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1 Podstawowe poj¦cia mechaniki kwantowej � 1

1. Znale¹¢ dozwolone warto±ci energii i p¦du cz¡stki w studni potencjaªu
a) jednowymiarowej, b) trójwymiarowej.

2. �Zaproponowa¢� równanie Schrödingera wykorzystuj¡c wnioski z postulatu de
Broglie'a.

3. Zde�niowa¢ funkcj¦ delta Diraca i omówi¢ jej zwi¡zek z normowaniem funkcji
falowej cz¡stki swobodnej.

4. Warto±¢ ±rednia p¦du wyra»a si¦ wzorem p̄ =
∞∫
−∞

Ψ(x)∗
(
h̄
i
d
dx

)
Ψ(x)dx

Korzystaj¡c z warto±ci ±redniej p¦du wykaza¢, »e warto±¢ ±rednia energii:

Ē =

∞∫
−∞

Ψ|∗
[
− h̄2

2m0

∇2 + V (~r)

]
Ψ dz dy dz

5. Wykaza¢, »e operatory wielko±ci jednocze±nie mierzalnych komutuj¡. Przypom-
nie¢ wa»niejsze zwi¡zki komutacyjne operatorów.

2 Podstawowe poj¦cia mechaniki kwantowej � 2

1. Zde�niowa¢ operatory kreacji i anihilacji na przykªadzie rozwi¡zania kwantowo-
mechanicznego oscylatora harmonicznego. Dowie±¢ zwi¡zku komutacyjnego

bb+ − b+b = 1

Wsk.:Skorzysta¢ ze zwi¡zku komutacyjnego mi¦dzy x i h̄
i
d
dx
.

2. Notacja bra i ket. Zamiast φn piszemy |n〉. Caªka
∫
φ∗nφndx = 〈n|n〉 a warto±¢

oczekiwana
∫
φ∗nbφndx = 〈n|b|n〉. Pokaza¢ »e:

a)b+|n〉 =
√
n+ 1 |n+ 1〉, b|n〉 =

√
n |n− 1〉

b)〈n|m〉 = δn,m
c)〈n|b|n〉 = 0, 〈n|b+|n〉 = 0

3. Elementy macierzy dipolowej dla stanów o funkcjach ψ1 i ψ2 de�niujemy jako

~D =
∫
ψ∗1e~rψ2 dx dy dz.

Obliczy¢ skªadowe ~D w nast¦puj¡cych przypadkach:
a)ψ1 = ψ2 = ψ2,0,0

b)ψ1 = ψ1,0,0, ψ2 = ψ2,1,0

4. Rozwi¡za¢ równanie Ĥψ = Eψ stosuj¡c zasad¦ wariacyjn¡. Przyj¡¢ próbne
rozwi¡zanie postaci ψ = Nexp(−r2/r2

0). Obliczy¢ czynnik normuj¡cy, a nast¦pnie
Ē jako funkcj¦ r0 i zminimalizowa¢ Ē jako funkcj¦ r0. Porówna¢ wynik z dokªadn¡
warto±ci¡ energii. Powtórzy¢ procedur¦ dla funkcji próbnej ψ = Nexp(−r/r0).
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3 Atom wodoru

1. Poda¢ orbitalne funkcje falowe elektronu w atomie wodoru dla pierwszych trzech
powªok (zespolone). Wyprowadzi¢ ich powszechnie stosowane kombinacje rzeczy-
wiste.
(Wskazówka: Np. Gumi«ski, Petelenz, �Elementy chemii teoretycznej�)

2. Narysowa¢ schematycznie radialne funkcje falowe i ich kwadraty dla stanów s
pierwszych trzech powªok elektronowych.

3. Obliczy¢ warto±ci oczekiwane energii kinetycznej dla:
a) stanu podstawowego atomu wodoru, n = 1, l = m = 0,
b) funkcji falowych, gdy n = 2, l = 0, m = 0 oraz n = 2, l = 1, m = ±, 0
Wskazówka: dV = r2sinθ dθ dφ dr.

4 Atom wodoropodobny

Wykorzysta¢ zaª¡czony program. Zmody�kowa¢ i dostosowa¢ do rozwi¡zania
poni»szych problemów. Osoby, które bardzo nie lubi¡ fortranu, mog¡ wykona¢ te
obliczenia w dowolnym innym j¦zyku programowania.

1. Dla atomu potasopodobnego wykre±li¢ funkcje radialne orbitali trzeciej powªoki.
2. Dla atomu potasopodobnego wykre±li¢ g¦sto±¢ ªadunku orbitali trzeciej powªoki.
3. Dla atomu potasopodobnego wykre±li¢ radialn¡ g¦sto±¢ ªadunku orbitali trzeciej

powªoki.
4. Wykre±li¢ funkcje radialne orbitali trzeciej powªoki dla atomu potasu korzystaj¡c

z przybli»onych reguª Slatera.
5. Porówna¢ wyniki zada« pierwszego i czwartego. Wykona¢ wspólne wykresy funkcji

radialnych stanów s, p i d z obu zada«. (Tzn. dla s z zadania pierwszego
i czwartego, p z zadania pierwszego i czwartego, oraz d zadania pierwszego i
czwartego,

Program Fun_atom.f90

Program Fun_atom

! Oblicza funkcje atomowe i wielkosci pochodne dla

! atomu wodoru i wodoropodobnych.

