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Johdanto
Kvanttimekaniikassa potentiaalikuopalla tarkoitetaan järjestelmää, jossa hiuk-
kasen liike on rajoitettu äärelliseen alueeseen. Tästä seuraa ominaisenergian
kvantittuminen; sidotun hiukkasen kokonaisenergialla on vain tietyt (diskree-
tit) mahdolliset arvot, joita se voi saada. Erona klassiseen mekaniikkaan on,
että klassisesti sidotulla hiukkasella voi olla mikä tahansa kokonaisenergia.

Klassisen fysiikan ja kvanttifysiikan eroa voidaan hahmottaa esimerkiksi ver-
taamalla elektronin liikettä protonin sähkökentässä (vetyatomi) ja asteroidin
liikettä auringon gravitaatiokentässä. Sekä elektroniin että asteroidiin vaikut-
taa matemaattisesti samankaltainen voima, sillä gravitaatio ja sähkömagneet-
tinen voima ovat kääntäen verrannollisia etäisyyden neliöön. Kuitenkin elekt-
roni voi olla vain tietyillä energiatiloilla, mistä johtuen havaitaan esim. Lyman-
ja Balmer-sarjat vetyatomin spektrissä elektronin siirtyessä tilalta toiselle. As-
teroidin liikettä ei sen sijaan ole rajoitettu tietyille ominaistiloille auringon ym-
pärillä, vaan sillä voi olla mikä tahansa kokonaisenergia ja mikä tahansa rata.

Klassista ja kvanttimekaanista systeemiä kuvataan erilaisella matematiikal-
la. Kun klassisessa mekaniikassa kappaleen liikettä voidaan kuvata Newto-
nin laeilla tai Hamiltonin mekaniikalla, kuvataan kvanttimekaanista systeemiä
Schrödingerin yhtälöllä. Tässä työssä käsitellään ajasta riippumatonta Schrö-
dingerin yhtälöä

Eψ(x) = Ĥψ(x), (1)

missä ψ(x) on paikasta riippuva aaltofunktio,E on systeemin kokonaisenergia
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ja

Ĥ = T̂ + V̂

=
p̂2

2m
+ V (x)

=
~2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

(2)

on Hamiltonin operaattori eli kokonaisenergiaoperaattori, jossa V (x) paikas-
ta riippuva potentaali. Klassisessa mekaniikassa kokonaisenergiaoperaattorin
Ĥ vastine on liike- ja potentiaalienergia. Operaattori Ĥ on ominainen kvantti-
systeemille, mutta Schrödingerin yhtälön ratkaisuna saadaan yleensä useampi
aaltofunktio ψ(x) ja kokonaisenergia E, joita kutsutaan systeemin ominaisti-
loksi (tai ominaisvektoreiksi, ominaisaaltofunktioiksi, orbitaaleiksi, jne) ψn(x)
ja ominaisenergioiksi (tai ominaisarvoiksi, jne) En.

Potentiaalikuopat fysiikassa
Melko monimutkaisetkin atomifysiikan ja materiaalifysiikan monen kappa-
leen kvanttisysteemit voidaan yleensä kuvata melko yksinkertaiselta näyttä-
vän Hamiltonin operaattorin avulla. Kuitenkin, jotta ominaistilat voitaisiin rat-
kaista Schrödingerin yhtälöstä, täytyy potentiaalikuopan muoto tuntea tai sil-
le pystyä esittämään jokin mahdollisimman hyvä arvio. Yleensä Schrödinge-
rin yhtälö pystytään ratkaisemaan analyyttisesti vain hyvin yksinkertaisissa
tilanteissa [7], kuten vetyatomille. Monimutkaisemmissa tapauksissa yhtälö
joudutaan ratkeisemaan numeerisesti, ja useamman hiukkasen järjestelmissä
käyttämään erilaisia approksimaatiota, jotta edes yhtälön numeerinen ratkai-
su olisi mahdollista. Erilaisia approksimaatiomenetelmiä on kehitetty lukuisia,
ja monen kappaleen kvanttimekaniikasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta
on jaettu useita Nobelin palkintoja fysiikassa ja kemiassa [1, 4, 6].

