatótávolsága. A viszonylag kis energiaátadással járó ütközéseket vizsgáljuk: a
beeső részecske
impulzusának megváltozása kicsi az eredeti
impulzusához képest:
. Ez a feltétel
most nemcsak azt jelenti, hogy a szórási szög kicsi, hanem azt is, hogy az átadott energia is viszonylag kicsi.
Ezenkívül feltételezzük, hogy a bejövő részecske
sebességéhez képest:

sebessége nagy a részecskéknek a céltárgyon belüli
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18.143. egyenlet - (152,1)

Töltött részecskék atomon való szórása esetén ez a feltétel egyenértékű a Born-közelítés alkalmazhatóságának
feltételével (vö. 148., 150. §):
-ból minden további nélkül következik, hogy
; ebben az
esetben tehát az itt kifejtendő elméletre voltaképpen nincs szükség. Más a helyzet azonban, ha a céltárgy egy
atommag, amelynek részecskéit nem Coulomb-erők, hanem magerők tartják össze. Az alábbiakban a
határozottság kedvéért gyors részecske atommagon való szórásáról beszélünk. 49
A ((152,1)) feltétel következtében a bombázó részecske mozgását vizsgálva, az atommag nukleonjainak
helyzetét rögzítettnek tekinthetjük.50 Más szóval, a részecske céltárgy rendszer hullámfüggvénye az alábbi
alakban írható:

18.144. egyenlet - (152,2)

Itt
az atommag valamilyen (mondjuk -edik) belsőállapotának hullámfüggvénye (
a mag nukleonjainak helyvektorai), a
tényező pedig a szórt részecske hullámfüggvénye
adott értéke mellett ( a részecske helyvektora). A magkoordináták paraméter szerepét játsszák a

18.145. egyenlet - (152,3)

Schrödinger-egyenletben, ahol
nukleon impulzusa a végtelenben.51

az

-adik részecske és a nukleon kölcsönhatási energiája,

a

Ha meghatározzuk a ((152,3)) egyenletnek a

18.146. egyenlet - (152,4)

aszimptotikájú megoldását (

,

), akkor a ((152,2))-beli

18.147. egyenlet - (152,5)

hullámfüggvény leírja az (ütközésig) állapotban levő magon való szórást: a beeső
hullám ((152,5))-ben
-vel megszorozva szerepel. ((152,5)) második tagja a szórt hullám. Ez a kifejezés azonban csak akkor
alkalmazható a szórásamplitúdó meghatározására, ha a beeső részecske energiaváltozása elég kicsi, azaz ha az
atommag belső energiájának változása kicsi; a részecske mozgását rögzített nukleonok által kialakított állandó
térben vizsgáljuk [ennek felel meg a ((152,3)) képlet], és ezzel elhanyagoljuk e mozgás energiájának
megváltozását.
Ha az atommag belső állapotának adott változása mellett akarjuk a szórásamplitúdót meghatározni, a
hullámfüggvényt
Egyes nehéz magok esetén a ((152,1)) feltétel relativisztikus
sebességekre vezet. Ebben a szakaszban a nemrelativisztikus elmélet
keretein belül dolgozunk ki egy formalizmust, nem érintve egy adott konkrét folyamatra való alkalmazhatóságának kérdését.
50
Ez a közelítés analóg a molekulák elméletében alkalmazott módszerrel, melyben az elektronállapotokat az atommagok adott
elhelyezkedése mellett vizsgáltuk.
51
((152,3))-ban feltételezzük, hogy a részecskének az atommaggal való kölcsönhatása az egyes ukleonokkal való párkölcsönhatások
összegére vezethető vissza.
49
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18.148. egyenlet - (152,6)

alakba kell írni, ahol az összegezés kiterjed az atommag különbözőállapotaira;
megadja ekkor az
atommag meghatározott
átmenetét kísérő szórás amplitúdóját a szórási szög ( és
szöge)
függvényében.Összehasonlítva ((152,6))-ot ((152,5))-tel, azt kapjuk, hogy

18.149. egyenlet - (152,7)

ahol
érvényes, ha az és

a mag konfigurációs terének eleme. Ismét hangsúlyozzuk, hogy ez a képlet csak akkor
állapotok energiája kevéssé különbözik.

A ((152,3)) egyenlet ((152,4)) megoldását a 131. §-ban leírt módon kaphatjuk meg.52 A ((131,7)) képlet
analógiájára

18.150. egyenlet - (152,8)

ahol bevezettük az

18.151. egyenlet - (152,9)

jelöléseket. Emlékeztetünk arra, hogy az helyvektornak a vektorra merőleges
síkra való vetülete (
az
helyvektor megfelelő vetülete);
a szórt részecske impulzusának megváltozása,
amelynek csak transzverzális komponensei szerepelnek a ((152,8)) képletben. A
függvények a részecskék
különálló szabad nukleonon való rugalmas szórásának amplitúdóját határozzák meg az

18.152. egyenlet - (152,10)

képletnek megfelelően. Ha
szórás amplitúdóját:

, a ((152,7))-ből és ((152,8))-ból megkapjuk az atommagon való rugalmas

18.153. egyenlet - (152,11)

A 131. §-ban megjegyeztük, hogy a hullámfüggvény eredeti ((131,4)) alakja csak
távolságokban alkalmazható. Ez a körülmény
lényegtelen volt a 131. §-ban nyert eredmények szempontjából. Részecskerendszeren (atommagon) való szórás esetén azonban ez egy újabb
korlátozó feltételhez vezet. Szükséges, hogy ((131,4)) alkalmazható legyen a szóró rendszer belsejében mindenütt, vagyis
legyen, ahol
az atommag sugara ( pedig az
potenciál hatótávolsága).
52
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ahol a vonás a mag belsőállapotára valóátlagolást jelöli:

18.154. egyenlet - (152,12)