! Oznaczenia wg. W. Demtroder, Atoms, Molecules and Photons

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Y)

IMPLICIT INTEGER*4(I-M)

Integer, Parameter:: Z=1, ir= 1200 , zer=0, iprint=1200

REAL,Parameter:: pi=3.14159265

CHARACTER*64 NZB

CHARACTER*3 CH3

CHARACTER*2 CH2

CHARACTER*1 CH1
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Real, dimension(1:4) :: dN

real,dimension (0:ir):: r

real,dimension (0:ir):: p

real,dimension (1:4,0:ir):: x,ex

real,dimension (1:4,0:ir):Rs,Rp,Rd,Rf,Rskw,Rpkw,Rdkw,Rfkw

real,dimension (1:4,0:ir):: Rslad,Rplad,Rdlad,Rflad

! CH3=CHAR(jp/100+48)//

! CHAR(((jp-100*(jp/100))/10)+48)//

! CHAR(jp-100*(jp/100)-10*((jp-100*(jp/100))/10)+48)

! CH2=CHAR(nw/10+48)// CHAR(nw-10*(nw/10)+48)

! CH1= CHAR(jp+48)

! a0=hbar**2/(m* eel**2)= 5.2918 *10**(-11) m

a0=0.52918 !nm 5.2918*10**(-10) m

Do i=0,ir

r(i)= i * 0.01 ! w nanometrach

end do

Do n=1,4

dN(n)= (1.*Z/(n*a0))* sqrt(1.*Z/(n*a0))

write(1111,*)'n=',n, 'dN=', dN(n)

Do i=0,ir

x(n,i)=Z*r(i)/(n* a0)

! bezwymiarowy promien zredukowany w jednostkach atomowych

ex(n,i)=exp(-x(n,i))

end do

end do

Do i=0,ir

p(i)= 4 *pi *r(i) * r(i)

Rs(1,i)= 2.0 * dN(1) *ex(1,i)

write(11,*) dN(1), Rs(1,i)

Rskw(1,i)=Rs(1,i)*Rs(1,i)

Rslad(1,i)= p(i)* Rskw(1,i)

Rs(2,i)= 2.0 * dN(2)* (1. -x(2,i)) * ex(2,i)

write(12,*)dN(2), x(2,i), Rs(2,i)

Rskw(2,i)=Rs(2,i)*Rs(2,i)

Rslad(2,i)=p(i)*Rskw(2,i)

Rp(2,i)= 2.0/sqrt(3.) * dN(2) * x(2,i)* ex(2,i)

Rpkw(2,i)=Rp(2,i)*Rp(2,i)

Rplad(2,i)=p(i)*Rpkw(2,i)
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Rs(3,i)= 2.0 *dN(3) * (1. - 2.*x(3,i) + 2*x(3,i)**2/3) *ex(3,i)

Rskw(3,i)=Rs(3,i)*Rs(3,i)

Rslad(3,i)=p(i)*Rskw(3,i)

Rp(3,i)= 2.0*sqrt(2.)/3.0 * dN(3) * x(3,i) *(2.-x(3,i))* ex(3,i)

Rpkw(3,i)=Rp(3,i)*Rp(3,i)

Rplad(3,i)=p(i)*Rpkw(3,i)

Rd(3,i)= 4./(3.*sqrt(10.))* dN(3) *x(3,i)*x(3,i) *ex(3,i)

Rdkw(3,i)=Rd(3,i)*Rd(3,i)

Rdlad(3,i)=p(i)*Rdkw(3,i)

Rs(4,i)= 2.0 *dN(4) * (1.-3.*x(4,i)+2.*x(4,i)**2-x(4,i)**3/3.0)*ex(4,i)

Rskw(4,i)=Rs(4,i)*Rs(4,i)

Rslad(4,i)=p(i)*Rskw(4,i)

! write(22,*) r(i), Rs(4,i),Rskw(4,i),Rslad(4,i)

Rp(4,i)= 2.*sqrt(5./3.)*dN(4)* x(4,i)*(1.-x(4,i)+ x(4,i)*x(4,i)/5.)*ex(4,i)

Rpkw(4,i)=Rp(4,i)*Rp(4,i)

Rplad(4,i)=p(i)*Rpkw(4,i)

Rd(4,i)= 1./(8.*sqrt(5.)) *dN(4)* x(4,i)**2 *( 1.0-3.0 * x(4,i)) *

ex(4,i)

Rdkw(4,i)=Rd(4,i)*Rd(4,i)

Rdlad(4,i)=p(i)*Rdkw(4,i)

Rf(4,i)= 2./(3.*sqrt(35.)) *dN(4)* x(4,i)**3 * ex(4,i)

Rfkw(4,i)=Rf(4,i)*Rf(4,i)

Rflad(4,i)=p(i)*Rfkw(4,i)

end do

DO n=1,4

CH1= CHAR(n+48)

OPEN(22,FILE='Rs'//CH1//'_H.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rs(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='Rs'//CH1//'Hkw.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,*) r(i), Rskw(n,i)

enddo
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close(22)

OPEN(22,FILE='Rs'//CH1//'Hlad.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,*) r(i), Rslad(n,i)

enddo

close(22)

END DO

DO n=2,4

CH1= CHAR(n+48)

OPEN(22,FILE='Rp'//CH1//'H.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rp(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='Rp'//CH1//'Hkw.dat',STATUS='unknown')

do i=0, iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rpkw(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='Rp'//CH1//'Hlad.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rplad(n,i)

enddo

close(22)

END DO

DO n=3,4

CH1= CHAR(n+48)

OPEN(22,FILE='RdH'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rd(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='RdHkw'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rdkw(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='RdHlad'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rdlad(n,i)

enddo

close(22) END DO
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DO n=4,4

CH1= CHAR(n+48)

OPEN(22,FILE='RfH'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rf(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='RfHkw'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rfkw(n,i)

enddo

close(22)

OPEN(22,FILE='Rflad'//CH1//'.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), Rflad(n,i)

enddo

close(22)

END DO

OPEN(22,FILE='os.dat',STATUS='unknown')

do i=0,iprint

write(22,'(2f10.6)') r(i), zer

enddo

close(22)

END Program Fun_atom
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5 Typy wi¡za« chemicznych, kohezja

1. Wiedz¡c,»e:

• Energia kohezji mola krysztaªu jonowego to (w jakim ukªadzie jednostek?):

U = NA

[
αMe

2

r
+
B

rn

]
;

• moduª ±ci±liwo±ci de�niujemy jako:

ψ = − 1

V

dV

dP
;

• z termodnamiki dU = −PdV , dP
dV

= − d2U
dV 2 ;

• obj¦to±¢ mola substancji V = NACr
3, gdzie r to odlegªo±¢ mi¦dzy na-

jbli»szymi jonami, a C dla struktury NaCl wynosi 2;

wyprowadzi¢ wyra»enie na indeks ±ci±liwo±ci Borna n dla struktury NaCl, wyra»a-
j¡c n przez odlegªo±¢ równowagow¡ mi¦dzy jonami r0, moduª ±ci±liwo±ci, staª¡
Madelunga oraz ªadunek elektronu.

