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OPPGAVE 1
Sammenfiltring i et trepartikkel-system

Tre partikler med halvtallig spinn, som vi referer til som A, B and C, befinner seg i en
sammensatt spinntilstand

|ψ〉 =
1√
2

(|uuu〉 − |ddd〉) (1)

hvor |uuu〉 = |u〉A ⊗ |u〉B ⊗ |u〉C , er tensorproduktet av spinn-opp (u) langs z-aksen for alle tre
partiklene, mens |ddd〉 = |d〉A ⊗ |d〉B ⊗ |d〉C er tensorprodukttilstanden svarende til spinn-ned
(d) for alle tre partiklene. Vi antar at posisjonskoordinatene er helt frakoblet spinnkoordinatene
og at spinnet derfor kan studeres separat.

a) Forklar hva vi mener med at de tre partiklene er i en korrelert spinntilstand, og hva vi
mener med at spinnene er sammenfiltret.

Vi studerer i det følgende spinnsystemet som todelt, svarende til en oppsplitting ABC =
A + BC, slik at spinn A definerer det ene undersystemet og de to andre spinnene, B og C,
definerer det andre undersystemet.

b) Bestem de reduserte tetthetsoperatorene ρ̂A og ρ̂BC for de to delsystemene. Forklar hva
vi mener med sammenfiltringsentropien til et todelt, sammensatt system og bestem verdien på
denne for spinntilstanden (1). Hva menes med at spinntilstanden er en maksimalt sammenfiltret
tilstand?

Tilstanden til delsystem BC er beskrevet av tetthetsoperatoren ρ̂BC . Hva sier denne om sam-
menfiltring mellom de to spinnene B and C?

Anta nå at de tre partiklene A, B og C tas hånd om av tre fysikere (også identifisert som A,
B og C) som befinner seg på forskjellige steder, men som er i stand til å beskytte tilstanden til
hver sin partikkel slik at den totale spinntilstanden (1) ikke forandrer seg før en av dem foretar
en spinnmåling.
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c) Ved et gitt tidspunkt måler A spinnkomponenten langs x-aksen for sin partikkel og finner
spinn-opp som måleresultatet. (Spinn-opp-tilstanden langs x-aksen blir betegnet |f〉 og spinn-
ned-tilstanden |b〉.) Hun sender beskjed om dette til B og C, og disse beregner, med utgangspunkt
i denne opplysningen, den nye tetthetsoperatoren ρ̂ for det fulle systemet og bestemmer den nye
reduserte tetthetsoperator ρ̂BC .

Hva er de nye uttrykkene for tetthetsoperatorene ρ̂ og ρ̂BC? Er det noen endring i sammenfil-
tringen mellom spinnene B og C?

OPPGAVE 2
Spinnflipp-stråling

Vi studerer i denne oppgaven overgang mellom to spinntilstander for et elektron i et ytre mag-
netfelt som er rettet langs z-aksen, B = Bez. (Merk: vi benytter her ex, ey og ez som enhetsvek-
torer langs x-, y- og z-aksen, siden k benyttes som bølgevektoren for det utsendte fotonet.)
Hamiltonoperatoren skrives som Ĥ = Ĥ0 + Ĥ1, hvor Ĥ0 svarer til den magnetiske dipolenergien
i det ytre magnetfeltet, mens Ĥ1 beskriver koblingen mellom spinnet og strålingsfeltet. Vi har

Ĥ0 =
1

2
ωBσz , ωB = −eB

m
(2)

med e som elektronladningen og m som elektronmassen. Frekvensen ωB regnes som positiv.
Matriseelementet til spinnvekselvirkningen Ĥ1 ved emisjon av ett foton er i dipoltilnærmelsen

〈B, 1ka|Ĥ1|A, 0〉 = i
eh̄

2m

√
h̄

2ωV ε0
(k× εka) · σBA (3)

hvor |A〉 er den eksiterte spinntilstanden (spinn-opp) og |B〉 er grunntilstanden (spinn-ned).
Videre er εka en polarisasjonsvektor og ω = c k er sirkelfrekvensen til det emitterte fotonet,
V er et normeringsvolum for den elektromagnetiske strålingen og σAB er matriseelementet til
Paulimatrisen σ = σx ex + σy ey + σz ez mellom de to spinntilstandene. Vi minner om formen
på Paulimatrisene,

