
Gamla tentafr̊agor, FYS022:2, Statistisk Fysik,
rörande kvantmekanik

Till̊atna hjälpmedel: Kursbok/motsv., sedvanliga matte/fysik-tabeller,
godkända förel.anteckningar, fickräknare, skrivdon.

En typisk tentamen omfattar ca 30 poäng, varav hälften krävs för godkänt.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.
Använd aldrig en formel utan att motivera varför den kan tillämpas.

Läs noga texten i varje uppgift innan du börjar lösa den.

1. Gunga i en Hammock [5p]. Betrakta en partikel som rör sig i en harmonisk
oscillator-potential i en dimension, H = p2/2m+mω2x2/2.

a) [2p] För en godtycklig observabel, A, gäller som bekant att dess väntevärde 〈A〉 =
〈Ψ|A |Ψ〉 förändrar sig enligt

d 〈A〉 /dt = i

~
〈[H,A]〉 .

Använd detta för att visa att väntevärdet av partikelns position, 〈x〉, lyder den klassiska
rörelseekvationen,

d2 〈x〉 /dt2 + ω2 〈x〉 = 0

med de välkända harmoniska lösningarna 〈x〉 = A cos(ωt+ δ).
Ledning: Kombinera uttrycken för d 〈x〉 /dt, och d 〈p〉 /dt p̊a lämpligt sätt.

b) [1p] L̊at |n〉 beteckna egentillst̊andet med energi En = (n + 1/2)~ω. Antag att partikeln
vid tiden t = 0 befinner sig i ett blandtillst̊and enligt

|Ψ(t = 0)〉 = 1√
2
|0〉+ 1√

2
|1〉

Beräkna partikelns tillst̊and |Ψ(t)〉 vid en godtycklig senare tidpunkt t.

c) [2p] Beräkna väntevärdet 〈x〉 vid tiden t direkt som 〈Ψ(t)|x |Ψ(t)〉, och bekräfta det
harmoniska tidsberoendet av 〈x〉 för detta tillst̊and.
Ledning: Skriv om x som en linjärkombination av stegoperatorerna a± = p± imωx. Du f̊ar
använda sambanden a+ |n〉 =

√
2m~ω

√
n+ 1 |n+ 1〉 och a− |n〉 =

√
2m~ω

√
n |n− 1〉.



2. Blandade svängningar [5p].
V̊agfunktionerna ϕi och ϕj är normerade och representerar egentillst̊and till en tidsoberoende

operator H = p2

2m
+ V (x), med olika energiegenvärden Ei och Ej. Antag att en partikel vid

tiden t = 0 befinner sig i ett blandtillst̊and Ψ(x, 0) = bi(0)ϕi(x) + bj(0)ϕj(x).

a) [1p] Blandtillst̊andets tidsberoende kan skrivas Ψ(x, t) = bi(t)ϕi(x) + bj(t)ϕj(x). Ange
bi(t) och bj(t).

b) [2p] Blandtillst̊andets medelposition 〈x〉 kommer i regel att bero p̊a tiden. Visa att 〈x〉(t) i
s̊a fall pendlar harmoniskt kring sitt tidsmedelvärde. Beräkna dels tidsmedelvärdet av 〈x〉(t),
dels pendlingens vinkelfrekvens ω. Uttryck svaren i koefficienterna bi(0) och bj(0), samt de
ing̊aende egentillst̊andens energiegenvärden och medelpositioner (〈x〉i och 〈x〉j).
Ledning: Det kan vara lämpligt att p̊a vägen definiera ett reellt tal A och en fas θ0 ur∫∞
−∞[bi(0)ϕi(x)]

∗xbj(0)ϕj(x)dx ≡ Aeiθ0 . Varken A eller θ0 kan bestämmas, men det behövs
ej – de kommer inte med i svaren.

c) [2p] Givet att konstanterna bi(0) och bj(0) bägge är reella och positiva, bestäm deras
värde s̊a att blandtillst̊andet normeras och svängningsamplituden för 〈x〉(t) maximeras.