2. Oce« indeks odpychania Borna dla LiF, dla którego r0 = 2.014Å i ±ci±liwo±¢
ψ = 1.53× 10−12 cm2/dyna.

3. Oce« energi¦ kohezji NaBr dla którego r0 = 2.989Å i indeks odpychania Borna
n = 8.

4. Wyznaczy¢ staª¡ Madelunga dla struktury CsCl.
5. Napisa¢ wyra»enie dla energii kohezji NaCl opisuj¡c odpychanie czªonem postaci

B′e−r/ρ.
Wskazówka Warto±¢ ρ dla atomów typu i i j mo»na okre±li¢ z zale»no±ci

ρij = ρi + ρj,

gdzie ρNa = 0.6Å i ρCl = 0.25Å.
(J. Shanker, D.P. Agraval, Phys. Stat . Sol (b) 98,535 (1980))

6. Omów natur¦ wi¡zania w

• staªym N2

• GaAs

• szarej cynie

• NH4F

7. Wyobra¹ sobie krysztaªki NaCl w zwykªej strukturze i w strukturze ZnS (blendy
cynkowej). Zaªó», »e w obu postaciach r0 = 2.82Å i ψ = 8 × 10−12 cm2/dyna.
Oblicz energi¦ kohezji w obu przypadkach i przedyskutuj znaczenie ró»nic otrzy-
manych warto±ci.
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6 Symetria w krysztale

Wykorzysta¢ zaª¡czony program. Zmody�kowa¢ i dostosowa¢ do rozwi¡zania
poni»szych problemów. Osoby, które bardzo nie lubi¡ fortranu, mog¡ wykona¢ te
obliczenia w dowolnym innym j¦zyku programowania.

1. Wyznaczy¢ 20 najbli»szych punktowi Γ punktów sieci odwrotnej do sieci bcc.
2. Wyznaczy¢ 20 najbli»szych punktowi Γ punktów sieci odwrotnej do sieci hcp

g¦stego upakowania.
3. Wypisa¢ wszystkie punkty wysokiej symetrii pierwszej strefy Brillouina struktury

bcc. Posegregowa¢ je na grupy odpowiadaj¡ce takiej samej energii.
4. Wypisa¢ odcinki wysokiej symetrii pierwszej strefy Brillouina struktury bcc i wyz-

naczy¢ ich dªugo±ci (licz¡ si¦ tylko najkrótsze odcinki ª¡cz¡ce punkty danego
typu.)

5. Wyznaczy¢ nieredukowalny fragment pierwszej strefy Brillouina struktury bcc.
Wyliczy¢ jego obj¦to±¢.

PROGRAM punktyK.f90

PROGRAM punktyK

IMPLICIT NONE

Integer, Parameter :: ik=2,jk=2,kk=2

REAL, parameter:: pi=3.14158265

INTEGER, DIMENSION(1:3)::a,b,c

INTEGER :: w1,w2,w3

INTEGER :: i,j,k

CHARACTER*1 CH1

CHARACTER*2 CH2

!*********************************

!* Wektory sieci odwrotnej dla struktury fcc

!*********************************

! V = 0.25* a**3

! b1=(-1, 1, 1)*2*pi/a

! b2=( 1,-1, 1)*2*pi/a

! b3=( 1, 1,-1)*2*pi/a

! K=(A,B,C)

A(1)=-1 ; B(1)= 1 ; C(1)= 1

A(2)= 1 ; B(2)=-1 ; C(2)= 1

A(3)= 1 ; B(3)= 1 ; C(3)=-1

DO i= -ik,ik

DO j= -jk,jk

DO k= -kk,kk
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w1= i*A(1)+j*A(2)+k*A(3)

w2= i*B(1)+j*B(2)+k*B(3)

w3= i*C(1)+j*C(2)+k*C(3)

write(22,'(3I3,xxxxxx,3I4)')i,j,k, 2*w1, 2*w2, 2*w3

END DO

END DO

END DO

END PROGRAM punktyK

7 Krzywe dyspersyjne

1. Naszkicowa¢ przebieg energii najni»szego pasma energetycznego elektronów swo-
bodnych w strukturze fcc dla wektorów falowych z zakresu LΓXKΓ.

2. Naszkicowa¢ przebieg energii najni»szego pasma energetycznego elektronów swo-
bodnych w strukturze bcc. Zasugerowa¢ reprezentatywny zakres zmienno±ci wek-
tora

3. Wykorzysta¢ i zmody�kowa¢ zaª¡czony program tak, aby wyznaczy¢ krzywe dys-
persyjne elektronów swobodnych w strukturze bcc w zakresie 20 eV dla wektorów
falowych z zakresu ΓN.

PROGRAM dodyspersji.f90

PROGRAM dodyspersji IMPLICIT NONE

Integer, Parameter :: nnum=150, nkkon=19 !liczba krokow, liczba linii

REAL, parameter:: pi=3.14158265

REAL, DIMENSION(0:nnum) :: kx,ky,kz, kGL ,kGX

INTEGER, DIMENSION(0:nkkon) :: A,B,C

REAL, DIMENSION(0:nkkon,0:nnum) :: Esk ,EJ,EeV

INTEGER::i,nk

REAL ::skJ, skeV

CHARACTER*1 CH1

CHARACTER*2 CH2

!***************************************************

! Stale, jednostki:

! hbar= 1.0545887*10**(-34) [J*s =kg* m2* s(-1)]

! J=N*m=(kg*m/s2) *m =kg*m2/s2

! 1J=6.24146*10**18 eV

! me=9.1093897*10**(-31) kg

!*******************************************************

! E=hbar*hbar*(k-K)*(k-K)/(2*me) =hbar**2 (k-K)**2/(2*me)

10



! Dalej zalozona jest siec o strukturze fcc

! a= 0.4* 10**(-9) m - stala sieci, wartosc przykladowa

! Wartosc wekrora falowego przebiega w granicach pierwszej strefy !

Brillouina fcc, w zakresach np. 0 do (pi/a,pi/a,pi/a).