Erilaisia kvanttisysteemejä voidaan kuvata käyttäen erilaisia potentiaalikuop-
pia ja hiukkasia. Esimerkiksi ydinfysiikassa käytetään Woods–Saxon-potenti-
aalia [5], joka on kulmistaan pyöristetyn laatikkopotentiaalin kaltainen, kuvaa-
maan vahvan vuorovaikuksen aiheuttamaa sidosvoimaa protoneihin ja neut-
roineihin. Atomin elektroneiden kokema potentiaali on positiivisesti varatun
ytimen aiheuttama Coulombin potentiaali [3], jota voidaan approksimoida mel-
ko tarkasti harmonisella potentiaalilla. Kaksiatomisten molekyylien värähte-
lyille käytetään yleisesti Morse- tai Lennard–Jones-potentiaalia[3], joka muis-
tuttaa vinopohjaista laatikkopotentiaalia. Materiaalifysiikassa käytetään eri-
mallisia jaksollisia potentiaalikuoppia kuvaamaan atomeita hilassa, ja äärel-
lisiä esteitä tai askelmia kuvaamaan puolijohteiden rajapintoja.
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Tilojen ominaisenergiat eivät ole ainoa tieto, joka saadaan ratkaisemalla sys-
teemiä kuvaava Schrödingerin yhtälö. Ominaisenergioiden lisäksi systeemin
ominaistilojen symmetrialla (pariteetilla) on tärkeä rooli fysiikassa. Esimerkik-
si atomifysiikassa ominaistilojen symmetria määrää, mille tiloille elektroni voi
itsestään siirtyä tai minne se voidaan valon, esimerkiksi laserin, avulla virit-
tää. Kemiassa kovalenttiset sidokset ovat kahden atomin ominaistilojen yh-
distymistä, johon vaikuttavat voimakkaasti sekä atomien ominaisenergiat että
ominaistilojen eli orbitaalien muoto.

Esimerkki ominaistilojen symmetrian merkityksestä atomin käytökseen löy-
detään kurssillakin ratkaistusta vetyatomista. Vetyatomin ensimmäiselle viri-
tystilalle saadaan kaksi energialtaaan täsmälleen saman suuruista ratkaisua
(kurssikirjassa merkinnöillä ψ200 ja ψ210 [2]), joita merkitään yleisesti 2S ja 2P ti-
loilla. Kun elektroni siirtyy ylemältä tilalta 2P perustilalle 1S, emittoituu fotoni,
jota kutsutaan Lyman-alfaksi. Vastaavasti elektroni voidaan virittää Lyman-
alfa-fotonin avulla perustilalta viritystilalle 2P. Sen sijaan siirtymät tilojen 2S
ja 1S välillä ovat kiellettyjä tilojen saman symmetrian takia, minkä takia tilalta
toiselle ei voida siirtyä emittoimalla tai absorboimalla fotoni. Atomi voidaan
kuitenkin virittää 2S tilalle esimerkiksi pommittamalla atomia elektroneilla,
kuten plasmassa tapahtuu. Koska 2S tila ei voi itsestään purkautua Lyman-
alfa-fotonia emittoiden, on 2S tila erittäin pitkäikäinen. Tällä voi olla merkit-
täviä seurauksia vetyplasman dynamiikkaan, sillä 2S tiloille viritetyt atomit
ovat kuin toinen atomilaji, jonka ionisaatiopotentiaali on vain kolmasosa alku-
peräisestä.

