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укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
84h
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1. Упознавање са основним концептима квантне физике;
2. Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене:
Опште способности: основна знања из области, праћења стручне литературе; анализе различитих
решења и одабир најадекватнијег решења, примена знања у другим областима физике и у
теоријској физици као и у пракси;
3. Предметно-специфичне способности: познаје основне законе квантне физике и квантне
Исходи учења
механике, математички формализам у квантој физици, постулате ове физичке теорије;
4. Упознавање са неким једноставним једнодимезионалним проблемима; елементи теорије
кретања честице у пољу централне симетрије - атом водоника; спин електрона и основи теорије
пертурвација те системи идентичних честица
5. Проширивање интелектуалног хоризонта и оспособљавање за суочавање са отвореним
проблемима на фронту научне мисли.
Нема услова пријављивања и слушања предмета. Потребна предзнања из предмета: Основи
Условљеност
теоријске механике и електродинамике, Атомске физике, Линеарне алгебре, Анализе и
математичке физике.
Настава се изводи у облику предавања, аудиторних вјежби и показних вјежби на рачунару. Учење,
Наставне методе
тестови, задаће и консултације.
1. Историјски увод у квантну физику (природа светлости, Планкова хипотеза, фотоефекат и
Комптонов ефекат, де Бројева хипотеза). Дифракција електрона кроз два отвора
3. Математички апарат квантне физике (Хилбертов простор, скаларни производ вектора, оператори
и алгебра оператора, адјунгован и ермитски оператор). Својствени проблем оператора - дискретни
и континуални спектар. Представљање вектора и оператора матрицама - матрице врсте и колоне.
4. Први постулат квантне физике - постулат о стањима, Борнова интерпретација таласне функције,
принцип суперпозиције
5. Други постулат квантне физике - постулат о физичким величинама, квантномеханички оператори.
Садржај
Елементи теорије репрезентација - координатна и импулсна репрезентација
предмета по
6. Трећи постулат квантне физике - постулат о вероватноћама, средња вредност опсервабли
седмицама
7. Проблем мерења у квантној физици - релације неодређености, скуп компатибилних опсервабли
8. Четврти постулат квантне физике 'Средингерова једначина. Стационарна стања и својствени
проблем оператора енергије
9. Својствени проблем оператора импулса - слуцај слободне честице и честице у запремини V
10. Једнодимензионални квантни системи (честица у јами, потенцијални праг и потенцијална
баријера - Тунел ефекат)
11. Својствени проблем линеарног хармонијског осцилатора, репрезентација друге квантизације
12. Кретање честице у пољу централне симетрије. Својствени проблем атома водоника - поставка
проблема. Радијална Шредингерова једначина, квантни бројеви, периодни систем елемената
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

13. Спин електрона и Штерн-Герлахов експеримент, Паулијеве матрице
14. Теорија стационарних пертурбација - поставка проблема, поправка за енергију и таласну
функцију
15. Системи идентичних честица - симетрије таласних функција, бозони и фермиони
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2011.
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