! Dale wygodnie jest przesunac stale do skJ i zadawac

! przebieg wektora falowego w liczbach calkowitych

! skJ= hbar*hbar* (pi/a)* (pi/a)* (1/2*me)

! skJ=1.0545887*1.0545887* (pi*pi* /(0.4* 0.4)) * 1/(2* 9.1093897)*

! * 10**(-34-34+31 +9+9)

! = 1.0545887*1.0545887* pi*pi* /(0.4* 0.4* 2* 9.1093897)*

! *10**(-19) [kg2 *m**4 *s−2*m−2 * kg−1g*m2J]

skJ= 1.0545887*1.0545887* (pi*pi) /(0.4* 0.4) * 1/(2*9.1093897*10)

! [*10**(-18)J]

!write(*,*) skJ

skeV =skJ*6.24146 ![eV]

!write(*,*) skeV

!*********************************

!* Wektory sieci odwrotnej dla struktury fcc

!*********************************

! V = 0.25* a**3

! b1=(-1, 1, 1)*2*pi/a

! b2=( 1,-1, 1)*2*pi/a

! b3=( 1, 1,-1)*2*pi/a

! K=(A,B,C)

A( 0)= 0.; B( 0)= 0.; C( 0)= 0. ! *pi/a ( 0, 0, 0)

A( 1)=-2.; B( 1)=-2.; C( 1)=-2. ! *pi/a (-2,-2,-2)

A( 2)=-2.; B( 2)=-2.; C( 2)= 2. ! *pi/a (-2,-2, 2)

A( 3)= 2.; B( 3)= 2.; C( 3)=-2. ! *pi/a ( 2, 2,-2)

A( 4)= 2.; B( 4)= 2.; C( 4)= 2. ! *pi/a ( 2, 2, 2)

A( 5)=-4.; B( 5)= 0.; C( 5)= 0. ! *pi/a (-4, 0, 0)

A( 6)= 4.; B( 6)= 0.; C( 6)= 0. ! *pi/a ( 4, 0, 0)

A( 7)=-4.; B( 7)=-4.; C( 7)= 0. ! *pi/a (-4,-4, 0)

A( 8)=-4.; B( 8)= 4.; C( 8)= 0. ! *pi/a (-4, 4, 0)

A( 9)= 4.; B( 9)= 4.; C( 9)= 0. ! *pi/a ( 4 ,4, 0)

A(10)=-4.; B(10)=-4.; C(10)=-4. ! *pi/a (-4,-4,-4)

A(11)=-4.; B(11)=-4.; C(11)= 4. ! *pi/a (-4,-4, 4)

A(12)= 4.; B(12)= 4.; C(12)=-4. ! *pi/a ( 4, 4,-4)

A(13)= 4.; B(13)= 4.; C(13)= 4. ! *pi/a ( 4, 4, 4)

A(14)=-2.; B(14)=-2.; C(14)=-6. ! *pi/a (-2,-2,-6)

A(15)= 2.; B(15)=-2.; C(15)=-6. ! *pi/a ( 2,-2,-6)
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A(16)= 2.; B(16)= 2.; C(16)=-6. ! *pi/a ( 2, 2,-6)

A(17)=-2.; B(17)=-2.; C(17)= 6. ! *pi/a (-2,-2, 6)

A(18)= 2.; B(18)= 2.; C(18)= 6. ! *pi/a ( 2, 2, 6)

A(19)= 2.; B(19)=-2.; C(19)= 6. ! *pi/a ( 2, 2, 6)

!************* Odcinek LG (pi/a,pi/a,pi/a) �> (0,0,0)

Do i=0,nnum

kx(i)= 1. *i/nnum !* pi/a

ky(i)= 1. *i/nnum !* pi/a

kz(i)= 1. *i/nnum !* pi/a

kGL(i)= sqrt( kx(i)*kx(i)+ky(i)*ky(i)+kz(i)*kz(i)) !* pi/a

End do

Do nk=0,nkkon

Do i=0,nnum

kx(i)= 1. *i/nnum !* pi/a

ky(i)= 1. *i/nnum

kz(i)= 1. *i/nnum

Esk(nk,i)=(kx(i)-A(nk))**2+(ky(i)-B(nk))**2+(kz(i)-C(nk))**2

! *h̄2*pi/a

Esk(nk,i)= Esk(nk,i)/4.0 ! skalowanie jak u Ascrofta i Mermina

EJ (nk,i)= Esk(nk,i)* skJ

EeV(nk,i)= Esk(nk,i)* skeV

END DO

END DO

DO nk=0,nkkon

! CH1=CHAR(nk+48)

CH2=CHAR(nk/10+48)// CHAR(nk-10*(nk/10)+48)

OPEN(22,FILE='GLeV_'//CH2//'.dat',STATUS='unknown')

do i=nnum,0,-1 ! LG

! do i=0,nnum ! GL

write(22,'(f10.5,x,f10.5)') -kGL(i), Esk(nk,i)

enddo

close(22)

END DO

!************* Odcinek GX (0,0,0) �> (2,0,0)*pi/a

Do i= 0,nnum

kx(i)= 2.* i/nnum !* pi/a

ky(i)= 0.0 !* pi/a

kz(i)= 0.0 !* pi/a

kGX(i)= sqrt( kx(i)*kx(i)+ky(i)*ky(i)+kz(i)*kz(i)) !* pi/a

End do
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Do nk=0,nkkon

Do i= 0,nnum

kx(i)= 2.0*i/nnum !* pi/a

ky(i)= 0.0

kz(i)= 0.0

Esk(nk,i)=(kx(i)-A(nk))**2+(ky(i)-B(nk))**2+(kz(i)-C(nk))**2

! *h̄2*pi/a

Esk(nk,i)= Esk(nk,i)/4.0 ! skalowanie jak u Ascrofta i Mermina

EJ(nk,i) = Esk(nk,i)* skJ

EeV(nk,i)= Esk(nk,i)* skeV

END DO

END DO

DO nk=0,nkkon

CH2=CHAR(nk/10+48)// CHAR(nk-10*(nk/10)+48)

!CH1=CHAR(nk+48)

OPEN(22,FILE='GXeV_'//CH2//'.dat',STATUS='unknown')

do i=nnum,0,-1 ! GX

write(22,'(f10.5,x,f10.5)') kGX(i), Esk(nk,i)

enddo

close(22)

END DO

END PROGRAM dodyspersji

8 Metoda LCAO

1. Oblicz metod¡ LCAO, w przybli»eniu pierwszych s¡siadów i zaniedbuj¡c caªki
nakªadania, struktur¦ elektronow¡ niesko«czonego ªa«cucha atomów. Uwzgl¦dnij
na ka»dym atomie tylko orbitale p. Wykonaj wykres dla elementów macierzowych
hamiltonianu:
〈p|H|p〉 = −6, Vppσ = 3, Vppπ = −0.5

2. Oblicz metod¡ LCAO w przybli»eniu drugich s¡siadów i zaniedbuj¡c caªki nakªada-
nia struktur¦ elektronow¡ krysztaªu chlorku litu (struktura NaCl). Wykonaj
obliczenia dla pasma stanów obsadzonych.

