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BOKMÅL

OPPGAVE 1
To-nivåsystemer

Vi studerer i det følgende et kvantemekanisk system som er sammensatt av to to-nivåsystemer
A og B. Hilbertrommet til det fulle systemet H = HA ⊗HB er dermed firedimensjonalt. De to
delsystemene er dynamisk koblet, og Hamiltonoperatoren for det fulle systemet har formen

Ĥ =
1

2
h̄ω(σz ⊗ 1 + 1⊗ σz)− ih̄λ(σ+ ⊗ σ− − σ− ⊗ σ+) (1)

hvor σz og σ± er Pauli-matriser, med σ± = 1
2
(σx± iσy), h̄ω er (den like store) energi-splittingen

i hvert av de to delsystemene, og λ er en koblingsparameter. I tensorproduktuttrykkene regner vi
at første faktor virker på delsystem A og andre faktor på delsystem B.

a) Vis at den tidsavhengige Schrödinger-ligningen har en løsning på formen

|ψ(t)〉 = cos(λt)|+−〉+ sin(λt)| −+〉 (2)

hvor |+−〉 = |+〉⊗|−〉 og |−+〉 = |−〉⊗|+〉 og hvor σz|±〉 = ±|±〉 for hvert av delsystemene.
Hva blir uttrykket for den tilsvarende tetthetsoperator ρ̂(t) når den skrives på bra-ket form?

b) Den tidsavhengige tetthetsoperatoren kan også uttrykkes ved Pauli-matriser på en tilsvarende
måte som i (1). Finn dette uttrykket, og finn også de reduserte tetthetsoperatorene ρ̂A(t) og ρ̂B(t),
begge uttrykt ved Paulimatriser (og identites-operatoren).

c) Angi det generelle uttrykket for graden av sammenfiltring i et sammensatt systemet når det
befinner seg i en kvantemekanisk ren tilstand. I den tidsavhengige tilstanden beskrevet ovenfor,
hva blir da uttrykket?

1



OPPGAVE 2
Koblete harmoniske oscillatorer
To harmoniske oscillatorer, kalt A og B, behandles som et sammensatt kvantemekanisk system.
Hamiltonoperatoren til systemet har formen

Ĥ = h̄ω(â†â+ b̂†b̂+ 1) + h̄λ(â†b̂+ b̂†â) (3)

med (â, â†) som senke- og heveoperatorer for A og (b̂, b̂†) som tilsvarende operatorer for B. ω
og λ er to reelle konstanter.

a) Vis at Hamiltonoperatoren kan skrives på diagonal form,

Ĥ = h̄ωc ĉ
†ĉ+ h̄ωd d̂

†d̂+ h̄ω1 (4)

hvor c og d er lineære kombinasjoner av a og b,

c = µ a+ ν b , d = −ν a+ µ b (5)

og hvor µ og ν er reelle konstanter som tilfredsstiller µ2+ν2 = 1. (Tilsvarende uttrykk gjelder for
de hermitisk konjugerte operatorene ĉ† og d̂†.) Bestem de nye parametrene ωc, ωd, µ og ν, uttrykt
ved ω og λ. Sjekk at de nye operatorene ĉ og d̂ tilfredsstiller de samme kommutasjonsrelasjonene
som â og b̂ ved at

[
ĉ, ĉ†

]
=

[
d̂, d̂†

]
= 1 og

[
ĉ, d̂†

]
= 0.

b) Anta at tilstanden |ψ(0)〉 til det sammensatte systemet ved t = 0 er en koherent tilstand
for begge de nye variablene, slik at

ĉ |ψ(0)〉 = zc 0|ψ(0)〉 , d̂ |ψ(0)〉 = zd 0|ψ(0)〉 (6)

Tilstanden vil også på et senere tidspunkt være en koherent tilstand for ĉ og d̂, med egenverdier

zc(t) = e−iωctzc 0 , zd(t) = e−iωdtzd 0 (7)

Vis dette for zc(t). (Uttrykket for zd(t) følger på samme måte, og trengs derfor ikke vises.)
c) Vis at tilstanden |ψ(t)〉 også er en koherent tilstand for de opprinnelige harmonisk oscillator-

operatorene â og b̂, og bestem egenverdiene za(t) og zb(t) uttrykt ved initialverdiene za 0 og zb 0.

OPPGAVE 3
Harmonisk oscillator i varmebad
En harmonisk oscillator med vinkelfrekvens ω er i termisk likevekt med et varmebad med tem-
peratur T . Den befinner seg da i en blandet kvantemekanisk tilstand uttrykt ved tetthetsopera-
toren

ρ̂ = Ne−βĤ (8)

med Ĥ som Hamiltonoperatoren til den harmoniske oscillatoren, N som en normeringskonstant
og β = 1/kT hvor k er Boltzmanns konstant.

a) Sjekk at ρ̂ tilfredsstiller kravene til en tetthetsmatrise og bestem normaliseringskonstanten
N .
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b) Vis at forventningsverdien for energien kan skrives som

E = Tr(Ĥρ̂) =
1

N

dN

dβ
(9)

og finn energien som funksjon av β. Vis at for lav temperatur, T → 0 eller β →∞, vil energien
nærme seg grunntilstandsenergien til oscillatoren.

c) Tetthetsoperatoren kan skrives på diagonal form som

ρ̂ =
∞∑
n=0

pn|n〉〈n| (10)

hvor pn = Ne−βh̄ω(n+1/2). Det vil si at vi kan se på tilstanden ρ̂ som en statistisk blanding av
energiegentilstander |n〉, vektet med sannsynlighetene pn. Den samme tilstanden kan imidlertid
også ses på som en statistisk blanding av koherente tilstander, på formen

ρ̂ =
∫ d2z

π
p(|z|) |z〉〈z| (11)

hvor p(|z|) er en sannsynlighetsfunksjon som bare avhenger av absoluttverdien |z| = r.
Vis at uttrykket (11) kan omformuleres til (10), og finn pn uttrykt ved p(r).

Vi minner om følgende uttrykk:

〈n|z〉 =
zn√
n!
e−

1
2
|z|2 (12)
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