Ez a korábbi ((131,7)) képlet általánosítása.
((152,11))-ben
-et helyettesítve és felhasználva a ((142,10)) optikai tételt, a szórás teljes
hatáskeresztmetszetére azt kapjuk, hogy

18.155. egyenlet - (152,13)

A rugalmas szórás
szerint. Kis

Az

teljes hatáskeresztmetszetét úgy számíthatjuk ki, hogy integráljuk

szórási szög esetén

, és a térszögelem

szorzatot a ((152,11))-ből vett

kifejezve integrálunk

-et az

irány

. Ennek megfelelően

segítségével (

szerinti) kettős integrál formájában

szerint az

képlet felhasználásával, majd a

-függvénnyel elvégezzük a

szerinti integrálást. Eredményünk:

18.156. egyenlet - (152,14)

Végül a teljes reakció-hatáskeresztmetszet:

18.157. egyenlet - (152,15)

Felhívjuk a figyelmet a ((152,13))-((152,15)) képletek és az általános ((142,3))-((142,5)) összefüggések közötti
analógiára. Az utóbbiakban (a nagy
-et az

szerinti) összegezésről

szerinti (

) integrálásra áttérve és

függvénnyel helyettesítve, megkapjuk a ((152,13))-((152,15)) összefüggéseket.

11.1. Feladatok
1. Határozzuk meg gyors részecskék deuteronon való rugalmas szórásának amplitúdóját a protonon és
neutronon való szórás amplitúdójának ismeretében (R. d. Glauber, 1955).
Megoldás. ((152,11))-nek megfelelően a deuteronon való rugalmas szórás amplitúdója:
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Itt

a neutron (

) és a proton (

) relatív mozgásának hullámfüggvénye a deuteronban;

az
vektor vetülete a bejövő részecske
hullámvektorára merőleges síkra. Írjuk az
((152,1,1))-ben kapcsos zárójelben álló kifejezést az alábbi alakba:

Ezután az integrált átalakíthatjuk a neutronon és protonon való
definíciójának figyelembevételével, kihasználva az

és

szórásamplitúdtó ((152,10))

fordított kapcsolatot. Eredményül azt kapjuk, hogy

ahol

a deuteron alakfaktora.
((152,1,2))-ben
-t írva [ekkor
szórás teljes hatáskeresztmetszetére

], és alkalmazva a ((142,10)) optikai tételt, a deuteronon való

adódik.
2. Határozzuk meg gyors deuteron független neutronra és protonra való bomlásának hatáskeresztmetszetét nehéz
elnyelő magon való szórás alkalmával; a mag
sugara nagy a deuteron hullámhosszához képest (
,
a deuteron impulzusa) és a deuteron sugarához képest (E. L. Feinberg, 1954; R. J. Glauber, 1955; A. I.
AhijezerésA. G. Szityenko, 1955).
Megoldás. A beeső deuteron hullámhosszához képest nagy (

) mag átlátszatlan ernyőként viselkedik,

amelyen a hullám elhajlik. A beeső deuteronok hullámfüggvénye:

, ahol

a deuteron belső

hullámfüggvénye [
a protonból a neutronba irányuló helyvektor,
a
tömegközéppontjuk helyvektora]. Az elnyelő mag „kieszi” ennek a hullámfüggvénynek azt a részét, amely a
neutron és proton (
és
) transzverzális koordinátáiban a mag „árnyékába” esik, azaz egy
sugarú kör
belsejében van. Más szóval a hullámfüggvény
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alakú lesz, ahol
, ha
,
és
, ha
és
közül legalább az egyik kisebb
-nál.53 Ez a
függvény (a
tényező nélkül) a ((131,5)) alakba írt beeső hullámnak felel meg (a sugarak elhajlásának
elhanyagolásával); ezért az
szorzó értelme is az, mint a 131. és 152. §-ban volt.
A ((152,13)) és ((152,14)) képletek analógiájára a deuteronszórás teljes
hatáskeresztmetszete (mely a
rugalmatlan szórást is magába foglalja) és a rugalmas szórás (
hatáskeresztmetszete:

, és figyelembe vettük, hogy

ahol

A

valós;

átlagát a deuteron alapállapotában vesszük:

függvényre elegendő a

alakot venni, amely a neutron és a proton között ható magerők hatótávolságánál nagyobb

-ekre érvényes [vö.

((133,14))];
, ahol
a deuteron kötési energiája,
pedig a nukleontömeg).
szerint az
különbség csak akkor nem nulla, ha az egyik vagy mindkét nukleon az
belsejébe esik, és elnyelődik a magon; ezért

az egyik, vagy mindkét nukleon befogásának hatáskeresztmetszete. Másrészről viszont
ahol
a deuteron bennünket érdeklő „diffrakciós” bomlásának hatáskeresztmetszete. Ebből

definíciója
sugarú kör

,

Ha
, a ((152,2,2)) integrálban a mag szélétől kis (
) távolságban levő tartományok lényegesek; a
mag széle mentén vett integrál eredménye ekkor
, a merőleges irányban pedig úgy lehet elvégezni az
integrálást, mintha az árnyékot egyenes vonal határolná. Ez utóbbit tengelynek választva a ( az árnyékból
kifelé mutat), azt kapjuk, hogy

ahol az

integrált az

tartományra vesszük adott

mellett, vagy ami ugyanaz, az

tartományra. Az integrálban új változókat vezetünk be:
mért polárszöget (ekkor
), és így azt kapjuk, hogy

53

A deuteronnak az atommaggal való Coulomb-kölcsönhatásától eltekintünk.
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E függvény ((152,2,2)) alatti integrálját ismételt parciális integrálással számítjuk ki az

képlet alkalmazásával. Végeredményként54

adódik.