• Uwzgl¦dnij tylko orbitale p chloru.

• Uwzgl¦dnij orbitale s i p chloru.

3. Oblicz metod¡ LCAO w przybli»eniu drugich s¡siadów struktur¦ elektronow¡
krysztaªu chlorku litu. Wykonaj obliczenia dla rejonu gªównej przerwy energety-
cznej.
Wskazówka Uwzgl¦dnij orbitale p chloru i s litu.
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4. Spróbuj oszacowa¢ warto±¢ elementów macierzowych hamiltonianu potrzebnych
do wykonania oblicze« liczbowych w zadaniach pierwszym i drugim.
Wskazówka Mo»na wykorzysta¢ dla porównania wyniki oblicze« struktury ener-
getycznej LiCl zamieszczone w pracy A.B. Kunz, Phys. Rev. B26, 2056 (1982).

9 Powierzchnie a struktura energetyczna

1. Oblicz metod¡ LCAO, w przybli»eniu pierwszych s¡siadów i zaniedbuj¡c caªki
nakªadania, struktur¦ elektronow¡ sko«czonego ªa«cucha atomów. Uwzgl¦dnij
na ka»dym atomie tylko orbitale s.
Wskazówka Uwzgl¦dnij, »e jednocentrowy element macierzowy hamiltonianu dla
ko«cowego atomu ªa«cucha 〈spow|H|spow〉 ró»ni si¦ warto±ci¡ od jednocentrowych
elementów macierzowych we wn¦trzu ªa«cucha 〈s|H|s〉. Podobnie, dwucentrowe
elementy 〈spow|H|spodpow〉 ró»ni¡ si¦ od pozostaªych.
Jak du»e musz¡ by¢ te ró»nice, aby stan energetyczny zwi¡zany z powierzchni¡
krysztaªu (czyli ko«cem ªa«cucha) byª oddzielony przerw¡ energetyczn¡ od pasma
stanów �obj¦to±ciowych�?

2. Skonstruuj równanie macierzowe dla obliczenia struktury energetycznej pªytki
krysztaªu LiCl skªadaj¡cego si¦ z czterech warstw atomowych.
Wskazówka Równanie

(H − E1̂)Ψ = 0

zapisa¢ w postaci macierzy kwadratowej (i hermitowskiej!) której kolejne wiersze
i kolumny s¡ numerowane orbitalami bazy, na które jest rozwini¦ta jednoelek-
tronowa funkcja falowa Ψ.

10 Elektrony swobodne

1. Sprawdzi¢, »e dla powierzchniowo centrowanej monoatomowej sieci regularnej
(fcc) zapeªnionej atomami o warto±ciowo±ci równej jeden, kula Fermiego dla

elektronów swobodnych zajmuje
(

16
3π2

)1/6
= 0.903 odlegªo±ci pomi¦dzy ±rodkiem

strefy Brillouina i jej ±cian¡, mierzonej w kierunku [111].
2. Udowodni¢, »e prawa zachowania energii i p¦du nie pozwalaj¡ na pochªoni¦cie

fotonu przez elektron. (Uwaga: Gdy posªu»ymy si¦ nierelatywistycznym wyra»e-
niem E = p2/2m dla energii elektronu, proces taki b¦dzie formalnie mo»liwy,
jednak»e dopiero dla energii elektronu rz¦du mc2, dla której nie mo»na ju» pomi-
ja¢ efektów relatywistycznych (sprawdzi¢!). Przy dowodzie trzeba wi¦c korzysta¢
z relatywistycznego wyra»enia dla energii elektronu E = (p2c2 +m2c4)1/2.)

3. Udowodni¢, »e dla monoatomowej struktury fcc zawieraj¡cej atomy trójwarto±-
ciowe kula Fermiego zawiera w sobie caª¡ pierwsz¡ stref¦ Brillouina.
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11 Wªasno±ci metali swobodnoelektronowych.

Sugerowana literatura:
Z. Kleszczewski, Fizyka kwantowa, atomowa i ciaªa staªego

1. Oddziaªywanie fali elektromagnetycznej z elektronami swobodnymi.
Wiedz¡c,»e ~j = σ~E oraz ~E = ~E0e

i(ωt−kx) skorzysta¢ z równa« Maxwella i wyz-
naczy¢ wektor falowy.

2. Przedyskutowa¢ wynik zadania 1. dla przypadku zªego i dobrego przewodnika.
3. Przedyskutowa¢ wynik wynik zadania 1. dla przypadku ωτ >> 1 (odbicie fali

elektromagnetycznej od powierzchni o±rodka przewodz¡cego).
4. Wykaza¢, »e straty mocy w przewodniku o dªugo±ci l i przekroju poprzecznym

S, przez który pªynie pr¡d o nat¦»eniu I, s¡ równe IR2, gdzie R jest oporem
przewodnika.

5. Obliczy¢ pr¦dko±¢ unoszenia (dryfu) elektronów w miedzi pod wpªywem pola elek-
trycznego o nat¦»eniu E = 102 Vm−1. Jaka energi¦ uzyska elektron na odcinku
równym swojej drodze swobodnej? Oporno±¢ wªa±ciwa miedzi ρ = 1.72 ·10−8Ωm,
koncentracja elektronów n = 8.43 · 1028 m−3

6. �rednie warto±ci koncentracji elektronów swobodnych w jonosferze wynosz¡: n ≈
2 · 1012m−3 w ci¡gu dnia i n ≈ 3 · 1012m−3 w ci¡gu nocy. Jakie dªugo±ci fal
elektronowych b¦d¡ odbijane od jonosfery?

