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Viktig info:

• Merk besvarelsen med kandidatnummer, ikke navn!

• Innleveringsfrist fredag 28. mars kl. 14.30 i skranken på ekspedisjons-
kontoret. (Ikke oblighylla!) Husk å kvittere på liste.

• Leveringsfristen er absolutt.

• Behold en egen kopi av din besvarelse! (Du får ikke tilbake besvarelsen.)

• Hjemmeeksamen teller ca. 20% av karakteren i FYS2140 og må være
bestått for å bestå kurset.

• Dette er en hjemmeeksamen, så dere har full anledning til å bruke
forelesningsnotater og annen faglitteratur for å finne fram til nødvendig
informasjon. Til gjengjeld forbeholder vi oss retten til å trekke ut noen
av dere til en muntlig redegjørelse for besvarelsen deres senere.

• Der vi ber om kommentarer eller forklaringer, ønsker vi korte og konsise
svar som viser at dere har forstått poenget. Besvarelsen skal være pent
og oversiktlig ført inn. Husk å bruk fornuftige enheter i regningen, noen
av oppgavene med numeriske svar er nær umulig å få til uten.

• Eventuell programkode vil ikke taes i betraktning i vurderingen av
besvarelsen, men du kan gjerne legge ved relevante plott av resultater.

• Lykke til!



Det er i alt mulig å få 20 poeng på denne eksamen. Noen av oppgavene kan
(bør) løses numerisk.

Oppgave

a) Vi begynner med en klassisk oppvarming, og ser på to klosser med
masse M og m, M > m, som er bundet sammen med en fjær1 med
fjærkonstant k, og som ligger på et friksjonsløst underlag. Legg x-aksen
slik at den tunge klossen ligger i x = 0 hele tiden. Dersom den letteste
klossen slippes fra ro med et utslag A fra likevektspunktet x0, finn
posisjonen og bevegelsesmengden til den letteste klossen som funksjon
av tiden t i klassisk mekanikk. [2 poeng]

Svar: Vi har her å gjøre med en klassisk harmonisk oscillator. Vi vet
fra mekanikken at vi kan se på systemet som et enlegemeproblem hvor
den letteste klossen beveger seg i forhold til den tyngste klossen, men
med en redusert masse

µ =
mM

m+M
. (1)

Denne klossen blir påvirket av en kraft F = −k(x − x0), hvor x0 er
posisjonen til likevektspunktet. Fra Newton har vi at denne kraften er
opphav til en akselerasjon a:

µa = −k(x− x0), (2)

eller
d2x

dt2
= −

k

µ
(x− x0). (3)

Denne differensialligningen har vi allerede løst mange ganger i dette
kurset. En redefinisjon y = x − x0 og ω2 = k/µ gjør det kanskje
enklere å se:

d2y

dt2
= −ω2y. (4)

Vi vet at løsningene er

y(t) = A cosωt, (5)

hvor vi har sørget for at initialbetingelsen y(0) = A er oppfylt. Merk
at også y(t) = B sinωt er en løsning, men denne løsningen har en
starthastighet på v(0) = x′(0) = Bω, som var antatt null, altså må
B = 0. Vi har da at posisjonen er gitt ved

x(t) = x0 +A cos ωt, (6)

og følgelig blir bevegelsesmengden

p(t) = µv(t) = µ
dx

dt
= −µAω sinωt. (7)

1Altså en mekanisk fjær, ikke fuglefjær.



Vi skal nå gå kvantemekanisk til verks. På forelesning har vi utledet de
stasjonære tilstandene til potensialet i a). Imidlertid kan en partikkel, si
en kvantemekanisk kloss, være beskrevet av en bølgepakke av de stasjonære
tilstandene.

b) Vi ser først på en kloss som begynner i tilstanden

Ψ(x, 0) =

(

1

2πa2

)1/4

e−(x−x1)2/4a2 , (8)

hvor x1 og a er to reelle konstanter. Lag et plott av sannsynlighetstett-
heten til denne tilstanden. Husk enheter på aksene. Velg konstanter
selv, men vi anbefaller lengder på nanometernivå. Hva forteller de to
konstantene oss? [2 poeng]

Svar: I figur 1 viser vi sannsynlighetstettheten for x1 = 0.240nm og
a = 0.004nm. Plottet er laget med Python skriptet hjemmeeksamen1.py,
som igjen er basert på skriptet CrankNicolsonHarmonicOscillator.py
som finnes på kursets hjemmeside. Konstantene x1 og a gir oss, hen-
holdsvis, midtpunktet til den symmetriske initialtilstanden og bredden.

c) Neste skritt er å se på hva som skjer med denne tilstanden i et har-
monisk oscillator potensial når vi lar tiden begynne å gå. Bruk vin-
kelfrekvensen ω = 564ps−1 og likevektspunktet x0 = 0.127nm for
potensialet, og anta at massen til den lette klossen er protonmassen
og massen til den tyngste klossen er massen til et kloratom 35Cl. Start
klossen med x1 = 0.240nm og a = 0.004nm.