3. Trappa ner [10p]. Ett en-dimensionellt system beskrivs av en trappstegspotential

V (x) =





−V0, −a < x < 0
0, 0 ≤ x < a

∞, annars

Egentillst̊and ϕ(x) med E > 0 karaktäriseras av v̊agtal k1 =
√
2m(E + V0)/~2 för negativa

x och k2 =
√
2mE/~2 för positiva x.

a) [3p] Utnyttja kontinuitetskraven och härled en ekvation som bestämmer energiegenvärden.

b) [3p] Visa att sannolikheten P1 = P (x < 0) och P2 = P (x > 0) förh̊aller sig enligt

P1

P2

=
sin2(k2a)

sin2(k1a)
·
1− sin(2k1a)

2k1a

1− sin(2k2a)
2k2a

.

c) [2p] Antag att V0 är vald s̊a att det finns ett bundet tillst̊and med E = 0. Visa att
P1/P2 > 3/2.
Ledning: Ta gränsen k2 → 0 i ekvationen du härlett i (a) och i en lämplig taylorutveckling
av uttrycket som anges i (b).

d) [2p] När E ≫ V0 f̊ar man i stället
P1

P2

≈ k2
k1
.

Klassiskt utgörs ett bundet tillst̊and av en partikel som rör sig i en sluten bana. Sannolikheten
att hitta partikeln i en del av banan blir d̊a proportionell mot tiden den befinner sig i den
delen. Vilket av resultaten ovan, dels för E = 0, dels för E ≫ V0, stämmer bäst med den
klassiska bilden? Motivera ditt svar.



4. S̊a g̊ar vi runt . . . [5p]. Elektroner har ju som bekant halvtaligt spinn, s = 1/2.
Försumma övriga frihetsgrader, och betrakta en elektron i ett godtyckligt spinntillst̊and,

ξ = c+ξ+ + c−ξ− =

(
c+
c−

)

med komplexa c+ och c−, normerat s̊a att ξ†ξ ≡ |c+|2 + |c−|2 = 1.

a) [2p] L̊at vektorn A beteckna väntevärdet av spinnvektorn S (som p̊a vanligt vis kan
representeras av Paulimatriserna, S = ~

2
(σx, σy, σz) – se HUB s. 130-132), dvs.

A = 〈S〉 = (〈Sx〉, 〈Sy〉, 〈Sz〉) .
Ange värdet avA för det godtyckliga spinntillst̊andet ξ ovan. Visa att alla tre komponenterna
av A är reella.

b) [1p] Visa ocks̊a att längden A avA är fix, oberoende av tillst̊andet ξ; ange A. Kommentar?

c) [2p] Elektronen placeras nu i ett homogent magnetiskt fält B = Bez. Visa att Az h̊aller
sig konstant, medan Ax och Ay oscillerar med en karakteristisk frekvens – ange denna.

5. L̊ada med knuff [5p]. I en enkel modell av en endimensionell väteatom betraktas
elektronen som instängd i en l̊ada av vidd a, representerad av potentialen

V (x) =

{
0, 0 < x < a;
∞, annars.

a) [1p] Ange elektronens alla (normerade!) energiegenfunktioner, ϕn(x), n = 1, 2, 3 . . ., samt
motsvarande energiegenvärden En.
Elektronen befinner sig just före tidpunkten t = 0 i grundtillst̊andet, representerat av
ϕ1(x), och f̊ar d̊a en plötslig “knuff” med impulsen p (= förändring av rörelsemängd). Den-
na knuff kan ses som att v̊agfunktionen plötsligt ändras genom att multipliceras med en
planv̊agsfaktor med v̊agtalet k = p/~, allts̊a

ψ(x) → eikxϕ1(x).