12 Wªasno±ci póªprzewodników

1. Pokaza¢, »e z symetrii hamiltonianu wzgl¦dem odbicia w czasie wynika dla krysz-
taªu, »e powierzchnie staªej energii s¡ symetryczne wzgl¦dem k = 0, czyli

E(k) = E(−k)

2. Pokaza¢, »e poj¦cie masy efektywnej nie jest poj¦ciem kwantowym, a wynika z
okresowo±ci potencjaªu w krysztale.
Wskazówka Rozwa»y¢ ruch cz¡stki klasycznej o energii caªkowitej E w jednowymi-
arowym potencjale typu Kröniga-Penneya skªadaj¡cym si¦

• z prostok¡tnych studni potencjaªu o gª¦boko±ci −V i odcinków o potencjale
zerowym

• z prostok¡tnych barier potencjaªu o warto±ci V i odcinków o potencjale ze-
rowym

Wyznaczy¢ ±redni¡ pr¦dko±¢ cz¡stki korzystaj¡c z zasady zachowania energii.
3. Wykaza¢, »e w przypadku jednowymiarowym (inaczej ni» w trójwymiarowym �

np. krzem) ekstremum pasma energetycznego mo»e znajdowa¢ si¦ wyª¡cznie albo
w ±rodku strefy Brillouina, albo na jej kraw¦dzi.
Wskazówka Wyrazi¢ jednoelektronow¡ funkcj¦ falow¡ jako kombinacj¦ liniowa
rzeczywistych funkcji symetrycznej i antysymetrycznej i wykaza¢, »e pochodna
energii po wektorze falowym mo»e si¦ zerowa¢ tylko w ±rodku strefy Brillouina,
albo na jej kraw¦dzi.
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4. Omówi¢ hybrydyzacje sp1, sp2 i sp3.

13 Ukªady wieloelektronowe

1. Wyznaczy¢ warto±ci wªasne Hamiltonianu dla cz¡steczki H2 metod¡ Heitlera-
Londona.
Wskazówka Haken i Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej.

2. Wyznaczy¢ warto±¢ wªasn¡ operatora dwuelektronowego (np. potencjaªu kulom-
bowskiego) z funkcj¡ wªasn¡ postaci wyznacznika Slatera.

3. Wyznaczy¢ warto±¢ oczekiwan¡ energii dla ukªadu wieloektronowego

a) w przypadku powªok zamkni¦tych

b) dla ukªadu otwartopowªokowego.

Sprowadzi¢ wyra»enie dla ukªadu otwartopowªokowego do wyra»enia dla powªok
zamkni¦tych (czyni¡c odpowiednie zaªo»enia).

4. Omówi¢ drugie kwantowanie, czyli wprowadzi¢ operatory kreacji i anihilacji dla
fermionów. Zapisa¢ Hamiltonian ukªadu wieloelektronowego w formalizmie drugiego
kwantowania.

5. Omowi¢ procedury ortogonalizacji ukªadu funkcji falowych metodami Schmidta
i Löwdina.

6. Zortogonalizowa¢ obiema metodami funkcje falowe stanów s atomów wodoru
odlegªych od siebie o 2aB.

14 Przydatne techniki rachunkowe

1. Wyznaczy¢ warto±ci wªasne Hamiltonianu dla cz¡steczki H2 metod¡ Heitlera-
Londona.
Wskazówka Haken i Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej.

2. Energia potencjalna elektronu w atomie wodoru V (r) = − e
r

1
4πε0

. Funkcja falowa
stanu o najmniejszej energii ψ(r) = Ae−r/a0 , gdzie A jest staª¡ rzeczywist¡, za±
a0 = 4πε0h̄

2

me2
promieniem Bohra.

a) Znale¹¢ warto±¢ A z warunku normowania funkcji.

b) Wyliczy¢ warto±¢ oczekiwan¡ < ψ|V |ψ >.
c) Wyliczy¢ warto±¢ oczekiwan¡ energii kinetycznej

K =< ψ| − h̄2

2m
∇2|ψ >

Wskazówka Caªkowa¢ wyra»enie na warto±¢ oczekiwan¡ przez cz¦±ci.

d) Sprawdzi¢, »e warto±¢ oczekiwana wielko±ci < ψ|V |ψ > +K z próbn¡
funkcj¡ falow¡ postaci ψ(r) = Ae−r/d ma minimum dla d = a0.
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3. Funkcje falowe stanów 2s i 2p atomu wodoru mog¡ by¢ przedstawione w postaci

ψ2s =

(
1

32πa3
0

) 1
2 (

2− r

a0

)
e
− r

2a0

i

ψ2p =

(
1

32πa3
0

) 1
2 ( x

a0

)
e
− r

2a0

Funkcje falowe pozostaªych stanów p mog¡ by¢ otrzymane przez zamian¦ x na y
i z. Stany 2s i 2p wodoru maj¡ energi¦ − e2

8a0(4πε0)
.

We¹cie dla litu jako przybli»enie powy»sze funkcje falowe, a potencjaª postaci
− e2

4πε0r
+ Vrdzenia, gdzie

Vrdzenia =

{
− 2e2

4πε0a0
dla r ≤ a0

0 dla r > a0

Wyliczcie warto±¢ oczekiwan¡ energii stanów 2s i 2p. Najpro±ciej mo»na to zrobi¢
wyliczaj¡c poprawki do wielko±ci − e2

8a0(4πε0)
. To rozwi¡zanie daje prawidªowy

obraz jako±ciowy stanów walencyjnych atomu litu, ale niedokªadne rozwi¡zanie
ilo±ciowe. Lepsze warto±ci mo»na dosta¢ bior¡c funkcje falowe powy»szej postaci
i rachunkiem wariacyjnym wyznaczaj¡c parametry w wykªadnikach eksponent
(pordobnie jak w zadaniu 3a). Takie funkcje próbne s¡ nazywane Slaterowskimi
funkcjami próbnymi.

4. Wyznaczy¢ warto±¢ oczekiwan¡ energii dla ukªadu wieloektronowego

a) w przypadku powªok zamkni¦tych

b) dla ukªadu otwartopowªokowego.

