
ELMÉLETI FIZIKA II. 
Alkalmazott Fizika szakirány  

 
Kvantummechanika 

VIZSGAKÉRDÉSEK 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
QM01. 
 A Klasszikus Fizika megoldatlan elvi problémái (Gibbs paradoxon, ekvipartíció 

tétele, szilárd testek fajhıje, fekete test sugárzása, mágnesezettség, atomok stabilitása, 

atomok vonalas színképe, fényelektromos jelenség.)  

 Fenomenológikus („naív”) kvantumelmélet (Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, 

de Broglie, Schrıdinger egyenlet, fáziscellák mérete.) A korrespondencia elv.  

 

QM02. 
 A kvantummechanika matematikai eszközei. A Hilbert-tér alapvetı matematikai 

tulajdonságai (vektortér, linearitás, norma, metrika, skaláris szorzás). Operátorok 

matematikai tulajdonságai (Linearitás, algebra, adjungált operátorok, 

önadjungált/hermitikus operárorok, unitér operátorok). A hermitikus operátorok 

sajátértékeire és sajátfüggvényeire vonatkozó tételek. Felcserélési relációk.  

 Az idıfüggı Schrıdinger egyenlet szeparálása. A stacionárius állapotok. 

 A Hullámfüggvény Born-féle értelmezése.  

 

QM03. 
 A Kvantmmechanika posztulátumai (axiómái). Az (absztrakt)  Hilbert tér „L2” és 

„l2” reprezentációi. A Schrödinger-féle „hullámechanika” és a Heisenberg-féle 

„mátrixmechanika” ekvivalenciája.  A „folytonos spektrum” (hely és impulzus) 

problémája és feloldása (disztribúciókkal vagy periodikus határfeltétellel).  

 

QM04. 
 A kanonikus kvantálás. A kvantummechanikai „méréselmélet” alapjai.  A 

Heisenber-féle határozatlansági reláciok. és értelmezésük. Az Ehrenfest-tétel. A 

korrespondencia elv és a newtoni mozgásegyenlet.  

 

QM05. 
 A energia és az idı között fennálló határozatlansági reláció. A spektrumvonalak 

természetes vonalszélessége. Kapcsolat az idıfüggı perturbáció számítással.  

 

QM06. 
 Nem önadjungált operátorok használata a kvantummechanikában, a „léptetı 

operátor”. A harmonikus oszcillátor sajátértékei. A perdület kvantálása.  

A perdület és a mágneses momentum közötti kapcsolat, a mágneses momentum 

kvantálási törvénye.  

 

QM07.  
 A Hidrogén atom. A Schrödinger egyenlet szeparálása centrális erıtér esetén, 

gömbi koordinátarendszerben. A szögektöl függı hullámfüggvény és a perdület.  

A kvantumszámok közötti kapcsolatok klasszikus fizikai gyökerei. A sugártól függı 

hullámfüggvény fizikai jelentése. Kapcsolat a Bohr-féle atommodellel (korrespondencia 

elv).  

 



 

QM08. 
 A Stern-Gerlach, az Einstein-de Haas kísérletek és az elektronspin. Az 

elektronspin Pauli-féle elmélete, Pauli mátrixok. A spin-pálya kölcsönhatás fogalma. Az 

elektronspin tetszıleges irányra vett vetületének a mérési eredménye. Spinek egymás 

utáni mérése különbözö irányokban.  

 

QM09. 
 Az idıfüggetlen perturbáció-számítás. Nem degenerált esetben. Elsırendő és 

másodrendő közelítések szemléletes értelmezése. A Zeemann effektus. A az elsırendő 

közelítés degenerált esetben, kapcsolat a „szimmetriákkal”.  

 

QM10. 
 Az idıfüggı perturbáció-számítás, nem degenerált esetben. Az elsırendő 

közelítés fizikai értelmezése kétállapotú rendszer esetén. A kiválasztási szabályok, a 

Fourier spektrum.  

 

QM11. 
 Azonos részecskékbıl álló rendszer Hamilton operátora és a sokrészecske 

Schrödinger egyenlet. A hullámfüggvény szimmetriája. Egyrészecske közelítés 

szükségessége. Bozonok és fermionok.  

 

QM12. 
 Egyrészecske állapotfüggvények meghatározásának közelítı módszerei. Hartree-, 

Hartree-Fock módszer. A He atom. A kicserélıdési kölcsönhatás fogalma. A Fermi-lyuk 

maghatározása szabad elektrongáz esetén.  

 

QM13. 
 A molekula pályák kialakulásának egydimenziós modellje. A lazító és kötı 

pályák. Az LCAO-MO módszer. A kémiai kötések értelmezése: σ és π pályák felépítése 

atomi s,p pályákból. Az sp3 hibrid pályák.  

 

QM14. 
 Nem kötött állapotok. A valószínőségi áramsőrőség fogalma. Egydimenziós 

szórás, áthaladás tetszıleges alakú potenciálgáton, a transzmissziós tényezı Gamow-féle  

közelítése. Hideg emisszió, alfa bomlás. 
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