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Lista de Exerćıcios IX

① Considere um oscilador harmônico de massa m e freqüência ω. Avalie

1. 〈j|x|k〉.

2. 〈j|x2|k〉.

3. 〈j|x3|k〉.

② Utilizando a representação de Heisenberg, obtenha x(t) e p(t) para
uma part́ıcula unidimensional sujeita a uma força constante F . Calcule
também [x(t), x(0)] e [p(t), p(0)]. Use que a hamiltoniana deste sistema
é dada por

H =
p2

2µ
− Fx .

③ A hamiltoniana de um sistema de dois ńıveis é dada por

H = −Bµσz ,

onde σx,y,z são as matrizes de Pauli. Sabendo-se que inicialmente a
part́ıcula encontra-se no autoestado de σz com autovalor 1/2, obtenha
utilizando a Heisenberg picture:

1. O estado como uma função do tempo.

2. 〈Sx〉 e 〈Sy〉.

3. O valor esperado de H como uma função do tempo.

④ Considere um oscilador harmônico unidimensional de massa m e freqüência
ω. Seja o problema de autovalores do operador de aniquilação

a |α〉 = α |α〉 ,

onde α é um número complexo. Para resolver este problema é conve-
niente expandir α〉 na base da hamiltoniana do oscilador harmônico

|α〉 =
∑

n

cn|n〉 .
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1. Escreva uma relação de recorrência entre os coeficientes cn.

2. Obtenha os coeficientes cn em função de c0.

3. Calcule os coeficientes cn impondo que |α〉 esteja normalizado.

4. Quais são os valores posśıveis de α.

5. Qual a probabilidade de uma medida da energia ter como resul-
tado h̄ω/2 se o sistema está no estado |α〉.

⑤ Considere que um oscilador harmônico encontra-se no estado |α〉 defi-
nido no problema anterior.

1. Calcule ∆x.

2. Obtenha ∆p.

3. Calcule o valor médio da energia.

4. Avalie ∆E.

❻ Considere que um oscilador harmônico encontra-se no estado |α〉 defi-
nido no problema anterior no instante de tempo t = 0.

1. Obtenha o estado |Ψ(t)〉.

2. Mostre que |Ψ(t)〉 ainda é um autovetor de a. Qual o autovalor
correspondente?

3. Calcule no instante t o valor de ∆x ∆p.

4. Encontre a função de onda Ψ(x, t) que representa o estado |Ψ(t)〉.
Obtenha |Ψ(x, t)|2.
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