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Yleistä 

• Luennot ma ja ti 12-14 salissa A315; laskarit pe 14-16 D106 

• Kurssikirjana Arponen & Honkonen, Statistinen fysiikka; lisäksi prujut nettiin 

aina luentoja ennen 

• Kurssin kotisivulta http://www.courses.physics.helsinki.fi/teor/stamec/  

prujut, laskarit, ajankohtaista tietoa, jne. 

• Laskareita yhteensä 6 kpl. Ilmestyvät nettiin sunnuntaisin ja palautetaan 

suljettuun laatikkoon 2. kerroksen laskarihuoneessa reilua viikkoa 

myöhemmin ma klo 14 mennessä. Käydään läpi torstain laskaritilaisuudessa. 

• Laskarit eivät pakollisia mutta erittäin suositeltavia. Niissä mennään myös 

luentomateriaalin ulkopuolelle, ja tämä tulee olemaan osa koealuetta. 

• Luento- ja laskaritauko pääsiäisen ympärillä 29.3.-4.4.; lisäksi ei luentoja 

vappuaattona ja -päivänä ma 30.4. ja ti 1.5.  

• Viimeinen luento ti 24.4. ja viimeiset laskarit pe 4.5. 

• Loppukoe ti 8.5. klo 13.00-17.00. Detaljit myöhemmin kurssin kotisivuilla. 

• Suoritus: loppukoe 75% ja laskarit 25% 

 

                                                           
1 Tämä luentomoniste on kehittynyt vuosien varrella useiden kurssin luennoitsijoiden toimesta; erityisesti Ismo Napari 
ja Joonas Merikanto ovat kirjoittaneet siitä suuren osan. 

http://www.courses.physics.helsinki.fi/teor/stamec/
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Mitä kvanttistatistiikka pitää sisällään? 

• Statistisen mekaniikan jatkokurssi, jossa käytetään Kvanttimekaniikka I:n (ja 

pieneltä osin II:n) koneistoa statististen – eli monen hiukkasen – systeemien 

kvantti-ilmiöiden tutkimiseen 

• Kaksi tärkeää ja kurssilla usein toistuvaa peruskysymystä:  

o Millä tavoin kvanttimekaanisia efektejä tulee käsitellä isoissa (monen 

hiukkasen) systeemeissä? Erityisesti: mitkä ovat klassisen 

faasiavaruuden, ensemblejen, jne. vastineet, ja miten menetelmät 

toisaalta poikkeavat peruskvanttimekaniikan koneistosta?  

o Missä kulkee kvanttimekaanisten ja klassisten systeemien rajapinta, ts. 

milloin kvantti-imiöt on otettava (isoissakin systeemeissä) huomioon ja 

milloin klassinen raja kelpaa?  

• Kurssina ilmiölähtöisempi kuin Statistinen mekaniikka: SM:n pienenä 

ongelmana eitriviaalien esimerkkisysteemien vähäinen määrä; tällä kurssilla ei 

samaa haastetta. 

• Pohjatiedot: Statistinen mekaniikka ja Kvantti I sekä näiden kurssien 

(matemaattiset) esitiedot olennaisia: erityisesti kvanttimekaniikan 

perusformalismi sekä klassisten ensemblejen tuntemus tärkeää. Puuttuvia 

taustatietoja mahdollista kerrata kurssin aikana. 

• Jonkin verran laskennallisesti haastavampi/työläämpi kuin Statistinen 

mekaniikka, mutta materiaalia ei silti 5 op:n kurssiksi kohtuuttomasti. 

Ilmoittakaa jos/kun jokin epäselvää tai vaikeaa! 

Kurssin alustava sisällys 

• Viikot 1-2: kvanttimekaniikan kertausta, monihiukkassysteemit 

kvanttimekaniikassa, kvanttimekaaninen ensembleteoria  

• Viikot 3-4: yhteys termodynamiikkaan, vapaa spinsysteemi, kaksiatominen 

kvanttimekaaninen ideaalikaasu, bosoni- ja fermionistatistiikat 

• Viikot 5-6: bosoni- ja fermionisysteemien käsittely statistisessa mekaniikassa, 

esimerkkejä molemmista 
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TILASTOLLISEN KVANTTIMEKANIIKAN PERUSTEITA (AH 5.1-5.3) 

Mikrotilat (kertausta Kvanttimekaniikan kurssilta) 

Kvanttimekaniikassa yhden hiukkasen systeemin täydellisen kuvauksen antaa sitä 

vastaava tilavektori |Ψ⟩, joka on (yhden hiukkasen) Hilbertin avaruuteen ℋ kuuluva 

vektori. Hilbertin avaruus on lineaarinen, ts. kahden sen vektorin 

kompleksikertoiminen summa kuuluu avaruuteen. ℋ:ssa on myös määritelty 

sisätulo ⟨𝑎|𝑏⟩, joka toteuttaa yleiset skalaaritulon aksioomat. Fysikaaliset tilat 

voidaan aina normittaa ykköseksi, ja tästä lähtien oletammekin, että kvanttitiloille 

⟨Ψ|Ψ⟩ ≡ ‖Ψ‖2 = 1. 

