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Feb. 4. Hőmérsékleti sugárzás. Kétréses 
interferencia, hullámfüggvény, 
valószínűségsűrűség. 

Feb. 6. Hőmérsékleti sugárzás. 
Compton szórás. Bohr-
Sommerfeld kvantálás, 
harmonikus oszcillátor. 

6. Hőmérsékleti sugárzás (részletes 
tárgyalás).  

  

11. Időfüggő és időfüggetlen Schrödinger 
egyenlet. A hullámfüggvény tulajdonságai. 
A SchE megoldásainak ortogonalitása. 
Ehrenfest tételek.  

13. A hullámfüggvény deriváltjának 
folytonossága. Dirac-delta 
potenciál, kötött állapot. Véges 
és végtelen mély 
potenciálgödör. 

18. Ehrenfest tételek folyt., a 
kvantummechanika és klasszikus 
mechanika kapcsolata. Kontinuitási 
egyenlet, valószínűségi áramsűrűség. 
Hullámcsomag. Egydimenziós szórás, 
potenciálgát, R+T=1.  

20. Potenciálgát (részletes 
levezetés). Szórás véges 
potenciállépcsőn. 
Potenciálcsapda. 

20. SchE megoldása harmonikus oszcillátorra 
a Sommerfeld polinom módszer 
segítségével.  

  

25. Alagúteffektus. Hilbert tér és lineáris 
operátorok (felcserélhetőség: x, p; 
sajátfüggvények, teljesség, hermitikus 
operátorok).  

27. Operátor azonosságok, Hausdorf 
kifejtés. A térbeli eltolás és 
impulzus operátor kapcsolata. 

27. Harmonikus oszcillátor spektruma, 
léptetőoperátorok.  

  

Márc. 4. Diszkrét reprezentációk, Dirac-féle bra-ket 
formalizmus, mátrixmechanika.  

Márc. 6. Harmonikus oszcillátor, 
léptetőoperátorok használata, 
várhatóértékek számítása,  

11. Folytonos spektrum: x és p operátorok 
sajátérték problémája. Koordináta- és 
impulzusreprezentáció.  
 
 

13. Impulzus reprezentáció 
(előadásanyag pótlása), 
harmonikus oszcillátor, 
koherens állapota.  

Márc. 
18-22. 

Tavaszi szünet 

25. A mérés alaptörvénye, kvantummechanikai 
időderivált, megmaradó mennyiségek, 
Ehrenfest tételek. Heisenberg-féle 
határozatlansági relációk. 

27. 1. ZH  márc. 25. hétfő zh-sáv 
 
Hely-impulzus határozatlanság: 
harmonikus oszcillátor, 
hullámcsomag. Viriál-tétel. 

27. Impulzusmomentum operátorok, 
felcserélési relációk. Az Lz és L2 
operátorok sajátértékeinek levezetése 

  



léptetőoperátorokkal. 

 Ápr. 1. Lz  operátor hermitikussága és sajátértékei. 
L2 és p2 operátorok közötti összefüggés, 
radiális impulzus. L2 sajátértékprobléma 
koordináta reprezentációban, 
gömbfüggvények (csak vázlatosan). 

3. Az L operátorok használata: 
az Li operátorok mátrix 
ábrázolásai, Lx , Ly . 
 

8. Centrális potenciál, radiális Schrödinger 
egyenlet. A hidrogén-atom kötött állapoti 
sajátértékei és sajátfüggvényei. 

10. A radiális impulzus operátor 
hermitikussága. 
Vektoroperátorok. 

10. Időfüggetlen elsőrendű nemdegenerált és 
degenerált perturbációszámítás. 

  

15. H-atom folyt.: sajátfüggvények, radiális 
valószínűség eloszlás. Perturbációszámítás. 

17. Várhatóértékek számítása H-
atomra. Perturbációszámítás, 
elsőrendű Stark effektus.  

22. Húsvét hétfő 24. Statikus polarizáció. Pauli 
mátrixok, Pauli egyenlet. 
Spin-forgatás, SU(2). 

  24. 1. PótZH 

29. Az elektron spinje: kísérleti bizonyítékok. 
Pauli mátrixok. Pauli egyenlet. A spin 
precessziója mágneses térben.  

Máj. 1. Szünet 

Máj 6. Azonos részecskék: azonosság elve. A 
hullámfüggvények szimmetriája, 
fermionok és bozonok. 
Pauli elv és kizárási elv. Betöltési szám 
reprezentáció.  

 8. Példák időfüggő 
perturbációszámításra: 
kiválasztási szabályok. 
dinamikus polarizáció. 

8. Időfüggő perturbációszámítás. Indukált 
emisszió, abszorpció. Fermi aranyszabály. 

  
 

13. Ami a korábbiakról lemeradt! 15. 2. ZH 
 

 


