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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Квантова фізика" складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр", галузі знань 01  

Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет  навчальної дисципліни “Квантова фізика” є  вивчення властивостей (статистичних 

ансамблів) мікрочастинок в їх відношенні до макроскопічних вимірювальних приладів, за допомогою 

яких може бути визначений стан частинки, тобто зафіксовано статистичний ансамбль. Для розгляду 

питань квантової теорії застосовується математичний апарат на базі операторних рівнянь. 

Розглядаються питання зміни стану в часі, а також теорія руху мікрочастинок в полі потенціальних 

сил.  Ефекти, пов’язані з спін-орбітальною взаємодією також розглядаються.  

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Квантова фізика" є засвоєння фундаментальних 

принципів та методів квантової механіки,  вмінням їх застосовувати  з специфічним математичним 

апаратом до розв’язку фізичних задач, що мають важливе прикладне значення. 

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни „Квантова теорія" є знайомство студентів з 

методами розв'язку операторних рівнянь, знаходження власних значень операторів важливих 

фізичних величин. Вмінням знаходити пояснення фізичних явищ (спектральні терми, їх тонка 

структура) на основі теоретичних засад квантової механіки. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

експериментальні основи квантової механіки, оператори імпульсу, моменту імпульсу, енергії, 

розв’язок відповідних диференціальних рівнянь, та фізичний зміст хвильової функції, її 

інтерпретацію, як амплітуди ймовірності. Розв’язок рівняння Шредінгера для конкретних фізичних 

задач. Квантово-механічну теорію воднеподібних атомів. Ефекти, пов’язані з  поведінкою атомних 

електронів в зовнішніх магнітних та електричних полях та наявністю спіна електрона. Приклади з 

теорію збурень (ангармонічний осцилятор); 

вміти: 

застосовувати загальні квантово-механічні закони до аналізу явищ мікросвіту; правильно 

визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; оцінювати ступінь 

вірогідності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів 
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дослідження; проводити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ і оцінювати 

похибки вимірювань; розв’язувати конкретні задачі з квантової фізики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин. 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

Модуль 1. Особливості  поведінки  мікробєктів 

Тема 1.1. Експериментальні основи квантової механіки. 

Дослідна перевірка законів збереження енергії  і імпульсу для світлових квантів (фотоефект, 

ефект Компотна). Досліди Франка і Герца. 

 Тема 1.2. Дискретність значень фізичних величин  корпускулярно-хвильовий дуалізм.  

Дифракція мікрочастинок. Хвилі де Бройля. Групова швидкість. Теорія Бора.  Атомні спектри.  

Енергетичні стани, спектральні серії. 

Модуль 2. Математичний апарат квантової механіки 

Тема 2.1. Опис стану мікросистеми. 

Статистичне тлумачення хвиль де Бройля. Експериментальне підтвердження теорії де Бройля. 

Хвильовий пакет. Принцип невизначеності. Ілюстрації до принципу невизначеностей. Основні 

постулати квантової механіки. 

Тема 2.2. Амплітуда ймовірності хвильова функція її фізичний зміст. 

Амплітуда ймовірності, закон композиції амплітуд. Картина інтерференції від двох щілин.  

Ймовірність знаходження мікрочастинки. Густина ймовірності. Ймовірність імпульсу мікрочастинки. 

Тема 2.3  Квантово-механічний принцип суперпозиції. 

Принцип суперпозиції станів. Середні значення функцій від координат і функцій від 

імпульсів. Статистичні ансамблі квантової механіки. 

Тема 2.4. Оператори та дії з ними. 

Поняття оператора. Сума та добуток операторів. Визначеності лінійності та само спряженості 

операторів. Оператори компонент імпульсу, компонент моменту імпульсу, квадрату моменту 

імпульсу, кінетичної ,потенціальної та повної енергії. 

Тема 2.5. Власні функції та власні значення самоспряжених операторів. 

Власні значення і власні функції операторів, їх фізичний зміст, квантування. Основні 

властивості власних функцій. Загальний метод обчислення ймовірностей результатів вимірювання. 

Тема 2.6 Комутатори операторів, умови сумісності вимірюваних величин. 