Teoria, ratkaisu ja virhe
Työssä puhutaan monista eri käsitteistä, kuten teoriasta, analyyttisestä lausek-
keesta, analyyttisestä ratkaisusta ja numeerisesta ratkaisusta, joita on syytä sel-
ventää. Erään määritelmän mukaan teoria on maailmaa kuvaava malli. Fysii-
kassa mallilla voidaan tarkoittaa matemaattista lauseketta, joka pystyy kuvaa-
maan havaittavaa ilmiötä. Kaikki käsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti
määriteltyjä; esimerkiksi teorian tuomiin vaikeisiin matemaattisiin ongelmiin
käytettyjä approksimaatioita voidaan toisinaan kutsua myös teorioiksi.

Teorian paikkansapitävyys varmistetaan kokeellisilla mittauksilla, joiden tulee
vastata teorian antamia ennustuksia. Teoria voi koostua analyyttisistä lausek-
keista (kuten tässä tapauksessa Schrödingerin yhtälöstä, joka sisältää tiedon
tutkittavan potentiaalikuopan muodosta), joiden ratkaisuna saadaan mitatta-
vissa olevia suureita (kuten tässä työssä kvanttisysteemin ominaisenergiat).
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Mitattavat suureet voidaan saada joko ratkaisemalla lauseke analyyttisesti ky-
nällä ja paperilla tai, mikäli analyyttinen ratkaiseminen ei onnistu, numee-
risesti. Lausekkeen ratkaisua voidaan helpottaa tekemällä erilaisia approksi-
maatioita, jotka kuitenkin lisäävät ratkaisun virhettä.

Ratkaistun suureen virhe koostuu sekä teorian virheestä että rakaisun virhees-
tä. Virheiden yhteisvaikutusta voidaan verrata kokeelliseen tulokseen teorian
paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Näiden kahden eri virhelähteen suu-
ruusluokat on hyvä pitää aina mielessä. Ei ole mielekästä yrittää ratkaista
lauseketta kymmenen desimaalin tarkkuudella, jos teoria antaa korkeintaan
oikean kertaluokan. Toisaalta, jos teoria toimii hyvin, ratkaisun ja approksi-
maatioiden virhe voi olla merkitsevin, kuten useissa ongelmissa monen kap-
paleen kvanttimekaniikassa.

Tässä työssä ratkaistuja suureita ei voida verrata mitattuhin suureisiin, joten
teorian virhettä ei pystytä arvioimaan. Kuitenkin se, että työssä osa tilanteista
voidaan ratkaista sekä tarkasti analyyttisesti että numeerisesti, mahdollistaa
numeerisen ratkaisun virheen arvioimisen. Numeerista virhettä on sekä syste-
maattista, että satunnaista aivan kuten kokeellisissa mittauksissakin.

Työn suoritus
Työn tavoitteena on verrata erimuotoisten potentiaalikuoppien analyyttisiä ja
numeerisia ratkaisuja sekä pohtia, mihin tilanteisiin kukin ratkaisumenetelmä
soveltuu parhaiten. Lisäksi työssä on tarkoitus tutustua differentiaaliyhtälöi-
den numeeriseen ratkaisemiseen.

Työn ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan tasapohjaisen äärettömän syvän po-
tentiaalikuopan ominaisenergiat analyyttisesti kynällä ja paperilla kuopille,
joiden leveydet ovat L = 10 ja L = 20. Tämän jälkeen lasketaan häiriöteorian
ensimmäisen kertaluokan approksimaation avulla ominaisenergiat uudelleen,
kun potentiaalikuoppaan on lisätty porras.

Työn toisessa vaiheessa L = 10-kuopalle lasketaan ominaisenergiat numeeri-
sesti tietokoneohjelman avulla sekä tutkitaan, miten ominaisenergiat muuttu-
vat, kun kuoppaan lisätään häiriöpotentiaali. Tarkempi kuvaus ohjelmasta ja
sen toimintaperiaatteesta on esitetty kappaleessa Ohjelma ja sen käyttö.