Detta medför att elektronen inte längre befinner sig i grundtillst̊andet utan i en linjärkombination
av de olika egentillst̊anden:

ψ(x) =
∞∑

1

cn(0)ϕn(x).

Därvid anger |cn|2 för n > 1 sannolikheten för att en mätning av energin efter knuffen visar
att elektronen exciterats till det n:te tillst̊andet.

b) [2p] Ange väntevärdet av energin efter knuffen som funktion av impulsen p, och visa att
ändringen är kvadratisk i knuffens styrka p.

c) [2p] Ange den totala sannolikheten P för att elektronen har exciterats av knuffen! Ange ett
approximativt värde p̊a hur stor impulsen behöver vara för att ge ett P av storleksordning
1/2?
(Ledning: Det kan vara lättare att beräkna 1− P .)



6. Fartgupp [5p]. Betrakta en endimensionell partikel med massan m, instängd i en

l̊ada med vidd L, med välkända egenfunktioner |n〉0 och energiegenvärden E0
n (se boken).

Lägg nu in ett “fartgupp” av bredd B, (0 < B < L) och höjd V0 > 0 mitt i l̊adan, s̊a att vi
f̊ar den modifierade potentialen

V (x) =





0, 0 < x < (L− B)/2,
V0, (L−B)/2 < x < (L+ B)/2,
0, (L+B)/2 < x < L,
∞, annars.

a) [2p] Betrakta guppet som en störning, och beräkna de modifierade energiniv̊aerna i första
ordningens störningsräkning.

b) [2p] Kontrollera huruvida energiändringarna uppfyller villkoret 0 < ∆En < V0 som sig
bör, och har ett rimligt beroende av guppbredden B. För små B, varför ändras varannan
niv̊a mindre än de andra?

c) [1p] Ange även de modifierade egenfunktionerna i första ordningens störningsräkning, i
form av en lineärkombination av de ostörda egenfunktionerna.

7. Lösa bindningar [5p]. En endimensionell kvantmekanisk partikel med massan m
befinner sig i ett egentillst̊and till Hamiltonoperatorn, givet av

ϕ0(x) =
A

cosha(κx)

med a och κ positiva tal. Jag vet att Hamiltonoperatorn är av den vanliga typen,

H = − ~
2

2m
∂2x + V (x),

men jag har dessvärre glömt uttrycket för potentialen V – jag minns bara att den g̊ar mot
noll l̊angt bort (dvs. för |x| → ∞).

a) [2p] Visa att potentialfunktionen måste ges av

V (x) = − C

cosh2(κx)
,

och ange konstanten C, och energiegenvärdet E0 som hör till ϕ0.

b) [1p] Övertyga mig om att ϕ0 faktiskt måste utgöra grundtillst̊andet till denna Hamilto-
noperator.

c) [2p] Uppmuntrad av detta framkastar jag hypotesen att även funktionen

ϕ1(x) = B
sinh(κx)

cosha(κx)

kan vara ett egentillst̊and till samma H. Visa att den verkligen är det (för det fall att den g̊ar
att normera), och övertyga mig om att det i s̊a fall måste röra sig om det första exciterade
tillst̊andet. Ange motsvarande energiegenvärde E1. Ange ocks̊a för vilka värden p̊a a som ϕ1

ej blir normerbar – i s̊adana fall har denna attraktiva potential allts̊a bara ett enda bundet
tillst̊and (dvs. med E < 0), som allts̊a ges av ϕ0.



8. Studs med Mjuk Boll [4p]. Vid spridning i tre dimensioner mot en lokaliserad,
sfäriskt symmetrisk potential, kan denna ofta approximeras till att ha den enkla formen

V (r) =

{
V0, för r < R0,
0, för r > R0,

där R0 anger storleken p̊a det omr̊ade där potentialen är väsentligt skild fr̊an noll, och V0
det typiska värdet p̊a V innanför detta omr̊ade.

a) [2p] Beräkna den differentiella träffytan dσ/dΩ i första Born-approximationen. Spelar det
i denna approximation n̊agon roll om potentialen är repulsiv eller attraktiv (dvs. om V0 är
positiv eller negativ)?

b) [2p] Integrera resultatet i a) över rymdvinkeln Ω för att f̊a den totala träffytan i form av
en integral över spridningsvinkeln θ. Approximera integralen i statiska gränsen p → 0, och
visa att σtot skalar som R6

0 för l̊angsamma partiklar.

