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Lista de Exerćıcios IV

❶ Considere os estados de um elétron de uma molécula triatômica line-
ar formada de átomos E, C e D (Fig.1); as distâncias EC e CD são
iguais e de valor d. Designamos por |ψE〉, |ψC〉 e |ψD〉, os auto-vetores
normalizados do operador B, correspondentes ao elétron localizado res-
pectivamente na vizinhança dos átomos E, C e D:

d d
E DC

Figura 1: Disposição de uma molécula triatômica linear.

B|ψE〉 = −d|ψE〉 B|ψC〉 = 0 B|ψD〉 = d|ψD〉

Quando ignoramos a possibilidade do elétron saltar de um átomo para
outro, sua energia é designada pelo hamiltoniano H0 que admite como
auto-vetores os estados |ψE〉, |ψC〉, |ψD〉, com o mesmo auto-valor E0.
O acoplamento entre os estados |ψE〉, |ψC〉, |ψD〉 é descrito por um
hamiltoniano suplementar W definido por (a é uma constante real po-
sitiva):

W |ψE〉 = −a|ψC〉 W |ψC〉 = −a|ψE〉 − a|ψD〉 W |ψD〉 = −a|ψC〉
(a) Calcule os ńıveis de energia e os auto-estados de H = H0 + W .

(b) Considere o estado fundamental; quais as probabiblidades de en-
contrar o elétron em E, C e D?

(c) Considere um elétron no estado |ψE〉. Se medimos sua energia
que valores podemos encontrar? Quais as probabilidades de cada
valor?

(d) Calcule 〈E〉 e ∆E para o estado |ψE〉.

� O prinćıpio ativo do colorante Cl 42555 (violeta cristal) é o cátion
orgânico monovalente C[C6H4N(CH3)2]

+
3 . O esqueleto desse ı́on é cons-

titúıdo por três ramos idênticos (Fig.2), o déficit eletrônico responsável
pela carga + podendo ter sido retirado de qualquer um dos três ramos.
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Podemos tratar o estado eletrônico desse ı́on como um sistema de
três estados. O hamiltoniano H não é diagonal na base ortonormal
{|1〉, |2〉, |3〉} pois é posśıvel passar de uma “configuração clássica” para
outra por um efeito quântico denominado efeito túnel que estudaremos
futuramente.

(a) Trabalharemos na base de estados {|1〉, |2〉, |3〉} que corresponde às
“configurações clássicas”. Escolheremos a origem das energias tal
que tenhamos 〈1|H|1〉 = 〈2|H|2〉 = 〈3|H|3〉 = 0. Temos também
〈1|H|2〉 = 〈2|H|3〉 = 〈3|H|1〉 = −A onde A é real (A > 0).
Escreva a matriz H nessa base.

(b) Considere os estados |φ1〉 = (|1〉 + |2〉 + |3〉)/√3 e |φ2〉 = (|2〉 −
|3〉)/√2. Calcule o valor médio 〈E〉 da energia e seu desvio padrão
∆E para cada um desses estados.

(c) Determine os ńıveis de energia do sistema. Encontre uma base
ortonormal simples. Essa base é única?

(d) Temos A ∼ 0, 75 eV. Por que o ı́on tem cor violeta? Lembramos
que as cores do espectro da luz branca são, em ordem de energia
crescente (E = h̄c/λ): vermelho (de ∼ 1, 65 à 2,0 eV); laranja (de
∼ 2, 0 à 2,1 eV); amarelo (de ∼ 2, 1 à 2,3 eV); verde (de ∼ 2, 3 à
2,55 eV); azul (de ∼ 2, 55 à 2,65 eV); violeta (de ∼ 2, 65 à 3,1 eV).
As pares principais de “cores complementares” que associadas,
restituem a luz branca são amarelo-violeta, vermelho-verde e azul-
laranja.

(e) Substitúımos o grupo N(CH3)2 do ramo superior por um átomo
de hidrogênio. Supomos que o único efeito dessa substituição seja

Figura 2: As três configurações posśıveis de uma molécula corante.
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de elevar 〈1|H|1〉 de uma certa quantidade ∆ > 0, deixando os
outros elementos de matriz de H inalterados.

1. Mostre que A continua auto-valor do hamiltoniano. Quais os
outros ńıveis de energia do novo sistema?

2. O que acontece nos limites ∆ << A e ∆ >> A?

(f) Esse ı́on modificado (colorante Cl 42000, verde de malaquita) ab-
sorve em dois comprimentos de onda: 620 e 450 nm. Calcule
∆ e comente sobre concordância entre teoria e experiência. Use
hc ∼ 1240 eV nm.

� Nos propomos modelar o comportamento dos dois elétrons π da ligação
dupla da molécula de formaldéıdo H2-C=O. O oxigênio sendo mais
eletronegativo que o carbono, discuta por que o hamiltoniano de um
elétron toma a forma

(
EC −A
−A EO

)

com EO < EC , onde EC(EO) representa a energia de um elétron loca-
lizado sobre o átomo de carbono (oxigênio).

Definimos B = 1
2
(EC−EO) > 0 e o ângulo θ tal que B =

√
A2 + B2 cos θ

e A =
√

A2 + B2 sin θ. Calcule a probabilidade de encontrar um elétron
π localizado sobre o átomo de carbono ou oxigênio em função de θ.

� Considere um sistema f́ısico no espaço dos estados, que em três di-
mensões, pode ser descrito na base ortonormal formada pelos vectores
|u1〉, |u2〉, |u3〉. Considere dois operadores Lz e S definidos por:

Lz|u1〉 = |u1〉 Lz|u2〉 = 0 Lz|u3〉 = −|u3〉
S|u1〉 = |u3〉 S|u2〉 = |u2〉 S|u3〉 = |u1〉

(a) Escreva as matrizes representando, na base {|u1〉, |u2〉, |u3〉}, os
operadores Lz, L2

z, S e S2. Esses operadores são observáveis?

(b) Forneça a forma mais geral da matriz que representa um operador
que comuta com Lz.

(c) Forneça a forma mais geral da matriz que representa um operador
que comuta com L2

z.
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(d) Forneça a forma mais geral da matriz que representa um operador
que comuta com S2.

(e) L2
z e S formam um conjunto completo de operadores que comutam?

Forneça uma base de auto-vetores comuns.

� Suponha que um estado f́ısico em t = 0 possa ser descrito como

|ψ(t = 0)〉 =
1√
2
(|+〉 + i|−〉)

em que |+〉 e |−〉 são os auto-vetores de um certo operador Sz e cor-
respondem, respectivamente, aos autovalores α e −α. O hamiltoniano
desse sistema tem a forma H = −ωSz. Calcule o vetor de estado |ψ(t)〉.
Qual a probabilidade de medir esse estado f́ısico com valor de Sz igual
a α? Qual a probabilidade de que uma medida consecutiva da energia
do sistema forneça o valor ωα?
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