
Bevezetés a kvantummechanikába. Vizsgatételek
2008/2009. I. félév

1. Fetetest-sugárzás /ld. A.1.1. fejezet 1. pont/ (Rayleigh-Jeans-féle UV katasztrófa,
Planck-hipotézis, Planck-törvény, kemény és lágy fotonok, Stefan-Boltzmann-törvény,
Wien-féle eltolódási törvény)

2. Fényelektromos jelenség /ld. A.1.1. fejezet 2. pont/

3. Compton-szórás /ld. A.1.1. fejezet 3. pont lényege/

4. Atomi spektrumok vonalas szerkezete, Bohr-féle atommodell, Franck-Hertz-ḱısérlet
/ld. A.1.3. fejezet/

5. Anyaghullámok (Davisson-Germer- és Thomson-ḱısérlet, de Broglie-hullámhossz)
/ld. A.1.2. fejezet/

6. A Stern-Gerlach- és az Einstein-de Haas-ḱısérlet /ld. A.1.4. fejezet/

7. A lineáris szuperpoźıció elve, állapottér, fizikai mennyiségek operátorai /ld. 1.2.1.,
1.2.2. fejezet/

8. A fizikai mérés eredményének valósźınűségi értelmezése /ld. 1.2.2. fejezet/

9. A határozatlansági elv, Einstein mikroszkópos gondolatḱısérlete /ld. 1.2.3. fejezet/

10. A kanonikus kvantálás. A határozatlansági reláció /ld. 1.2.4. fejezet/

11. A Schrödinger-egyenlet, evolúciós operátor és Hamilton-operátor /ld. 2.1.1.-2.1.4.
fejezetek/

12. A stacionárius állapotok /ld. 2.3. fejezet/

13. Koordináta-reprezentáció, koordináta- és impulzus-sajátfüggvények. /ld. 3.3. fe-
jezet/

14. A koordináta-hullámfüggvény valósźınűségi jelentése, kontinuitási egyenlet /ld. 3.4.
fejezet/

15. A pályaimpulzusmomentum (értelmezés, csererelációk, gömbi polárkorrdinátás alak,
sajátértékek és sajátfüggvények) /ld. 3.5.1., 3.5.4.-3.5.7. fejezetek/

16. A teljes impulzusmomentum (értelmezés, sajátértékek ), impulzusmomentumok összeadása.
/ld. 3.6.1, 3.6.3. fejezetek/

17. A feles spin (értelmezés, sajátértékek és sajátfüggvények) /ld. 3.6.4., 4.1.1. fe-
jezetek/

18. Feles spin homogén, sztatikus mágneses indukciótérben /ld. 4.1.2. fejezet/

19. Szabad részecske mozgása inerciarendszerben (Hamilton-operátor, sajátértékek és
sajátfüggvények, hullámcsomag, hullámcsomag szétfolyása) /ld. 4.2.3.-4.2.4. fe-
jezetek/

20. Dobozba zárt részecske (stacionárius Schrödinger-egyenlet, folytonossági feltételek,
normálhatóság, alapállapot, gerjesztett állapotok) /ld. 4.2.7. fejezet/

21. Lineáris harmonikus oszcillátor (stacionárius Schrödinger-egyenlet, stacionárius állapotok)
/ld. 4.2.9. fejezet/

22. Az alagúteffektus (részecske áthaladása potenciálgáton). Reflexiós és transzmissziós
együttható /ld. 4.2.10. fejezet/
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23. Részecske mozgása centrális potenciálban. (Hamilton-operátor, megmaradó men-
nyiségek, stacionárius állapotok jellemzése, pályaimulzusmomentum-sajátállapotok
jellegzetes szögfüggése, radiális hullámegyenlet, a radiális hullámfüggvény viselkedése
a potenciál centrumában és attól nagy távolságban) /ld. 4.2.11. fejezet/

24. A hidrogénatom alapállapota és gerjesztett állapotai. /ld. 4.2.12. fejezet/

25. Differenciális és integrális szórási hatáskeresztmetszet. A rugalmas szórás ampli-
tudója. Parciális hullámok és járulékuk a rugalmas szórási hatáskeresztmetszethez.
/ld. 4.2.13. fejezet/

26. N -részecskés rendszer eredő impulzusa és teljes impulzusmomentuma. j−j-csatolás
és L− S-csatolás. /ld. 5.1.5-5.1.6, 5.2 fejezet/

27. Részecskeazonosság. Fermionok és bozonok. Pauli-elv. A részecskeazonosság néhány
következménye (két-részecskés szórási amplitudó, kölcsön nem ható részecskék rend-
szerének alapállapota, spontán és stimulált emisszió, Fermi-Dirac-statisztika, Fermi-
energia, Bose-Einstein-statisztika, Bose-kondenzáció) /ld. 5.3-5.4. fejezet/

28. A stacionárius Schrödinger-egyenlet megoldása nem elfajult esetben a perturbációszámı́tás
seǵıtségével./ld. 6.1.2. fejezet/

29. A stacionárius Schrödinger-egyenlet megoldásának nulladik közeĺıtésben, elfajult es-
etben a perturbációszámı́tás seǵıtségével./ld. 6.1.3. fejezet/

30. Időfüggő perturbációk, Fermi-féle ,,aranyszabály” /ld. 6.2.1.-6.2.2. fejezetek/
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