Sprowadzi¢ wyra»enie dla ukªadu otwartopowªokowego do wyra»enia dla powªok
zamkni¦tych (czyni¡c odpowiednie zaªo»enia).

5. Omówi¢ drugie kwantowanie, czyli wprowadzi¢ operatory kreacji i anihilacji dla
fermionów. Zapisa¢ Hamiltonian ukªadu wieloelektronowego w formalizmie drugiego
kwantowania.

6. Omowi¢ procedury ortogonalizacji ukªadu funkcji falowych metodami Schmidta
i Löwdina.

7. Zortogonalizowa¢ obiema metodami funkcje falowe stanów s atomów wodoru
odlegªych od siebie o 2aB.

8. Metoda wariacyjna a rachunek zaburze« Stosuj¡c metod¦ wariacyjn¡ i rachunek
zaburze« do wyznaczenia wªasno±ci atomu helu znale¹¢ energi¦ konieczn¡ do
caªkowitego zjonizowania atomu w stanie podstawowym. Stosuj¡c zasad¦ waria-
cyjna przyj¡¢ funkcj¦ próbn¡ postaci

ψ =
λ3

πa3
B

exp[−λ(r1 + r2)/aB)].

Rozwi¡zanie
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• Stosujemy rachunek zaburze«. Jako zaburzenie traktujemy oddziaªywanie
kulombowskie mi¦dzy elektronami. Wówczas caªkowity Hamiltonian w ukªadzie
zwi¡zanym z j¡drem ma posta¢

H =
p2

1

2me

+
p2

2

2me

− 2e2

r1

+
2e2

r2

+
e2

r12

= H0 +
e2

r12

gdzie H0 uwa»amy za Hamiltonian niezaburzony. Funkcji falowej ukªadu
szukamy w postaci

Ψ = Ψ100(r1)Ψ100(r2)

gdzie Ψ100 to funkcja elektronu w wodoropodobnym atomie o liczbie atom-
owej Z = 2, czyli

Ψ100(r) =
1√
π

(
2

aB

)3/2

exp
(
− 2r

aB

)

Warto±¢ wªasna energii funkcji Ψ100 wynosi −2e2

aB
, co daje dla energii stanu

podstawowego dwu elektronów −4e2

aB
. Poprawka pierwszego rz¦du do energii

E1 =
∫
|Ψ100|2

e2

r12

dr1dr2 =
5e2

4aB

Ostatecznie energia stanu podstawowego

E = E0 + E1 = −4e2

aB
+

5e2

4aB
= −11

2

e2

2aB
=

11

2
· 13.6 eV = −74.8 eV

Szukana energia usuni¦cia obu elektronów z atomu wynosi EI−E = 74.8 eV

• Stosujemy zasad¦ wariacyjn¡. Warto±¢ oczekiwana Hamiltonianu z zadan¡
funkcj¡ próbn¡

〈H〉 =
∫ ∫

ψ∗
(
p2

1

2me

+
p2

2

2me

− 2e2

r1

+
2e2

r2

+
e2

r12

)
ψdr1dr2

=
(

2λ2 − 27

4
λ
)
e2

2aB

Szukamy warto±ci λ minimalizuj¡cej 〈H〉:

∂ 〈H〉
λ

= 0

i znajdujemy λ =
27

16
. Podstawiaj¡c t¦ warto±¢ do 〈H〉 otrzymujemy szukan¡

warto±¢ energii stanu podstawowego.

〈H〉 =
27

16

(
27

8
− 27

4

)
e2

2aB
=
[
27

16

(
27

8
− 27

4

)]
(−13.6) eV=−77.5 eV.
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15 Ró»ne

1. Energie jonizacji Energie jonizacji pierwiastków o najni»szych liczbach atom-
owych to 13.6 eV dla wodoru, 24.6 eV dla helu i 5.4 eV dla litu.

a) Wyja±ni¢ jako±ciowo tak¡ zmienno±¢ energii jonizacji.

b Wyznaczy¢ drug¡ energi¦ jonizacji helu (energi¦ usuniecia drugiego elek-
tronu, gdy pierwszy ju» jest usuni¦ty.

c Energie stanów o gªównej liczbie kwantowej n = 3 dla sodu wynosz¡ odpowiedni
dla stanu 3s(l = 0) mamy E3s = −5.1 eV, dla stanu 3p(l = 1) mamy
E3p = −3.0 eV, oraz dla stanu 3d(l = 2) mamy E3s = −1.5 eV. Wyja±ni¢
jako±ciowo, dlaczego te energie s¡ ró»ne mimo tej samej gªównej liczby kwan-
towej.

Rozwi¡zanie

a) Energia jonizacji Helu jest wi¦ksza ni» wodoru, poniewa» oba elektrony
s¡ na tej samej pierwszej powªoce, a ich energia potencjalna jest znacznie
ni»sza poniewa» ªadunek j¡dra jest dwa razy wi¦kszy, natomiast wzajemne
ekranowanie przez elektrony z tej samej powªoki jest sªabe. Odmiennie,
zewn¦trzny elektron litu jest na powªoce drugiej i jest tak silnie ekranowany
przez elektrony z powªoki pierwszej, »e dla niego odczuwany ªadunek efek-
tywny jest bliski 1 e a ±rednia odlegªo±¢ od j¡dra jest wi¦ksza.

b) Energia jonizacji atomów wodoropodobnych okre±lona jest zale»no±ci¡ En =
−13.6 · Z2

n2 eV. Dla drugiej energii jonizacji helu mamy E2 = −13.6 · 22

12 eV
= 54.4 eV.

c) Energie jonizacji elektronów z tej samej powªoki, ale podpowªok o ró»nych
liczbach orbitalnych ró»ni¡ si¦ gªównie z powodu ich ksztaªtu. Ró»nice en-
ergii odzwierciedlaj¡ ±redni¡ odlegªo±¢ elektronu od j¡dra i odpowiednio wza-
jemne ekranowanie przez elektrony przebywaj¡ce dªu»ej blisko j¡dra elek-
tronów pozostaªych. W innej interpretacji mo»na powiedzie¢, »e maksimum
g¦sto±ci ªadunku dla tych orbitali znajduje si¦ w równej odlegªo±ci od j¡dra.

