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Szept. 

8. 

Bevezetés (hőmérsékleti sugárzás, 

kétréses interferencia). Bohr model. 

Hullámfüggvény, Schrödinger egyenlet, 

megoldások folytonossága. 

Egy és többdimenziós doboz.  

Szept. 

10. 

Véges potenciálgödör. 

Dirac-delta potenciál. 

15. Kontinuitási egyenlet, valószínűségi 

áramsűrűség. Ehrenfest tétel. 

Egydimenziós szórás: potenciálgát, 

R+T=1, alagúteffektus.  

17. Harmonikus oszcillátor 

(Sommerfeld polinom módszer) 

Véges potenciállépcső. 

22. Hilbert tér és lineáris operátorok 

(felcserélhetőség: x, p; sajátfüggvények, 

teljesség, norma és hermitikusság). 

Duális tér, Dirac bra-ket formalizmus. 

24. Harmonikus oszcillátor 

felcserélési relációkkal, várható 

értékek számolása. 

Viriál-tétel. 

 

29. Mátrixmechanika, Hamilton operátor. 

Reprezentáció elmélet. Időfüggetlen 

perturbációszámítás.  

Okt. 1. Másodrendű perturbációs 

korrekció. 

Hausdorff kifejtés. 

Okt. 6. Heisenberg felcserélési relációk és 

következményei (közös sajátfüggvény 

bázis, kvantummechanikai időderivált, 

Ehrenfest tétel)  

8. Koherens állapot. 

Perturbációszámítás, pl. statikus 

polarizáció. 

13. Mérési alaptörvény. Heisenberg-féle 

határozatlansági relációk.  

Folytonos spektrum: x és p operátorok 

sajátérték problémája. Koordináta és 

impulzus reprezentációk. 

15. Alapállapoti energia becslése 

határozatlansági relációkból. 

Hullámcsomag. 

Homogén tér impulzus 

reprezentációban. 

20. Impulzusmomentum operátorok 

felcserélési relációi és 

sajátértékproblémája felcserélési 

relációkkal.  

22. Kétatomos molekulák forgási 

spektruma. 

L± operátorok használata. 

27. Lz és L
2
 koordináta reprezentációban, 

gömbfüggvények. L
2
 és p

2
 operátorok 

közötti összefüggés, radiális impulzus. 

Centrális potenciál, radiális Schrödinger 

egyenlet. 

29. Radiális impulzus tulajdonságai, 

felcserélési relációk. 

Nov. 3. Kepler probléma, Hidrogén atom 

sajátértékei és sajátfüggvényei. Radiális 

valószínűség eloszlás. 

Nov. 5. Várhatóértékek H-atomra. 

Elsőrendű Stark effektus. 

10. Feles spin: kísérleti bizonyítékok, 

sajátérték, sajátfüggvény. Pauli egyenlet. 

Spin állapot precessziója. Az impulzus 

momentum operátorok időderiváltja. 

12. SU(2) forgatások. 

Teljes impulzusmomentum, 

spin-pálya kh., J
2
 és Jz 

mozgásállandó centrális 

potenciálban. 

17. TDK nap 19. Ami elmaradt a korábbi 



gyakorlatokból. 

Háromdimenziós harmonikus 

oszcillátor. 

24. Kvantummechanikai képek. 

Időfüggő perturbációszámítás. Indukált 

emisszió, abszorpció. Kiválasztási 

szabályok. Fermi aranyszabály 

26. Hullámcsomag homogén térben.  

Dinamikus polarizáció 

(adiabatikus közelítésben is) 

Dec. 1. Többtestprobléma. Azonosság elve. A 

hullámfüggvények szimmetriája, 

fermionok és bozonok. Pauli elv és 

kizárási elv. Periódusos rendszer. 

Dec. 3. Moshinsky atom. 

Dec. 8. He atom. Kételektron spin sajátérték 

problémája: szinglet és triplet állapotok. 

Kicserélődési energia. (Hartree módszer.) 

10. H és He atomok alapállapota 

variációs módszerrel. 

 


