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BÖLÜM 9

VARYANS, KAREKÖK ORTALAMA, OPERATÖRLER, 

ÖZFONKSİYONLAR, ÖZDEĞERLER

xi - x  i.’nci ölçümün ortalama <x> değerinden olan sapması

 xi - x   Ortalama <x> değerinden ortalama sapma

Ancak bir kutudaki parçacık için,  xi - x  = 0 dır.

﴾  xi - x﴿2  i.’nci ölçümün ortalama <x> değerinden olan sapmasının 

karesi

Karekök Ortalama veya Standard Sapma, aşağıdaki gibi yazılır.

x  ölçümündeki belirsizlik (x), bir kutudaki parçacık için x

olarak ifade edilir.
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Belirli  integrali  alındığında

Sapmanın a ile arttığına ve n ’ ye zayıfça bağlı olduğuna dikkat ediniz.

Nihayet, Heisenberg Belirsizlik İlkesini, bir kutudaki parçacık için denemek istiyoruz. 

ifadesini elde etmek için p ve p2’ye ihtiyacımız vardır. Ancak

Şimdi bir OPERATÖR kavramına ihtiyacımız var.

Örneğin;

yazabilirmiyiz?
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Özel Durum

 (x), operatörün özfonksiyonu olarak adlandırılır ve a, özdeğerdir. Bu problem, özdeğer 

problemi olarak bilinir (lineer cebirdeki gibi).

Kuantum mekaniği, operatör ve özdeğer problemleri ile doludur!

Örneğin; Schrödinger denklemi:

Özfonksiyon üzerinde etkili olan Hamilton operatörü, enerji belirtir yani, Hamilton bir 

enerji operatörüdür.  
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Bir kutudaki parçacık için

Şimdi sıralamanın çok önemli olduğuna dikkat ediniz! Operatör, sadece sağında kalan 

fonksiyon üzerinde etkilidir. 
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  V(x) = 0 olduğundan  E = K.E. dir.
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