9. Kvantpendel [5p]. En ideal pendel tänks som bekant best̊a av en (masslös) st̊ang av
längd R med en massaM i ena änden, och som kan svänga i ett vertikalplan kring den andra
änden, som är fixerad, under inverkan av tyngdaccelerationen g. Klassiskt beskrivs en s̊adan
pendel enklast med hjälp av en generaliserad koordinat given av st̊angens vinkel θ relativt
jämviktsläget, med tillhörande generaliserad rörelsemängd given av rörelsemängdsmomentet
L.

Vi vill nu beskriva detta system kvantmekaniskt med en v̊agfunktion ψ(θ), vars dynamik
styrs av Hamiltonoperatorn

H = − ~
2

2MR2
∂2θ +MgR (1− cos θ) .

Den första termen representerar kinetisk energi (MR2 är det korrekta tröghetsmomentet
kring vridpunkten, och operatorn L = −i~∂θ representerar rörelsemängdsmomentet), medan
den andra termen beskriver den potentiella energin. Notera att eftersom θ är en vinkel s̊a
måste v̊ar v̊agfunktion vara periodisk: ψ(θ + 2π) = ψ(θ), s̊a det räcker att betrakta den p̊a
intervallet [−π, π].

Vi vill finna detta systems grundtillst̊and ϕ0(θ) och motsvarande energivärde E0. Vi
misstänker att ϕ0 har ett maximum nära θ = 0, s̊a vi gör en ansats för grundtillst̊andet i
form av approximationen

ϕ0 = A(1 + a cos θ)

där a (0 < a < 1) är en fri parameter som vi ssm. ska bestämma p̊a lämpligt sätt.

a) [1p] Bestäm normeringskonstanten A som funktion av a s̊a att ϕ0 blir normerad.

b) [2p] Det exakta grundtillst̊andet är, av alla tänkbara normerade v̊agfunktioner, den som
minimerar väntevärdet 〈H〉 av Hamiltonoperatorn (dvs. energin). Vi vill approximera det
riktiga grundtillst̊andet s̊a bra som möjligt, och därför vill vi välja parametern a s̊a att
〈H〉 minimeras. Ange det bästa värdet p̊a a, och motsvarande approximation till grundtill-
st̊andsenergin E0.

c) [2p] Jämför detta värde med det klassiska energivärdet (2MgR) som svarar mot att pen-
deln nätt och jämnt orkar ”tippa över”. Kan v̊ar approximation till E0 n̊agonsin bli större
än ”tippenergin”?



10. Potentiell fysik [5p].
Jag har stött p̊a v̊agfunktionen Φ(x) ∝ x exp(− x2

2σ2 ), och undrar nu om den är egenfunktion

till n̊agon Hamiltonoperator H = − ~
2

2m
d2

dx2
+ V (x).

a) [3p] Visa att s̊a är fallet, och bestäm potentialen V (x) s̊a att V (0) = 0.

b) [1p] Visa, genom att p̊a lämpligt vis definiera den abstrakta parametern σ som en funk-
tion av fysikaliska storheter, att potentialen V (x) är mycket vanligt förekommande, med en
mängd olika tillämpningar.

c) [1p] Vilket egentillst̊and representerar Φ(x)? (Välj mellan grundtillst̊andet, första excita-
tionen, andra, tredje osv).
Ledning: Deluppgift c kan lösas helt oberoende av övriga deluppgifter, men ocks̊a genom att
känna igen energiegenvärdet efter manipulationerna i deluppgift b.

