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1. Introducció a la mecanica quantica. Introducció historica.- ~ lgebra dtoperadors.- Funcions 
propies i valors propis.- Postulats de la mednica quantica.- Postulat de quantificació. Significat 
físic de la funció d'ona.- Equació d'schrodinger dependent del temps. Estats estacionaris.- 
Postulat de descomposició espectral.- Relacions d'indeterminació de Heisenberg. 

2. Estudi mecano-quantic de sistemes senzills. Partícula en una caixa monodimensional.- 
Partícula en una caixa tridimensional. Estats degenerats. 

3. Moment angular. 1ntroducció.- Operadors de moment angular.- Relacions de commutació.- 
Valors propis i funcions propies dels operadors L2 i Lz. Harmonics esferics. 

4. L'atom d'hidrogen. Forces centrals.- Funcions d'ona de I'atom d'hidrogen. Orbitals 
hidrogenoides.- Representació dlorbitals.- Funcions de distribució radial.- Spin electronic.- 
Spin-orbitals i orbitals espacials. 

5. Metodes aproximats en mecanica quantica. Metode variacional. Teorema dtEckart.- 
Funcions variacionals lineals.- Metode de pertorbacions independent del temps per a estats no 
degenerats- Aplicacions. 

6. ~ t o m s  polielectronics. Equació d'schrodinger per a atoms polielectronics.- Model 
d'electrons independents. aproximació orbita1.- Partícules identiques i simetria de la funció 
d'ona.- Principi d'exclusió de Pauli.- Determinants dlSlater. 

7. Introducció a I'estructura molecular. Aproximació de Born-0ppeheimer.- Molecula-ió H2+. 
Resolució de I'equació d'schrodinger e1ectronica.- Concepte d'orbital molecular.- Aproximació 
OM-CL0A.- Densitat de c5rrega i enllac químic. 

8. La molecula d'hidrogen. Metode d'orbitals moleculars.- Metode de I'enllac de valencia.- 
Com paració d'am bdós metodes i millora de resultats. 

9. Teoria d'orbitals moleculars. Metodes d'electrons independents. Sistemes conjugats- 
Separació S-p Metode de Hückel.- Energia de resonancia i aromaticitat.- índexs estatics de 
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reactivitat i orbitals frontera. 

10. Teoria d'orbitals moleculars. Metode SCF de Hartree-Fock. Sistemes a capa tancada.- 
Energia d'una funció monoconfiguracional.- Equacions de Hartree-Fock.- Aproximació CLOA. 
Equacions de Roothaan.- Teorema de Koopmans.- Metodes ab initio i metodes semiempírics.- 
Analisi de la funció dlona. 

11. Superfícies d'energia potencial. Analisi de la hipersuperficie d'energia potencial. Punts 
estacionaris.- Optimització de geometries.- Estats de transició. Vector de transició.- Cami de 
reacció. 

L'avaluació de I1assignatura es fara a partir dlun examen final i de la participació en el campus 
virtual. 
Aquesta participació sera valorada fins a un maxim del 10% de la nota de I'examen final. 
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