Gi en kort beskrivelse av oppførselen der du fokuserer på endringen i
sannsynlighetsfordelingen, spesielt hvordan toppen flytter seg og hva
som skjer med vidden av fordelingen. Hint: Det er nesten umulig å
gjøre dette analytisk. Snakk med din lokale datamaskin. [2 poeng]

Svar: Massen til den vanligste klorisotopen 35Cl er 34.9689u eller
32573MeV/c2. Den reduserte massen er da

µ =
mM

m+M
=

938MeV/c2 · 32573MeV/c2

938MeV/c2 + 32573MeV/c2
≃ 912MeV/c2. (9)

Med den oppgitte vinkelfrekvensen til potensialet samt den reduser-
te massen har vi laget en animasjon av oppførselen til |Ψ(x, y)|2 i
hjemmeeksamen2.py. Vi ser at sannsynlighetsfordelingen begynner vel-
dig spiss rundt x1, beveger seg mot midten av potensialet i x0 mens den
blir bredere, og samler seg igjen nøyaktig på den andre siden av poten-
sialet fra der den startet, med samme spisse form. Denne bevegelsen
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Figur 1: Plott av |Ψ(x, 0)|2 som funksjon av posisjonen x for x1 = 0.240nm
og a = 0.004nm.

frem og tilbake bare fortsetter så lenge vi kjører animasjonen. Dette til-
svarer svingningene i posisjon til en klassisk harmonisk oscillator, men
der klossen har største bevegelsesmengde, i bunnen av potensialet, er
den mest uskarp.

d) Ved hjelp av animasjonen du har laget deg i c), finn hvordan forvent-
ningsverdien til posisjonen 〈x〉 og bevegelsesmengden 〈p〉 endrer seg
med tiden t for tilstanden vår. Finn også σx som funksjon av t. Gi
gjerne svaret i form av en graf. Sammenlign svarene med oppgave a).
[3 poeng]

Svar: Siden vi vet at

〈p〉 = m
d

dt
〈x〉, (10)

behøver vi bare å finne hvordan 〈x〉 endrer seg. Dette har vi gjort i
hjemmeeksamen2.py ved å regne ut forventningsverdien til x for for-
skjellige tidspunkt via et integral. Resultatet er vist i figur 2. Kanskje
ikke så overraskende finner vi at 〈x〉 oscillerer som en cosinusfunksjon



med tiden t, akkurat som posisjonen til den klassiske harmoniske oscil-
latoren. 〈p〉 må derfor også oppføre seg som i det klassiske tilfellet, altså
oscillere som en sinusfunksjon.
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Figur 2: Plott av 〈x〉 (blå) og σx (grønn) som funksjon av tiden t.

I figur 2 viser vi også σx som vi finner ved numerisk å gjøre integralet
for å finne 〈x2〉, for så å plotte σx =

√

〈x2〉 − 〈x〉2. Vi ser at posisjonen
er skarpest bestemt i ytterpunktene av oscillasjonen.

e) Vi gjør nå en måling av energien til den letteste klossen. Hva slags
verdier kan vi få? Gitt at vi måler E = 0.185 eV, hvilken tilstand er
klossen i etter målingen? [1 poeng]

Svar: Vi kan bare få en av energiegenverdiene som resultat av en
energimåling. Dette er energiene til de stasjonære tilstandene, som
igjen er løsninger av TUSL (en egenverdiligning for energien). For en
harmonisk oscillator er disse energiene gitt ved En = h̄ω(n+1/2), hvor
n = 0, 1, 2, . . .. Vi må derfor være i tilstanden

n =
E

h̄ω
−
1

2
=

c ·E

h̄c · ω
−
1

2
=

3.0× 105 nmps−1 · 0.185 eV

197.3 nmeV · 564 ps−1
−
1

2
≃ 0, (11)

altså grunntilstanden.



