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Efekty kształcenia

Student:
1. rozumie rol  modelu ilo ciowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresieę ś  

podstawowych dzia ów fizykił
2. zna ograniczenia stosowalno ci wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawiskś  

fizycznych,
3. rozumie formaln  struktur  podstawowych teorii fizycznych, potrafi u y  odpowiednich narz dzią ę ż ć ę  

matematycznych do ilo ciowego opisu zjawisk z wybranych dzia ów fizyki.ś ł
4. ma wiedz  z zakresu podstaw mechaniki  kwantowej, zna teoretyczny opis oraz narz dzia matematyczne doę ę  

analizy wybranych uk adów kwantowychł
5. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzysta  z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu doć  

problemów mechaniki kwantowej,
6. rozumie struktur  fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje wiadomo  powi za  poszczególnych dziedzin ię ś ść ą ń  

teorii, zna przyk ady b dnych hipotez fizycznych i b dnych teorii fizycznychł łę łę
7. umie stosowa  poznane narz dzia matematyki do formu owania i rozwi zywania wybranych problemów zć ę ł ą  

zakresu fizyki teoretycznej i do wiadczalnejś
8. umie przedstawi  teoretyczne sformu owanie mechaniki kwantowej oraz u ywaj c odpowiednich narz dzić ł ż ą ę  

matematycznych przeprowadzi  teoretyczn  analiz  wybranych uk adów kwantowychć ą ę ł
9. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzeb  dalszego kszta cenia,  podnoszenia kompetencjię ł  

zawodowych, osobistych i spo ecznychł
10. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w 

językach obcych

Wykład Ćwiczenia rachunkowe
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Studenci  uczestniczą  w  wykładzie  wspieranym  narzędziami  informatycznymi  ilustrującymi 
przekazywane treści. Są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji. 
Wykład obejmuje następujące części:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami.
Operatory i funkcje falowe.
Równanie Schroedingera.
Wartości oczekiwane, obserwable.
Zasada nieozanczoności Heisenberga.
Przybliżenie WKB.
Operatory momentu pędu.
Cząstki identyczne, zakaz Pauliego.

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu  Elementy mechaniki  kwantowej odbywa się egzamin 
pisemny i ustny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę.

Studenci otrzymują listy zadań do samodzielnego rozwiązania, których 
treść jest skorelowana z treścią wykładu. Podczas zajęć przedstawiają 
ich rozwiązania. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na rozumienie 
używanych  pojęć,  klarowność  prezentacji,  stymuluje  grupę  do 
zadawania pytań i dyskusji. Prowadzący stara się wytworzyć w grupie 
ćwiczeniowej  poczucie  odpowiedzialności  za  zespół  i  zachęca  do 
pracy zespołowej. 
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

• umiejętność rozwiązywania zadań z  określonych 
działów mechaniki kwantowej,

• umiejętność prezentacji rozwiązań,
• umiejętność  dyskusji  na  tematy  związane  z 

przedmiotem,
• umiejętność  korzystania  z  zasobów  literatury  i 

Internetu,
• zdolność do współpracy w grupie, 
• kreatywność  w  podejściu  do  rozwiązywanych 

problemów.

Ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia.
Ocena końcowa wyrażona liczbą przewidzianą w regulaminie studiów, 
która uwzględnia ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Semestr 5

Wykład

 TREŚCI KSZTAŁCENIA



Pojęcia podstawowe:
1. Wektory i operatory w przestrzeni funkcyjnej 3-wymiarowej.
2. Równania różniczkowe w 1 i 3 wymiarach.
3. Wartości i funkcje własne operatorów hermitowskich.
4. Wartości oczekiwane operatorów. 
5. Statystyczna interpretacja mechaniki kwantowej.

1 tydzień

Model Bohra atomu wodoru: założenia, poziomy energii, niezgodność z doświadczeniem. 
Postulaty mechaniki kwantowej.

2 tydzień

1-wymiarowe równanie Schroedingera dla nieskończonej studni potencjału: funkcje wlasne, poziomy energii. 