54

Ugyanezzel a

feltétellel a befogási hatáskeresztmetszet:

az ((152,2,1)) integrált a

tartományra

((152,2,3)) segítségével számítjuk ki, a
-ra vonatkozó integrál pedig
. Ez a hatáskeresztmetszet egyaránt magába foglalja a
deuteron teljes elnyelését és egyik nukleonjának elnyelését, miközben a másik felszabadul (stripping-reakció). Ez utóbbi reakció
hatáskeresztmetszetét az a (
meg; ennek alapján

átlagolt) céltárgy-terület adja meg, amely az egyik nukleonnak az árnyéktartományba való esésének felel
(R. Serber, 1947).
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19. fejezet - MATEMATIKAI
KIEGÉSZÍTÉS
1. a. §. Az Hermite-polinomok
Az

egyenlet az úgynevezett Laplace-módszer segítségével1 oldható meg.
Ez a módszer általában

alakú lineáris differenciálegyenletre alkalmazható, melynek együtthatói
az eljárás a következő. Képezzük a

-ben egynél nem magasabb rendűek;

polinomokat, és segítségükkel az állandó szorzó erejéig meghatározott

függvényt. A vizsgált egyenlet megoldása ekkor az

komplex integrál segítségével adható meg, ahol a
nullától különböző véges értékkel rendelkezzék, és a

függvény eredeti értékét vegye fel, ha
egyenlet esetében

az egész

integrációs utat úgy választottuk meg, hogy az integrál

utat befutja (a

út egyaránt lehet zárt és nyílt). Az ((a,1))

úgyhogy a megoldás a következő alakot ölti:

Fizikai alkalmazások céljaira elegendő az
eset vizsgálata. Ilyen -ek esetén integrációs útként
választhatjuk a
vagy
utakat (52. ábra), melyek egyaránt eleget tesznek a szükséges feltételeknek,
minthogy a végeiken (
vagy
)a
függvény eltűnik.2

L. például Goursat, A matematikai analízis kézikönyve, II. kötet (Gosztyehizdat, 1933) vagy V. I. Szmirnov, A felsőbb matematika
kézikönyve, III. kötet, 2. rész (Nauka, 1969).
2
Ezek az utak negatív egész esetén nem megfelelőek, mert ekkor az ((a,2)) integrál azonosan eltűnik.
1
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52. ábra.
Megvizsgáljuk, hogy az paraméter milyen értékei mellett van az ((a,1)) egyenletnek minden véges értéknél
véges, és
esetén
véges hatványánál nem gyorsabban végtelenhez tartó megoldása. Tekintsük
először az egész értékeket. A
,
mentén kiszámított ((a,2)) integrálok az ((a,1)) egyenlet két független
megoldását adják. Alakítsuk át a
-re vonatkozó integrált a
új változó bevezetésével. Az állandó
szorzót elhagyva, azt kapjuk, hogy

ahol az integrált a komplex

síkban az 53. ábrán vázolt

út mentén kell kiszámítani.

Az
esetben az egész
integrációs út a végtelenbe tolódik, és az ((a,3))-ban szereplő integrál
szerint tart nullához.
, esetén azonban az integrációs út az egész valós tengelyre kiterjed, és az ((a,3))ban szereplő integrál nem tart exponenciálisan nullához, úgyhogy

lényegében

szerint tart végtelenhez.

53. ábra.
Hasonlóan könnyű belátni, hogy az ((a,2))-ben szereplő
divergál.

mentén vett integrál
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Pozitív egész

értékek mellett (a nullát is beleértve) az egyenes szakaszokra vonatkozó integrálok kiejtik

egymást, az ((a,3))-ban a
redukálódnak. Így tehát az

és

mentén vett integrálok az

pont körüli zárt görbe menti integrálokra

megoldást kapjuk, ami kielégíti az előírt feltételeket. Az analitikus függvények deriváltjára vonatkozó

ismert Cauchy-képletnek megfelelően ez a megoldás egy állandó szorzótól eltekintve megegyezik a

Hermite-polinommal.
A differenciálások elvégzésével a
írható:

polinom

csökkenő hatványa szerint rendezve, a következő alakba

Látjuk, hogy
az -nek csak olyan hatványait tartalmazza, amelyek az
Felírjuk az első néhány Hermite-polinomot:

A normaintegrál meghatározása céljából
integrálunk. Azt kapjuk, hogy

azonban állandó, értéke

számmal azonos párosságúak.

-et az ((a,4))-ből helyettesítjük, és

-szer parciálisan

; ezzel

2. b. §. Az Airy-függvények
Az

egyenlet szintén Laplace-típusú. Az általános módszert követve az alábbi függvényeket kapjuk:

úgyhogy a megoldás
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alakú, és a
integrációs utat úgy kell megválasztani, hogy a
függvény annak mindkét végén eltűnjön.
Ehhez az integrációs útnak a komplex
sík olyan tartományában kell a végtelenbe mennie, amelyben
(az 54. ábrán ezek a bevonalkázott tartományok).

54. ábra.
Minden
-re véges megoldást
-nek az ábra szerinti választásával kapunk. Ezt azután tetszés szerint
eltolhatjuk, ha a végei továbbra is ugyanabban a két bevonalkázott szektorban tartanak végtelenhez ( és
az
54. ábrán). Megjegyezzük, hogy például a
és
szektoron átmenő utat választva,
esetén divergáló
megoldást kapunk.
Eltolva a
utat oly módon, hogy az a képzetes tengellyel egyezzék meg, a ((b,2)) függvényt (a
helyettesítéssel) az alábbi alakban kapjuk:
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A ((b,2))-ben szereplő állandót
szel; ez az Airy-függvény.3
nagy

-nek választottuk, és az ilyen módon adódó függvényt jelöltük

-

-ekre érvényes aszimptotikus kifejezését úgy kapjuk, hogy kiszámítjuk a ((b,2)) integrált a

nyeregpont-módszerrel. Az
esetben a kitevőnek a
helyen van extrémuma, „legmeredekebb
esésének iránya” pedig megegyezik a képzetes tengellyel. Ennek megfelelően a nagy pozitív -ekre érvényes
aszimptotikus alak meghatározása céljából a kitevőt hatványai szerint sorbafejtjük, és integrálunk a képzetes
tengellyel párhuzamos, tőle
helyettesítéssel:

távolságban haladó

egyenes mentén (54. ábra). A

amiből

Nagy pozitív

-ekre tehát a

függvény exponenciálisan csökken.

