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Resumo:

Em Física teórica, classes de estados quânticos de Wigner desempenham

um papel importante no estudo do modelo físico do oscilador harmónico

descrito como a sobreposição de n−Hamiltonianos independentes da forma
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2, onde m denota a massa e ω frequência.

De acordo com a abordagem de Wigner [5], classes de estados quânticos

de Wigner são canonicamente equivalentes à superalgebra de Lie osp(1|2n).

Isto, permite, em particular, obter uma descrição precisa de teoria discreta

de funções em termos de estados quânticos de Wigner como representações

da super-álgebra de Lie osp(1|2) [2].

Existe ainda uma outra abordagem proposta por G-C. Rota e colabo-

radores, onde a descrição de cálculo umbral foi obtida em termos de cálculo

bosónico ligado com o segundo princípio de quantização [1]. De facto, a
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algebra dos polinómios multivariados é isomorfa à algebra livre gerada por

operadores de posição e momento linear, a†
j and aj, respectivamente, satis-

fazendo as relações de Heisenberg-Weyl

[aj, ak] = 0, [a†
j, a

†
j] = 0, [aj, a

†
k] = δjkid.

Neste seminário irá ser apresentada uma abordagem similar à obtida por

N. Faustino e G. Ren em [3] para o caso das equações harmónicas de Maxwell.

Iremos começar por rever a formulação das equações de Maxwell no caso

tridimensional bem como as leis topológicas e leis materiais associadas. De

seguida, usando parte da maquinaria já desenvolvida em [2], iremos descrever

as soluções polinomiais das equações harmónicas de Maxwell em termos de

estados quânticos de Wigner.
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