Numeeristen ratkaisujen tarkkuutta voidaan arvioida vertaamalla ohjelman
tuloksia tarkkoihin analyyttisiin ratkaisuihin tasapojaisesta potentiaalikuopas-
ta. Tämän jälkeen häiriöteorian, joka tässä tilanteessa sisältää vain ensimmäi-
sen kertaluvun approksimaation, avulla ratkaistuja arvoja porraspotentiaalis-
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ta voidaan verrata numeerisesti laskettuihin arvoihin ja arvioida häiriöteorian
toimivuutta.

Tasapohjainen äärettömän syvä potentiaalikuoppa

Jokainen käy työssä ensin läpi tasapohjaisen äärettömän syvän potentiaalikuo-
pan

V (x) =

{
∞, |x| ≥ L

2

0, |x| < L
2
,

(3)

jossa L > 0, ominaisenergiat ja aaltofunktiot. Laskut välivaiheineen kirjataan
työselostuksen teoriaosaan. Tämän kuopan tunnettuja energioita ja aaltofunk-
tioita verrataan käytettävän ohjelman laskemiin tuloksiin varmistaaksemme,
että ohjelma toimii oikein, ja arvioidaksemme ohjelman laskentamenetelmän
virhettä. Muistin virkistykseksi mainittakoon, että tällaisen kuopan ominaise-
nergiat ovat

En =
~2π2

2mL2
(n+ 1)2, n ∈ N, (4)

jossa L on kuopan leveys. Vastaavat aaltofunktiot ovat normitusta vaille

ψn(x) =

cos
(

(n+1)π
L

x
)
, n parillinen

sin
(

(n+1)π
L

x
)
, n pariton.

(5)

Edellisissä (n + 1):n voisi tietenkin korvata n:llä, mutta nyt käytetyssä nume-
roinnissa on se etu, että aaltofunktiolla on sama pariteetti kuin vastaavan tilan
järjestysnumerolla.

Porraspohjainen potentiaalikuoppa

Toinen työssä tutkittava potentiaalikuoppa on porraspohjainen.

V (x) =


∞, |x| ≥ L

2

0, −L
2
< x < 0

δ, 0 ≤ x < L
2
.

(6)

Kuopan voidaan ajatella olevan tasapohjainen potentiaalikuoppa, johon on li-
sätty δ suuruinen häirö puoleen kuoppaan. Tätä tietoa hyödyntäen lasketaan
ensimmäisen kertaluvun korjaus tasapohjaisen potentiaalikuopan ominaise-
nergioihin häiriöteorian avulla.
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Ohjelman avulla pystytään laskemaan oikeat ominaisenergiat porraspohjaisel-
le kuopalle. Tutki ohjelman avulla vähintään kahdeksaa alinta ominaistilaa
porraspohjaisille kuopille, joille L = 10 ja L = 20. Mitä huomaat aaltofunk-
tioista, kun vertaat niitä tasapohjaisten potentiaalikuoppien ratkaisuihin?

Työselostus

Työstä kirjoitetaan normaali työselostus, joka arvostellaan normaalisti sovel-
tuvilta osin. Työselostus voi aivan hyvin noudattaa normaalia työselostuksen
rakennetta, mutta luku ’Mittauslaitteisto ja kokeelliset menetelmät’ korvataan
luvulla ’Numeeriset menetelmät’. Tässä luvussa kuvataan, miten Schrödinge-
rin yhtälö voidaan ratkaista numeerisesti kahden ensimäisen kertaluvun diffe-
rentiaaliyhtälön avulla. Lisäksi kappaleessa tulee esittää, kuinka ensimmäisen
kertaluvun differentiaaliyhtälön ratkaiseminen onnistuu Eulerin menetelmän
avulla. Eulerin menetelmä on yksinkertaisempi mutta epätarkempi menene-
telmä, kuin ohjelmassa käytetty Runge–Kutta-algoritmi. Toki Runge–Kutta-
algoritmin kuvausta ei katsota pahalla. Normaalista työselostuksesta poiketen
esimerkkisijoituksia ei tarvitse esittää.