Observaabeleita (havaittavia suureita) vastaavat kvanttimekaniikassa lineaariset 

hermiittiset operaattorit Â, jotka Schrödingerin kuvassa oletetaan ajasta 

riippumattomiksi. Observaabelin mahdollisia havaittavia arvoja ovat  Â:n 

ominaisarvot, jotka yhdessä vastaavien (ajasta riippumattomien) ominaistilojen kera 

saadaan selville ominaisarvoyhtälöstä 

Â|n⟩ = 𝐴𝑛|n⟩, 

jonka ratkaisut on tässä yksinkertaisuuden vuoksi oletettu diskreetiksi. Kaikki alla 

johdettavat tulokset voidaan kuitenkin helposti yleistää tapaukseen, jossa 

hermiittisen operaattorin Â ominaisspektri (eli ominaisarvot ja -tilat) on jatkuva. 

Tällöin kaikki summat tilojen |n⟩ yli korvataan yksinkertaisesti integraaleilla. 

Operaattorin oletetusta hermiittisyydestä seuraa, että sen ominaisarvot ovat 

reaalisia ja ominaisvektorit muodostavat Hilbertin avaruuden täydellisen 

ortonormittuvan kannan. Voidaan siis olettaa, että ominaistilat toteuttavat relaation 

⟨m|n⟩ = δmn, 

 minkä lisäksi ykkösoperaattori voidaan kirjoittaa muodossa 

1 =  ∑|n⟩

𝑛

〈n|. 

Observaabelin Â odotusarvo kvanttitilassa |Ψ⟩ saadaan näin kirjoitettua muotoon 

〈Â〉 = ⟨Ψ|Â|Ψ⟩ =∑⟨Ψ|m⟩⟨m|Â|n⟩

𝑚,𝑛

⟨n|Ψ⟩ =  ∑𝐴𝑛
𝑛

|⟨n|Ψ⟩|2, 
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jossa tulkitsemme siten, että tekijät |⟨n|Ψ⟩|2 antavat todennäköisyyden sille, että 

tarkasteltavalle observaabelille saadaan mittauksessa diskreetti arvo 𝐴𝑛. 

Usein on kätevää kirjoittaa myös tilavektorit komponenttiesityksenä sopivan 

hermiittisen operaattorin ortonormitetussa kannassa  

|Ψ⟩ =∑⟨n|Ψ⟩ |n⟩

𝑛

, 

missä olemme käyttäneet yllä johdettua yksikköoperaattorin muotoa. 

Koordinaattikannassa |�⃑�⟩ vastaavat kertoimet ovat tuttuja aaltofunktioita 

⟨�⃑�|Ψ⟩ = Ψ(�⃑�, 𝑡), 

joiden itseisarvojen neliö kertoo todennäköisyyden löytää hiukkanen 

koordinaattiavaruuden pisteestä �⃑� ajanhetkellä t. (Huomaa, että aikariippuvuus 

tulee tähän tilan |Ψ⟩ aikariippuvuudesta.) Hyvin olennaisia relaatioita ovat  

⟨�⃑�|𝑝⟩ = ℎ−3/2ei�⃑�∙�⃑�/ℏ, ⟨�⃑�|�⃑�′⟩ = 𝛿(�⃑� − �⃑�′), ⟨𝑝|𝑝′⟩ = 𝛿(�⃑� − 𝑝′)  

jotka tarjoavat mahdollisuuden siirtyä koordinaatti- ja impulssikantojen välillä. 

Tällainen kannan muutos on esimerkki unitaarisen operaaattorin indusoimasta 

muunnoksesta jossa siirrymme kannasta toiseen. 

Operaattorin jälki Tr Â määritellään sitä vastaavan matriisin diagonaalielementtien 

summana,  

Tr Â =∑⟨n|Â|n⟩

𝑛

, 

joka on kuitenkin selvästi kannasta riippumaton suure. Se toteuttaa lisäksi normaalit 

matriisilaskennan jäljen relaatiot, kuten syklisyyden. Määrittelemällä nyt systeemin 

normitettua tilaa |Ψ⟩ vastaava ns. projektio-operaattori �̂�Ψ ≡ |Ψ⟩⟨Ψ|, nähdään 

helposti, että observaabeleiden odotusarvot on lausuttavissa muodossa 〈Â〉 =

Tr �̂�ΨÂ  ja kahden eri tilan välisen sisätulon normin neliö puolestaan muodossa 

|⟨Ψ|Φ⟩|2 =  Tr �̂�Ψ�̂�Φ. Kuten tulemme myöhemmin moneen kertaan toteamaan, 

jäljen laskeminen kvanttimekaniikassa on niin 1- kuin monihiukkassysteemien 

tapauksessa hyvin tarkkaan analoginen integroinnille klassisessa faasiavaruudessa. 