2. Reguªy Hunda Opisa¢ reguªy Hunda.
Rozwi¡zanie
W atomach wieloelektronowych energie elektronów i najkorzystniejszy stan en-
ergetyczny caªego atomu zale»¡ nie tylko od gªównej i orbitalnej liczby kwan-
towej poszczególnych elektronów. Obserwuje si¦ tez zale»no±¢ od caªkowitych
momentów p¦du orbitalnego L i spinowego S. W lekkich atomach, które opisu-
jemy sprz¦»eniem LS kolejno±¢ zapeªniania stanów okre±laj¡ reguªy Hunda.

1. Zapeªnione powªoki i podpowªoki nie wnosz¡ wkªadu do caªkowitych mo-
mentów p¦du orbitalnego i spinowego.

2. Elektrony o tej samej warto±ci liczby kwantowej l zajmuj¡ stany w ten
sposób, aby spin caªkowity S byª maksymalny.

3. Po osi¡gni¦ciu maksymalnej warto±ci spinu caªkowitego, stany s¡ zapeªniane
tak, aby warto±¢ Lz =

∑
l h̄ byªa najwi¦ksza.
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4. Je±li powy»sze warunki s¡ speªnione, najni»sz¡ energi¦ maj¡ stany o najm-
niejszych liczbach kwantowych J (J = L + S, |J| =

√
J(J + 1)h̄

3. Efekt Auger'a Wyja±ni¢ efekt Augera.
Rozwi¡zanie
Wyobra¹my sobie, »e z wewn¦trznej powªoki atomu zostaª wybity elektron (np.
fotonem o du»ej energii). Elektron z powloki o wy»szej energii mo»e zaj¡¢ to
miejsce, a nadmiar energii mo»e by¢ zu»yty na emisj¦ fotonu lub jonizacj¦ atomu
przez usuni¦cie innego elektronu. W drugim przypadku otrzymujemy atom pod-
wójnie zjonizowany, a usuni¦ty elektron jest nazywany elektronem Auger'a.

4. Model Thomasa-Fermiego
Wmodelu Thomasa-Fermiego opisuje si¦ atom jako j¡dro otoczone ci¡gªym rozkªa-
dem ªadunku (chmur¡ ªadunku) ρ(x). Pojedynczy elektron (traktowany jako
cz¡stka) porusza si¦ w polu j¡der oraz ich ªadunku ρ(x).

a) Znajd¹ zwi¡zek mi¦dzy potencjaªem elektrostatycznym φ(x) i p¦dem Fer-
miego pf zakªadaj¡c, »e rozkªad ªadunku relaksuje w ten sposób, aby energia
elektronów na powierzchni Fermiego miaªa warto±¢ zerow¡.

b) Wyznacz ρ(x) jako zale»ne od φ(x).

c) Zakªadaj¡c, »e potencjaª jest sferyczniesymetryczny napisz równanie Pois-
sona aby okre±laj¡ce φ(x).

Rozwi¡zanie

a)
p2
f

2me

− eφ(x) = 0 ⇒ p2
f = 2meφ(x)

b) Rozwa»my elektrony jako gaz Fermiego elektronów swobodnych. N elek-
tronów znajduj¡cych si¦ w obj¦to±ci V wypeªnia stany o p¦dach nie wi¦k-
szych ni» p¦d Fermiego.

N =
V p3

f

3π2h̄3

G¦sto±¢ ªadunku wyra»a si¦ jako

ρ(x) = en(x) = e
N

V
=

ep3
f

3π2h̄3 =
e

3π2h̄3 [2meeφ(x)]
3
2

c) Podstawiaj¡c do równania Poissona ∇2φ = 4πρ(x) wyznaczon¡ posta¢ g¦s-
to±ci ªadunku mamy(

∂

∂x2
+

∂

∂y2
+

∂

∂z2

)
φ(x) =

4e

3π2h̄3 [2meeφ(x)]
3
2

Je±li zaªo»ymy, »e potencjaª jest sferyczniesymetryczny, to równanie Pois-
sona sprowadza si¦ do

1

r2
(rφ(r)) =

4e

3π2h̄3 [2meeφ(x)]
3
2
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5. Pr¡d emisyjny W pierwszym przybli»eniu traktujemy elektrony w metalu jako
gaz elektronów swobodnych w studni potencjaªu o sko«czonej gª¦boko±ci V0. W
niezerowej temperaturze cze±¢ tych elektronów mo»e uzyska¢ energi¦ wystarcza-
j¡ca do opuszczenia studni potencjaªu. Wyznacz termiczny pr¡d emisyjny.
Rozwi¡zanie
Zaªó»my, »e powierzchnia metalu jest prostopadªa do osi z. Metal mog¡ opu±ci¢
elektrony o p¦dzie pz >

√
2meV0 czyli p¦dko±ci vz >

√
2V0/m. Liczba elektronów

opuszczaj¡cych element obj¦to±ci w czasie dt to

dN = Svzdt
2

h3
dpxdpydpzexp

(
−ε− µ

kT

)
gdzie S to powierzchnia metalu, 2

h3dpxdpydpz to liczba stanów w elemencie przestrzeni

p¦dów a
ε− µ
kT

to funkcja rozkªadu temperaturowego stanów. Caªkowita liczba

elektronów opuszczaj¡ca jednostk¦ powierzchni metalu w jednostce czasu to

Nt =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

∞∫
√

2meV0

2vz
h3
exp

(
−ε− µ

kT

)
dpxdpydpz

=
2

meh3
exp

(
µ

kT

)
dpx

∞∫
−∞

exp

(
p2
x

2mekT

)
dpy

∞∫
−∞

exp

(
p2
y

2mekT

) ∞∫
√

2meV0

pzexp

(
p2
z

2mekT

)
dpz

=
4πmek

2T 2

h3
exp

(
µ− V0

kT

)
G¦sto±¢ pr¡du emisyjnego

J = −eNt =
4πemek

2T 2

h3
exp

(
µ− V0

kT

)
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Przedstawione materiaªy maj¡ sªu»y¢ jako zagadnienia do konwersatorium do
wykªadu Struktura elektronowa a wªasno±ci ciaª staªych i s¡ uzupeªnieniem do
skryptu do tego wykªadu.
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