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de Broglie dalgaları
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 1924’te Louis de Broglie bir çıkarımda bulunur:

 O dönemde ışığın hem dalgaların özelliklerini
(girişim, kırınım) hem de parçacıkların özelliklerini
(fotoelektrik olay, Compton saçılması) gösterdiği
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(fotoelektrik olay, Compton saçılması) gösterdiği
bilinmektedir.

 Bu durumda elektron gibi bir parçacık, bir
dalga gibi de davranıyor olamaz mı?
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 de Broglie, bir fotonun momentumunun p = E/c 
olduğunu biliyordu. (Einstein ve ardından Compton)

p = E/c = hf/c = h/λ ya da λ=h/p
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 Bu yüzden bir elektronun da λ dalgaboylu dalga
özelliklerine sahip olabileceğini düşündü.

boyu) dalga Broglie (de   h/p
momentum
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 de Broglie’nin yaklaşımı, elektronlardan futbol
toplarına ya da daha büyük cisimlere kadar bütün
parçacıklar için geçerlidir.
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parçacıklar için geçerlidir.

 Fakat, büyük cisimler söz konusu olduğunda, dalga
boyu (λ) çok küçüktür ve dalga özellikleri genellikle
gözlenemez.
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 de Broglie dalgaboyunu

(a) hareketli bir golf topu (kütlesi m=0,050 kg, V=40,0 m/s) ve

(b) hidrojendeki (13,6 eV) bir yörünge elektronu için bulunuz.
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s) J 10(6,63h
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 λ=550 nm (yeşil ışık benzeri) olan bir elektronun 
enerjisini eV cinsinden bulunuz.
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Birim dönüşümünü yapınız.



Davisson-Germer deneyi
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 Elektron ile ilişkilendirilen dalganın, bir
olasılık dalgası olduğu açıklaması
getirildi. Bu dalga elektronla uzay
boyunca hareket eder ve doğası
fiziksel çevresi tarafından etkilenir.

Dalga, bir veya iki yarı ın açık olup
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 Dalga, bir veya iki yarığın açık olup
olmamasına bağlı olarak farklıdır.
Dalga, elektronun nerede bulunacağını
bildiren bir tür kılavuzdur.

 Dalganın büyük genliğe sahip olduğu
yerde elektronun bulunması
muhtemeldir.

Kaynak [3]



Schrödinger denklemi (1926)
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 Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi

0)(  )]U([E
h

2m

d

d
22

2

 xψx
x

ψ

M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİDoç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ

E enerjisi zaman içinde
sabit olan bir durumun
dalga fonksiyonudur.
(Kararlı durum)

1dx )(2 




xψ

Olasılık yoğunluğudur.



Heisenberg belirsizlik prensibi (1927)
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 Serbest bir elektronun dalga fonksiyonu, bütün uzay
boyunca yayılan bir sinüs fonksiyonudur. Eğer
elektronun momentumundaki belirsizlik sıfır kabul
edilirse, herhangi bir yerde bulunma olasılığı eşit
olduğundan konumundaki belirsizlik sonsuz olur.
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olduğundan konumundaki belirsizlik sonsuz olur.

 Eğer elektron serbest bir parçacık değil de belli bir
bölgede yerleşik ise, dalga fonksiyonu bir dalga
paketi halini alır.

 Dalga paketi, farklı dalga boylu bir çok dalganın üst
üste binmesi ile oluşur denebilir.



Heisenberg belirsizlik prensibi (1927)
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 O zaman, momentumdaki belirsizlik, konumdaki belirsizlik
azaldığında artacaktır.

hpx 
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 Bu belirsizliğe, ölçümün etkileşiminin sebep olduğu
düşünülmektedir. Başka bir açıklama ise, parçacığın kendi
konum ve momentumunun eş zamanlı değerlere sahip
olmadığıdır.

hpx x 



Hidrojenin dalga fonksiyonu 
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Baş kuantum sayısı

Yörüngesel kuantum sayısı (s, p, d, f, g, h)

Manyetik kuantum sayısı

Spin manyetik kuantum sayısı

Kaynak [1]



Pauli dışarlama ilkesi
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 Bir atomda bulunan iki elektronun dört kuantum
sayısının (n, l, ml, ms) tümü aynı olamaz.

 Yani, belli bir tek parçacık durumunda aynı kuantum
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 Yani, belli bir tek parçacık durumunda aynı kuantum
sayılarına sahip birden fazla elektron için durum
fonksiyonu yoktur.
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Wikipedia
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