Tilojen ajallisen kehityksen määrää Schrödingerin yhtälö  
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𝑖ħ
∂

∂𝑡
|Ψ(𝑡)⟩ = Ĥ|Ψ(𝑡)⟩, 

missä Ĥ on Hamiltonin operaattori ja jonka formaali ratkaisu on 

|Ψ(𝑡)⟩ = exp(−
𝑖Ĥ

ħ
𝑡) |Ψ(0)⟩. 

Ns. energiaesityksessä tilat esitetään Ĥ:n ominaistilojen kannassa |n⟩, jossa pätee 

ominaisarvoyhtälö 

Ĥ|n⟩ = 𝐸𝑛|n⟩, 

missä 𝐸𝑛 ovat systeemin ominaisenergiat ja tilat |n⟩ määritelmällisesti ajasta 

riippumattomia. Schrödingerin yhtälöstä saamme helposti yleisen tilan |Ψ(𝑡)⟩ 

aikakehitykseksi 

|Ψ(t)⟩ =∑  |n⟩ ⟨n|Ψ(t)⟩ =∑  |n⟩ exp (−
𝑖𝐸𝑛
ħ
𝑡) ⟨n|Ψ(0)⟩

𝑛𝑛

 

johtuen relaatiosta 

⟨n|Ψ(𝑡)⟩ = ⟨n| exp(−
𝑖Ĥ

ħ
𝑡) |Ψ(0)⟩ = exp (−

𝑖𝐸𝑛
ħ
𝑡) ⟨n|Ψ(0)⟩. 

 

Monihiukkassysteemit ja Fockin avaruus 

Monihiukkassysteemin mahdolliset tilat kuuluvat kvanttimekaniikassa 𝑁:n 

hiukkasen Hilbertin avaruuteen, jonka on muodoltaan 𝑁:n yksihiukkasavaruuden 

suora tulo  

ℋ(𝑁) = ℋ1⨂ ℋ1⨂ ℋ1⨂⋯⨂ ℋ1. 

Jos ℋ1:n kantavektoreita on numeroituva määrä, voidaan niistä muodostaa ℋ(𝑁):n 

kanta suoran tulon avulla, ja mielivaltainen tila |Ψ⟩ esittää muodossa 

|Ψ⟩ =∑…

𝑙1

∑ |𝑙1⟩… |𝑙𝑁⟩

𝑙𝑁

⟨𝑙1,… , 𝑙𝑁|Ψ⟩, 
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missä kukin indeksi 𝑙1 käy läpi kaikki systeemin yksihiukkastilat ja käytämme 

notaatiota jossa |𝑙1⟩… |𝑙𝑁⟩ ≡ |𝑙1, … , 𝑙𝑁⟩. Todelliset kvanttimekaaniset systeemit 

eivät kuitenkaan miehitä koko avaruutta ℋ(𝑁), vaan ainoastaan aliavaruuden, joka 

on täysin symmetrinen (bosonit) tai antisymmetrinen (fermionit) kahden hiukkasen 

vaihdossa, koska bosonit noudattavat ns.  Bose-Einsteinin statistiikkaa ja fermionit 

Fermi-Diracin statistiikkaa. Oikeat 𝑁:n hiukkasen systeemin kantafunktiot 

saadaankin ottamalla 1-hiukkastilojen suorista tuloista ns. Slaterin 

(anti)determinantteja. 

Käytännössä monihiukkaskvanttimekaniikka formuloidaan kätevimmin Fockin 

avaruudessa ja käyttämällä hyväksi hiukkasten luomis- ja tuhoamisoperaattoreita. 

Fockin avaruus on kaikkien 𝑁:n hiukkasen (anti)symmetrisoitujen Hilbertin 

avaruuksien suora summa 

ℱ = ℋ(0) ⨁ ℋ(1) ⨁⋯⨁ 𝒫ℋ(𝑁) ⨁⋯, 

jossa ℋ(0) = 𝒞 (eli kompleksilukujen joukko) ja 𝒫 projektio-operaattori 

symmetriseen (bosonit) tai antisymmetriseen (fermionit) Hilbertin 

monihiukkasavaruuteen.   

