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Palautus pe 2.12. klo 16 mennessä FYS1:n aulan laatikkoon

1. Olkoon häiriötön systeemi äärettömän korkea 1-ulotteinen potentiaalilaatikko välillä 0 ≤
x ≤ a, kuten luentojen s. 264 (ilman mitään porrasta siis). Lisätään tähän pieni delta-
funktiomuotoinen häiriöpotentiaali gV (x) = gαδ(x − a

2
), missä 0 < g � 1 ja |gα| �

|π2h̄2

ma
|.

(a) (1 p) Etsi 1. kertaluvun häiriöteorian korjaukset systeemin ominaisenergioihin E
(0)
n .

Mitä huomaat energiakorjauksista parillisille n?

(b) (1 p) Etsi 1. kertaluvun häiriöteorian korjaukset systeemin perustilaa kuvaavaan aal-

tofunktioon ψ
(0)
1 (x).

(c) (1 p) Etsi 2. kertaluvun häiriöteorian ominaisenergiakorjaukset tälle systeemille. [Grif-
fiths, Problem 6.4.(a)]

Kohdissa (b) ja (c) voit antaa vastauksen sarjamuodossa. Nämä sarjat voi laskea analyyt-
tisesti, mutta se ei ole tässä oleellista.

2. Olkoon 2-tilasysteemin Hamiltonin operaattorin matriisiesitys muotoa

H0 =

(
E0 0
0 E0

)
.

Lisätään systeemiin yleinen häiriöpotentiaali

V =

(
V11 V12

V21 V22

)
(a) (1 p) Näytä, että 1. kertaluvun degeneroituneen häiriöteorian mukaiset energiakor-

jaukset ovat

E± =
1

2
[V11 + V22 ±

√
(V11 − V22)2 + 4|V12|2]

(b) (1 p) Näytä, mahdollisimman lyhyellä tarkastelulla, että 1. kertaluvun korjauksella
korjatut ominaisenergiat E0 + E± ovatkin tässä tapauksessa häirityn systeemin ek-
saktit ratkaisut! [Vihje: Tässä riittää tarkastella determinanttiyhtälöä, josta eksaktit
ratkaisut, H = H0 + V :n ominaisarvot, lasketaan.]

3. (2 p) Etsi variaatioperiaatteella likiarvo vetyatomin perustilan energialle. Käytä gaussista
yriteaaltofunktiota

ϕ(r) = Ae−br
2

,

missä A on normalisaatiovakio ja b variaatioparametri. [Vastaus on −11.5 eV eli melko
lähelle oikeaa tulosta päästään näin yksinkertaisella yritteellä!]

Käännä!



4. Griffiths, Example 6.2, s. 262–264 :

(a) (1 p) Häiriötön systeemi on tässä 3-ulotteinen äärettömän korkea potentiaalilaatikko
välillä 0 < x, y, z < a, (Griffiths [6.30]). Etsi häiriöttömän systeemin ominaisener-
giat Enx,ny,nz ja näitä vastaavat stationääristen tilojen aaltofunktiot ψ0

nxnynz
(x, y, z).

Mikä on 1. viritystilan energia ja sen degeneraatioaste? [Vihje: Kirjoita aluksi aalto-
funktio separoidussa muodossa ψ(x, y, z) = ψ(x)φ(y)γ(z).]

(b) (2 lisäpistettä) Lisätään systeemiin häiriö

V (x, y, z) =

{
V0, kun 0 < x < a

2
ja 0 < y < a

2
;

0, muulloin.

Etsi degeneroituneen 1. kertaluvun häiriöteorian mukaiset korjaukset 1. viritystilan
energiaan.

5. (2 p) Griffiths example 7.2 :

Tarkastellaan sidottuja tiloja 1-ulotteisessa delta-funktiopotentiaalikuopassa

V (x) = −αδ(x)

(vrt. luennot s. 145–6). Käyttämällä gaussista yriteaaltofunktiota perustilan aaltofunk-
tiolle johda variaatioperiaatteella arvio systeemin perustilan energialle. Vertaa tulosta s.
146 eksaktiin ratkaisuun.

6. (0,5 lisäpistettä) Onko jokin asia jäänyt epäselväksi kurssilla tähän mennessä? Kysy jo-
tain kurssin sisältöön tai aiheeseen liittyvää, niin asiaa selvitetään tarkemmin luennoilla,
laskuharjoituksissa tai kurssin kotisivulla.


