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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. 
Η κυµατοσυνάρτηση ενός σωµατιδίου σε µια ορισµένη στιγµή περιγράφεται από την 
κυµατοσυνάρτηση  

2x / 2(x) Nxe λΨ −=  
(α) Υπολογίστε τις ποσότητες x , x, p∆  και p∆  και βεβαιωθείτε ότι το γινόµενο 
αβεβαιότητας x p∆ ∆⋅  δεν παραβιάζει την αρχή του Heisenberg. 
(β) Στη γειτονιά ποιων σηµείων είναι πιθανότερο να βρεθεί το σωµατίδιο σε µια 
µέτρηση θέσης; 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2. 
Αποδείξτε τα εξής: 
(α) Το γινόµενο δύο ερµιτιανών τελεστών είναι ερµιτιανός τελεστής µόνο αν οι 
τελεστές µετατίθενται. 
(β) Κάθε τελεστής της µορφής είναι ερµιτιανός και θετικά ορισµένος (έχει 
πάντα θετική µέση τιµή). 

†A A

(γ) Αν και  είναι δύο τυχόντες τελεστές, τότε ελέγξτε αν οι συνδυασµοί 
 και i  είναι ερµιτιανοί τελεστές. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3. 
Να βρεθεί η µέση ενέργεια σωµατιδίου που περιγράφεται από την κυµατοσυνάρτηση 
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όταν γνωρίζουµε ότι για τις συναρτήσεις )(xiψ  (όπου i=1,2,3) ισχύουν οι σχέσεις 
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Πόση είναι η αβεβαιότητα της ενέργειας; 
Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής της ενέργειας να χρησιµοποιηθεί η σχέση 
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από την οποία υπολογίζεται η µέση τιµή τελεστή  Â
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4. 
Μπορεί η κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει ένα σωµατίδιο µάζας m και φορτίου e, 
το οποίο βρίσκεται µέσα σε ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο, έντασης Β, και κινείται 
πάνω στον x-άξονα, να έχει την µορφή x(x, t) ie cos( t) i sin(2 t)λΨ κ= − κ , όπου λ 
και κ σταθερές. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5. 
Να αποδειχθεί ότι ο τελεστής της στροφορµής ( ˆ ˆ ˆL r p≡ × , όπου  τελεστής θέσης 
και ορµής σε τρεις διαστάσεις) είναι ερµιτιανός. 
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