Az aszimptotikus viselkedés nagy negatív
esetén a kitevőnek a

-ek esetén való meghatározásához először is megjegyezzük, hogy

és

helyen van extrémuma, és a „legmeredekebb esés” irányai ezekben a pontokban a valós tengellyel
szöget bezáró egyenesek. Integrációs útként a
egyenlő), egyszerű átalakítások után azt kapjuk, hogy

Nagy negatív

-ek esetén tehát a
.

törtvonalat választva (az

függvény oszcilláló jellegű.

távolság

és
-szel

első (legnagyobb) maximuma

Az Airy-függvény kifejezhető
-rendű Bessel-függvények segítségével. A ((b,1)) egyenletnek, mint arról
könnyen meggyőződhetünk, megoldása a

függvény, ahol

az

-rendű Bessel-egyenlet bármely megoldása. A ((b,3))-mal megegyező megoldás

A V. A. Fok által javasolt definíciót követjük [l. G. D. Takovlevan: Az Airy-függvények táblázata, „Nauka”, 1969;
a Fok által
bevezetett egyik függvény, az ő jelölése szerint
]. Az irodalomban szokásos az Airy-függvény másik definíciója is, mely a ((b,3))-tól
3

egy állandó szorzóban különbözik:

.
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ahol

Felhasználva a

rekurziós képletet, könnyen megkapjuk az Airy-függvény deriváltjára vonatkozó képleteket:

Az

helyen

Az Airy-függvények menetét az 55. ábra mutatja.
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55. ábra.

3. c. §. A Legendre-polinomok
A Legendre-polinomokat4 a

képlet definiálja.
E polinomok az alábbi differenciálegyenletnek tesznek eleget:

Az úgynevezett általánosított Legendre-polinomokat a következő képlet definiálja:

Ezzel egyenértékű a

definíció, ahol

. Az általánosított Legendre-polinomok az

egyenletnek tesznek eleget.

A Legendre-polinomok
(
) normálási integráljának kiszámítása céljából
behelyettesítjük a ((c,1)) kifejezést, és -szer parciálisan integrálunk:

Az

helyettesítéssel ez az integrál átmegy az Euler-féle

-integrálba, és azt kapjuk, hogy

Hasonló eljárással könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a
ortogonálisak:

függvények különböző

mellett

A matematikai irodalomban sok jó munka található a gömbfüggvényekről. Itt a fizikai alkalmazások céljára csak néhány alapvető
összefüggést ismertetünk, a függvények elméletének részletes tárgyalása nélkül.
4
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Az általánosított Legendre-polinomok normálási integrálja is könnyen kiszámítható a fentihez hasonló
eljárással. Írjuk
-et a ((c,3)) és ((c,4)) kifejezések szorzatának alakjában, és integráljunk
parciálisan; eredményül azt kapjuk, hogy

Könnyen belátható, hogy a különböző

(de azonosan

) indexű

-szer

polinomok ortogonálisak:

Három Legendre-polinom szorzatának integrálját a 107. §-ban számítottuk ki.
A Legendre-polinomokra fennáll az alábbi összegzési tétel. Legyen
jellemzett irányok által bezárt szög:

a

és
a gömbi szögekkel
. Ekkor

Ez a tétel felírható a [((28,7)) alatt definiált] gömbfüggvények segítségével is:

Itt
és
két egységvektor,
azimutszögétől függő gömbfüggvény.

pedig az

vektor rögzített koordináta-rendszerben vett polár- és

Szorozzuk meg a ((c,10)) egyenletet
-val, és integráljuk
integrálás az egyenlőség jobb oldalán álló minden
eredményül; ((c,6)) és ((c,7)) figyelembevételével azt kapjuk, hogy

szerint. A
szerinti
-t tartalmazó tag esetében nullát ad

Ezt az eredményt szimmetrikus alakban is felírhatjuk:

ahol
három egységvektor, az integrálást egyikük,
irányai szerint végezzük. Végül a teljesség
kedvéért megadjuk az első néhány normált
gömbfüggvénykifejezését:
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4. d. §. Az elfajult hipergeometrikus függvény
Az elfajult hipergeometrikus függvényt az

sorral definiáljuk, mely minden véges -re konvergál; az
paraméter tetszőleges,
nulla vagy negatív egész értékeket. Ha
negatív egész (vagy nulla), akkor
polinom.
Az

viszont nem vehet fel
véges
-adfokú

függvény eleget tesz a

differenciálegyenletnek, amiről egyszerű behelyettesítéssel könnyen meggyőződhetünk.5 Az
helyettesítéssel ez az egyenlet egy ugyanolyan alakú egyenletbe megy át

Ebből látható, hogy ha
nem egész szám, a ((d,2)) egyenletnek
lineárisan független partikuláris megoldása, úgyhogy a ((d,2)) egyenlet általános megoldása

alakú. A második tag, az elsővel ellentétben

((d,1))-től

-ban szinguláris.

A ((d,2)) egyenlet Laplace-típusú, megoldása előállítható vonalintegrálok alakjában. Az általános módszert
követve a

függvények adódnak, úgyhogy

Az integrációs utat úgy kell választani, hogy körüljárása után a
eredeti értékét. Ugyanezt a módszert a ((d,3)) egyenletre alkalmazva,
kaphatunk:

Ebben az integrálban kényelmes a

függvény ismét felvegye
-ra más alakú vonalintegrált is

helyettesítést alkalmazni, amivel

A negatív egész
értékkel felírt ((d,2)) egyenletet nem kell külön vizsgálni, mert [a ((d,3)) egyenletre vezető transzformációval]
visszavezethető pozitív egész
esetére.
5
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és

.

