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OPPGAVE 1
Tidsutvikling i et to-nivåsystem

Hamiltonoperatoren for et isolert to-nivåsystem (betegnet A) har formen Ĥ0 = (1/2)h̄ω σz,
med σz som den diagonale Paulimatrisen. Vi betegner den normerte grunntilstandsvektoren som
|g〉 og den eksiterte tilstanden som |e〉. Systemet er i realiteten koblet til et strålingsfelt (beteg-
net S), og den eksiterte tilstanden vil derfor henfalle til grunntilstanden under utsendelse av
et strålingskvant. Vi lar ρ̂ betegne den reduserte tetthetsoperatoren til delsystem A. Med god
tilnærmelse kan tidsutviklingen av denne beskrives av den såkalte Lindbladligningen, her på
formen

dρ̂

dt
= − i

h̄
[H0, ρ̂]− 1

2
γ
[
α̂†α̂ρ̂+ ρ̂α̂†α̂− 2α̂ρ̂α̂†

]
(1)

med γ som henfallsraten for overgangen |e〉 → |g〉, α̂ = |g〉〈e| og α̂† = |e〉〈g|.
På matriseform, i basis {|e〉, |g〉}, skriver vi tetthetsoperatoren ρ̂ som

ρ̂ =
(
pe b
b∗ pg

)
(2)

med pe som sannsynligheten for å finne systemet i tilstand |e〉 og pg som sannsynligheten for å
finne det i tilstand |g〉.

a) Anta først at to-nivåsystemet ved tiden t = 0 er i tilstanden ρ̂ = |e〉〈e|. Vis ved bruk
av ligning (1) at sannsynligheten pe avtar eksponensielt, med γ som henfallsrate, mens total
sannsynlighet pe + pg er bevart.

b) Anta så en annen initialtilstand hvor to-nivåsystemet ved t = 0 er i den rene tilstanden
|ψ〉 = 1√

2
(|e〉+ |g〉). Bestem den tidsavhengige tetthetsmatrisen ρ̂(t) med denne initialtilstanden.

c) Tetthetsoperatoren for system A kan alternativt uttrykkes ved Paulimatrisene, som ρ̂ =
1
2
(1+ r ·σ). Bestem funksjonen r2(t) i de to tilfellene ovenfor og vis at den i begge tilfeller har
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minimum for t = (1/γ) ln 2. Hva blir minimalverdien til r i de to tilfellene? Gi en kommentar
om hva dette sier om sammenfiltringen mellom systemene A og S. (Vi forutsetter at det fulle
systemet A+S hele tiden er i en ren tilstand.)

OPPGAVE 2
Tre partikler i en sammenfiltret tilstand

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〉) (3)

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. Det er ingen vekselvirkning mellom partiklene, og
tilstanden (3) er derfor uendret så lenge det ikke måles på noen av spinnene.

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.

a) Bestem de reduserte tetthetsoperatorene ρ̂A og ρ̂BC for de to delsystemene, og sammen-
filtringsentropien til det sammensatte systemet. Hva menes med at de to delsystemene i denne
tilstanden er maksimalt sammenfiltret? Delsystemet BC kan videre tenkes sammensatt av under-
systemene B og C. Hva sier tetthetsoperatoren ρ̂BC om sammenfiltring mellom disse to.

b) Ved et gitt tidspunkt blir en spinnmåling utført på partikkel A som bestemmer spinnkom-
ponenten langs x-aksen som spinn-opp langs denne aksen. Denne informasjonen medfører at
tetthetsoperatoren til systemet BC blir endret. Hva blir den nye reduserte tetthetsoperator ρ̂′BC?
Har måling på spinnet til partikkel A forandret sammenfiltringen mellom B og C?

Vi minner om følgende: Med |f〉 som spinn-opp langs x-aksen og |b〉 som spinn-ned langs
samme akse har vi relasjonene

|u〉 =
1√
2

(|f〉 − |b〉) , |d〉 =
1√
2

(|f〉+ |b〉) (4)

c) Anta at tre-spinnsystemet igjen befinner seg i tilstanden (3). Denne gangen måles spinnet
til A langs en akse i xz-planet, som er rotert med vinkelen θ i forhold til z-aksen. Anta også at i
dette tilfellet er måleresultatet spinn-opp. Finn hvordan måleresultatet nå påvirker tetthetsoper-
atoren for systemet BC, og bestem sammenfiltringsentropien for sammensetningen B + C, som
funksjon av vinkelen θ.

For de roterte spinntilstandene gjelder

|θ,+〉 = cos(θ/2)|u〉+ sin(θ/2)|d〉 (spinn opp)

|θ,−〉 = − sin(θ/2)|u〉+ cos(θ/2)|d〉 (spinn ned) (5)

der θ = 0 svarer til kvantisert spinn langs z-aksen og θ = π/2 til kvantisert spinn langs x-aksen.
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OPPGAVE 3
Spinnflipp-stråling

Vi studerer i denne oppgaven overgang mellom to spinntilstander for et elektron i et ytre
magnetfelt som er rettet langs z-aksen, B = Bez. (Merk: vi benytter her ex, ey og ez som
enhetsvektorer langs x-, y- og z-aksen.) 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
(6)

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

〈B, 1ka|Ĥ1|A, 0〉 = i
eh̄

2m

√
h̄

2ωV ε0
(k× εka) · σBA (7)

hvor |A〉 er den eksiterte spinntilstanden (spinn-opp) og |B〉 er grunntilstanden (spinn-ned).
Videre er k bølgetallsvektoren, εka en polarisasjonsvektor og ω = c k er vinkelfrekvensen 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.

a) Til første orden i perturbasjonsteori vil vinkelavhengigheten til det kvadrerte matriseele-
mentet (summert over polarisasjonsindeksen)

∑
a |〈B, 1ka|Ĥ1|A, 0〉|2, bestemme sannsynlighets-

fordelingen 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 polarisasjonsretnin-
gene har vi

∑
a
|εka · b|2 = |b|2 − |b · k

k
|2 for en vilkårlig vektor b. Normeringen av sannsyn-

lighetsfordelingen er
∫
dφ
∫
dθ sin θ p(φ, θ) = 1.

b) Det kvadrerte matriseelementet (uten sum over a) bestemmer også, for gitt k, sannsyn-
lighetsfordelingen over polarisasjonsretningen til fotonet. Anta at en fotondetektor registrerer
fotoner utsendt langs x-aksen (k = kex), med polarisasjonsretning ε(α) = cosα ey + sinα ez.
Hva er sannsynligheten p(α) for å detektere det emitterte fotonet? Anta her at sannsynligets-
fordelingen er normert slik at summen over to ortogonale retninger er, p(α) + p(α + π/2) = 1.
Hva sier resultatet om polarisasjonen til det emitterte fotonet?

————-
Vi minner om standardformen på Paulimatrisene,

σx =
(

0 1
1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0
0 −1

)
(8)
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