
PróbaZH gyakorlásra

1. Egy bizonyos kristály kétféle (A és B) atomból áll. A kris-

tályos anyag kocka alakú konvencionális elemi cellája látható az

ábrán. Az A jelű atomok a cella csúcsaiban (kisebb gömbök), a B

jelű atom pedig a cella középpontjában (nagy gömb) helyezkedik

el, a cella oldaléle (rácsparaméter) a hosszúságú. A kristályszer-

kezetet röntgentartományba eső, monokromatikus síkhullámmal

sugározzuk be. Ebben a feladatban arra a kérdésre keressük a

választ, hogy milyen lesz a kialakuló elhajlási kép szerkezete.

Tegyük fel, hogy mind az A, mind pedig a B atomok elektronsűrűsége a mag körül nagyon

jól lokalizált, ezért az atomszórási tényezők (a továbbiakban vizsgált hullámszámtartományban)

jó közelítéssel konstansok, fA és fB. Tudjuk továbbá, hogy fB = 2fA.

a) Hány és milyen atomból áll a bázis, ha a fenti kockát választjuk elemi cellának? Adjuk

meg a bázist alkotó atomok helyvektorait az ábrán látható koordináta-rendszerben!

b) A röntgendiffrakciós maximumok irányait a köbös celláknál szokásos h, k, ℓ indexekkel

jellemezhetjük. Töltse ki az alábbi táblázatot a következőképpen. Ha egy adott irányban töké-

letes kioltás történik, a megfelelő mezőbe tegyen X-et. Ha egy adott irányban reflexiós csúcsot

tapasztalhatunk, a megfelelő mezőbe írjon egy számot, amely megadja a diffrakciós maximum

relatív intenzitását az adott kristályszerkezetnél tapasztalható legerősebb diffrakciós maximum

intenzitásához képest. (A táblázatban N = h2 + k2 + ℓ2.)

N hkℓ rel. intenzitás N hkℓ rel. intenzitás

1 100 9 221

2 110 9 300

3 111 10 301

4 200 11 311

5 210 12 222

6 211 13 320

8 220 14 321

c) Próbáljuk meg a feladatot megoldani a kétdimenziós esetre is (középen centrált négyzetrács

A és B atomokkal).

2. Egy a rácsállandójú kristályban az egyik optikai fononág diszperziós relációja a Brillouin-

zóna közepén jó közelítéssel az ω(q) = ω0+αq2 összefüggéssel írható le, ahol α és ω0 konstansok.

Határozzuk meg ezen optikai fononok G(ω) állapotsűrűségét egy-, két- és háromdimenziós eset-

ben.



3. Egy szilárdtest rezgéseit az ábrán látható csatolt ingarendszerrel modellezzük. Az ingates-

tek tömege m, az ingák hossza felváltva ℓ és 2ℓ, az ingatesteket összekötő (egyensúlyi állapotban

feszítetlen) rugók rugóállandója D.

a) Periodikus határfeltételt használva (2N darab inga esetén) határozzuk meg a modell le-

hetséges ω(q) sajátfrekvenciáit az (alkalmasan választott) q hullámszám(vektor) függvényében.

Csak a rajz síkjában történő rezgéseket vizsgáljuk!

b) Ábrázoljuk az eredményt grafikonon az első Brillouin-zónán belül! Hány ága van a diszper-

ziós relációnak? Melyik az optikai ág, és melyik az akusztikus ág? Egy kis rajzzal érzékeltesse,

hogyan rezegnek az ingatestek az akusztikai és az optikai módusban.
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