A ((d,6)) kifejezés integrál alatti mennyiségének általában két szinguláris pontja van:
és
. Válasszuk
a
integrációs utat a következőképpen: a végtelenből jön (
), megkerüli a két szinguláris pontot
pozitív irányban, majd ismét a végtelenbe megy (56. ábra).

56. ábra.
Ez az útvonal eleget tesz az előírt feltételnek, mert a végein a
függvény eltűnik. A
görbe mentén vett
((d,6)) integrálnak nincs szinguláris pontja
-ban; ezért egy állandó szorzó erejéig megegyezik a reguláris
függvénnyel.
-nál az integrál alatti kifejezés két szinguláris pontja egybeesik; a -függvények
elméletének ismert képlete szerint

Minthogy

, nyilvánvaló, hogy

((d,5))-ben az integrál alatti mennyiségnek két szinguláris pontja van,
és
nem pozitív egész szám, akkor integrációs útként a
pontból kiinduló, a
körbejáró, majd
-be visszatérő
görbét választhatjuk (57. ábra);
útvonal körbejárása után a
függvény ismét eredeti nulla értékét veszi fel.6

6

Ha

pozitív egész szám,

-nek a

és

pontokat körülzáró akármilyen útvonalat vehetünk.
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57. ábra.
Az ily módon meghatározott integrálnak nincs szingularitása a
kapcsolatban áll:

helyen, és

-vel az alábbi

A ((d,8)), ((d,9)) integrálokat illetően a következő megjegyzést kell tennünk. Az
és
paraméterek nem
egész értékei mellett az integrál alatti mennyiségek nem egyértékű függvények. Értéküket minden pontban az a
feltétel határozza meg, hogy a hatványozott komplex mennyiséget argumentuma legkisebb abszolút értékének
megfelelő helyen kell venni.
Megemlítjük a hasznos

összefüggést, mely közvetlenül adódik a ((d,8)) integrálból a

helyettesítés elvégzésével.

Már említettük, hogy ha
, ahol
pozitív egész szám, akkor az
redukálódik. E polinomokra rövid képletet lehet levezetni.
A ((d,9)) integrálban elvégezve a
alkalmazva az alábbi összefüggésre jutunk:

Ha még

, ahol

függvény polinommá

helyettesítést, és a kapott integrálra a Cauchy-képletet

pozitív egész szám, akkor az

képlet is érvényes. Ez úgy adódik, hogy ((d,8))-ban elvégezzük a
Cauchy-képletet.
Az
,
polinomokkal:

helyettesítést, és alkalmazzuk a

polinomok egy állandó szorzó erejéig megegyeznek azáltalánosított Laguerre-

19.1. egyenlet - (d,13)

613
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

MATEMATIKAI KIEGÉSZÍTÉS

Az
indexű
megfelelően

polinomokat

-vel jelöljük, és Laguerre-polinomnak nevezzük; a ((d,13))-nak

A ((d,8)) integrál-előállítás segítségével megkaphatjuk az elfajult hipergeometrikus függvények aszimptotikus
alakját nagy mellett. Deformáljuk az integrációs utat oly módon, hogy átmenjen a
és
vonalakba (56.
ábra), amelyek rendre megkerülik a
és
pólusokat; úgy képzeljük el, hogy a
görbe alsó ága és a
felső ága a végtelenben kapcsolódnak egymáshoz. inverz hatványai szerinti sorfejtést akarunk kapni, ezért
az integrál alatti kifejezésben
-t kihozzuk a zárójel elé. A
görbére vonatkozó integrálban elvégezzük
a
helyettesítést, ezzel egyszersmind a
görbét
-be transzformáljuk. Eredményként a ((d,8))
képletet az alábbi alakban kapjuk:

ahol bevezettük a

jelölést. A ((d,14)) képletben a hatványozás elvégzése során a
-t és -t argumentumának legkisebb abszolút
értékével kell venni. Végül az integrál alatti
kifejezést
hatványai szerint kifejtve, a ((d,7))
képlet alkalmazásával
-re a következő aszimptotikus sort kapjuk:

A ((d,14)) és ((d,16)) képletek meghatározzák az

függvények aszimptotikus sorát.

A paraméter pozitív egész értékei mellett a ((d,2)) egyenlet ((d,4)) általános megoldásában szereplő második
tag vagy megegyezik az elsővel (ha
), vagy teljesen értelmét veszti (ha
). A két lineárisan független
megoldásnak ebben az esetben a ((d,14)) összeg két tagját választhatjuk, vagyis a
és a
útvonalak mentén
vett ((d,8)) integrálokat [ezek az útvonalak, mint maga
is, kielégítik a megkövetelt feltételeket, úgyhogy a
görbék mentén vett integrálok is megoldásai a ((d,2)) egyenletnek]. E megoldások aszimptotikus alakját a már
korábban kapott képletek határozzák meg; hátra van növekvő hatványai szerinti sorunk meghatározása. E
célból a ((d,14)) egyenlőségből és a
függvényre vonatkozó hasonló egyenlőségből
indulunk ki. E két egyenlőségnek a felhasználásával kifejezzük
-t az
és
függvényekkel, majd
-t helyettesítünk (
pozitív egész szám), és
elvégezzük az
határátmenetet, a fellépő határozatlanságot a L’Hospital-szabály segítségével feloldva.
Hosszadalmas számítás után a következő sorfejtés adódik:

19.2. egyenlet - (d,17)
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ahol

a

-függvény logaritmikus deriváltja:

.

