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1. Basit harmonik salınıcı potansiyeli etkisindeki bir parçacığın başlangıç dalga fonksiyonu, A gerçel
değerli bir sabit olmak üzere,

Ψ(x, 0) = A
[
ψ0(x) + ψ1(x)

]

ifadesiyle veriliyor. Buna göre,

(a) Ψ(x, 0)’ı normalize edin.

(b) Ψ(x, t) ve |Ψ(x, t)|2’i hesaplayın.

(c) x’in beklenen değerini zamana bağlı olarak bulun. Bu sinüzoidal osilasyonun genliği ve açısal
frekansı nedir?

(d) Bir önceki değeri kullanarak 〈p〉’yi hesaplayın. Ehrenfest teoreminin bu dalga fonksionu için
doğrulandığını gösterin.

(e) |Ψ(x, t)|’in t = 0, π/ω, 2π/ω, 3π/ω, 4π/ω anlarındaki figürlerini çizin.

2. Hermite polinomları için,

(a) Rodrigues formülü,

Hn(ξ) = (−1)neξ2
( d

dξ

)n

e−ξ2

ifadesiyle verilir. Bunu kullanarak H3 ve H4’ü türetin.

(b) Aşağıdaki tekrarlama bağıntısı Hn+1’i kendisinden önceki iki Hermite polinomuna bağlıyor. Bir
önceki şıkta elde ettiğiniz sonuçları bu tekrarlama bağıntısında kullanarak H5 ve H6’yı bulun.

Hn+1(ξ) = 2ξHn(ξ)− 2nHn−1(ξ)

(c) Eğer n. dereceden bir Hermite polinomunun türevini alırsanız (n-1). dereceden bir Hermite
polinomu elde edersiniz :

dHn

dξ
= 2nHn−1(ξ)

Bunun doğru olduğunu H5 ve H6’nın türevini alarak gösterin.

(d) Hn(ξ), üreteç fonksiyonu exp(−z2 + 2zξ)’nin z = 0’da z’ye göre n. türevidir. Başka bir deyişle
bu üreteç fonksiyonunun Taylor açılımında zn/n!’nin katsayısıdır :

e−z2+2zξ =
∞∑

n=0

zn

n!
Hn(ξ) .

Bu tanımı kullanarak H0, H1 ve H2’yi türetin.



3. Dirichlet teoremi herhangi bir f(x) fonksiyonunun [−a,a] aralığında Fourier serisine açılabileceğini
söyler :

f(x) =
∞∑

n=0

[
an sin(

nπx

a
) + bn cos(

nπx

a
)
]

(a) Bu serinin,

f(x) =
∞∑

n=−∞
cne

inπx/a

şeklinde yazılabileceğini gösterin.
(b) Serideki cn katsayılarının,

cn =
1
2a

∫ a

−a

f(x)e−inπx/adx

olduğunu gösterin.
(c) Fourier serisinde n yerine k = (nπ/a), cn yerine F (k) =

√
2/πacn kullanarak (a) ve (b) şıklarındaki

sonuçların,

f(x) =
1√
2π

∞∑
n=−∞

F (k)eikx∆k ; F (k) =
1√
2π

∫ +a

−a

f(x)e−ikxdx

şeklinde yazılabileceğini gösterin. (∆k, k’da ardışık n indislerine karşılık gelen artış miktarıdır.)
(d) Bu sonuçların a sonsuza giderken limitini alarak Fourier transformasyonunu (ya da Plancherel’ın

teoremini) elde edin.

4. Bir serbest parçacık için başlangıç dalga fonksiyonu,

Ψ(x, 0) = Ae−ax2

ifadesiyle A ve a sabitleri ile veriliyor. (Burada a gerçel pozitif sayıdır.)

(a) Ψ(x, 0)’ı normalize edin.
(b) Ψ(x, t)’yi bulun.

İpucu . ∫ ∞

−∞
e−(ax2+bx)dx

formundaki integraller eksponansiyel fonksiyonun argümanı kareye tamamlanarak hesa-
planabilir. Bunun için y =

√
a[x + (b/2a)] yer değiştirmesi yapılırsa (ax2 + bx) =

y2 − (b2/4a) olur.
Cevap :

Ψ(x, t) =
(

2a
π

)1/4
e−ax2/[1+(2ih̄at/m)]

√
1 + (2ih̄at/m)

(c) |Ψ(x, t)|2’yi hesaplayın. Cevabınızı ω ≡
√
a/[1 + (2h̄at/m)2] cinsinden ifade edin. |Ψ|2’yi hem

t = 0 anında ve hem de çok büyük t için çizin. |Ψ|2 zaman içinde nasıl değişiyor?
(d) 〈x〉, 〈p〉, 〈x2〉, 〈p2〉, σx ve σy’nin değerlerini hesaplayin.
(e) Bu parçacık belirsizlik ilkesine uyuyor mu? Hangi t zamanında sistem minimum belirsizlik limitine

yaklaşıyor?

5. Bir önceki problemde verilen durağan Gaussyen(Gaussian) dalga paketi yerine hareketli

Ψ(x, 0) = Ae−ax2
ei`x,

Gaussyen dalga paketini başlangıç durumu olarak alırsak sonuçlar nasıl değişir? (Burada ` gerçel bir
sabittir.)


