
Skriftlig tentamen, FYTA12, Kvantmekanik

5 juni 2014, 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.

Motivera gjorda p̊ast̊aenden.
Undvik störande prassel och sörplande.

(Resultaten kommer att visas i Teoretisk fysiks korridor s̊a snart de föreligger.)

————

N̊agra integraler (som kan vara användbara här och där):
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(där i den sista integralen en 3-dim. variant av partiell integration använts för att flytta en av gradientope-
ratorerna till Φ∗ – ekvivalent med att ~p är hermitesk).

————

1. (5p) – Flyttstök
En elektron är bunden till en atom i en dimension, modellerad av en harmo-
nisk oscillator-potential med fjäderkonstant mω2, centrerad kring origo.

a) [1p] Man vet att den befinner sig i grundtillst̊andet. Ange motsvarande
normerade egenfunktion, Φ0(x), och dess energiegenvärde, E0.

b) [1p] Vid en viss tidpunkt flyttar sig atomkärnan (potentialens centrum)
mycket snabbt fr̊an origo till en ny punkt a > 0, utan att elektronens
v̊agfunktion hinner ändra sig. Ange den nya hamilton-operatorn, H.

c) [2p] Visa att väntevärdet av energin (dvs. av H) nu ges av E0 + a2.

d) [1p] Elektronen är allts̊a nu inte i grundtillst̊andet, utan i en blandning av
de nya egentillst̊anden. Visa att sannolikheten att partikeln är i ett exciterat
tillst̊and ges av 1− exp(−ka2), och ange konstanten k.

————



2. (6p) – Störande lutning
En partikel med massa m är instängd i en endimensionell l̊ada med lutande
botten, vilket modelleras av potentialen

V (x) =

{

Fx, om 0 < x < L,

∞, annars.

Vi ska nu betrakta den lutande botten, Fx, som en störning till en vanlig
l̊ada med plan botten (V (0)(x) = 0, 0 < x < L).

a) [2p] Ange de ostörda egenfunktionerna och energiegenvärdena.

b) [3p] Ange ändringen av energiegenvärdena i första ordningens störningsräkning,
och visa att den blir samma för alla niv̊aer.

c) [1p] Förklara varför den blir samma.

————

3. (6p) – Spinnande mätning
En elektron f̊ar i tur och ordning (och i rask följd) passera tre Stern Gerlach-
uppställningar – SG1, SG2, SG3 – där man mäter spinnets komponent i
riktningarna â, b̂ och â igen, där â, b̂ bildar en vinkel θ mellan 0 och π/2.

a) [1p] Antag att den första mätningen ger resultatet a+ (dvs. â · ~S → + h̄
2).

Vad är sannolikheten, P (b+|a+) resp. P (b–|a+), att den andra ger b+ resp.
b–?

b) [2p] Om man inte mäter i SG2, blir sannolikheten att f̊a a+ även i SG3
först̊as 100%. Om man nu faktiskt mäter i SG2, vad blir sannolikheten att
man i SG3 f̊ar a+, precis som i SG1?

c) [1p] Antag nu att man vrider SG3, s̊a att den i stället pekar i riktningen ĉ,
som bildar vinkeln θ med b̂ och 2θ med â. Beräkna sannolikheten (fortfarande
givet att SG1 gav a+) att man i SG3 f̊ar resultatet c+, om man inte mäter i
SG2.

d) [2p] Beräkna sannolikheten för c+ i SG3 om man i stället mäter i SG2.
Förklara varför den blir större.

————



4. (7p) – Strängt taget
Det är vanligt att modellera den h̊arda växelverkan som h̊aller ihop kvarken
och antikvarken i en π-meson med en sträng med konstant spänning, som
ger en konstant attraktiv kraft. Vi tittar nu p̊a den relativa rörelsen, och
modellerar systemet med en massa m som rör sig i tre dimensioner i en linjär
potential,

V (r) = Fr,

där r = |r|. Vi vill nu approximera grundtillst̊andets energivärde E0.

a) [1p] Ange systemets hamilton-operator, och visa att dess parametrar (h̄,m, F )
kan kombineras till en unik energiskala, som bör ge storleksordningen p̊a
grundtillst̊andets energi E0. Ange denna energiskala.

b) [1p] Ett sätt att begränsa E0 upp̊at för “sv̊ara” H, är med hjälp av
väntevärdet 〈H〉 i en approximation Φ till det exakta grundtillst̊andet Φ0.
Visa olikheten

〈Φ|H |Φ〉 ≥ E0,

och att likhet endast gäller för det exakta grundtillst̊andet.

c) [2p] För potentialen ovan väntar vi oss att grundtillst̊andet är sfäriskt
symmetriskt, lokaliserat, och utan onödiga nollställen. Vi provar en gaussier,
Φ(r) = C exp(−r2/2a2), med a en varierbar längdparameter, och C = C(a)
vald s̊a att Φ normeras – ange C(a). Beräkna 〈H〉 som funktion av a, och
välj a s̊a att väntevärdet minimeras. Visa att det minimala värdet är en rent
numerisk faktor g̊anger den energiskala som beräknades ovan.

d) [2p] Vi provar i stället en exponentialfunktion, Φ(r) = D exp(−r/b), med
b en likas̊a varierbar längdparameter, och D = D(b) vald s̊a att Φ normeras
– ange D(b). Beräkna 〈H〉 som funktion av b, och välj b s̊a att väntevärdet
minimeras. Visa att resultatet även här är en numerisk faktor g̊anger samma
energiskala.

e) [1p] Vilken approximation ger bäst resultat – och varför bör man kanske
vänta sig detta?

————



5. (6p) – Liten boh̊ala
En partikel med massan m rör sig i en dimension, och är bunden till en grund
potentialgrop med okänd potential. Man vet dock att partikeln befinner sig i
ett stationärt tillst̊and med den lokaliserade v̊agfunktionen

Φ0(x) = konst. / cosh2(kx), x ∈ R

a) [1p] Visa att Φ0 måste vara grundtillst̊andet.

b) [2p] Ange potentialen V (x), och energin E0. (Ledning: Stoppa in Φ0 i TOSE
med okänd potential V , och antag att V → 0 för x → ±∞.)

c) [3p] Ange det första exciterade tillst̊andet Φ1(x) (negligera normeringen),
och ange motsvarande energi E1. (Ledning: Försök hitta en udda funktion
av liknande typ som Φ0, genom att multiplicera Φ0 med en lämplig funktion
och bekräfta att den löser TOSE med samma potential, fast med en annan
energi.)

————————————————————————————————

LYCKA TILL!

————————————————————————————————