5. e. §. A hipergeometrikus függvény
A hipergeometrikus függvényt a

sor határozza meg,
a

kör belsejében az

esetén pedig ezen sor analitikus folytatása [l. ((e,6))]. A hipergeometrikus függvény

differenciálegyenlet egyik
. Az

partikuláris megoldása. Az
és
paraméterek tetszőlegesek,
függvény nyilvánvalóan szimmetrikus az
és paraméterekben.7

de

Az ((e,2)) egyenlet másik, független megoldása:

ennek a

hely szinguláris pontja.

Az alábbiakban megadunk egy sor hasznos összefüggést a hipergeometrikus függvényre.
Az
függvény, ha
vonatkozó integrál alakjában:

, minden

-re előállítható, az 57. ábrán vázolt

útvonalra

Közvetlen behelyettesítéssel meggyőződhetünk arról, hogy ez az integrál valóban kielégíti az ((e,2)) egyenletet;
az állandó szorzó úgy van megválasztva, hogy
-nál egyet kapjunk.
Az ((e,2)) egyenletben az

helyettesítéssel ugyanolyan típusú egyenletre jutunk, de az
paraméterekkel. Ebből következik az

paraméterek helyett rendre a

Az elfajult hipergeometrikus függvényt
-ből a következő határátmenettel kapjuk:
. Az
irodalomban használják a hipergeometrikus függvényre az
jelölést is, az elfajult hipergeometrikus függvényre pedig az
jelölést. Az
betűtől balra és jobbra álló indexek rendre a sor tagjainak számlálóiában és nevezőjében levő paraméterek
számát adják meg.
7
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egyenlőség (az egyenlőség két oldala ugyanannak az egyenletnek tesz eleget, és értékük
megegyezik).
Az ((e,3)) integrálban a
függvények között az

helyettesítés a

és

-nál

változóktól függő hipergeometrikus

összefüggésre vezet. E képletben a többértékű
kifejezést (és az itt következő képletekben fellépő
hasonló mennyiségeket) az a feltétel határozza meg, hogy a hatványozott komplex mennyiséget
argumentumának legkisebb abszolút értékű helyén vesszük.
Levezetés nélkül közöljük a

és

változóktól függő hipergeometrikus függvények közötti összefüggést:

19.3. egyenlet - (e,6)

Ez a képlet
-t
esetén konvergáló sor alakjában adja meg, vagyis az ((e,1)) sor analitikus
folytatása. Az ((e,6)) képlet levezetésének mintájára származtatható

19.4. egyenlet - (e,7)

összefüggés a és
argumentumú hipergeometrikus függvényeket kapcsolja össze. ((e,7))-et és ((e,5))öt((e,6))-tal kombinálva az

19.5. egyenlet - (e,8)

19.6. egyenlet - (e,9)

összefüggésekhez jutunk. Az ((e,6))-((e,9)) egyenlőségek jobb oldalain állóösszegek valamennyi tagja a
hipergeometrikus egyenlet valamilyen megoldása.
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Ha
(vagy ) negatív egész szám (vagy nulla),
polinomokra redukálódik, és

, akkor a hipergeometrikus függvény

-edfokú

alakban írható. Ezek a polinomok egy állandó szorzó erejéig megegyeznek a

19.7. egyenlet - (e,11)

képlettel definiáltJacobi-polinomokkal. Az
polinomokkal. Ha

, akkor

esetben a Jacobi-polinomok megegyeznek a Legendre-

.

6. f. §. Elfajult hipergeometrikus függvényeket
tartalmazó integrálok kiszámítása
Tekintsük a

alakú integrált, melyről feltételezzük, hogy konvergál. Ehhez az szükséges, hogy
és
legyen; ha negatív egész, akkor a második feltétel helyett elegendő azt megkövetelni, hogy
legyen.
Felhasználva
((d,9)) integrál-előállítását, a
szerinti integrálást a vonalintegrál jele alatt
elvégezhetjük:

((e,3)) figyelembevételével végül azt kapjuk, hogy

Abban az esetben, ha az
függvényekkel megadható kifejezést kapunk:

függvény polinomra redukálódik, a

19.8. egyenlet - (f,5)
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(

,

egész számok,

).

Továbbmenve, számítsuk ki a

integrált ( pozitív egész,
). A számítás általánosabb, ha
helyett
-t tartalmazó integrálból
indulunk ki. Az
függvények egyikét vonalintegrál alakjában írjuk, majd elvégezzük a
szerinti
integrált az ((f,3)) képlet segítségével:

A
szerinti
elvégezve

-szeres differenciálás nyilvánvalóan kifejezhető szerinti ugyanannyiszoros deriválással; ezt
helyettesítünk, vagyis visszatérünk az eredeti
integrálhoz:

-szeres parciális integrálással a
operációt átháríthatjuk a
kifejezésre, a deriváltat a
Leibniz-szabálynak megfelelően kifejtve. Eredményül az ismert Euler-integrálra redukálódó integrálok összegét
kapjuk. A keresett integrál értéke tehát

Könnyen belátható, hogy a

összefüggés (

integrálokra teljesül a

egész szám).

