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

2𝑚 + 𝑝2
𝑦

2𝑚 +
1
2𝑚𝜔2(𝑥2 + 𝑦2).
(i) Ποιες είναι οι ενέργειες της θεμελιώδους και της πρώτης διεγερμένης κατάστασης; Ποια είναι τα
αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα;
(ii) Προσθέτουμε στο σύστημα μία διαταραχή 𝑉 = 𝜖𝑚𝜔2𝑥𝑦. Βρείτε την πρώτη διόρθωση στην ενέρ-
γεια της θεμελιώδους και πρώτης διεγερμένης κατάστασης καθώς και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα
αυτών (ύστερα από τη διόρθωση).

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

Θέμα 3 (3 μονάδες): 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], [𝜋𝑥, 𝜋𝑧], [𝜋𝑥, 𝜋2

𝑦] και [𝜋2
𝜒, 𝜋2

𝑦].

Θέμα 4 (3 μονάδες) Η Χαμιλτονιανή ενός συστήματος στη βάση των τριών ιδιοκαταστάσεων της
(|1⟩, |2⟩, και |3⟩) είναι
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όπου ο πρώτος πίνακας αντιστοιχεί στο 𝐻0 και ο δεύτερος στο 𝑉 (με 𝑎 << 1). Χρησιμοποιώντας
θεωρία διαταραχών υπολογίστε την πρώτη τάξης διόρθωση στις ιδιοτιμές της ενέργειας του συστήμα-
τος. Μετά βρείτε τις ενεργειακές ιδιοτιμές ολόκληρης της Χαμιλτονιανής 𝐻 χωρίς καμία προσέγγιση
(δεν υποθέτουμε ότι το 𝑎 είναι μικρό). Συγκρίνετε τις ιδιοτιμές της ενέργειας που προέκυψαν από τη
θεωρία διαταραχών με αυτές της πλήρους Χαμιλτονιανής. Είναι ίδιες; Αν όχι γιατί; Χρησιμοποιώντας
ξανά θεωρία διαταραχών, υπολογίστε τη δεύτερη τάξης διόρθωσης και συγκρίνετε ξανά τα αποτελέ-
σματα με αυτά της πλήρους Χαμιλτονιανής. Συμφωνούν για 𝑎 << 1;
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