Vårt eksempel med klossene er selvfølgelig bare en firkantet måte å snak-
ke om et HCl-molekyl. Vi tenker oss at hydrogenatomet (egentlig protonet i
kjernen) er fanget i et potensial skapt av den tiltrekkende Coulomb-kraften
mellom elektronenen til Cl− ionet og protonet, og den frastøtende kraften
mellom de to kjernene. Dette potensialet ligner på harmonisk oscilator po-
tensialet for små utslag rundt likevektspunktet, hvor fjærkonstanten k be-
skriver den kjemiske bindingsstyrken mellom atomene. Vår gaussfunksjon gir
da sannsynligheten for å finne protonet i en gitt avstand fra Cl-kjernen.2

En enda bedre beskrivelse av dynamikken i et diatomisk molekyl får vi
med det såkalte Morse-potensialet:3

V (x) = V0
[

e−2b(x−x0) − 2e−b(x−x0)
]

, (12)

hvor x = x0 gir minimum for potensialet, −V0 er den potensielle energien i
minimum og b er en parameter som bestemmer formen.

f) Vis at harmonisk oscillator potensialet er en god tilnærming til (12)
når b(x− x0) er liten. [2 poeng]

Svar: Vi kan rekkeutvikle potensialet for b(x− x0). Fordi

ex =
∞
∑

n=0

1

n!
xn = 1 + x+

1

2
x2 + . . . , (13)

så er

V (x) = V0

[

1− 2b(x− x0) +
1

2
4b2(x− x0)

2 + . . .

−2

(

1− b(x− x0) +
1

2
b2(x− x0)

2 + . . .

)]

≃ V0
[

1− 2b(x− x0) + 2b2(x− x0)
2

−2 + 2b(x− x0)− b2(x− x0)
2
]

= V0
[

−1 + b2(x− x0)
2
]

= −V0 + V0b
2(x− x0)

2. (14)

hvor vi har brukt at b(x − x0) er liten for å ignorere ledd av orden
b3(x− x0)

3 og høyere. Dersom V0b
2 = 1

2mω
2 så har dette samme form

som harmonisk oscillator potensialet

V (x) =
1

2
mω2(x− x0)

2. (15)

Vi kan ignorere konstanten −V0 fordi en reskalering av potensialet med
en konstant ikke har noen fysisk betydning.

2Vi burde her advare om at ditt lokale HCl-molekyl, som er i termisk likvekt med om-
givelsene, nok ikke befinner seg i en slik gausstilstand, men snarere en stasjonær tilstand.
Mer om det senere i kurset.

3Philip M. Morse, Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational

Levels, Phys. Rev. 34, 57–64 (1929).



Vi velger V0 = 10.2 eV og b = 12.6nm−1 i de følgende oppgavene for å sam-
menligne med harmonisk oscillator potensialet, og fordi dette er realistiske
verdier for nettopp HCl.

g) Gi en kort beskrivelse av oppførselen til bølgepakken (12) i Morse-
potensialet gjennom de første oscillasjonene. Kan du tenke deg en si-
tuasjon hvor Morse-potensialet er en dårlig modell av fysikken for et
diatomisk molekyl? [2 poeng]

Svar: Et forslag til animasjonsrutine finnes i hjemmeeksamen3.py. Bølge-
pakken begynner som i harmonisk oscillator potensialet med å bevege
seg mot minimum av potensialet mens den blir bredere. Etter å ha pas-
sert minimum får den en trekkspillfordeling når den treffer den andre
siden av potensialet, den oscillerer tilbake og gjenfinner, tilnærmet, sin
gamle form. Imidlertid, etter et par oscillasjoner begynner pakken å
miste formen fullstendig og går mer eller mindre bananas. Oppførselen
ser kaotisk ut.

Morse-potensialet er en dårlig modell når energien blir høy nok. Vi kan
tenke oss en innkommende bølgepakke fra høyre som har så mye energi
at den ender opp med å passere langt forbi bunnen av potensialet og
være signifikant forskjellig fra null for x < 0, noe som ikke gir mening
i modellen fordi x er avstanden mellom kjernene.

h) I forrige oppgave vil du kanskje ha lagt merke til at bølgefunksjonen
ikke fortsetter å gå pent frem og tilbake. Det er altså kun i den sym-
metriske harmoniske oscilatoren at bølgepakken oppfører seg som i en
klassisk oscillasjon. Det ligger imidlertid en overraskelse på lur. La ani-
masjonen gå helt frem til t ≃ 0.613ps. Hva skjer med bølgefunksjonen?
Lag også et plot av utviklingen til 〈x〉. Hint: Dersom du har bommet
litt med tallene så kan fenomenet opptre for andre tidsverdier, la gjer-
ne animasjonen gå så lenge at du begynner å se et mønster i selve
animasjonen eller 〈x〉. [2 poeng]