Työselostuksesta tulee löytyä seuraavat kohdat:
1. Schrödingerin yhtälön ratkaisu äärettömän syvän tasapohjaisen potenti-

aalikuopan tapauksessa välivaiheineen.
2. Vähintään häiriöteorian antamat ensimmäisen kertaluvun korjaukset por-

raspotentiaalille δ välivaiheineen.
3. Kuvaus siitä, miten Schrödingerin yhtälö voidaan ratkaista numeerises-

ti kahden ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälön avulla, sekä ku-
vaus Eulerin menetelmästä.
• Hyvältä selostukselta vaaditaan myös kuvaus siitä, miten ohjelma

käytännössä iteroi ominaisenergian, sekä mitä ovat ohjelman tär-
keimmät parametrit (asetukset) ja mihin ne vaikuttavat.

4. Ohjelman antamien numeeristen ratkaisujen vertailu tarkkoihin analyyt-
tisiin ratkaisuihin tasapohjaisesta potentiaalikuopasta ja arvio tämän avul-
la ohjelman antamien tuloksien tarkkuudesta. Käytä järkevää tapaa vir-
heen esittämiseen.

5. Ohjelman antamien ratkaisujen vertailu häiriöteorian antamiin arvoihin
porraspotentiaalin tapauksessa. Pohdi:
• Milloin ensimmäisen kertaluvun approksimaatio toimii?
• Mitä tapahtuu, jos ominaisenergia on paljon pienempi tai paljon

suurempi kuin portaan suuruus?
• Voidaanko porraspohjaisen potentiaalikuopan ominaistiloja kuvata
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häiriöteorian avulla? Entäpä pelkän äärettömän syvän tasapohjai-
sen potentiaalikuopan avulla? Miksi ja milloin?

Tämän työn kohdalla selostuksen palauttaminen työosastolle merkittävästi hi-
dastaa sen päätymistä tarkastajalle, ja siksi työ kannattaa pyrkiä lähettämään
sähköpostilla suoraan assarille.

1 Ohjelman käyttö
Ohjelman saa käyntiin ajamalla Matlabissa M-tiedosto gui.m, jolloin käynnis-
tyy kuvan 1 mukainen käyttöliittymä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on rat-
kaistava potentiaalikuoppa. Arvatut ala- ja yläraja ominaisenergialle on mer-
kitty vihreillä katkoviivoilla sekä löytynyt ominaisenergia punaisella katkovii-
valla. Oikeanpuoleisessa kuvassa on löydettyä ominaisenergiaa vastaava aal-
tofunktio.

Kuva 1: Ohjelman graafinen käyttöliittymä

Työssä ratkaistaan potentiaalikuoppien ominaisenergioita ja -tiloja numeeri-
sesti. Kuten luennoilla on osoitettu, aaltofunktio saa nollasta eroavia arvoja
klassisesti kielletyllä alueella, jos potentiaalin korkeus on äärellinen. Tällaista
potentiaalia käytettäessä aaltofunktiolle pitäisi laskea arvoja äärettömän kau-
kana kuopan keskipisteestä, eikä se siten sovellu numeeriseen laskentaan. Tä-
män takia ohjelma upottaa kaikki kuopat äärettömän syvään laatikkopotenti-
aaliin, jolloin laatikon reunoilla aaltofunktio voidaan asettaa nollaksi. Mikäli
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laatikosta tehdään riittävän suuri, ei sen käyttäminen muuta juurikaan omi-
naistiloja kuopan pohjalla. Tällainen laatikkoapproksimaatio toimii hyvin sil-
loin, kun laatikon sisällä on tarpeeksi klassisesti kiellettyä aluetta.