11. Relativistisk Fjäder [6p]. Den kinetiska energin för en relativistisk partikel (i
en dimension) ges som bekant av

Ek =
√
m2c4 + p2c2 −mc2

som reduceras till p2/2m d̊a p→ 0.

a) [2p] För små värden p̊a rörelsemängden, p ≪ mc, kan Ek approximeras med dess tv̊a
ledande termer i Taylorutvecklingen för små p. Visa att dessa ges av

p2

2m
− p4

8m3c2
.

Ledning: Använd
√
1 + x = 1 + x/2− x2/8 + . . . , giltigt för x≪ 1.

b) [2p] Vi vill nu betrakta den andra termen som en liten korrektion till den icke-relativistiska

rörelseenergin, och göra en störningsräkning för hur denna modifierar energiniv̊aerna E
(0)
n =

(n+ 1/2)~ω för en harmonisk oscillator. Skriv därför om p som p = (a+ + a−) /2; detta ger
att p4 kan skrivas som en summa av 16 olika termer som var och en inneh̊aller produkten
av fyra stegoperatorer i viss ordning. Förklara varför bara 6 av dessa termer kan bidra till
första ordningens energikorrektioner.

c) [2p] Använd kommutationsrelationen

[a−, a+] = 2m~ω1

samt relationen
a+a− = 2m~ωN

där N är antalsoperatorn,
N |n〉 = n |n〉

till att skriva om var och en av de 6 relevanta termerna i b) till en linjärkombination av N2,
N och 1, och använd resultatet till att beräkna första ordningens störningstermer, och visa
att energiniv̊aerna s̊alunda korrigeras till

En ≈ (n+ 1/2)~ω − (~ω)2

32mc2
(
6n2 + 6n+ 3

)



12. Alltid bundet [5p]. En endimensionell partikel med massan m rör sig i en di-
mension under inverkan av en potentialgrop av vidd 2a > 0 och djup V0 > 0, centrerad i
origo:

V (x) =

{
−V0, −a < x < a;
0, annars

Betrakta bundna tillst̊and, dvs. tillst̊and med negativ energi, −V0 < E < 0. Pga. symmetrin
kan dessa representeras av udda eller jämna egenfunktioner, som allts̊a måste ha formen

ϕ(x) =





±C ′

eκx, x < −a;
Cf(kx), −a < x < a;
C

′

e−κx, x > a;

där f ges av cos resp. sin för fallet jämn resp. udda funktion.

a) [1p] Betrakta nu de dimensionslösa parametrarna α = ka och β = κa. Ange dessa som
funktioner av energin, och visa att de är relaterade enligt ett samband av formen

β =
√
R2 − α2,

som definerar en kvartscirkel i den första kvadranten av (α, β)-planet. Ange värdet p̊a kon-
stanten R.

b) [1p] Använd kontinuiteten av ϕ
′

/ϕ i punkten x = a för att härleda en ytterligare relation
mellan β och α (olika för udda resp jämna fallet).

c) [1p] Eliminera β fr̊an sambanden, och betrakta den resulterande ekvationen för α = ka
för det jämna resp. udda fallet:

{
α tanα =

√
R2 − α2, om jämn;

α cotα = −
√
R2 − α2, om udda;

som allts̊a utgör ett villkor p̊a α, och därmed p̊a energin för ett (jämnnt eller udda) bundet
tillst̊and.

d) [1p] Visa (t.ex. med ett grafiskt argument) att det alltid finns minst ett jämnt bundet
tillst̊and, oavsett hur grund eller smal gropen är.

e) [1p] Ange (med ett liknande argument) ett minsta värde p̊a R för att det ocks̊a ska finnas
minst ett udda tillst̊and! Vad betyder detta för potentialgropens djup och vidd?



