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Θέμα 1 (2 μονάδες): Ένας ισοτροπικός αρμονικός ταλαντωτής έχει Χαμιλτονιανή 𝐻 = 𝑝2
𝑥

2𝑚 + 𝑝2
𝑦
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𝑧
2𝑚 + 1

2𝑚𝜔2(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2).
(i) Ποιες είναι οι ενέργειες της θεμελιώδους και της πρώτης διεγερμένης κατάστασης; Ποια είναι τα
αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα;
(ii) Προσθέτουμε στο σύστημα μία διαταραχή 𝑉 = 𝜖𝑚𝜔2𝑥𝑧. Βρείτε την πρώτη διόρθωση στην
ενέργεια της θεμελιώδους και πρώτης διεγερμένης κατάστασης καθώς και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα
αυτών (ύστερα από τη διόρθωση).

Θέμα 2 (3 μονάδες): Έχουμε δύο σωματίδια με στροφορμές 𝐽1 = 1 και 𝐽2 = 1. Βρείτε όλες
τις καταστάσεις της συνολικής στροφορμής 𝐽 = 𝐽1 + 𝐽2, εκφράζοντας τες μέσω των αντίστοιχων
καταστάσεων της μορφής |𝐽1, 𝑚1⟩|𝐽2, 𝑚2⟩.

Θέμα 3 (2 μονάδες): Υπολογίστε τους μεταθέτες [𝑙𝑥, 𝑙𝑦] και [𝑙𝑥, 𝑦] όπου 𝑙𝑥 είναι η 𝑥−συνιστώσα
της τροχιακής στροφορμής. Έστω ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο Β κατα μήκος του άξονα−𝑧 και
𝜋𝑖 = 𝑝𝑖 −𝑒𝐴𝑖 είναι η γενικευμένη ορμή και 𝐴𝑖 (με 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧) το διανυσματικό δυναμικό που δίνεται
από τη σχέση �⃗� = ∇ × ⃗𝐴. Υπολογίστε τους μεταθέτες [𝜋𝑥, 𝜋𝑦] και [𝜋2

𝜒, 𝜋2
𝑦].

Θέμα 4 (2 μονάδες) Έστω δύο χρονοανεξάρτητοι τελεστές 𝐴1 και 𝐴2 με μεταθέτη [Α1, Α2] ≠ 0, ενώ
ταυτόχρονα και οι δύο μετατίθενται με τη Χαμιλτονιανή [𝐻, 𝐴1] = [𝐻, 𝐴2] = 0. Αποδείξτε ότι οι
ιδιοκαταστάσεις αυτής της Χαμιλτονιανής είναι εν γένει εκφυλισμένες. Σε ποια περίπτωση δεν ισχύει
το παραπάνω; Για παράδειγμα θεωρείστε μια Χαμιλτονιανή της μορφής 𝐻 = p2/2𝑚 + 𝑉 (𝑟) με το
δυναμικό 𝑉 (𝑟) να εξαρτάται μόνο από το μέτρο του | ⃗𝑟| = 𝑟 και 𝐴1 = 𝑙𝑥, 𝐴2 = 𝑙𝑧 (τις τροχιακές
στροφορμές ως προς τους αντίστοιχους άξονες). Εξηγήστε τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση.

Θέμα 5 (1 μονάδα) Η μέση τιμή της zσυνιστώσας του σπιν ενός ηλεκτρονίου είναι −1/6. Ποιες οι
πιθανότητες να βρούμε το σωματίδιο με σπιν πάνω ή κάτω κατά μήκος του άξονα z;
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