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Ne feledjétek, április 4-én ZH!

1. Számoljuk ki a következő operátorok adjungáltját!

(a) sin(ÂB̂)

(b) cos(Â+ B̂)

2. Tekintsük a |ψ〉, |ϕ〉 vektorokat, és az Â, B̂ operátorokat. Tegyük fel, hogy Â unitér és
ismerjük a [Â, B̂] = iÂ kommutátort.

Legyen:

|η〉 = a |ψ〉+ b |φ〉
|ξ〉 = Â |η〉
|ν〉 = B̂(|ξ〉+ |ψ〉 .

Mennyi 〈ν| Â |ϕ〉?

3. Legyen |ψ〉, |ϕ〉 és Â reprezentációja ci, di és Aij egy diszkrét-, illetve ψ(α), ϕ(α) és A(α, α′)
egy folytonos reprezentációban a következőképpen:

|ψ〉 =
∞∑
i=0

ci |ui〉 |ψ〉 =

∞∫
−∞

ψ(α) |vα〉 dα

|ϕ〉 =
∞∑
i=0

di |ui〉 |ϕ〉 =

∞∫
−∞

ϕ(α) |vα〉 dα

Â =
∞∑

i,j=0

Aij |ui〉 〈uj | Â =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

A(α, α′) |vα〉 〈vα′ | dα dα′.

A következő kifejezéseknek adjuk meg mindkét reprezentációját:

(a) Â†

(b) Â |ψ〉
(c) 〈ϕ| Â |ψ〉



4. Egy kétdimenziós Hilbert-térben |ψ〉, |ϕ〉 és |η〉 lehetséges skalárszorzatai közül a következő-
ket ismerjük:

〈ψ|ϕ〉 = 0 〈ψ|ψ〉 = 1 〈ϕ|ϕ〉 = 1

〈ψ|η〉 = i/
√

2 〈ϕ|η〉 = 1/
√

2.

(a) Mennyi 〈η|η〉?
(b) Mutassunk egy (diszkrét) bázist ebben a Hilbert-térben (2 dim!), és adjuk meg |ψ〉, |ϕ〉

és |η〉 reprezentációját!

(c) Keressünk egy |η〉-ra merőleges egységvektort! Nevezzük ezt |ξ〉-nek.

(d) Legyen az új bázisunk |η〉 és |ξ〉. Adjuk meg az áttérési Sij mátrixot a b) kérdésre
válaszolva talált bázisról! Mi lesz |ψ〉 és |ϕ〉 reprezentációja?

5. Tekintsük a következő két mátrixot:

Â :=
1

2
√

2

1 + (1 +
√

2)i 0 −1 +
√

2 + i

0 2i
√

2 0
1−
√

2− i 0 1 + (1 +
√

2)i



B̂ :=
1
3

7 1 −i
1 7 −i
i i 7

 .

(a) Számı́tsuk ki Â és B̂ sajátértékeit és sajátvektorait!

(b) Hermitikus vagy unitér-e bármelyik operátor?

(c) Bizonýıtsuk be, hogy a két mátrix felcserélhető, azaz [Â, B̂] = 0!
Tudjuk, hogy ha ez igaz, akkor létezik a két operátornak közös sajátvektor-rendszere!
Mutassunk egy ilyen rendszert ebben a konkrét esetben is! (Ha még nincs meg, akkor
ne a fenti végeredményekből induljuk ki, hanem a sajátvektorokra vonatkozó eredeti
egyenleteket próbáljuk meg egyszerre megoldani a mostani feltétel mellett!)

(d) Adjuk meg az áttérési mátrixot a régi rendszerről a kapott közös sajátvektor-rendszerre!

Jó készülést a ZH-ra!