13. Symmetri utan Symmetri [6p]. Kvantmekanisk potentialspridning i en di-
mension uppvisar en del skojiga egenskaper. Denna uppgift g̊ar ut p̊a att visa att en poten-
tialspridare i en dimension är lika genomskinlig fr̊an b̊ada h̊allen – oavsett om potentialen
är symmetrisk eller ej.
Betrakta en partikel med massa m och energi E > 0, som sprids mot en potential V (x) som
är lokaliserad kring origo, dvs. skild fr̊an noll endast i ett begränsat omr̊ade, x ∈ Ωa = [−a, a],
men som vi i övrigt inte vet s̊a mycket om. Partikeln antas ha en rörelsemängd p = ~k > 0
och skickas in mot Ωa fr̊an vänster, och kan för x < a beskrivas av en inkommande plan
v̊ag, som vi väljer att tilldela amplitud 1 (vi bortser här fr̊an normeringen). Vid kontakt
med den spridande potentialen modifieras v̊agen, och resultatet blir dels en reflekterad v̊ag
med komplex amplitud r, dels en transmitterad v̊ag med komplex amplitud t. Detta kan ses
som att det finns ett stationärt tillst̊and ϕ(x) – allts̊a en lösning till egenvärdesekvationen
Hϕ = Eϕ – med energin E = ~

2k2/2m, som utanför Ωa har följande struktur:

ϕ(x) =

{
eikx + re−ikx, för x < −a,
teikx, för x > a.

a) [2p] Definiera sannolikhetsströmmen p̊a vanligt vis som

J(x) ≡ ~

m
Im (ϕ∗(x)ϕ′(x)) .

För ett godtyckligt stationärt tillst̊and ϕ(x) måste strömmen J vara likformig, dvs. samma
överallt: J(x) = J – visa detta! Det betyder att sannolikheten strömmar likformigt fr̊an
vänster till höger (dvs. om J > 0, eller tvärtom om J < 0, eller inte alls om J = 0).

b) [1p] Definiera spridarens reflektans som R ≡ |r|2 och dess transmittans som T ≡ |t|2. Visa
att strömmens likformighet leder till resultatet

R + T = 1,

s̊a att reflektans och transmittans kan ses som sannolikheter – nämligen för att partikeln ska
reflekteras tillbaka till vänster resp. ta sig över till högersidan.

c) [1p] Visa att egenvärdesekvationen, Hϕ = Eϕ, för reell potential är invariant under
komplexkonjugering av ϕ (vilket beror p̊a att motsvarande Schrödingerekv. är invariant under
CT – samtidig komplexkonjugering av v̊agfunktionen och omkastning av tidsriktningen).
Detta innebär att om ϕ(x) är en lösning s̊a är ϕ∗(x) ocks̊a en.

d) [2p] Om vi kallar v̊ar lösning ovan för ϕV (för “Vänster”) , s̊a kan vi därmed definiera
en andra lösning som ϕV

∗(x) – med samma energiegenvärde. Genom att bilda en lämplig
linjärkombination av dessa b̊ada f̊as en lösning ϕH(x) (för “Höger”) som svarar mot en
partikel som kommer in fr̊an höger med amplitud ett och sprids mot potentialen. Visa att
denna spridning karakteriseras av reflekterad resp. transmitterad amplitud som ges av rH =
−rV ∗tV /tV

∗, resp. tH = tV . Detta innebär att s̊aväl transmittans T som reflektans R alltid
måste vara samma för spridning fr̊an höger som fr̊an vänster – även för en asymmetrisk
potential!



14. spinn 1 [5p]
En partikel med spinn ett (s = 1) har ju tre möjliga spinntillst̊and, och kan d̊a representeras
av en tredimensionell kolonnvektor ξ,

ξ =




ξ1
ξ2
ξ3


 ,

normerad s̊a att ξ†ξ ≡ |ξ1|2 + |ξ2|2 + |ξ3|2 = 1.

a) [2p] I detta rum kan de tre spinnoperatorerna representeras av 3× 3-matriser. Dessa kan
t.ex. väljas som

Sx =




0 ~√
2

0
~√
2

0 ~√
2

0 ~√
2

0


 , Sy =




0 − i~√
2

0
i~√
2

0 − i~√
2

0 i~√
2

0


 , Sz =




~ 0 0
0 0 0
0 0 −~


 .