Fockin avaruuden alkiot voidaan nyt esittää koordinaattiesityksessä vektorina  

Φ = (𝑧,Ψ1(𝜉1),Ψ2(𝜉1, 𝜉2),… ,Ψ𝑁(𝜉1, … , 𝜉𝑁)… ), 

jossa 𝑧 on puhdas kompleksiluku, Ψ𝑘 täysin (anti)symmetrinen k:n muuttujan 

funktio ja 𝜉𝑖 = (�⃑�𝑖 , 𝑠𝑖), missä 𝑠𝑖 on hiukkasen i spin. Kyseisen avaruuden ykköseen 

normitetut kantavektorit voidaan puolestaan esittää muodossa  

(0,0,… ,Ψ𝛼1…𝛼𝑁
(𝑁) (𝜉1, … , 𝜉𝑁), 0,0,… ) 

missä indeksit 𝛼𝑖 käyvät läpi kaikki 1-hiukkastilat, ja normitetut kantafunktiot Ψ{𝛼}
(𝑁)

 

ovat lausuttavissa yksihiukkaskantafunktioiden Ψ𝛼𝑖(𝜉) ≡ ⟨𝜉|𝛼𝑖⟩ avulla muodossa 

Ψ{𝛼}
(𝑁)(𝜉1, … , 𝜉𝑁) = √

1

𝑁! 𝑛1! 𝑛2!⋯
∑ 𝜖𝑃
𝑃{𝜉𝑖}

Ψ𝛼1[𝑃(𝜉1)]⋯Ψ𝛼𝑁[𝑃(𝜉𝑁)]. 

Tässä summaus suoritetaan kaikkien 𝑁:n hiukkanen permutaatioiden yli (yht. 𝑁! 

kpl), ja 𝑛𝑖 on puolestaan kvanttitilan 𝑖 miehitysluku. Se kertoo, kuinka monta 



7 
 

kyseistä kvanttitilaa vastaavaa yksihiukkasaaltofunktiota kantafunktion Ψ{𝛼}
(𝑁)

 

termeissä on, ts. kuinka monta kertaa 𝑖 esiintyy indeksijoukossa {𝛼}. Käytännössä 𝑛𝑖 

on siis tilassa 𝑖 olevien hiukkasten lukumäärä kyseisessä monihiukkastilassa. 

Yo. summassa funktio 𝜖𝑃 riippuu hiukkasten statistiikasta ja on 

• bosoneilla 𝜖𝑃 = 1 

• fermioneilla {
𝜖𝑃 = +1 parillisella permutaatioilla   
𝜖𝑃 = −1 parittomalla permutaatioilla

 . 

Kantafunktion normitustekijä √
1

𝑁!𝑛1!𝑛2!⋯
  on puolestaan helppo perustella laskemalla 

integraali 

∫𝑑𝑥1⋯∫𝑑𝑥𝑁 ∑ 𝜖𝑃
𝑃{𝜉𝑖}

Ψ𝛼1
∗ [𝑃(𝜉1)]⋯Ψ𝛼𝑁

∗ [𝑃(𝜉𝑁)] ∑ 𝜖𝑃′

𝑃′{𝜉𝑖}

Ψ𝛼1[𝑃′(𝜉1)]⋯Ψ𝛼𝑁[𝑃′(𝜉𝑁)] 

= 𝑁! 𝑛1! 𝑛2!⋯ 

missä on otettu huomioon se, että jokaista P:n permutaatiota (𝑁! kpl) kohti on 

täsmälleen 𝑛1! 𝑛2!⋯ kpl  𝑃′:n permutaatiota, joille yo. integraali antaa tuloksen 1, 

muille 0. Näissä siis permutoidaan vain tietyn kvanttitilan 𝑙 aaltofunktioiden 𝜉𝑖-

koordinaatteja. Huomaa, että 𝜖𝑃:n merkitys häviää tässä tarkastelussa (miksi?). 

Esimerkki: Tarkastetaan yllä käytetty monihiukkasaaltofunktion normitus kahden 

hiukkasen tapauksessa 

1) Kaksi bosonia: 

Ψ𝑖𝑗(1,2) = Φ𝑖(1)Φ𝑗(2) + Φ𝑖(2)Φ𝑗(1), jossa Φ𝑖 viittaa oikein normitettuun 

tilan i aaltofunktioon ja 1/2 puolestaan hiukkaseen - oikeasti siis Φ𝑖(1) =

Φ𝑖(𝜉1), jne. Nyt saadaan kaksihiukkasaaltofunktion neliöksi 

Ψ𝑖𝑗
∗Ψ𝑖𝑗 = Φ𝑖

∗(1)Φ𝑗
∗(2)Φ𝑖(1)Φ𝑗(2) + Φ𝑖

∗(1)Φ𝑗
∗(2)Φ𝑖(2)Φ𝑗(1)  

           +Φ𝑖
∗(2)Φ𝑗

∗(1)Φ𝑖(1)Φ𝑗(2) + Φ𝑖
∗(2)Φ𝑗

∗(1)Φ𝑖(2)Φ𝑗(1),  

jolloin läpikäytävänä on kaksi eri mahdollisuutta: 

i) Hiukkaset ovat eri tiloissa (𝑖 ≠ 𝑗): Funktioiden Φ𝑖 ortonormaalisuuden 

vuoksi 2. ja 3. termi yllä häviävät integroitaessa, ja saamme ⟨Ψ|Ψ⟩ = 2. 