Hasonló módon számítható ki a
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integrál is. Az
függvényt vonalintegrál alakjában írjuk, és felhasználva az ((f,3)) képletet (
val)
szerint integrálunk:

Elvégezve a

Ha

-

helyettesítést, ez az integrál ((e,3)) alakra hozható, vagyis

(vagy

) negatív egész szám,

, akkor az ((e,7)) képlet segítségével ez a kifejezés átírható a

alakba.
Befejezésül tekintsük a

alakú integrált. Feltételezzük, hogy a paraméterek értéke olyan, hogy az integrál abszolút konvergens. Ezek
közül az integrálok közül a legegyszerűbb a

ha pedig

(vagy

, mely ((d,10)) szerint

) negatív egész szám, akkor ((f,11)) alapján írhatjuk, hogy

19.9. egyenlet - (f,14)

A

integrálokra levezethető ugyan általános képlet, de annyira bonyolult, hogy alkalmazása nem

kényelmes. Jobb a
integrálokat az
integrál segítségével megadó rekurziós képleteket
használni. Itt bizonyítás nélkül közöljük ezeket azösszefüggéseket. 8 A

képlet lehetővé teszi a

integrál visszavezetését a

integrálra. Ezután a

19.10. egyenlet - (f,16)
8

L. W, Gordon, Ann. d. Phys. 2, 1031 (1929).
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képlet felhasználásával kifejezhetjük a keresett mennyiséget az
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20. fejezet - Tárgymutató
szimbólumok
szimbólumok
szimbólumok

1. a, á
Abel-csoport (1), (2)
ábrázolás dimenziója
ábrázolások direkt szorzata
adiabatikus bekapcsolás
adiabatikus peturbáció
adjungált operátor
alagútjelenség
alakfaktor
alapállapot
állapotfüggvény
állapotok élettartama (1), (2)
állapotok szélessége
általánosított Laguerre-polinom (1), (2)
alternálás
anharmonikus oszcillátor
anomális Zeeman-jelenség
antiszimmetrikus egységtenzor
antiszimmetrikus hullámfüggvény
antiszimmetrizálás
áramsűrűség (1), (2)
aszimmetrikus pörgettyű
áthatolási együttható (1), (2)
átlagérték
átmeneti csoportok
atomi egységek
Auger-hatás
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azimutális kvantumszám
azonos transzformáció

2. b
Bessel-függvények
betöltési szám
binér transzformáció
Bohr–Sommerfeld-féle kvantálási szabály
Bohr-sugár
Born-közelítés
Bose–Einstein-statisztika
bozonok
Breit–Wigner-képlet

3. c, cs
ciklikus csoport
Clebsch–Gordan-együttható
Coriolis-kölcsönhatás
Coulomb-egységek
Coulomb-elfajulás
Coulomb-tér (1), (2)
csereoperátor
csoport elemei
csoport osztályai
csoport rendje
csoport ábrázolása

4. d
de Broglie-féle hullámhossz
derékszögű potenciálvölgy
diagonális mátrix
dipólusmomentum
direkt szorzat
diszkrét spektrum
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diszperziós összefüggések
„dobozba” zárt részecske

5. e
egyenértékű ábrázolások
egységábrázolás
egységelem
eikonál közelítés
ekvivalens állapotok
ekvivalens szimmetriatengelyek
elektronkonfiguráció
elektrontermek
elem rendje
elfajult energiaszintek
eltüntető operátor
energiaszintek (1), (2)

6. f
fáziseltolódás (1), (2)
fázisszorzó
fékező hatás
felcserélhető operátorok
Fermi–Dirac-statisztika
fermionok
finomszerkezet
fizikai levél
főcsoport
főkvantumszám
főkvantumszám
folytonos pontcsoportok
folytonos spektrum (1), (2)
fordított multiplett
forgáscsoport
forgasi energia
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forgatás
Frank–Condon-elv

7. g
giromágneses arány
glóriaszórás
gömbfüggvények (1), (2)
gömbi tenzor
gömbszimmetrikus erőtér

8. h
Hamilton-operátor (1), (2)
Hankel-függvény
határozatlansági elv (1), (2)
határozatlansági összefüggés (1), (2)
hatáskeresztmetszet
Heisenberg-kép (1), (2)
héjmodell
hermitikus operátor (1), (2)
heteropoláris kötés
hiperfinom szerkezet (1), (2)
homöopoláris kötés
hullámcsomag
hullámegyenlet
hullámfüggvény spinkomponense
hullámfüggvény
Hund-szabály

9. i
időtükrözés
impulzusmomentum sajátértékei
impulzusmomentum sajátfüggvényei
impulzusmomentum (1), (2)
impulzusmomentumok összeadása
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invariáns alcsoport
inverz elem
inverz operátor
ionizáció
irreducibilis ábrázolás
irreducibilis tenzor
izobár invariancia
izomorfizmus
izospin
izotóp invariancia
izotóp spin
izotópeltolódás

10. j
Jacobi-polinom (1), (2)
Jahn–Teller-tétel (1), (2)
-csatolás

11. k
keltő operátor
kétatomos molekula
kétdimenziós forgáscsoport
kétértékű ábrázolás (1), (2)
kevert állapot
kicserélődési kölcsönhatás
kiválasztási szabályok (1), (2)
klasszikus fordulópont
klasszikusan elérhetetlen tartomány
koherens állapotok
kommutátor
komplex klasszikus trajektóriák
komplex unitaritási feltétel
komplex vegyületek
konjugált elemek
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kontravariáns spinorkomponens
kötött állapot
kovariáns spinorkomponens
közbenső mag
középpontos tükrözés
Kramers-tétel (1), (2)
kvadrupólusmomentum
kvázidiszkrét energiaspektrum
kváziklasszikus rendszer (1), (2)
kvázistacionárius állapot (1), (2)

12. l
-kettőződés (1), (2)
Landau-szintek
Landé-féle intervallumszabály
Landé-szorzó
lineáris oszcillátor (1), (2)
lineáris Stark-jelenség
LS-csatolás

13. m
magasabb rendű spinorok
magerők (1), (2)
mágikus számok
magmagneton
mágneses kvantumszám
magspin
második kvantálás (1), (2)
mátrix karaktere
mátrix nyoma
mátrixok (1), (2)
mátrixszorzás
megkettozott pontcsoport
megkülönböztethetetlen részecskék
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mellékosztály
mérés
mértéktranszformáció
metrikus spinor
molekulatermék osztalyozasa
multiplett szerkezet
multiplicitás

14. n
-edrendű szimmetriatengely
-edrendű szimmetrikus spinor
negatív termek
nemfizikai levél
normálási feltétel
normális multiplett
normálkoordináták
normálosztó

