Príklady na vi£enie z kvantovej teórie 1
0. (a) Presved£te sa, ºe naozaj platí rovnos´

200 MeV fm= 2000 eV 10−10m.

Pre£o nás tieto kon²tanty zaujímajú?
(b) Presved£te sa, ºe vz´ah Rayleigho a Jeansa pre spektrálnu hustotu energie ºiarenia v dutine naozaj odpovedá Plan kovmu výrazu v limite nízky h
frekven ií. Vzor e sú na kon i tohto dne²ného zadania.

1. (a) Pomo ou absolútnej hodnoty náboja elektrónu

e = |Qe | = Qp

napí²te

dení iu kon²tanty jemnej ²truktúry α. Je treba si ju pamäta´ a pouºíva´
e2
namiesto B¯¯ kon²tanty 4πǫ .
0
(b) Kon²tanta jemnej ²truktúry α je bezrozmerná. (Dokáºete to na domá u

úlohu.) Akej £íselnej hodnote je rovná?

α £asti a? Aký je jej elektri ký náboj?
α £asti a spolo£né s α = 1/137 ?

( ) o je to
(d) o má

2. Relativita.

Tento semester sa budeme spolu u£i´ kvantovú me haniku. Je dleºité ma´
elý £as na pamäti, ºe to je nerelativisti ká teória. Niekedy sa ukáºe potrebné
prida´ aj relativisti ké korek ie. Treba základné porozumenie, kedy je £asti a
relativisti ká a kedy nie. Pomºe k tomu tento príklad.

(a) Na£rtnite si pravouhlý trojuholník s odvesnami v horizontálnom a vertikálnom smere zhruba rovnakej d¨ºky. Uvaºujme vo©nú £asti u s hmotnos´ou

m a hybnos´ou p.

Ne h odteraz jedna odvesna vá²ho trojuholníka, povedzme
2
horizontálna, odpovedá veli£ine mc a druhá odvesna (vertikálna) odpovedá

veli£ine

pc.

Aký je potom z Pytagorovej vety fyzikálny význam prepony

trojuholníka?

(b) Na£rtnite teraz opä´ pravouhlý trojuholník, s pvodnou horizontálnou
odvesnou nezmenenou

mc2

a s vertikálnou odvesnou

pc

s vrknutou skoro aº

na nulu. Akej fyzikálnej situá ii to odpovedá? Je £asti a s takouto hybnos´ou
nerelativisti ká alebo ultrarelativisti ká? o tu moºno z obrázka tvrdi´ pre
2
energiu? Vieme, ako závisí energia od hybnosti pre pc ≪ mc ? Táto závislos´

sa nedá vy£íta´ z obrázka.
( ) Opa£ná limita ako v (b) : v trojuholníku teraz zvä£²ite pvodnú vertikálnu
odvesnu

pc ≫ mc2 ,

pone hajú

horizontálnu odvesnu

mc2

pvodnej d¨ºky.

Akej fyzikálnej situá ii to odpovedá? Je takáto £asti a nerelativisti ká alebo
ultrarelativisti ká?
o tu moºno z obrázka tvrdi´ pre energiu?
Ako je e²te významné, £i je £asti a hmotná alebo nehmotná? Ak má hmotná

£asti a tak ve©kú energiu, ºe jej hmotnos´ sa stala bezvýznamnou a moºno ju
zanedba´, £asti u voláme ultrarelativisti kou.

Jej kinematika (opis pohybu)

sa stáva rovnaká ako kinematika fotónu, £asti e svetla s nulovou hmotnos´ou.
Napríklad rý hlos´ ultrarelativisti kej £asti e je uº prakti ky rovná

c.

3. Relativita - pokra£ovanie

(a) Ko©ko je
Ko©ko je
Ko©ko je

mc2 pre elektrón?
mc2 pre protón?
mc2 pre α £asti u?

Sta£ia tu odpovede s presnos´ou do 10%.
(b) Je alebo nie je relativisti ká

α £asti

a z Rutherfordovho experimentu, pri

ktorom Rutherford objavil/odvodil, ºe v atóme je tvrdé jadro?
Je alebo nie je elektrón viazaný v atóme vodíka relativisti ký?

( ) LHC v tomto roku urý h©uje protóny na energiu
pre tera a znamená tisí

Giga, resp. TeV=

10

12

6.5 TeV.

T je skratka

eV. Sú tieto protóny nere-

lativisti ké, relativisti ké alebo ultrarelativisti ké?

Svoje odpovede zdvodnite.
Dleºitá poznámka:

V minulosti ste sa nau£ili, ºe £i je £asti a relativis-

ti ká, ur£íme porovnaním jej rý hlosti s rý hlos´ou svetla. To je správne, ale
v kvantovom svete máme problém hovori´ o rý hlosti £asti e, ke¤ºe prin íp
neur£itosti nedovolí mera´ presne polohu a hybnos´. V kvantovom svete sa
ve©mi zíde to, £o sme sa práve nau£ili: ur£ova´, £i je £asti a relativisti ká z
jej energie, prípadne z jej hybnosti porovnaním s

mc2 .