Tässä tapauksessa on toisaalta 𝑁 = 2, 𝑛1 = 1, 𝑛2 = 1, joten aiempi 

normituskaava (𝑁! 𝑛1! 𝑛2!)
−1/2 = 1/√2 antaa selvästi oikean tuloksen. 
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ii) Hiukkaset ovat samassa tilassa (𝑖 = 𝑗): Nyt kaikista yo. kaavan termeistä 

tulee kontribuutio integroitaessa, ja ⟨Ψ|Ψ⟩ = 4. Koska 𝑁 = 2, 𝑛1 = 2 ja 

𝑛2 = 0, niin (𝑁! 𝑛1! 𝑛2!)
−1/2 =

1

√4
= 

1

2
 , eli normituskaava toimii jälleen.  

 

2) Kaksi fermionia: 

Ψ12(1,2) = Φ1(1)Φ2(2) − Φ1(2)Φ2(1), eli hiukkasilla on pariton permutaatio. 

Nyt hiukkasten on oltava eri tiloissa (kuten tässä onkin indikoitu), ja 

normitustekijä on (𝑁! 𝑛1! 𝑛2!)
−1/2 = 1/√2, mikä selvästi on jälleen oikea tulos 

(lasku vastaa täysin bosonien i) tapausta yllä). 

 

Yllä määriteltyjä kantafunktioita Ψ{𝛼}
(𝑁)(𝜉1, … , 𝜉𝑁) vastaavia tiloja on helpointa 

merkitä symbolilla |{𝑛𝑖}⟩, jossa 𝑛𝑖 vastaa kvanttitilan 𝑖 miehityslukua. Tällöin 

voidaan määritellä yleistetyt luomis- ja tuhoamisoperaattorit �̂�𝑖
† ja �̂�𝑖 , jotka lisäävät 

kvanttitilaan (vähentävät tilasta) 𝑖 yhden hiukkasen. Bosoniset operaattorit 

toteuttavat silloin tutut kommutaatio- ja fermioniset antikommutaatiorelaatiot. 

Lyhyellä laskulla saadaan tällöin se ylläolevan tarkastelun kanssa yhtäpitävä tulos, 

että kahta fermionia ei voi laittaa samaan kvanttitilaan, ts. kunkin tilan 

miehitusluvut ovat joko 0 tai 1. Tätä sääntöä kutsutaan Paulin kieltosäännöksi.  

Mainittakoon vielä lopuksi, että vuorovaikuttamattoman monihiukkasjärjestelmän 

Hamiltonin funktio on helpointa lausua määrittelemällä ensin tuttu 

miehityslukuoperaattori �̂�𝑖 = �̂�𝑖
†�̂�𝑖, joka ”laskee” tilassa 𝑖 olevien hiukkasten 

lukumäärän, ja kirjoittamalla sen avulla 

�̂� =∑휀𝑙
𝑙

�̂�𝑙 , 

missä 휀𝑙 vastaa tilan 𝑙 yksihiukkasenergiaa. Fockin avaruuden kantatilassa |{𝑛𝑖}⟩ 

Hamiltonin funktion (eli energian) ominaisarvo on tällöin yksinkertaisesti  

𝐸 =∑휀𝑙
𝑙

𝑛𝑙 , 

missä 𝑛𝑙 on operaattorin �̂�𝑙 ominaisarvo ja kertoo vastaavan tilan miehitysluvun. 

Tällöin konstruktiossa on erityisesti huomattavaa, että systeemin hiukkasten 
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kokonaismäärää ei tarvitse eksplisiittisesti spesifioida, mikä onkin Fockin 

avaruudessa toimimisen hyödyllinen piirre. 

 

Makrotilat ja tiheysoperaattori 

Aivan kuten klassisessa mekaniikassa, myös kvanttimekaniikassa ensemble 

määritellään joukkona mikrotiloja, jotka vastaavat samaa, yleensä 

termodynaamisten suureiden avulla määriteltyä makrotilaa. Palaamme 

tuonnempana useisiin esimerkkitapauksiin varsinkin tasapainoensembleistä; ne 

määritellään tyypillisesti hyvin analogisesti klassisten vastineittensa kanssa. 

Puhtaassa tilassa systeemin tila tunnetaan maksimaalisella tarkkuudella, ts. sitä 

kuvaa jokin vektori |Ψ⟩ N:n hiukkasen (anti)symmetrisoidussa Hilbertin avaruudessa. 

