
Skriftlig tentamen, FYTA12, Kvantmekanik

1 juni 2012, 10.15–15.15.

Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) pennor, suddgummin, linjaler och andra enkla
ritverktyg; (c) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

Totalt 30 poäng, varav 15 krävs för godkänt.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.
Läs texten noga i varje uppgift innan du börjar lösa den.

Resultaten kommer att visas i teoretisk fysiks korridor s̊a snart de föreligger.

1. (8p) En endimensionell partikel med massan m är instängd i intervallet [−a, a] (vi antar
i denna uppgift att potentialen är oändlig utanför detta intervall, s̊a att alla v̊agfunktioner
måste vara noll där). Partikeln rör sig i detta intervall i en okänd potential V (x), men vi vet
att den har ett energi-egentillst̊and, givet av:

ϕ0(x) = C0 cos
2(πx/2a).

a) [2p] Finn V (x) i [−a, a], s̊a att V (0) = 0. Visa att ϕ0 är systemets grundtillst̊and.

b) [2p] Visa att
ϕ1(x) = C1 sin(πx/2a) cos

2(πx/2a)

ocks̊a är ett energiegentillst̊and. Argumentera för att det måste vara det första exciterade.

c) [2p] Finn konstanten D 6= 0 s̊a att

ϕ2(x) = C2

(

D sin2(πx/2a)− 1
)

cos2(πx/2a)

ocks̊a blir ett egentillst̊and (det andra exciterade).

d) [2p] Visa att energierna, En, n = 0, 1, 2, ges av (n+2)2−2 g̊anger en energiskala – vilken?

————

2. (7p) En partikel med massanm rör sig i en dimension i en jämn potential, V (x) = V (−x).
Den befinner sig vid t = 0 i ett blandtillst̊and av tv̊a egenfunktioner till Hamiltonoperatorn,
den ena en jämn, den andra en udda funktion av x. V̊agfunktionen utvecklas därefter enligt
Schrödinger-ekvationen.

a) [2p] Visa att väntevärdet 〈x〉 oscillerar harmoniskt kring noll, enligt

〈x〉 = C1 cos(ωt− δ1).

b) [3p] Visa att ocks̊a väntevärdet 〈p〉 oscillerar kring noll, och med samma frekvens:

〈p〉 = C2 cos(ωt− δ2).

c) [2p] Ange den gemensamma vinkelfrekvensen ω som funktion av de b̊ada tillst̊andens
energiegenvärden.



3. (7p) I en dimension har en lokaliserad potentialgrop alltid minst ett bundet tillst̊and –
men hur är det i tre dimensioner? För att undersöka detta l̊ater vi en partikel med massan
m röra sig i en sfärisk potentialgrop, definierad av

V (r) =

{

−U, r < a
0, r ≥ a

,

där U > 0 är gropens djup och a > 0 dess radie. Om bundna tillst̊and existerar måste
grundtillst̊andet vara bundet, och allts̊a ha negativ energi (i stället för precis noll).

Vi kan lugnt anta att grundtillst̊andet har ℓ = 0, och allts̊a ges av ϕ(r, θ, ϕ) = R(r)Y00(θ, ϕ) =
(4π)−1/2R(r). För r ≥ 0 måste u(r) = rR(r) d̊a lyda den radiella ekvationen

−
h̄2

2m
u′′(r) + V (r)u(r) = Eu(r).

a) [2p] Antag nu E0 < 0 och ansätt ett uttryck för u(r) för grundtillst̊andet i vardera omr̊adet
r < a resp. r > a (med rätt uppförande för r → 0 och r → ∞).

b) [2p] Dimensionsanalys: Försök finna en dimensionslös kombination av de fyra ing̊aende
parametrarna U, a,m, h̄. Gissa med hjälp av denna hur ett villkor för att det ska finnas ett
bundet tillst̊and skulle kunna se ut.

c) [3p] Härled ett exakt villkor för att E < 0 är möjligt, genom att utnyttja kontinuitetskra-
ven i r = a. Jämför med din gissning. (Tips: Grafiska argument i lämpliga dimensionslösa
variabler (typ: ka,κa) f̊ar gärna användas.)

————

4. (8p) En elektron med spinnet upp i z-riktningen f̊ar passera en Stern-Gerlach-uppställning
SG1 som mäter spinnet i en riktning θ i xz-planet (definierad s̊a att z-axeln har θ = 0, medan
x-axeln motsvarar θ = π/2).

a) [2p] Beräkna sannolikheten för att man f̊ar spinn upp, med hjälp av lämpliga kombina-

tioner av Paulimatriserna σx =

(

0 1
1 0

)

, σz =

(

1 0
0 −1

)

.

b) [1p] Nu stoppar man in en annan Stern-Gerlach-apparat, SG2, före den andra. Där mäts
spinnet i en annan riktning i xz-planet, given av θ′. Ange sannolikheten för spinn upp.

c) [1p] Efter SG2 (och oberoende av utfallet där) leds elektronen vidare till SG1, där spinnet
mäts längs θ. För resp. utfall i SG2, ange sannolikheten för att därefter f̊a spinn upp i SG1.

d) [2p] Visa att den totala sammanvägda sannolikheten för spinn upp i SG1, givet bara det
faktum att en mätning först gjorts i SG2, blir annorlunda mot om detta inte skett – men
att den aldrig kan bli mindre än halverad.

e) [1p] Visa att ditt resultatet blir rimligt i gränserna θ′ = 0 resp. θ′ = θ

f) [1p] Vilket θ′ maximerar totala sannolikheten för spinn upp i SG1 efter mätning i SG2?

—— LYCKA TILL! ——

Tillägg till trigonometribladet:

cos2 x cos2 y + sin2 x sin2 y = (cos x cos y + sin x sin y)2/2 + (cos x cos y − sin x sin y)2/2.