σx =
(

0 1
1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σx =

(
1 0
0 −1

)
(4)

a) Til første orden i perturbasjonsteori vil vinkelavhengigheten til det kvadrerte matriseele-
mentet |〈B, 1ka|Ĥ1|A, 0〉|2 bestemme sannsynlighetsfordelingen for retningen til fotonet, p(φ, θ),
hvor (φ, θ) er polarvinklene til bølgevektoren k. Bestem p(φ, θ) fra uttrykket ovenfor. Vi minner
om at ved summasjon over polarisasjonsretningene har vi

∑
a
|εka · b|2 = |b|2 − |b · k

k
|2 for en

vilkårlig vektor b. Normeringen av sannsynlighetsfordelingen er
∫
dφ
∫
dθ sin θ p(φ, θ) = 1.

b) Det kvadrerte matriseelementet bestemmer også, for gitt k, sannsynlighetsfordelingen
over polarisasjonsretningen til fotonet. Anta at en fotondetektor registrerer fotoner utsendt med
retning langs x-aksen (k = kex) og med polarisasjon langs polarisasjonsvektoren ε(α) =
cosα ey + sinα ex. Hva er sannsynlighetsfordelingen p(α) for å detektere det emitterte fo-
tonet, som funksjon av vinkelen α? (Anta også her at fordelingen er normert til 1, dvs. den
beskriver sannsynlighet for forskjellige polarisasjonstilstander, forutsatt at fotonet er emitert
langs x-aksen.)

2



c) Til en god tilnærmelse vil besetningssannsynligheten for den eksiterte spinntilstanden re-
duseres eksponensielt med tiden

PA(t) = e−t/τA (5)

hvor levetiden τA til første orden i vekselvirkningen er bestemt av (den tidsuavhengige) over-
gangsraten

wBA =
V

(2πh̄)2

∫
d3k

∑
a

|〈B, 1ka|Ĥ1|A, 0〉|2δ(ω − ωB) (6)

Benytt dette til å finne et uttrykk for levetiden τA.

OPPGAVE 3
En tvungen harmonisk oscillator

En kvantemekanisk, tvungen harmonisk oscillator er beskrevet ved en Hamiltonoperator på
formen

Ĥ = h̄ω0(â
†â+

1

2
) + h̄λ(â†e−iωt + âeiωt) (7)

hvor â og â† oppfyller standard kommutasjonsrelasjoner for heve og senke-operatorer, og hvor
ω0, ω og λ er tre konstanter. Vi innfører dimensjonsløse posisjons og bevegelsemengde-operatorer
som

x̂ =
1

2
(â+ â†) , p̂ = − i

2
(â− â†) (8)

a) Vi minner om den generelle form på Heisenbergs bevegelsesligning,

d

dt
Â =

i

h̄

[
H, Â

]
+
∂

∂t
Â (9)

for en observabel Â. Benytt denne på senkeoperatoren â, utled en bevegelsesligning for x̂ på
formen

d2x̂

dt2
+ ω2

0x̂ = C cosωt (10)

og bestem konstanten C.
b) Ved å anvende følgende tidsavhengige, unitære transformasjon

T̂ (t) = eiωt â
†â (11)

vil den nye Hamiltonoperatoren, ĤT (t), som bestemmer tidsutviklingen til de transformerte til-
standsvektorene |ψT (t)〉 = T̂ (t)|ψ(t)〉, bli tidsuavhengig. Finn utrykket for denne operatoren.

c) En koherent tilstand er definert som en egentilstand for senkeoperatoren â,

â|z〉 = z|z〉 (12)
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Anta at ved tiden t = 0 er oscillatoren i grunntilstanden for den λ-uavhengige del av Hamilton-
operatoren, dvs.

|ψ(0)〉 = |0〉 , â|0〉 = 0 (13)

Vis at den fortsetter å være i en koherent tilstand under tidsutviklingen altså slik at

|ψ(t)〉 = eiα(t)|z(t)〉 (14)

med α(t) er en tidsavhengig fase og z(t) som en kompleks tidsavhengig funksjon.
Bestem funksjonen z(t) og gi en kvalitativ beskrivelse av bevegelsen i det komplekse z-

planet. Vis at realdelen x(t) = (z(t) + z(t)∗)/2 oppfyller samme bevegelsesligning (10) som
posisjonsoperatoren x̂(t).

Vi minner om operatorrelasjonen

eÂB̂e−Â = B̂ +
[
Â, B̂

]
+

1

2!

[
Â,
[
Â, B̂

]]
+ ... (15)

som gjelder for to vilkårlig valgte operatorer Â ogB̂.

4