4. Relativita - pokra£ovanie

(a) Elektrón urý hlime z pokoja poten iálovým rozdielom

1 V (Volt),
(ii) 1 kV= 1000 V,
(iii) 1 MV= 1000 kV.

(i)

Bez ve©kého po£ítania rozhodnite, £i je elektrón po pre hode

ez zadaný

poten iálový rozdiel relativisti ký, prípadne ultrarelativisti ký.

(b) Aká je v kaºdom z tý hto prípadov jeho kineti ká energia?
( ) Stoja i nehybný protón urý hlime poten iálovým rozdielom

1 V (Volt),
1 kV= 1000 V,
(iii) 1 MV= 1000 kV.
(i)

(ii)

Bez ve©kého po£ítania rozhodnite, £i je protón po pre hode

ez zadaný po-

ten iálový rozdiel relativisti ký, prípadne ultrarelativisti ký.

(d) Od zhruba akého poten iálového rozdielu bude potrebné povaºova´ urý hlený protón za relativisti kú £asti u? Asi aký dlhý tunel na to treba, ak sa
protón pohybuje po priamke a prierazné napätie vzdu hu £i vo vákuu je

a

1MV/m?

Poznamenajme, ºe urý h©ujú e elektri ké pole generované ako maximum pulznej

elmag vlny dosahuje dnes hodnoty 35MV/m. Sostikované lineárne urý h©ova£e teda nie sú limitované vy²²ie uvedenou hodnotou stati kého prierazného
napätia a sú / mohli by by´ krat²ie, ako by sme si mohli naivne myslie´.
(e) o myslíte, pre£o sa plánujú stava´ dlhokánske lineárne urý h©ova£e (zatia© len pre elektróny), ke¤ mºeme nabité £asti e urý h©ova´ postupne po£as
i h periodi kého kruhového pohybu na

yklotróne, resp. syn hrotróne ove©a

men²í h rozmerov?

5. (a) Elektrón urý hlený poten iálovým rozdielom

∆V

h eme napáli´ do

neutrálneho atómu vodíka a dosiahnu´ pritom ionizá iu tohto atómu.
Musí by´ pritom elektrón relativisti ký?
o je vlastne ionizá ia a aké je minimálne

∆V

, ktoré k nej treba?

(b) Podobný príklad, ale elektrónom h eme tentokrát rozbi´ molekulu vodíka
na dva (neutrálne) atómy vodíka. Tipnite si najprv, £i k tomu bude treba
vä£²iu alebo men²iu energiu ako k ionizá ii atómu H, otázka (a). Zíde sa k
tomu vypo£íta´ príklad B2 zo Zbierky na str.30. Tipli ste si správne? Ako
sa odborne nazýva takéto rozbitie molekuly?

( ) Navrhnite, ktorý atóm je ©ahké, resp. ´aºké ionizova´. Navrhnite, ktorú
molekulu je ©ahké, resp. ´aºké rozbi´.

(d) Ke¤ uº vieme, akú energiu treba v £astia h (a) a (b), ur£te, akú maximálnu vlnovú d¨ºku by malo ma´ svetlo, ktoré dokáºe toto isté rozbíjanie.
(Pokúste sa o £o najpresnej²iu odpove¤ bez kalkula£ky.)
Bude na to sta£i´ vidite©né svetlo? Rozbije slne£né svetlo vodíkové atómy £i
molekuly?

6.

(a) Vy hádzajú

zo zákonov za hovania energie a hybnosti ukáºte, ºe

vo©ný elektrón nemºe vyºiari´ fotón.

(b) Podobne ukáºte, ºe vo©ný fotón sa nemºe rozpadnú´ na elektrón-pozitrónový pár. Inak by sme nevideli vzdialené hviezdy a galaxie.

7. (a) Uvaºujme namiesto atómu vodíka elektrón viazaný k jadru s vä£²ím

Z , napr. jadru neónu (Z = 10), vápnika (Z = 20) alebo
(Z = 92). Je na¤alej korektné pouºíva´ na rádové odvodenie

atómovým £íslom
ho i uránu

ve©kosti oblasti s elektrónom nerelativisti kú fyziku? Odpove¤ vysvetlite.

(b) Ak pouºijeme relativisti kú fyziku, bude odhad ve©kosti oblasti s elektrónom men²í alebo vä£²í vo£i výsledku pod©a nerelativisti kej fyziky?

K príkladu 0. (b) :

ρT (ν) = kB T
ρT (ν) =

8πν 2
dν
c3
hν

ehν/kB T

Rayleigh − Jeans, z klasickej fyziky

8πν 2
dν
− 1 c3

P lanck, z kvantovej fyziky