Visa att dessa (under matrismultiplikation) uppfyller de grundläggande kommutationsrela-
tionerna för rörelsmängdsmoment, dvs. [Sx,Sy] = i~Sz, etc.

b) [1p] Antag nu att partikeln har en magnetiskt moment ~µ som är parallellt med spinnvek-
torn och givet av

~µ = g
e

2m
S,

där g är partikelns gyromagnetiska förh̊allande (ung. 1), och S = (Sx,Sy,Sz) är spinnvektor-
operatorn. L̊at partikeln röra sig i ett homogent magnetiskt fält B = Bez, som ger Hamilto-
noperatorn (matrisen)

H = −B · ~µ = −gBe
2m

Sz.

Visa att den resulterande Schrödingerekvationen för tillst̊andsvektorn ξ,

i~ξ̇ = Hξ,

leder till att ξ-komponenterna därvid oscillerar i tiden enligt

ξ1(t) = ξ1(0)e
iω0t,

ξ2(t) = ξ2(0),
ξ3(t) = ξ3(0)e

−iω0t,

med en viss karakteristisk frekvens ω0 =
gBe
2m

.

c) [2p] Antag nu att partikeln vid tiden t = 0 befinner sig i tillst̊andet

ξ(0) =




1√
2
1√
2

0


 .

Ange tillst̊andet vid en godtycklig senare tidpunkt. Ur detta, beräkna spinnvektorns väntevärde,

〈S〉 = (〈Sx〉 , 〈Sy〉 , 〈Sz〉) =
(
ξ†Sxξ, ξ

†Syξ, ξ
†Szξ

)



som funktion av tiden, och visa att den precesserar med frekvensen ω0 kring magnetfältets
riktning, allts̊a i detta fall z-riktningen.

15. L̊aga svängande tillst̊and [8p] Energiniv̊aerna för den endimensionella har-
moniska oscillatorn är som bekant

En =

(
n+

1

2

)
~ω, n = 0, 1, 2 . . .

Egenfunktionerna som hör till E0 respektive E1 är

X0(x) = C0e
−mω

2~
x2

,

X1(x) = C1xe
−mω

2~
x2

.

Här är m partikelns massa.

a) [3p] Vi bildar ett blandtillst̊and f(x) = a0X0(x) + a1X1(x). Antag att a0, C0 och C1 är
reella och positiva. Beräkna a0 och a1 s̊a att blandtillst̊andet normeras och väntevärdet 〈x〉
maximeras.
Ledning: Normeringskonstanterna C0, C1 behöver faktiskt inte beräknas i denna uppgift.

b) [2p] Vid tiden t = 0 är en partikel i ett tillst̊and som beskrivs av v̊agfunktionen

Ψ(x, t = 0) = f(x).

Vid vilken tid t > 0 kommer 〈x〉 för tillst̊andet Ψ(x, t) att ha sitt maximalt negativa värde?
Ange den första tidpunkt t > 0 d̊a det sker.

c) [2p] Egenfunktionen till harmoniska oscillatorns energiniv̊a E2 kan skrivas

X2(x) = C2(x
2 + b1x+ b0)e

−mω

2~
x2

.

Bestäm talen b1 och b0.

d) [1p] Bilda ett nytt blandtillst̊and g(x) = a0X0(x)+a2X2(x). Det behöver inte vara samma
a0 som i f(x). För tillst̊andet g(x), hur beror 〈x〉 p̊a a0 och a2?

16. Kvadratisk Stark-effekt [9p] Grundtillst̊andet för elektronen i en väteatom
har energin

E1 = − ~
2

2mr2B
.

