
Skriftlig tentamen, FYTA12, Kvantmekanik

29 maj 2015, 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.)

————

1. eXPeriment [4p]

En observabel ska ju representeras av en hermitesk operator. Betrakta en partikel i en di-
mension, fri att röra sig över hela x-axeln. Antag att vi har konstruerat en apparat som
mäter produkten av position x och rörelsemängd p. Klassiskt är denna produkt väl defini-
erad, eftersom b̊ade x och p är tal, s̊a att xp = px. I kvantmekaniken däremot är x och p

operatorer som inte kommuterar, s̊a xp 6= px!

a) [1p] Visa att xp = px+ ih̄1.

b) [2p] Visa att varken xp eller px är hermitesk, men att (xp)† = px och vice versa.

c) [1p] Föresl̊a en hermitesk operator som kan användas att representera den klassiska pro-
dukten xp med.

————

2. Fjäderlätt förstärkning [6p]

En partikel med massa m rör sig i en dimension i en harmonisk oscillatorpotential 1

2
mω2x2,

med välkända energiniv̊aer. Man smyger dit ytterligare en fjäder, som svarar mot en adderad
potentialterm 1

2
mω′2x2.

a) [3p] Betrakta den nya fjädern som en störning, och beräkna i första ordningens störningsteori
hur energiniv̊aerna ändras.

b) [2p] Bestäm de exakta energiniv̊aerna.

c) [1p] Verifiera att resultatet fr̊an störningsteorin är konsistent, genom att jämföra med de
exakta niv̊aerna.

————



3. En halv oscillator [7p]

En intressant fr̊aga är om energispektret för en (endimensionell) partikel som rör sig i en
kvantmekanisk potential är unikt för just den potentialen.

För att undersöka detta betraktar vi en punktmassa m i en fjäder vid en vägg. Detta kan
representeras av potentialen:

V1(x) =

{

1

2
mω2x2, x ≥ 0,

∞, x ≤ 0,

– allts̊a väsentligen en halv harmonisk oscillator.

a) [2p] Visa att energispektret för detta system ges av

En = (2n+ 3/2)h̄ω, n = 0, 1, 2, 3...

(Ledning: Visa att egenfunktionerna har visst släktskap med dem för motsvarande välkända
system utan vägg och med en symmetrisk potential.)

b) [2p] Betrakta nu istället potentialen

V2(x) = 2mω2x2, x ∈ R.

Visa att V2 har exakt samma höjdprofil {L(U), U ≥ 0} som V1, där L(U) anger längden av
det x-intervall där potentialen ligger under värdet U .

c) [2p] Beräkna energispektret för V2, och visa att det är mycket likt det för V1, men skiljer
sig med avseende p̊a en liten detalj.

d) [1p] Visa att man, genom att addera en enkel term till V2, kan f̊a dess spektrum att exakt
överensstämma med det för V1. Ange denna term, och den resulterande potentialen. (Detta
visar att spektret för en potential inte är unikt!)

————



4. Trappa upp, trappa ner [7p]

Spridning mot en lokaliserad potential i en dimension kan ju analyseras i termer av en
inkommande plan v̊ag, plus en reflekterad och en transmitterad. Här ska vi i stället studera
spridning mot ett trappsteg, som representeras av potentialen

V (x) =

{

0 x ≤ 0,

U0, x > 0,

där U0 > 0 är trappstegets höjd. L̊at omr̊ade I och II svara mot x < 0 resp. x > 0. Betrakta
nu en partikel som inkommer fr̊an vänster med en energi E > U0.

a) [1p] Ange v̊agtalen k och k′, som svarar mot energin E i omr̊ade I resp. II.

b) [2p] Ansätt i I en inkommande plus reflekterad v̊ag,

ϕI(x) = exp(ikx) + r exp(−ikx),

och i II en transmitterad,
ϕII(x) = t exp(ik′x).

Bestäm reflektionsamplituden r och transmissionsamplituden t!

c) [2p] Definiera reflektions- och transmissionskoefficienter genom
{

R = |r|2,

T = k′

k
|t|2,

och visa att R + T = 1. Försök ge ett fysikaliskt skäl till faktorn k′/k framför |t|2.

d) [2p] Visa att motsvarande storheter R̃, T̃ för spridning fr̊an höger blir identiska med R, T .
(Ledning: Kombinera lösningen ϕ(x) ovan med den komplexkonjugerade lösningen, ϕ∗(x), för
att konstruera en lösning med en inkommande plus reflekterad v̊ag (exp(−ik′x)+ r̃ exp(ik′x))
i II, och enbart en transmitterad (t̃ exp(−ikx)) i I.)

————



5. Halva spinn rockar [6p]

En elektron har som bekant spinn 1/2, och vi vill visa att det d̊a för varje spinntillst̊and
finns en unik riktning, längs vilken spinnets komponent är +h̄/2 med sannolikhet ett.

L̊at elektronens spinntillst̊and vara givet av

|ξ〉 = c+
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där c+, c− är komplexa koefficienter för spinn upp resp. ned. Det kan bekvämt representeras
av den normerade kolonnvektorn

c =

(

c+
c−

)

.

Spinnrelaterade observabler O representeras d̊a av 2 × 2-matriser, med väntevärde 〈O〉 =
c†Oc.

Speciellt representeras komponenterna Sx,Sy,Sz av spinnoperatorn S̄ d̊a av h̄
2
g̊anger de

välkända Pauli-matriserna, allts̊a

Sx =
h̄

2

(

0 1
1 0

)

, Sy =
h̄

2

(

0 −i
i 0

)

, Sz =
h̄

2

(

1 0
0 −1

)

a) [2p] L̊at vektorn Ā =̂
〈

S̄
〉

definera väntevärdet av spinnvektorn S̄. Ā har allts̊a kompo-
nenterna







Ax = 〈Sx〉 ,
Ay = 〈Sy〉 ,
Az = 〈Sz〉 .

Antag ett godtyckligt (men normerat) spinntillst̊and c, och bestäm Ā.

b) [2p] Visa att vektorn Ā har en fix längd av h̄/2! (Ledning: Kvadrera Ā, och använd att c
är normerad.)

c) [2p] Visa att en mätning av spinnets komponent i riktningen êA ger värdet +h̄/2 med
sannolikhet ett!

————————————————————————————————

LYCKA TILL!


