
Szilárdtestfizika gyakorlat, 1. pótzh
2017. október. 24.

Minden feladatot külön, névvel és NEPTUN-kóddal ellátott lapra írjatok. A csillagozott példák nehezebbek. A ZH-n 51 pont
szerezhető, de 100%-nak 40 pont felel meg.

Név: NEPTUN:

1. feladat: szóráskísérletek (14+*8 pont)
Tekintsük az alábbi, kétféle (A és B) atomot tartalmazó két dimenziós kristályt (3a>b>2a)!
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a. Határozd meg az elemi rácsvektorokat! Rajzold le az elemi cellát, hány atomot tartalmaz? Rajzold be a
Wigner-Seitz cellát! Mekkora a területe? Határozd meg a reciprokrácsot, és rajzold le a Brillouin-zónát (a
reciprokrácsnál ügyelj az élek arányaira!). Mekkora a Brillouin-zóna területe? Fejezd ki az egyes atomokba
mutató (τα ) vektorokat az elemi rácsvektorokkal! (4 pont)

b. Számold ki az elemi cellát jellemző szerkezeti tényezőt, ha az A, B atomokhoz tartozó atomi szórási tényező
rendre fA, fB (pozitívak)! Rajzold fel a szórásképet, a különböző szórt intenzitású pontokat különböztesd
meg! (Segítség: e±iπ =−1.) (4 pont)

c. Az A és B típusú atomok kis mértékben helyet cserélhetnek (néhány A atom véletlenszerűen egy B atom
helyén lehet és vice versa). Mit okoz ez a szórási képben kvalitatíve? (2 pont)

d. A rácsra merőleges irányú fononokat megfeszített rugómodellel vizsgáljuk. Hány, és milyen típusú diszper-
ziós ágat kapunk? (Nem kell kiszámolni a diszperziós relációkat!) (2 pont)

e. Mi történik az fA = fB esetben (a B atomokat kicseréljük A-kra)? Rajzold fel a reciprokrácson a megmaradó
csúcsokat! Mit veszel észre a periodicitással kapcsolatban, reciprok és valós térben (kvalitatív válasz is elég,
kvantitatíven ld. a következő alkérdést)? (2 pont)

*f. Mint az előző alfeladatban, a B atomokat kicseréljük A-kra. Mik az így keletkezett új rács alapvektorai,
bázisa? Rajzold be a Wigner-Seitz cellát (Figyelj a feladat elején megadott oldalarányokra, és lehet, hogy
több szomszédot is figyelembe kell venned, mint elsőre gondolnád. . . )! Hogy változott Wigner-Seitz cella
területe az a. alfeladathoz képest? (3 pont)

Mik a reciprokrácsvektorok? Rajzold le a reciprokrácsot, és a Brillouin zónát! Hogy változott a Brillouin-
zóna területe az a. alfeladathoz képest? (3 pont)

Konzisztensek a d. alfeladat eredményei a b. és c. alfeladatokéival? Ez alapján megkaphattuk volna-e az új
reciprokrácsvektorokat számolás nélkül is? Hogyan? (2 pont)

2. feladat: rácsrezgések (11 pont)

Adott az alábbi ábrán látható kétdimenziós négyzetrács, mely egyféle atomot tartalmaz, az atomokat az első-
szomszédokkal F1 előfeszítettségű, k1 rugóállandójú, valamint a másodszomszédokkal F2 előfeszítettségű, k2
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rugóállandójú rugók kötnek össze. Ezen rács rácsra merőleges rezgéseit vizsgáljuk.

a.) Írd fel a mozgásegyenlet(ek)et valós, majd Fourier-térben! Számold ki a diszperziós reláció(ka)t. (6 pont)

b.) Határozd meg az ω(q = 0) érték(ek)et. Interpretáld az eredményt. (2 pont)

c.) Mit változtatna a kapott diszperziós reláció(ko)n, ha a kétféle rugó rugóállandóját egyformának választanánk
(k1 = k2 = k)? (1 pont)

d.) Vázold a diszperziót a q = (qx,0)T vonal mentén az első Brillouin-zónában! (2 pont)

3. feladat: állapotsűrűség (11+*7 pont)
Egy egydimenziós kristály (longitudinális) rácsrezgéseinek modellje a következő két (nemdegenerált) fononág:

ω1(q) = ω0 |sin(qa/2)| ,
ω2(q) = ω0(3+ cos(qa)),

ezzel a konvencióval a Brillouin-zóna: q∈ [−π/a,π/a]. Ezeket a diszperziós relációkat vizsgáljuk a továbbiakban.

a.) Rajzold fel a diszperziós relációkat (egy ábrába, és ügyelj a meredekségre (és a függvényértékre!) a zóna
peremén és közepén)! Melyik ágat hogy hívjuk? (3 pont)

b.) Hány atomos az elemi cella? (1 pont)

c.) Mekkora a gap (spektrális rés) a zóna közepén illetve szélein? Milyen (kör)frekvenciájú fényt lehet képes
elnyelni ez a rendszer? (2 pont)

*Miért pont azt? (*2 pont)

d.) Számold ki és ábrázold a Gi(ω) állapotsűrűséget valamelyik fononágra (i = 1 vagy 2)! (Megfelelő helyeken
szinguláris?)

(Segítség: 1D-ben G(ω) = L
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*e.) Számold ki és ábrázold az állapotsűrűséget a másik fononágra! (Csak az ábráért is jár 1 pont.) (3 pont)

*f.) Mennyi a hangsebesség? (Segítség: a megfelelő ágban, kicsi q-ra ω(q)≈ c |q|.) (2 pont)