3 tydzień

1-wymiarowe równanie Schroedingera dla oscylatora harmonicznego: 
metoda analityczna,  funkcje własne, poziomy energii. 
metoda algebraiczna, funkcja własna poziomu podstawowego, poziomy energii.

4 tydzień

1-wymiarowe równanie Schroedingera dla czastki swobodnej: funkcje własne, poziomy energii,
normalizowalność funkcji falowych, paczka falowa. 
                           

5 tydzień

1-wymiarowe równanie Schroedingera dla potencjalu delta Diraca: stany związane i rozproszeniowe, 
funkcje własne, poziomy energii. 

6 tydzień
1-wymiarowe równanie Schroedingera dla potencjalu skończonej studni prostokątnej: 
stany związane, funkcje własne, poziomy energii;
stany rozproszeniowe, współczynniki przejścia i odbicia. 
              
Macierz rozpraszania: współczynniki przejścia i odbicia, energie stanów zwiazanych. 
Tunelowanie kwantowe dla 1-wymiarowego równania Schroedingera. 
                                                
 

 

7 tydzień

Interpretacja statystyczna mechaniki kwantowej: postulaty. 
Uogólniona zasada nieoznaczoności dla operatorów, obserwable równocześnie mierzalne. 
Stany minimalizujące zasadę nieoznaczoności.



Zasada nieoznaczoności dla czasu. 

8 tydzień
3-wymiarowe równanie Schroedingera dla nieskończonej sześciennej studni potencjalu: 
funkcje wlasne, poziomy energii, degeneracja. 
3-wymiarowe równanie Schroedingera dla potencjału sferycznie symetrycznego: 
równanie kątowe, harmoniki sferyczne;
równanie radialne, potencjał efektywny. 

9 tydzień

3-wymiarowe równanie Schroedingera dla nieskończonej sferycznej studni potencjalu: 
funkcje własne, poziomy energii, degeneracja. 
3-wymiarowe równanie Schroedingera dla potencjału kulombowskiego: 
funkcje własne, poziomy energii, degeneracja. 

10 tydzień

                             
Semiklasyczna metoda WKB, warunki kwantyzacji energii, współczynniki przejścia przez bariarę.

11 tydzień

Algebra operatorów momentu pędu, zagadnienie własne dla operatorów L_z i L^2 , 
dopuszczalne wartości własne. 
Reprezentacja położeniowa operatorów orbitalnego momentu pędu, funkcje własne, 
wartości własne operatorów L_z i L^2 . 

12 tydzień

                   

Algebra operatorów spinu, operatory S_+ i S_− , wartości własne. 
Reprezentacja macierzowa operatorów spinu s = 1/2 i s = 1, spinory. 
Spin s = 1/2 w zewnetrznym polu magnetycznym, precesja Larmora. 

13 tydzień

Składanie operatorów momentu pędu, reguły dodawania operatorów, współczynniki Clebscha-Gordana. 

14 tydzień

Cząstki identyczne, funkcja falowa dla układu 2 cząstek identycznych, bozony i fermiony, zakaz Pauliego. 
Siły wymiany i wiązanie molekularne (cząsteczkowe). 

15 tydzień

Struktura elektronowa atomów. 
Model swobodnych elektronów. 
Struktura pasmowa widma energii gazu elektronowego. 



LITERATURA

ZALECANA
LITERATURA

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics,  2nd Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 
River NJ, 2005 – książka dostępna u wykładowcy.
L. Schiff, Mechanika kwantowa,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
L. Landau, E Lifszyc, Mechanika kwantowa: teoria nierelatywistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1979, 
R.L.Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987,
          

LITERATURA
DODATKOWA

J. Mostowski, K. Wódkiewicz, Zbiór zadań z mechaniki kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1978, 
A.S. Dawydow, Mechanika kwantowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967, 
I. Białynicki-Birula, M. Cieplak, J. Kaminski, Teoria kwantów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, 
R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki,  tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1974, 
Stanisław Kryszewski,  Mechanika kwantowa, skrypt dla studentow III  roku fizyki,  Gdańsk 2002-2010 – 
dostępna wersja elektroniczna u wykładowcy.

AUTORZY KARTY PRZEDMIOTU Dr hab. Jerzy Przeszowski, prof.UwB PODPIS




