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1. İki boyutta xy-düzleminde dönüşü temsil eden,

T =
(

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
matrisinin gerçel özdeğerlerinin olmadığını gösterin. Bu hangi geometrik gerçeği gösterir? Bu ma-
trisin özvektörlerini bularak S matrisini kurun ve STS−1 benzerlik dönüşümünü yaparak T matrisini
köşegenleştirin.

2. Aşağıda verilen

T =

 2 i 1
−i 2 i
1 −i 2


matrisi için,

(a) Tr(T ) ve det(T ) değerlerini hesaplayın.

(b) T matrisinin özdeğerlerini bulun. Bunların toplamının matrisin izine, çarpımının ise matrisin
determinantına eşit olduğunu gösterin. Matrisin köşegen halini yazın.

(c) T matrisinin özvektörlerini bulun. Dejenere özdeğerlere karşılık gelen özvektörleri bulmak için
birbirine ve geri kalan diğerlerine dik (ortogonal) olan vektörler kurun ve bunları normalize edin.
(Dejenere durumlarda bu yöntem sadece Hermityen (Hermitian) matrislerde geçerlidir.)

(d) S matrisini kurun ve T matrisini benzerlik dönüşümü yaparak köşegenleştirin.

3. Birimsel (unitary) U doğrusal (linear) dönüşümü için,

(a) herhangi |α⟩ ve |β⟩ vektörlerinin iç çarpımlarının değişmeyeceğini gösterin.

(b) farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörlerin birbirlerine dik (ortogonal) olacağını gösterin.

4. Matrislerin fonksiyonları Taylor açılımlarıyla tanımlanır. Buna göre,

(a) Aşağıda verilen

M =
(

0 θ
−θ 0

)
matrisi için eM nedir?

(b) Köşegenleştirilebir bir T matrisi için

det(eT ) = eTr(T )

olduğunu gösterin.

(c) Komüt etmeyen (değişme özelliği olmayan) K ve L matrisleri için

eK+L = eKeL

ifadesinin genellikle doğru olmadığını gösterin.

(d) Eğer H matrisi Hermityen (Hermitian) ise eiH matrisinin birimsel olacağını gösterin.



5. Konum operatörünün momentum uzayında

x = ih̄
∂

∂p

operatör formunda olduğunu ve konumun beklenen değerinin, Φ(p.t) momentum uzayı dalga fonksiyonu
kullanılarak

⟨x⟩ =
∫

Φ∗(p, t)
(
ih̄
∂

∂p

)
Φ(p, t)dp

şeklinde yazılabileceğini gösterin.

Genel olarak, bir gözlemlenebilirin beklenen değeri,

⟨Q(x, p, t)⟩ =

{ ∫
Ψ∗(x, t)Q(x,−ih̄ ∂

∂x , t) Ψ(x, t)dx Konum uzayında∫
Φ∗(p, t)Q(ih̄ ∂

∂p , p, t)Φ(p, t)dp Momentum uzayında

şeklinde yazılabilir.

6. Hamiltonyen, kinetik enerji T ve potansiyel enerji V toplamı H = T + V şeklinde verildiğinde

d

dt
⟨xp⟩ = 2⟨T ⟩ − ⟨xdV

dx
⟩

ifadesinin elde edilebileceğini ve durağan durumlar için bunun

2⟨T ⟩ = ⟨xdV
dx

⟩ (Virial teorem)

şeklinde yazılabileceğini gösterin. Bu Virial teoremi kullanarak harmonik salınıcının durağan durum-
larında ⟨T ⟩ = ⟨V ⟩ olduğunu teyit edin.

7. Uzay ve zamanda ötelenme (veya yer değiştirme) ile ilgili olarak,

(a) Bir f(x) fonksiyonu için, x0 sabit bir mesafe olmak üzere

f(x+ x0) = eipx0/h̄f(x)

şeklinde yazılabildiğini ve dolayısıyla p/h̄ operatörünün uzaysal öteleme üreteci olduğunu
gösterin.

(b) Eğer Ψ(x.t) Schrödinger denklemini sağlıyorsa, t0 sabit bir zaman aralığı olmak üzere

Ψ(x, t+ t0) = e−iHt0/h̄Ψ(x, t)

ifadesinin elde edilebileceğini ve dolayısyla −H/h̄ operatörünün zamansal öteleme üreteci
olduğunu gösterin.

(c) Bu sonuçlara göre bir Q(x, p, t) dinamik değişkeninin t+ t0 anındaki beklenen değeri nedir?



8. Dirac, bracket gösterimi ile verilen ⟨α|β⟩ iç çarpımını ikiye ayırarak ⟨α| kısmına bra ve |β⟩ kısmına
ket ismini vermiştir. Ket’ler vektördür. Bra’lar ise ket vektörlerin uzayına çifteş (dual) olan başka bir
uzayda vektörlerdir.

(a) Eğer |α⟩ normalize edilmiş bir vektör ise

P = |α⟩⟨α|

etki ettiği herhangi başka bir vektörün |α⟩ yönündeki bileşenini alan projeksiyon operatörüdür:

P |β⟩ = ⟨α|β⟩|α⟩ .

Buna göre, P 2 ≡ P olduğunu gösterin. Projeksiyon operatörünün özdeğer ve özvektörlerini bulun.

(b) Ortonormal |ei⟩ vektörleri n-boyutlu bir uzayın tabanı olsun. Bu tabanın kapalı,

n∑
i=1

|ei⟩⟨ei| = 1

olduğunu gösterin.

(c) Bir Q operatörü için
Q|ej⟩ = λj |ej⟩ {j = 1, 2, 3, . . . , n}

özdeğer denklemi verilmiş olsun. Bunun yardımıyla Q operaötünün kendi spektral açılımı,

Q =
n∑

j=1

λj |ej⟩⟨ej |

şeklinde yazılabileceğini gösterin.

9. Serbest bir parçacık için

(a) ψ(x, 0) = Ae−ax2
eiℓx Gausyen dalga paketindeki A, ℓ ve a gerçel sabitlerinin fiziksel karşılıkları

nedir?

(b) Bu Gausyen dalga paketinin zamanla ötelendiğini gösterin. (Parçacığin kendisi değil, olasılık
genliği öteleniyor! Kopenhag yorumuna göre ölçüm yapmadan parçacığın nerede olduğunu bilmiy-
oruz.)

(c) Bu parçacık için bir konum-enerji belirsizlik ilkesi türetin.

(d) Enerji-zaman belirsizlik ilkesi

σHσQ ≥ h̄

2

∣∣∣d⟨Q⟩
dt

∣∣∣ ∆E ≡ σH ∆t ≡ σQ

d⟨Q⟩/dt

ifadesi ile verilir. Burada Q = x seçerek ve σH , σx, d⟨x⟩/dt değerlerini hesaplayarak ötelenen
Gausyen dalga-paketi için enerji-zaman belirsizlik ilkesini test edin. Serbest parçacık için bu
belirsizlik ilkesi neyi ifade eder?