Här är m elektronens (reducerade) massa och rB är Bohr-radien

rB =
4πε0~

2

me2
.

Elektronens grundtillst̊and ges av v̊agfunktionen

Φ1(r) = C1e
−r/rB .



Över en väteatom lägger vi nu ett elektriskt fält E i z-led. Det ger Hamiltonfunktionen en
extra potential

VE(r) = −e|E|z.
(Här skrivs fältstyrkan |E|, för att skilja den fr̊an energin E.)

a) [2p] Visa att grundtillst̊andets energiändring inte är linjär i |E|.
Nu invänder den petige, att totala potentialen blir

V (r) =
−e2
4πε0r

− e|E|z.

Det gör att det formellt sett inte finns n̊agra bundna tillst̊and!
För att lämna atomen måste dock elektronen tunnla igenom en potentialbarriär.
Du ska nu övertyga världen om att vi lugnt kan fortsätta räkna med bundna tillst̊and för
elektronen!

b) [4p] Antag att den elektriska fältstyrkan |E| är ungefär 106V/m. (Den kan knappast vara
mycket större, för d̊a f̊ar vi blixtar i vanlig luft.)
Uppskatta sannolikheten för tunnling i positiv z-rikting.
Ledning: Tveka inte att göra grova antaganden om det förenklar dina räkningar! Var tydlig
med vilka antaganden du gör!

c) [2p] Betrakta elektronen som en klassisk partikel, som rör sig fram och tillbaka längs z-
axeln, kring z = 0, och studsar mot potentialväggen när den n̊ar gränserna för det klassiskt
till̊atna omr̊adet. Varje g̊ang den studsar mot väggen vid positivt z gör den ett ”tunn-
lingsförsök”.
Uppskatta grovt hur ofta s̊adana ”försök” sker.

d) [1p] Uppskatta hur länge det dröjer innan elektronen lämnar atomen.

17. Störd l̊ada [6p] En partikel med massan m rör sig i en potential

V0(x) =

{
0, |x| < L
∞, |x| ≥ L

.

a) [2p] Ange energiegenvärdena E
(0)
n och (de normerade) egenfunktionerna ϕ

(0)
n (x) till H0 =

p
2

2m
+ V0(x)·, s̊a att n = 1 representerar grundtillst̊andet och E

(0)
n+1 > E

(0)
n .

b) [4p] Vi lägger p̊a en störning

V (x) =

{
V̂ tan2

(
πx
2L

)
, |x| < L

0, |x| ≥ L

Konstanten V̂ är positiv.
Använd första ordningens störningsräkning för att beräkna de tv̊a lägsta energiegenvärdena
till H = H0 + V (x)·.

18. Höga spinn [6p]Operatorn J = (Jx,Jy,J z) är en rörelsemängdsmomentsoperator.
Tillst̊anden |j,m〉 uppfyller J2 |j,m〉 = ~

2j(j + 1) |j,m〉 och J z |j,m〉 = ~m |j,m〉.



a) [1p] Ett godtyckligt blandtillst̊and |j, α〉 av alla |j,m〉 kan representeras av fyra (kom-
plexa) tal i en kolumnmatris,

α =




a
b
c
d


 .

Med normeringskrav och en fas fixerad av ett reellt och positivt a s̊a blir representationen
unik.
Bestäm j.

b) [3p] För stegoperatorerna J± = Jx ± iJy gäller J+ |j,m〉 = Bjm |j,m+ 1〉, där |Bjm|2 =
~
2[j(j+1)−m(m+1)]. Välj själv en normerad matrisrepresentation för de olika tillst̊anden

|j,m〉. Välj även fas p̊a alla Bjm. Givet dessa val, representera Jx som en matris.

c) [2p] Antag att a = b = c = d i matrisen α ovan. Bestäm väntevärdet av Jx för partikieln.
Obs! Svaret beror p̊a de val du gort i förra deluppgiften!


