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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. 
(α)  Αποδείξτε ότι , όπου  τελεστές. ( ) +++ = ABAB BA   ,
(β) Αποδείξτε ότι ο τελεστής κινητικής ενέργειας, που δρά σε συναρτήσεις τετραγωνικώς 
ολοκληρώσιµες πάνω στην πραγµατική ευθεία, είναι ερµιτιανός.  
(γ)  Αν  είναι δύο ερµιτιανοί τελεστές, εξετάστε αν το γινόµενο, ο εναλλάκτης και ο 
αντεναλλάκτης είναι ερµιτιανοί; 

BA   ,

(δ) Αποδείξτε ότι ο τελεστής κινητικής ενέργειας σε τρεις διαστάσεις είναι ερµιτιανός, 
χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος (α).  
(ε) Είναι ερµιτιανός τελεστής το γινόµενο rp ⋅  του διανύσµατος ορµής ενός σωµατιδίου επί 
το διάνυσµα θέσης του; 
(στ) Να εξεταστεί αν το γινόµενο pr ⋅  του διανύσµατος θέσης ενός σωµατιδίου επί το 
διάνυσµα ορµής του είναι ή όχι ερµιτιανός τελεστής; 
(ζ) Να εξεταστεί αν τελεστής που περιγράφει γινόµενα και δυνάµεις συναρτήσεων δυναµικής 
ενέργειας είναι ερµιτιανός.  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2. 
Έστω ένα σωµατίδιο το οποίο την χρονική στιγµή t=0 περιγράφεται από κυµατοπακέτο το 
οποίο έχει Γκαουσιανή µορφή. Να αποδειχθεί ότι η αβεβαιότητα θέσης του σωµατιδίου 
αυξάνει συνεχώς µε τον χρόνο. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3. 
Πολλές φορές για την αναπαράσταση των ιδιοδιανυσµάτων χρησιµοποιείται ο φορµαλισµός 
του Dirac. Στα πλαίσια αυτού του φορµαλισµού έχουµε τις εξής αντιστοιχίες: ixi →)(φ  

και ixi →)(*φ , όπου )(xiφ  ιδιοδιανύσµατα. Το i  ονοµάζεται ket-ιδιοδιάνυσµα και το 

i  ονοµάζεται bra-ιδιοδιάνυσµα. Το εσωτερικό γινόµενο ορίζεται ως: 

jixx ji →∫ )()(* φφ  (το ji  ονοµάζεται bra-ket). Οπότε, γενικεύοντας τα στοιχεία 

αναπαράστασης µε πίνακα του τελεστή Α, υπολογίζονται από την σχέση: 
( ) jAixAx ji →∫ )()(* φφ . 

Θεωρούµε ένα µικροσκοπικό σύστηµα που περιγράφεται από την παρακάτω Χαµιλτονιανή: 
12212211 δδεε +++=H , όπου ε και δ σταθερές. 

Να βρεθούν τα στοιχεία του πίνακα της Χαµιλτονιανής, όπως αυτός αναπτύσσεται µε βάση 
της ιδιοσυναρτήσεις 1  και 2 . Να βρεθούν οι ιδιοσυναρτήσεις και οι ιδιοτιµές της 
ενέργειας.  
Να µελετηθεί η χρονική εξέλιξη του συστήµατος, δοθέντος ότι αρχικά βρίσκεται στην 
κατάσταση 1  (ερώτηση bonus, +1 µονάδα). 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4. 
Να βρεθεί η έκφραση για την χρονική µεταβολή της µέσης τιµής του τετραγώνου της θέσης 
για ένα µονοδιάστατο πρόβληµα. 
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