Tämä on kuitenkin varsinkin makroskooppisten systeemien tapauksessa 

äärimmäisen harvinainen tilanne; yleensä systeemi onkin ns. sekatilassa, jossa 

hiukkasten lukumäärääkään ei usein tarkkaan tiedetä.  

Sekatila määritellään joukkona mahdollisia (ykköseen normitettuja) kvanttitiloja 

|Ψ𝛼⟩, joissa systeemimme on todennäköisyyksillä 𝑝𝛼. Mielivaltaisen operaattorin 

Â ensemblekeskiarvo lasketaan silloin odotusarvona  

〈Â〉 =∑𝑝𝛼⟨Ψ𝛼|Â|Ψ𝛼⟩

𝛼

 

= ∑ 𝑝𝛼⟨Ψ𝛼|m⟩⟨m|Â|n⟩⟨n|Ψ𝛼⟩

𝛼,m,n

 

= ∑ ⟨n|Ψ𝛼⟩𝑝𝛼⟨Ψα|m⟩⟨m|Â|n⟩

𝛼,m,n

 

≡∑⟨n|ϱ̂|m⟩

m,n

⟨m|Â|n⟩ = Tr(ϱ̂Â), 

missä summat m:n ja n:n yli käyvät läpi relevantin avaruuden (Fockin avaruuden tai 

N:n hiukkasen (anti)symmetrisoidun Hilbertin avaruuden) jonkin täydellisen kannan 

kaikki kvanttitilat. Olemme määritelleet tässä tiheysoperaattorin 
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ϱ̂ = ∑𝑝𝛼
𝛼

|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|, 

jota usein käytetään sekatilan määritelmänä. Tässä summa käy läpi systeemissä 

esiintyvät kvanttitilat ja selvästi vaaditaan, että ∑ 𝑝𝛼𝛼 = 1 (huomaa kuitenkin, että 

tilojen |Ψ𝛼⟩ ei vaadita muodostavan täydellistä kantaa tai olevan edes ortogonaalisia 

keskenään). Tiheysoperaattori on suora kvanttimekaaninen vastine klassisesta 

statistisesta fysiikasta tutulle faasiavaruuden tiheysjakaumalle. Puhtaassa tilassa ϱ̂ = 

|Ψ⟩⟨Ψ|, mistä selvästi seuraa relaatio  ϱ̂2 = ϱ̂ ; (helpoksi) harjoitustehtäväksi 

jätetään sen näyttäminen, että implikaatio toimii myös toiseen suuntaan, ts. ϱ̂2 = ϱ̂ 

pätee vain puhtaille tiloille. 

Tiheysoperaattorin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: 

1. Automaattinen normitus: 

Tr ϱ̂ = ∑⟨n|ϱ̂|n⟩

n

=∑𝑝𝛼
𝛼,n

⟨Ψ𝛼|n⟩⟨n|Ψ𝛼⟩ 

=∑𝑝𝛼
𝛼

⟨Ψ𝛼|Ψ𝛼⟩ =∑𝑝𝛼
𝛼

= 1 

 

2. Hermittiivisyys: 

ϱ̂† = (∑𝑝𝛼
𝛼

|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|)

†

= ∑𝑝𝛼
𝛼

|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|  = ϱ̂. 

 

3. Positiivisuus: mielivaltaiselle tilalle |Φ⟩ 

⟨Φ|ϱ̂|Φ⟩ =∑𝑝𝛼
𝛼,𝑛

⟨Φ|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|Φ⟩ =∑𝑝𝛼
𝛼

|⟨Φ|Ψ𝛼⟩|
2 ≥ 0. 

Tiheysoperaattorin aikakehitys saadaan puolestaan suoraan Schrödingerin 

yhtälöstä: 

𝑖ħ
∂

∂𝑡
ϱ̂ = 𝑖ħ

∂

∂𝑡
∑𝑝𝛼
𝛼

|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼| 

= 𝑖ħ ⌈∑𝑝𝛼
𝛼

(
𝜕

𝜕𝑡
|𝛹𝛼⟩) ⟨𝛹𝛼|  + ∑𝑝𝛼

𝛼

|𝛹𝛼⟩ (
𝜕

𝜕𝑡
⟨𝛹𝛼|)⌉ 
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=∑𝑝𝛼
𝛼

Ĥ|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|  − ∑𝑝𝛼
𝛼

|Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|Ĥ   = [Ĥ, ϱ̂] 

⇒  𝑖ħ
∂

∂𝑡
ϱ̂ = [Ĥ, ϱ̂]. 

Tämä on von Neumannin yhtälö, joka vastaa klassisen mekaniikan Liouvillen yhtälöä. 

Se pätee systeemeille, jotka eivät vuorovaikuta ympäristönsä kanssa, ts. joissa Ĥ ei 

riipu mahdollisista ulkoisista koordinaateista. On mielenkiintoista huomata, kuinka 

paljon kivuttomampaa liikeyhtälön johto oli kvanttimekaanisessa tapauksessa kuin 

Liouvillen yhtälön johto klassisessa faasiavaruudessa.  

