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Tóm tắt nội dung

Phương trình Schrodinger là một phương trình có rất nhiều ứng dụng
trong Vật lý, Hóa học. Cụ thể như tìm hiểu về hạt giếng thế vuông góc một
chiều có độ sâu vô cùng, hay hạt giếng thế vuông góc ba chiều có độ sâu
vô cùng, hay như Hiệu ứng đường ngầm, chuyển động của hạt electron
trong nguyên tử Hydro,. . . . Việc nghiên cứu phương trình Schrodinger
giúp ta hiểu sâu hơn và tiếp cận tốt hơn đối với các ngành khoa học Lý,
Hóa học.



Dẫn nhập

Thế kỷ 19 mà cụ thể là cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, là thế kỷ phát triển
mạnh mẽ của ngành Vật lý, đã thu được nhiều thành tựu to lớn như định
luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng , khám phá ra tia X, sự phụ thuộc
của electron vào vận tốc, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton, tính
phóng xạ,. . . Các sự kiện này chứng tỏ những cơ sở vật lý được xây dựng
trước đó đã không còn đúng nữa, động thái của các vi hạt mang những
nét đặc trưng riêng của nó. Cụ thể là theo điện động lực học cổ điển, một
hạt mang tích điện chuyển động có gia tốc phải liên tục bức xạ ra sóng
điện từ. Các electron chuyển động có gia tốc quanh hạt nhân phải bức
xạ ra sóng điện từ. Năng lượng của các electron sẽ giảm dần liên tục cuối
cùng sẽ rơi vào hạt nhân và nguyên tử không tồn tại, nhưng nguyên tử
vẫn tồn tại!

Từ đó học thuyết mới ra đời, nghiên cứu chuyển động của các vi hạt,
lưỡng tính sóng- hạt của vi hạt. Xét hàm sóng phẳng đơn sắc mô tả trạng
thái của một vi hạt tự do có năng lượng và động lượng. Để mô tả chuyển
động của một hạt trong trường điện lực, cần phải tìm hàm sóng mô tả
được chuyển động của hạt trong một trường đã cho. Hàm sóng này phải
xác định được hoàn toàn trạng thái của hệ vật lý.

Trong quá trình xây dụng và phát triển lý thuyết lượng tử. Năm 1923
Schrodinger đã tìm ra dược phương trình vi phân mà hàm sóng ψ thỏa
mãn cho một bài toán bất kỳ.
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