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Sumari� L’experiment de Stern i Gerlach� Kets, bras i operadors� Operadors densitat: col.lectivitats pures i mescles����



� L’experiment de Stern i Gerlach

� El sistema d’espín 1/2 ens servirà de banc de proves de la MQ� Experiments seminals a MQ� De Stern i Gerlach (Sakurai)� De la doble reixa (Feynman lectures)� Altres…

Physics Today, December 2003, p53
Wikipedia

Es pot rotar l’imant



Anàlisi:

moment magnètic
camp magnètic

L’experiment mesura

Podriem esperar: S’observa:



Postulam: 

Experiments SG sequencials:

Normal !

??????? 
Alehores b) no són
filtratges seqüencials

a)

b)

c)

Filtratges
seqüencials ?



� Analogia amb la polarització de la llum

Filtres de polarització:

però

S’assembla a la situació amb aparells SG’s sequencials



Analogia:

I per tant

Això funciona així :



Fins i tot analogia amb llum de polarització circular 

conclusions



� kets, bras i operadors

Sakurai, Secs. 1.2-1.7� mesures, observables i relacions d’incertesa



El postulat implica coses raonables:

Definim el valor esperat:



Representacions matricials d’observables:

Observables compatibles:



Mesures successives:

En general



La relació d’incertesa

Dispersió (variança o desv. quadràtica mitja)

Observables d’espectre discret i d’espectre continu 



� Operadors densitat: col.lectivitats pures i mescles� Feixos polaritzats i feixos no polaritzats

A. Böhm, cap. II



�Mitjanes de col.lectivitat i operador densitat

Formalisme de l’operador densitat de J. von Neumann.
És general i rigurós.
Inclou els casos límits de col.lectivitat pura i mescla.
Les poblacions fraccionals satisfan

El nombre de poblacions no té perquè coincidir amb la dimensió de l’espai 
de kets.



Mitjana de col.lectivitat de l’observable A

Reescrivim

Definim l’operador densitat 

I ara és



� L’operador densitat conté tota la informació físicament significativa de la  
col.lectivitat. Significat físic fonamental.� Determina les mitjanes de col.lectivitat.� La traça és independent de la base elegida (com ha de ser per tenir sentit físic!).� Es pot canviar l’ordre.

Propietats de ρρρρ



� Tres paràmetres reals independents per espín 1/2

� La manera en que es construeix una ρ determinada no és única

� Col.lectivitat pura

Idempotent



� Col.lectivitat pura

Tots els autovalors de ρ són 0 menys un que val 1 

En la base que la diagonalitza

Si no és pura 

En base arbitrària





� Evolució temporal de la col.lectivitat

Instant inicial 

Evolució dels kets

Evolució de la col.lectivitat

com l’equació de Heisenberg però amb el signe canviat !
Semblant al teorema de Liouville



� Generalització al continu

Autokets de posició

Mitjana

ρ és ara una funció

És una densitat de probabilitat:

contribució diagonal

Es pot expandir en diferentes bases



� Estadística quàntica
Connexió del formalisme amb la Mecànica Estadística

Col.lectivitat totalment aleatòria
en qualsevol representació

Col.lectivitat pura en la base 
diagonal

Quantifiquem la diferència amb

En la base diagonal



aleatòria

pura

Desordre de la col.lectivitat

Entropia

constant de Boltzmann

Determinem ρ per una co.lectivitat en equilibri tèrmic

Base diagonal comuna per a ρ i H

Multiplicadors de Lagrange



Funció de partició

Temperatura



Un exemple :

Moment mag.
susceptibilitat Fórmula de Brillouin

Freq. ciclotró