Stationaarisessa tilassa on selvästi oltava 
∂

∂𝑡
ϱ̂ = 0 eli [Ĥ, ϱ̂] = 0. Aivan kuten 

klassisen mekaniikan tapauksessa aiemmin, tämä on mahdollista, jos 

tiheysoperaattori riippuu vain säilyvistä (Ĥ:n kanssa kommutoivista) suureista.  

  

Huom 1 Stationaarisen tilan ehdosta [Ĥ, ϱ̂] = 0 seuraa suoraan mielenkiintoinen 

tulos energian ominaistiloille:  

Ĥ|α⟩ = 𝐸𝛼|α⟩;        Ĥ|β⟩ = 𝐸β|β⟩ 

[Ĥ, ϱ̂] = 0     ⇒      𝐸𝛼⟨𝛼|ϱ̂|𝛽⟩ = 𝐸𝛽⟨𝛼|ϱ̂|𝛽⟩ 

⇒   ⟨𝛼|ϱ̂|𝛽⟩ = 0      ellei     𝐸𝛼 = 𝐸𝛽 , 

eli ϱ̂ on diagonaalinen energiakannassa. Kyseessä on luonnollisestikin vain 

erikoistapaus siitä yleisestä tuloksesta, että jos kaksi operaattoria kommutoivat 

keskenään, niille voidaan valita yhteiset ominaistilat. Mielivaltaisessa kannassa ϱ̂:n 

ei kuitenkaan tarvitse olla diagonaalinen, mutta elementtien fysikaalinen merkitys 

(todennäköisyystulkinta) on kuitenkin selkein diagonaalisessa tapauksessa. 

Huom 2 Statistiselle eli Gibbsin entropialle (ei itsestäänselvästi sama kuin 

termodynaaminen entropia) voidaan määritellä suora kvanttimekaaninen vastine 

𝑆 =  −Tr ϱ̂ ln ϱ̂. 

Koska tiheysoperaattori on hermiittinen, on olemassa täydellinen ortonormaali 

kanta |k⟩ jossa  
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ϱ̂ =∑𝑝𝑘
𝑘

|k⟩⟨k| 

ja edelleen ∑ 𝑝𝑘𝑘 = 1. Tässä kannassa tilastollinen entropia saa selvästi muodon 

𝑆 =  −∑𝑝𝑘
𝑘

ln 𝑝𝑘 , 

joka on positiividefiniitti ja häviää (minimoituu) puhtaassa tilassa. 

 

Tilatiheys 

Tutkitaan jälleen yksinkertaisuuden vuoksi systeemiä, jolla on diskreetti 

energiaspektri, ja määritellään tilakertymäfunktio  

𝐽(𝐸) =∑𝜃(𝐸 − 𝐸𝑛).

𝑛

 

Se selvästikin kertoo tilojen lukumäärän, joiden energialle 𝐸𝑛 pätee 𝐸𝑛  ≤  𝐸.   

Tilatiheys 𝜔(𝐸) määritellään nyt derivaattana  

𝜔(𝐸) =  
𝑑𝐽(𝐸)

𝑑𝐸
=  ∑𝛿(𝐸 − 𝐸𝑛),

𝑛

 

jolloin kombinaatio 𝜔(𝐸)𝑑𝐸 kertoo energiavälillä (𝐸, 𝐸 + 𝑑𝐸) olevien tilojen 

lukumääärän. Kannasta riippumattomasti voidaan selvästi kirjoittaa 

𝐽(𝐸) = Tr 𝜃(𝐸 − Ĥ) 

ja  

𝜔(𝐸) = Tr 𝛿(𝐸 − Ĥ). 

Tilatiheys voidaan ajatella kvanttimekaniikan vastineena klassisen faasiavaruuden 

energiapinnan tilavuudelle 𝛴𝐸. Termodynaamisella rajalla (iso N, V), jossa tilojen 

spektristä tulee jatkuva, se saa tyypillisesti deltafunktioesitystä sileämmän muodon 

(ks. esimerkit alla).  
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Huom 1 Tähän mennessä olemme löytäneet seuraavat vastaavuudet klassisen ja 

kvanttimekaanisen monihiukkasformalismin välille: 

• ϱ̂ = ∑ 𝑝𝛼𝛼 |Ψ𝛼⟩⟨Ψ𝛼|~𝜌class 

• Tr ~∫𝑑Γ 

• [, ]~{, } 

• 𝜔(𝐸)~𝛴𝐸  

Vastaavantyyppisiä analogioita tulee myöhemmin vastaan lisääkin, ja ne on hyvä 

pitää mielessä verrattaessa kvanttimekaanisten systeemien käsittelyä klassisiin. 

