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1. Açısal momentum merdiven operatörlerinin, L⃗2 ve Lz’nin eş özfonksiyonları üzerindeki etkisi

L±|ℓ,m⟩ = Am
l |ℓ,m± 1⟩

olduğuna göre Am
l katsayılarını belirleyin.

2. Aşağıda verilen komütatörleri hesaplayın.

(a) [Lz, x]

(b) [Lz, r
2]

(c) [Lz, p
2]

3. Aşağıdaki ifadelerin doğruluğunu gösterin.

(a) V (r⃗) potansiyelinde hareket eden bir parçacığın açısal momentumunun (L⃗) beklenen değerinin
zamanla değişimi, uygulanan momentin (τ⃗) beklenen değerine eşittir :

d

dt
⟨L⃗⟩ = ⟨τ⃗⟩,

burada
τ⃗ = r⃗ × (−∇⃗V ).

(b) Küresel simetrik bir potansiyel için,
d

dt
⟨L⃗⟩ = 0

(Bu, aynı zamanda açısal momentumun korunumunun kuvantum mekaniksel ifadesidir.)

4. Küresel simetrik potansiyel etksinde hareket eden bir elektronun

(a) bağlı durumlarının açısal kısmının, orbital açısal momentum operatörü L2’nin de özfonksiyonu
olduğunu gösterin.

(b) açısal denklemi çözerek analitik yolla bu özfonksiyonları elde edin.

(c) L± açısal momentum alçaltma/yükseltme operatörlerini kullanarak cebirsel yolla bu özfonksiyonları
bulun.

5. Orbital açısal momentum kuvantum sayısı ℓ = 1/2 ve ℓ = 1 için Lx, Ly, Lz, L+ ve L− operatörlerinin
matris formlarını elde edin.

6. Bir açısal momentum ℓ = 1 sistemi için durum vektörü

u =
1√
26

 1
4
−3


olsun. Bu sistem üzerinde yapılacak Lx ölçümü sonucunun sıfır çıkma olasılığı ne kadardır?



7. Protonun Coulomb alanındaki bir elektronun durumu aşağıda verilen dalga fonksiyonu temsil ediliyor
olsun,

1
6
[
4ψ100(r⃗) + 3ψ211(r⃗) − ψ210(r⃗) +

√
10ψ21−1(r⃗)

]
(a) Elektronun enerjisinin beklenen değerini hesaplayın.

(b) L2’nin beklenen değerini bulun.

(c) Lz’nin beklenen değerini bulun.

8. Bir protonun Coulomb çekim alanında hareket eden bir elektronun dalga fonksiyonu

ψ(r⃗) =
( α√

π

)3/2

e−α2r2/2

olarak veriliyor. Bu elektronun Hidrojen atomu temel durumunda olma olasılığını hesaplayın.

9. Hidrojenin temel durumu,

ψ100(r⃗) =
1√
πa3

e−r/a

için momentum uzayı dalga fonksiyonunun

ϕ(p⃗) =
1
π

(
2a
h̄

)3/2 1
[1 + (ap/h̄)2]2

olduğunu gösterin.

ipucu : Üç boyutta Fourier dönüşümü

ϕ(p⃗) =
1

(2πh̄)3/2

∫
e−i(p⃗ ·r⃗)/h̄ψ(r⃗)d3r⃗

ifadesiyle tanımlanır.

10. Hidrojen temel durumu dalga fonksiyonunun küresel simetrik olduğunu gösterin. Bu durumda atom
yarıçapının beklenen değerini hesaplayın. Bu değer neden Bohr yarıçapı ile aynı değildir? Elektronun
bulunacağı en olası radyal uzaklığı hesaplayın.


