
FYTA12: Översikt kvantmekanik

Med ord som “definiera”, “härled”, “tillämpa”, “ansätt” och “kursivt” beskrivs omf̊anget i
lärandemål. Exempel: “Kap. 97. A. Ansätt B och härled C. Tillämpa D.” ska läsas: A är
viktigt p̊a alla vis (härled/definiera och tillämpa). B f̊ar ansättas och behöver inte härledas
(utantillkunskap). C behöver härledas men tillämpningarna är f̊a och mindre viktiga. D ska
kunna tillämpas i olika lägen.

Kap. 10. Ansätt de Broglie-v̊agens sannolikhetstolkning och normering. Ansätt relationer
mellan v̊agens storheter och partikelns.

Kap. 15. Ansätt randvillkor för normerbar v̊ag. Ansätt och tillämpa väntevärdespostulatet
samt operatorer för x och px. Ange hur väntevärdet av E kan beräknas. Motivera med
planv̊agor. (Kursiv motivering via Fouriertransformer.) Definiera linjära och Hermiteska
(självadjungerade) operatorer. Visa att Hermiteska operatorer har reella väntevärden. Visa
att tidsoberoende normering ger reella energiväntevärden.

Kap. 16. Härled tids-oberoende SE för potential V = V (x). Beskriv kontinuitetskraven p̊a
en egenfunktion X(x) och tillämpa dem.

Kap. 17. Lös SE för l̊ada med godtycklig niv̊a p̊a brunnens golv och godtyckigt intervall i
x-led mellan oändligt höga potentialväggar. Ange egenvärden och egenfunktioner. Redogör
för samband mellan funktioners antal nollställen och egenvärden.

Kap. 18. Lös SE för fri partikel i k-rummet. Tillämpa planv̊agsapproximation. Kursivt om
härledning och giltighet. Kursivt: visa att gruppfarten är p/m.

Kap. 19. Visa och tillämpa att egentillst̊and X(x) är jämna eller udda när H har jämn
potential V (x) = V (−x). Tillämpa symmetriegenskaper för identiska partiklar.

Kap. 20+21. Tillämpa räknetips för styckvis konstant potential. Visa att sannolikheten
att hitta en partikel i ett omr̊ade där E < V i regel inte är noll. Tillämpa detta i olika
resonemang.

Kap. 22. Motivera och tillämpa en grov uppskattning av tunnlingssannolikheten |t|2 ∼
exp(−2κa) genom barriär med längd a och potential V = E + ~2κ2

2m
. Tillämpa alternativ

|t|2 ∼ exp(−2
∫

κ(r)dr). Härledning kursiv.

Kap. 23. Behärska Dirac-notation. Tillämpa utveckling i egentillst̊and. Härled ortogonali-
tet mellan egentillst̊and som har olika egenvärden till en Hermitesk operator. Definiera yttre
produkt. Härled och tillämpa enhetsoperatorn uttryckt med en fullständig uppsättning egen-
tillst̊and. Kursivt om kontinuerliga egenvärden.

Kap. 24. Kommutatorn. [x,p]. Tillämpa sannolikhetstolkningen av utveckling i egentill-
st̊and, och v̊agfunktionens kollaps. Definiera och tillämpa samtidig mätbarhet. Härled sam-
band mellan samtidig mätbarhet och kommutatorer. Härled tidsutveckling av väntevärden.
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Kursivt: bevisa Heisenbergs obestämbarhetsrelation.

Kap. 25. Härled egenvärden till harmoniska oscillatorn. Tolka och tillämpa stegoperatorer.

Kap. 26. Härled och tillämpa första ordningens energikorrektion i statisk störningsräkning.
Tillämpa andra ordningen.

Kap. 27. I första ordningens tidsberoende störningsräkning med oscillerande potential ∝
exp(−iωt), härled överg̊anssannolikheten Pf fr̊an initialtillst̊and |i〉 till finaltillst̊and |f〉 6= |i〉.
Beskriv fenomenet stimulerad emission.

Kap. 28. Examineras som datorövning/hemuppgift.

Kap. 29+30. Härled SE i 3D. Variabelseparera d̊a V = Vx(x) + Vy(y) + Vz(z). Definiera
rörelsemängdsoperatorn. Härled Lz = −i~ ∂

∂ϕ
. Härled kommutationsrelationer mellan L2 och

Lz, samt mellan Lx och Ly. Definiera en generaliserad rörelsemängdsmomentsoperator J .
Ansätt och tillämpa J±. Härled egenvärdena till J2 och J z.

Kap. 31. Härled och tillämpa radiella SE, givet egenvärde ~
2l(l + 1) till L2. Härled p̊a

valfritt vis väteatomens energiniv̊aer.

Kap. 32. Redogör för Stern–Gerlachexperimentet, Zeemann-effekt och paramagnetism.

Kap. 33+34. I lämplig representation för ett spinn 1

2
-system, härled skalärprodukten

〈

z′+
∣

∣ z+〉
mellan tv̊a upp-tillst̊and i riktningar z′ och z med en vinkel θ emellan. Beskriv principen
bakom NMR.

Kap. 35.Visa att tv̊a adderade rörelsemängdsmoment J1+J2 ger ett nytt rörelsemängdsmoment
J . Ansätt och tillämpa kraven p̊a egenvärden som hör till J , givet egenvärdena som hör till
J1 och J2. Kursiv härledning dessa relationer och av Clebsch–Gordankoefficienter. Redogör
för spinn–bankoppling. Kursivt om ferromagnetism.

Kap. 36+37. Redogör för Einstein-Podolsky-Rosenparadoxen och Bells olikhet. I övrigt
kursivt.
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