
BME TTK Fizika alapképzési szakIII. évfolyam, 2. félévELMÉLETI SZILÁRDTESTFIZIKA (4 kredit)el®adó: Virosztek Attila1. Bloh-elektron mozgása küls® er® hatásáraSebesség operátor várható értéke, mozgásegyenlet, hullámsomag, kváziklasszikus közelítésfeltételei. (21.1, 21.1.1-2, 21.4)2. Kváziklasszikus dinamikaBloh-elektron homogén elektromos térben, Bloh oszilláiók, gyorsulás, e�ektív tömeg;Bloh-elektron homogén mágneses térben, zárt pálya periódusideje, iklotron tömeg, valóstérbeli pálya. (21.1.2-3, 21.2.1-4)3. Kváziklasszikus mozgás Hamilton formalizmusaHamilton-függvény, mozgásegyenletek, Liouville-tétel, fázistérbeli s¶r¶ségfüggvény, elekt-romos és h®áram, s¶r¶ségfüggvény termikus egyensúlyban. (16.3.2-3, 24.2.1-2)4. Boltzmann-egyenletA s¶r¶ségfüggvény mozgásegyenlete, ütközési tag, részletes egyensúly elve, linearizáltBoltzmann-egyenlet. (24.2.2)5. Relaxáiós id® közelítésEgyenáramú vezet®képesség, szabad úthossz, mozgékonyság; termikus e�ektusok, h®veze-tés, Seebek- és Peltier-e�ektus. (16.3.4, 24.3.1-3)6. Transzport id®függ® elektromos térben, és mágneses térbenFrekveniafügg® vezet®képesség, összegszabály; Hall-e�ektus, mágneses ellenállás térfüg-gése. (24.3.4-5)7. Elektron-szennyez® kölsönhatásPerturbáiószámítás szennyez®k esetén, átmeneti valószín¶ség, transzport élettartam, élet-tartam. (24.4.1)8. Elektron-fonon kölsönhatásDeformáiós poteniál közelítés, elektron-fonon szórási folyamatok, megmaradási törvé-nyek, fémek ellenállásának h®mérsékletfüggése. (23.2.1-2, 24.4.2)9. Elektron-elektron kölsönhatásHartree-közelítés, az árnyékolás Thomas-Fermi- és Lindhard-elmélete, Friedel-oszilláió,Kohn-anomália; dinamikus árnyékolás, plazma oszilláiók, fémek re�ektivitása. (16.1.6,16.4.3, 25.1.2-3, 29.2.1-2, 29.3.1-2)10. Hartree-Fok közelítésA kiserél®dési tag eredete, a Hartree-Fok egyenlet, szabad elektron spektrum Hartree-Fok közelítésben, a Hartree-Fok közelítés korlátai. (28.3.4, 28.3.6, 30.1.1)11. Félvezet®k elektronszerkezeteA félvezet®k általános tulajdonságai, a félvezet® sávszerkezet kialakulása, jellegzetességei(Ge, Si, GaAs), e�ektív tömeg, állapots¶r¶ség, iklotron rezonania. (4.4.7, 7.2.4, 20.1,20.2, 20.2.4-5, 20.3.1)(Folytatás a túloldalon) 1



12. Töltéshordozók félvezet®kbenTöltéshordozó konentráió és kémiai poteniál tiszta (intrinsi) félvezet®kben, sekélydonor- és akeptornívók, töltéshordozó konentráió és kémiai poteniál szennyezett (ext-rinsi) félvezet®kben. (20.3-5, 24.4.6)13. Félvezet® eszközökp-n átmenet egyensúlyban és feszültség alatt (egyenirányítás), di�úzió, tranzisztor (er®-sítés), térvezérlés¶ tranzisztor (MOSFET), alagútdióda, félvezet® lézer, LED. (27.1.2-3,27.2.2, 27.3.1, 27.3.5, 27.4.1-3)14. Landau nívók mágneses térbenSzabad elektron sajátenergiái mágneses térben, a kváziklasszikus pálya Bohr-kvantálása,�uxuskvantum; a mágneses oszilláiók eredete, a kvantált Hall-e�ektus alapjai. (22.1.1-2,22.1.4, 22.3.2-3, 22.4.1, 22.4.7)15. Kiterjedt elektronállapotok mágnességeA mágnesség alapfogalmai, a mágnesség kvantummehanikai eredete, vezetési elektronokmágnessége, Pauli- és Landau-szuszeptibilitás. (3.1, 3.2.2, 3.2.4, 16.2.9, 22.2, 22.3.5)16. Atomok és ionok mágnességeLokalizált mágneses momentumok kialakulása, Hund-szabályok, Curie-, Van-Vlek- ésLarmor-szuszeptibilitás. (3.2.1, 3.2.3, 3.2.5-7, 35.1)17. Mágneses momentumok kölsönhatásaSok-elektron hullámfüggvény hely- és spinfügg® részének szimmetria tulajdonságai, szing-lett-triplett felhasadás, Heisenberg-kiserél®dés, Heisenberg-modell. (4.4.1, 14.2.1, 14.3.1)18. Mágneses rendez®désFerromágnesség átlagtér elmélete, spinhullámok, magnonspektrum, antiferromágnesség,ferrimágnesség, szuszeptibilitások a kritikus h®mérséklet felett. (14.4.1-2, 14.4.4, 15.2.1,15.2.3)19. Szupravezet®k fenomenológiájaA szupravezet® állapot alapvet® tulajdonságai, homogén szupravezet®k termodinamikájaés elektrodinamikája, London-egyenlet. (26.1-2, 26.3.1-2)20. Szupravezet®k mikroszkópikus elméleteFononok közvetítette vonzás elektronok között, Cooper-párok, BCS elmélet; makroszkó-pikus kvantum állapot és Meissner-e�ektus, �uxuskvantálás, Josephson-e�ektus. (23.3.5,26.3.4, 26.5, 34.1.1, 34.2.1-2)Ajánlott irodalom:1. Charles Kittel: Introdution to Solid State Physis (Wiley, New York, 1986)2. N. W. Ashroft and N. D. Mermin: Solid State Physis (Saunders, Philadelphia, 1976)3. Sólyom Jen®: A modern szilárdtest�zika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003).A tételek végén lév® számok ennek a könyvnek a releváns fejezeteire utalnak.Ajánlott el®képzettség: Szilárdtest�zika alapjai, KvantummehanikaAláírás feltétele: az el®adások látogatásaÉrdemjegy: szóbeli vizsga alapján 2