 

Esimerkki 1: Yhden vapaan hiukkasen tilatiheys 

Tarkastellaan vapaata hiukkasta, jonka Hamiltonin funktio on 𝐻 = 𝑝2/2𝑚. Kun 

hiukkanen on suljettu laatikkoon 𝑉 = 𝐿3, ovat normitetut energian ominaisfunktiot 

tunnetusti 

𝛹�⃑⃑�(𝑟) =
1

√𝑉
𝑒𝑖�⃑⃑�∙𝑟 

missä �⃑⃑� =
2𝜋

𝐿
(𝑛𝑥, 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧)  ja 𝑝2 = ħ2𝑘2. 

Tilakertymäfunktioksi saadaan nyt 

𝐽(𝐸) = 𝑔 ∑ 𝜃(𝐸 −
ħ2𝑘2

2𝑚
)

𝑛𝑥,𝑛𝑦,𝑛𝑧

𝑗𝑎𝑡𝑘𝑢𝑚𝑜
→      

𝑔𝑉

(2𝜋)3
∫𝑑3𝑘 𝜃 (𝐸 −

ħ2𝑘2

2𝑚
) 

= 
𝑔𝑉

(2𝜋)3
4𝜋
1

3

(2𝑚𝐸)3/2

(ħ)3
 =  

4𝜋

3
𝑔𝑉
(2𝑚𝐸)3/2

ℎ3
 

missä 𝑔 on esim. spinistä johtuva mahdollinen degeneraatiotekijä ja jossa otettua 

jatkumorajaa tullaan käyttämään vielä usein. Tilatiheys saadaan tästä suoraan 

muodossa 

𝜔1(𝐸) =
𝑑𝐽(𝐸)

𝑑𝐸
= 2𝜋

𝑔𝑉

ℎ3
(2𝑚)3/2𝐸1/2 ≡ 𝐶1𝑉𝐸

1/2, 𝐶1 = 2𝜋𝑔(
2𝑚

ℎ2
)3/2. 
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Esimerkki 2: 𝑁:n vapaan hiukkasen tilatiheys. 

Nyt 𝐻 = ∑
ħ2𝑘𝑖

2

2𝑚

𝑁
𝑖=1  ja edelleen 

𝐽(𝐸) = 𝑔𝑁 ∑ ⋯

𝑛𝑥,𝑛𝑦,𝑛𝑧

∑ 𝜃(𝐸 −∑
ħ2𝑘𝑖

2

2𝑚

𝑁

𝑖=1

)

𝑛𝑥,𝑛𝑦,𝑛𝑧

 

                                                    
               
→     

𝑔𝑁𝑉𝑁

(2𝜋)3𝑁
∫𝑑3𝑘1⋯𝑑

3𝑘𝑁 𝜃 (𝐸 − ∑
ħ2𝑘𝑖

2

2𝑚

𝑁
𝑖=1 ). 

Integraali vastaa selvästi √2𝑚𝐸/ħ -säteisen 3𝑁-ulotteisen pallon tilavuutta, jonka 

yleinen kaava on tunnetusti 

𝑉𝑑 =
𝜋𝑑/2𝑟𝑑

𝛤 (
𝑑
2
+ 1)

. 

Tästä saadaan ottamalla huomioon N:n identtisen hiukkasen permutaatio-

symmetriasta klassisesti tuleva N! 

𝐽𝑁(𝐸) =

𝑔𝑁𝑉𝑁𝜋3𝑁/2 (
√2𝑚𝐸
ħ )

3𝑁

(2𝜋)3𝑁𝛤 (
3𝑁
2
+ 1)𝑁!

=
𝑔𝑁𝑉𝑁𝜋

3𝑁
2 (2𝑚𝐸)3𝑁/2

ℎ3𝑁𝛤 (
3𝑁
2
+ 1)𝑁!

 

ja edelleen 

𝜔𝑁(𝐸) =
𝑑𝐽𝑁(𝐸)

𝑑𝐸
=
𝑔𝑁𝑉𝑁𝜋

3𝑁
2 (2𝑚)3𝑁/2𝐸

3𝑁
2
−1

𝑁!ℎ3𝑁𝛤 (
3𝑁
2 )

 

= 
(𝐶2𝑉)

𝑁𝐸
3𝑁
2
−1

𝑁!𝛤 (
3𝑁
2 )

,       jossa   𝐶2 =
𝑔(2𝜋𝑚)3/2

ℎ3
.   

 

On hyvä huomata, että tässä johdettu tulos on oikea ainoastaan klassisella rajalla, 

jossa yksikään kvanttitila ei ole moninkertaisesti miehitetty. Oikeisiin bose- ja 

fermikaasujen kvanttistatistiikkoihin palaamme myöhemmin. 

 