Комутативність операторів. Умови можливості одночасного вимірювання різних механічних 

величин. Співвідношення Гейзенберга. 

Тема 2.7. Принцип причинності в квантовій механіці та рівняння Шредінгера. 

Принцип причинності в застосуванні до квантової механіки. Оператор зміщення. Рівняння 

Шредінгера в операторному вигляді. Стаціонарне рівняння Шредінгера. 

Тема 2.8. Закони збереження в квантовій механіці. 

Похідні операторів в часі. Збереження числа частинок. Рівняння неперервності для середньої 

густини струму речовини (маси) і середньої густини електричного струму. Похідні операторів в часі. 

Квантові дужки Пуасона. 

 Модуль 3 Рух частинок в полі сил, що не залежать від часу 

 Тема 3.1 Загальні властивості одномірного руху. 

Потенціальна яма. Типи стаціонарних станів одномірного руху мікрочастинки. Мікрочастинка 

в  потенціальній ямі. Рівні енергії, власні функції, густина ймовірності. 

Тема 3.2.  Лінійний гармонічний осцилятор. 

Рівняння Шредінгера для гармонічного осцилятора, його розв’язок. Енергетичний спектр та 

власні хвильові функції осцилятора для різних квантових чисел. Ймовірність положення осцилятора 

в межах амплітуд коливання. 

Тема 3.3. Проходження частинок через потенціальний бар’єр. 

Рівняння Шредінгера та його розв’язок для низького і високого бар’єрів нескінченної ширини.  

Розв’язок рівняння для бар’єра кінцевої ширини. Прозорість бар’єру. Методика рішення для бар’єру 

довільної форми. 
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Тема 3.4. Рух частинок в центральносиметричному полі. 

Рух мікрочастинок в полі центральної сили. Рівняння Шредінгера для цього випадку. Аналіз 

його розв’язку для радіальної частини хвильової функції  для великих і малих відстаней, для 

позитивних і негативних значень енергії. 

Тема 3.5. Атом водню. Енергетичний спектр, хвильові функції. 

Рух в кулонівському полі. Рівняння Шредінгера для атома водню. Радіальна і кутові складові 

хвильової функції. Розподіл електронного заряду в атомі водню для різних квантових станів. 

Тема 3.6. Повний набір квантових чисел. Векторна модель атома. 

Набір квантових чисел. Спін. Принцип Паулі. Повний момент імпульсу. Векторна модель. 

Атомні спектри, спектроскопічна символіка. 

Тема 3.7. Спін-орбітальна взаємодія. Ефект Зеємана. 

Атом в зовнішньому магнітному полі. Нормальний ефект Зеємана. Спін-орбітальна взаємодія, 

аномальний ефект Зеємана. Поняття «сильного» і «слабого» магнітних полів. 

Модуль 4. Квантові системи 

Тема 4.1. Теорія збурень (ангармонічний осцилятор, розщеплення спектральних ліній в 

електричному полі). 

Ангармонічний осцилятор. Розщеплення спектральних ліній в електричному полі. 

Розщеплення спектральних ліній в слабкому магнітному полі. Векторна модель, що пояснює 

розщеплення енергетичних рівнів в слабкому магнітному полі. 

Тема 4.2. Системи з однакових частинок, ферміони і бозони. 

Принцип тотожності частинок. Оператор перестановки частинок. Симетричні і 

антисиметричні стани. Частинки Бозе і частинки Фермі. Принцип Паулі. Хвильові функції для 

ферміонів і бозонів. 

Тема 4.3. Багато електронні атоми і періодична система. 

Заповнення електронних оболонок електронами, згідно принципу Паулі.  LS зв’язок, j j -

зв'язок. Періодична система з точки зору законів квантової механіки. 

Тема 4.4. Молекулярні спектри, ізотопічне  заміщення. 

Обертальні рівні двохатомної молекули, ізотопічне заміщення. Коливальні рівні двохатомної 

молекули. Коливально-обертальні спектри. Електронні спектри. 

Тема 4.5. Границі застосування квантової механіки. 

Формальна схема квантової механіки. Границі застосування квантової механіки. Деякі 

гносеологічні питання. 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
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