
Szilárdtestfizika gyakorlat, 2. zh

2017. december 7.

A zh összpontszáma 50 pont, de a maximálisan szerezhető pontszám 40. Segédeszközök használata nem megengedett.
Az egyes feladatok megoldásait külön lapokra írd. Minden lapra írd fel a nevedet, a Neptun-kódodat, és a gyakorlatvezetőd nevét.

1. feladat (16 pont)
Egydimenziós elektronok a rácsállandójú gyenge periodikus potenciálban mozognak, V (x + na) = V (x) minden n egész
számra. A potenciál az x ∈ [−a/2, a/2] elemi cellában:

V (x) =
2V0
a
|x| .

a) Rajzold fel a potenciált egy periódusra. (2 pont)

b) A V0 = 0 speciális esetben ábrázold vázlatosan a sávszerkezetet az első Brillouin zónában, a [0, 5ε0] energiatartományban;
ε0 ≡ ~2π2

2ma2 . (2 pont)

c) A kváziszabad elektronok közelítését használva határozd meg, hogy a b) feladathoz rajzolt ábrádon látható degenerált
nívók hogyan hasadnak fel a V (x) kristálypotenciál hatására V0 > 0 esetén, és mekkora tiltott sávok alakulnak ki. (6
pont)

d) Ábrázold vázlatosan a V0 > 0 esetre vonatkozó sávszerkezetet a [0, 5ε0] energiatartományban. (2 pont)

e) Milyen feltétel teljesülése esetén alkalmazható a kváziszabad elektronok közelítése? (2 pont)

f) Hogyan változik a c) feladatra kapott eredmény, ha a kristálypotenciált eltoljuk fél rácsállandóval balra? (2 pont)

2. feladat (22 pont)
Az ábrán látható egydimenziós kristály két különböző atomból (A: fekete, B: fehér) épül fel. Vizsgáljuk ezt a rendszert a
szoroskötésű közelítés módszerével, a gyakorlaton használt közelítésekkel, atomonként egyetlen elektronpályát figyelembe véve,
és elhanyagolva a másod- és távolabbiszomszéd átugrási mátrixelemeket. Az elsőszomszéd átugrási mátrixelemeket (hopping
amplitúdókat) (v, w) és a két atomra vonatkozó on-site energiákat (EA, EB) az ábrán jelöltük.

a) Adott k hullámszámhoz tartozó Bloch-állapotok energiájának meghatározásához hányszor hányas mátrix sajátértékprob-
lémáját kell megoldani? (1 pont)

b) Írd fel a k hullámszámhoz tartozó Hamilton-mátrixot. (3 pont)

c) Mostantól csak azt a speciális esetet vizsgáld, amikor EA = w, EB = −w, v = 2w. Határozd meg a diszperziós relációt.
Vázold a diszperziós relációt, ügyelj a függvényértékekre és meredekségekre a zóna peremén és szélén! (5 pont)

d) Határozd meg a sávok szélességét és a tiltott sáv szélességét. (3 pont)

e) Határozd meg a legalacsonyabb energiájú sáv alját jellemző effektív tömeget. (3 pont)

f) Vázlatosan rajzold fel az állapotsűrűséget. (3 pont)

*g) Mi történik, ha az eredeti (c) alfeladat előtti) modellben b = c = a
2 , EA = EB = 0 és v = w? Ábrázold az új diszperziót,

és interpretáld a változásokat! (4 pont)
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3. feladat (12 pont)
Vizsgáljunk lineáris diszperziós relációval bíró elektronokat egy, két és három dimenzióban: ε(k) = ~vk ≡ ~v |k|.

a) Mi a v paraméter dimenziója (mértékegysége) egy, két és három dimenzióban? (3 pont)

b) Határozd meg a G(ε) állapotsűrűséget egy, két és három dimenzióban. (9 pont)