Ohjelma ei käytä SI-yksiköitä, vaan ohjelmassa ~ = 1 ja hiukkasen massa
m = 1. Ohjelma käsittelee siis ajasta riippumatonta Schrödingerin yhtälöä
muodossa

−1

2
ψ′′ + V ψ = Eψ. (7)

Matlab-koodilla toteutettu ohjelma etsii annetulle kuopalle jonkin ominaisti-
lan ja -energian siten, että ominaisenergia on käyttäjän antamien rajojen välis-
sä. Ohjelma ratkaisee ajasta riippumatonta Schrödingerin yhtälöä numeerises-
ti käyttäen Runge-Kutta-4 -menetelmää tasapituisilla askelilla. Askelien mää-
rä määritetään käyttöliittymän ”Options”-kohdan arvolla ”Intervals”. Koska
Runge–Kutta on menetelmä ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden
ratkaisemiseen, palautetaan Schrödingerin yhtälö ensimmäisen kertaluvun dif-
ferentiaaliyhtälöpariksi

v′(x) = 2(V (x)− E)u(x)
u′(x) = v(x),

(8)

jossa siis u(x) on haluttu aaltofunktio ja v(x) on sen derivaatta. Ohjelma rat-
kaisee näitä yhtälöitä yhtä aikaa aloittaen laatikon vasemmasta reunasta. Laa-
tikon vasemmassa reunassa (x = L

2
) asetetaan alkuehdot

ψ(
L

2
) = 0 ja

ψ′(
L

2
) = 1.

(9)

Ohjelma ratkaisee aaltofunktion olettaen ensin ”Energy”-kohdassa annetun
energian alarajan Elower ominaisenergiaksi ja sitten olettaen annetun ylärajan
Eupper ominaisenergiaksi. Jos käytetty energia ei ole systeemin ominaisenergia,
aaltofunktio ei osu nollaan laatikon oikeassa reunassa. Jos toinen energiaraja
vie aaltofunktion positiiviselle ja toinen negatiiviselle puolelle, ohjelma pystyy
aloittamaan ominaisenergian etsimisen. Mikäli näin ei käy, ohjelma ilmoittaa
”There is no convergence with the specified conditions”. Tällöin energiarajoja
täytyy muuttaa. Ohjelma ratkaisee aaltofunktion energioiden keskiarvolla ja
katsoo, kummalle puolelle aaltofunktio päätyy oikeassa reunassa. Tätä käyte-
tään sitten tuloksesta riippuen uutena energian ala- tai ylärajana. Näin jatke-
taan, kunnes energiarajojen ero on alle käyttäjän määrittelemän tarkkuuden,
joka on määritelty käyttöliittymän ”Options”-kohdan arvolla ”Accuracy”, tai
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kunnes ohjelma ei pysty tarkentamaan arviotaan. Toisin sanoen ohjelma etsii
jonkin ominaisenergian annetulta energiaväliltä. Jos energiatiloja halutaan tut-
kia suuruusjärjestyksessä, rajat täytyy asettaa sopivasti. Lopuksi ohjelma rat-
kaisee aaltofunktion lopullisella ominaisenergian arvolla kuvaajan piirtämistä
varten. Ohjelman työtä helpottaa (miksi?), mikäli käyttäjä kertoo sille etukä-
teen, onko haluttu ratkaisu parillinen vai pariton. Tällöin käytettävän kuopan
on syytä olla symmetrinen.

Saatesanat
Työtä tehdessä kannattaa kysyä neuvoa viisaammilta ja joissain tapauksissa
myös työn ohjaajalta. Jos vaikuttaa siltä, että ohjaajan antama teoreettinen teh-
tävä on ylitsepääsemättömän vaikea, käykää kertomassa ohjaajalle mitä olet-
te jo tehneet ja keskustelemassa siitä, voidaanko tehtävää helpottaa tai onko
tehtävanannossa virhe. Kaikki työhön kohdistuva rakentava kritiikki on hyö-
dyllistä. Merkittävät parannusehdotukset työhön tai käytettyihin menetelmiin
tullaan huomioimaan arvostelussa.

Työohjetta muokannut: L. Laulumaa, 2016
Työohjeen uudelleenkirjoittanut: J. Komppula & J. Partanen, 2013.
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