15. o, ö
önadjungált operátor
önkonzisztens tér (1), (2), (3)
operátor (1), (2)
operátorok reprezentálása
optikai modell
optikai tétel
ortogonalitás
ortohélium
ortohidrogén
ortonormáltság
oszcillációs tétel
oszcillátorerősség

16. p
parabolikus koordináták (1), (2)
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parahélium
parahidrogén
páratlan állapotok (1), (2)
parciális hatáskeresztmetszet
parciális szélesség
parciális szórásamplitúdó
párhuzamos eltolás
paritás
paritáskiválasztási szabályok
paritásmegmaradás
paritások kombinálódási szabálya
páros állapotok (1), (2)
Paschen–Back-jelenség (1), (2)
Pauli-mátrixok (1), (2)
perturbációszámítás
Placzek, G.
Planck-állandó
Poisson-zárójel
polarizáció foka
polarizációs sűrűségmátrix
polarizálhatóság
polarizált elektron
pontcsoportok
pörgettyű kvantálása
potenciálgát
potenciállépcső
potenciálszórás
pozitív termek
predisszociáció
pszeudopotenciál
pszeudoskalár

17. r
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Racah-együtthatók
radiális kvantumszám
reakció-hatáskeresztmetszet
reakciócsatorna
reciprocitási tétel (1), (2)
redukálható ábrázolás
redukált mátrixelemek (1), (2)
Regge-pólusok
Regge-trajektóriák
reguláris ábrázolás
relativisztikus dublett
részecskék „befogódása”
részlegesen polarizált elektron
részletes egyensúlye elve
retardált potenciál
rezgési kvantumszám
rezonanciaszórás (1), (2), (3), (4)
ritka földfémek
Röntgen-termek
rotációs állandó
rugalmas szórás
rugalmatlan szórás
Russel–Saunders-csatolás
Ruthetford-képlet
Rydberg-korrekció
rydberg

18. s, sz
-mátrix
sajátfüggvény
Schrödinger-egyenlet (1), (2)
Schrödinger-kép
síkhullám
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síkhullámok sorbafejtése
spektrum
spin–pálya kölcsönhatás (1), (2), (3)
spin–spin kölcsönhatás
spin-hullámfüggvény
spin
spinoperátor
spinorok
spur
stacionárius állapot (1), (2)
Stark-effektus (1), (2)
sűrűségmátrix (1), (2)
sűrűségoperátor
szekuláris egyenlet
szimmetriacsoport
szimmetriasík
szimmetriatranszformáció
szimmetrikus hullámfüggvény
szimmetrikus pörgettyű
szimmetrizálás
szivárványszórás
szórás Coulomb-térben
szórás
szórásamplitúdó (1), (2)
szórási hossz
szórásmátrix
szórásoperátor (1), (2)
szuperpozíció elve (1), (2)

19. t
teljes függvényrendszer
tenzorerő
term multiplicitása
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termek osztályozása
Thomas–Fermi-egyenlet
„tiltott” bomlás
Tisza László
tiszta állapot
többszörös frekvenciák
töltésszimmetria
tömegközépponti koordináta-rendszer
törésmutató
transzformáció mátrix
transzponált operátor
tükörmagok
tükrözés (1), (2)
tükrözéses forgástengely

20. u, ü
unitaritási feltétel
unitér operátor
ütközési paraméter

21. v
valószínűségi áramsűrűség
van der Waals-erők (1), (2)
variációs-elv
véges csoportok
véges eltolás operátora
véges forgatások mátrixa
vegyértékf
vektormodell
véletlen elfajulás (1), (2)
vibrációs kvantumszám
virtuális energiaszintek
visszaverődési együttható
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22. w, y, z
Wigner–Eckart-tétel
Wigner-féle

szimbólumok

Young-ábra
zárt héjak
Zeeman-jelenség (1), (2)

632
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

21. fejezet - Névmutató
1. A, Á
Aharonov, A
Ahijezer, A. I. (1), (2)

2. B
Bacher, R. F.
Baz, A. I. (1), (2)
Bethe, H. A. (1), (2), (3), (4), (5)
Biederharn, L. C.
Bloch, F.
Bohr, A. (1), (2), (3)
Bohr, Niels (1), (2), (3), (4), (5)
Bohrn, D.
Born, Max (1), (2), (3), (4)
Bose, S. N.
Breit, G. (1), (2), (3)
Bücskov, J. A.

3. C
Cassen, B.
Condon, E. U.
Condon, E. K.

4. D
de Broglie, Luis
Demkov, J. N.
Dirac, Paul Adrien Maurice (1), (2), (3), (4), (5)
Drukarjov, G. F.

5. E
Einstein, Albert
Elliot, J. P.
Elliot, R. J.
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Elsasser, W.
Epstein, P. (1), (2)

6. F
Faggyejev, L. D.
Faxen, H.
Feinberg, E. L. (1), (2)
Fermi, Enrico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
Feshbach, H.
Firszov, O. B.
Flicker, M.
Fok, V. A.

7. G
Gamow, G. A.
Gartenhaus, S.
Gelfand, I. M.
Glauber, R. J. (1), (2)
Göppert-Mayer, M. (1), (2), (3)
Gordon, W.
Gorkov, L. P.
Goudsmit, S. A.
Gurney, R. W.

8. H
Halatnyikov, I. M. (1), (2)
Hartree, D. R.
Haxel, O.
Heisenberg, Werner (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
Heitler, W.
Herring, C.
Hill, E.
Holtsmark, J.
Hund, F. (1), (2)
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Hönl, H.

9. J
Jahn, H.
Jensen, J. H.
Jordan, Paul (1), (2), (3), (4)

10. K
Kaplan, I. G.
Keldis, L. V.
Keller, J. B.
Kemble, E. C.
Khuri, N. N.
Kirzsnyic, D. A.
Klein, O.
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