Svar: Etter t ≃ 0.613ps dukker den opprinnelige bølgefunksjonen opp
igjen! (Om ikke helt identisk, så i alle fall noe som ligner.) Dette gjen-
tar seg i regelmessige intervaller av ∆t ≃ 0.613ps. I figur 3 viser vi
tidsutviklingen av 〈x〉 og σx laget ved hjelp av hjemmeeksamen3.py.
Den viser at bølgefunksjonen regelmessig veksler mellom at protonet
er skarpt lokalisert og oscillerende mellom to ytterpunkter, og at det er
smurt utover hele det tilgjengelige potensialet. Dette fenomenet med
periodisk regenerert bølgefunksjon kalles på engelsk quantum revi-
val. For harmonisk oscillator er denne eksakt, for Morse-potensialet
bare tilnærmet. Imidertid er det et lite mysterium at revival-periodene
i kvantemekanikk generelt ikke svarer til de klassiske periodene.
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Figur 3: Plott av 〈x〉 (blå) og σx (grønn) som funksjon av tiden t.

Morse-potensialet kan i prinsippet løses analytisk, men uttrykket for de sta-
sjonære tilstandene er stygt. Det viser seg imidlertid at energiene er gitt ved
en korreksjon til energien for en harmonisk oscillator EHO

n :

En = −V0 + EHO
n −

(h̄ω)2

4V0

(

n+
1

2

)2

, (16)

hvor n = 0, 1, 2, . . ., og vinkelfrekvensen er gitt ved ω = b
√

2V0/m.

i) Hvor mange bundne stasjonære tilstander finnes det for vårt molekyl?
Og hvor mye energi skal det til for å løsrive protonet dersom det be-
finner seg i den laveste stasjonære tilstanden? [2 poeng]

Svar: Bundne tilstander har E < 0. Det vil si at høyeste tillatte n,
nmax, er gitt ved ligningen

−V0 + h̄ω

(

nmax +
1

2

)

−
(h̄ω)2

4V0

(

nmax +
1

2

)2

= 0, (17)

hvor vi har brukt at energien for en harmonisk oscillator er EHO
n =

h̄ω(n+ 1/2). Dette gir

nmax =
2V0
h̄ω

−
1

2
. (18)



Med vinkelfrekvensen

ω = b

√

2V0
µ

= bc

√

2V0
µc2

= 12.6 nm−1 · 3.0× 105 nmps−1

√

2 · 10.2 eV

912 MeV

= 565ps−1, (19)

får vi

nmax =
2 · 10.2 eV

6.582 × 10−4 eV ps · 565 ps−1
−

1

2
= 54.4. (20)

Det eksisterer altså i alt 55 bundne stasjonære tilstander for HCl-
molekylet vårt. (Husk n = 0!)

Energien som skal til for å løsrive protonet er energien som skal til for
å bringe det opp til E = 0. Den laveste tilstanden har energi

E0 = −V0 + EHO
0 −

(h̄ω)2

4V0

(

1

2

)2

= −V0 +
1

2
h̄ω −

(h̄ω)2

16V0

= −10.2 eV +
1

2
· 0.3719 eV −

(0.3719 eV)2

16 · 10.2 eV
= −10.0 eV, (21)

hvor vi har brukt at h̄ω = 6.582 × 10−4 eV ps · 565 ps−1 = 0.3719 eV.
Det skal altså nesten nøyaktig 10 eV til for å løsrive protonet. Merk at
korreksjonen til harmonisk oscillator potensialet her er for liten til å
ha noen betydning.

j) Dersom vi antar at de tilhørende stasjonære tilstandene er gitt ved
ψn(x), beskriv hvordan du nå i prinisppet kunne regnet ut sannsynlig-
heten for å finne protonet i tilstanden med energi En ved et tidspunkt
t. [1 poeng]

Svar: Sannsynligheten for å finne protonet i tilstanden ψn er gitt ved
|cn|

2 som vi kan finne ved hjelp av Fouriers triks:

cn =

∫

∞

−∞

ψ∗

nΨ(x, 0) dx. (22)

Vi må altså integrere numerisk produktet av den initielle bølgefunk-
sjonen, Ψ(x, 0), med de stasjonære tilstandene til Morse-potensialet. I
praksis behøver integralet bare å gå over verdier for x hvor Ψ(x, 0) ikke
er svært liten. cn er altså tidsuavhengig.4

4Dette gjelder så lenge potensialet er tidsuavhengig og vi har de vanlige stasjonære
tilstandene vi har lært å elske.



k) Hvis vi ser på Morse-potensialet i et spredningsproblem hvor et proton
kommer inn fra høyre, hva blir transmisjons- og refleksjonskoeffisien-
ten? [1 poeng]

Svar: T = 0 og R = 1 fordi partikkelen aldri vil komme seg ut til
venstre. (Potensialet går mot uendelig for x→ −∞.)


