
Szilárdtestfizika gyakorlat
1. zh

2017. október. 27.
Minden feladatot külön, névvel és NEPTUN-kóddal ellátott lapra írjatok. A csillagozott példák nehezebbek. A

ZH-n 48 pont szerezhető, de 100%-nak 40 pont felel meg.
Név: NEPTUN:

1. feladat: szóráskísérletek
Tekintsük az alábbi, háromféle atomot tartalmazó két dimenziós kristályt!
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a. Határozd meg az elemi rácsvektorokat! Rajzold le az elemi cellát, hány atomot tartalmaz? Hatá-
rozd meg a reciprok rácsot, és rajzold le a Brillouin-zónát. (3 pont)

b. Számold ki az elemi cellát jellemző szerkezeti tényezőt, ha az A, B, X atomokhoz tartozó atomi
szórási tényező rendre fA, fB és fX ! Írj fel két példát fA, fB és fX értékeire, melyre a szerkezeti
tényező kioltást okoz. Ábrázold a reciprokrácson a megmaradó csúcsokat! (3 pont)

c. Mi történik az fA = fB = fX esetben? Rajzold fel a reciprokrácson a megmaradó csúcsokat! Mit
veszel észre a periodicitással kapcsolatban? (2 pont)

d. fA = 2 fB = 4 fX esetben jelöld a reciprokrácson a szórási képben megjelenő csúcsok intenzitás
arányát! (2 pont)

e. Az A és B típusú atomok kis mértékben helyet cserélhetnek. Mit okoz ez a szórási képben kvali-
tatíve? (2 pont)

f. Egy atomot homogénen töltött r0 sugarú, ρ töltéssűrűségű gömbbel modellezhetünk. Adjuk meg
az atomi szórási tényezőt. Segédképlet: f (∆k) = 4π

∆k

∫
rρ(r)sin(∆kr)dr. (3 pont)

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

h. A kristály alacsony hőmérsékleten szerkezeti torzuláson megy át, mely során az A és B atomokat
összekötő tengely mentén szimmetrikusan megnyúlik. Megjelenhet-e spontán síkbeli elektromos
polarizáció a torzulás hatására, ha igen, milyen irányú? (3 pont)



2. feladat: rácsrezgések

Adott az alábbi ábrán látható egydimenziós lánc, mely kétféle atomot tartalmaz (m1 és m2 tömegűek), az
atomok két elsőszomszédjuktól mért távolsága a1 és a2, ahol a1+a2 = a, valamint az elsőszomszédokkal
előfeszítetlen, k1 és k2 rugóállandójú rugókkal vannak összekötve. Ezen lánc longitudinális rezgéseit
vizsgáljuk.
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a.) Írd fel a mozgásegyenleteket valós, majd Fourier-térben! Számold ki a diszperziós relációkat.
Határozd meg az ω(q→ 0) értékeket, majd az akusztikus ághoz tartozó sajátvektort q = 0 esetben.
Interpretáld az eredményt. (9 pont)

b.) Mit változtat a kapott diszperziós relációkon, ha az atomok szabályos távolságra helyezkednek el
egymástól (a1 = a2 =

a
2 )? (2 pont)

c.) Határozd meg a diszperziós relációkat, ha k1 = k2 és m1 =m2! Rajzold fel a kapott összefüggéseket
az első Brillouin-zónában. q→ 0 esetből számold ki a hangsebességet! Segítség: (1+cos(x))/2=
cos2(x/2) illetve (1− cos(x))/2 = sin2(x/2). (4 pont)

d.) A b. és c. feladatban vett egyszerűsítésekkel rajzold le a láncot. Mit veszel észre? Mit jelent ez a
Brillouin-zónára, és a fononágakra vonatkozóan? (2 pont)

*e.) Mennyi a hangsebesség? (2 pont)

*f.) Fehér fénnyel megvilágítjuk ezt az anyagot. A fény terjedési iránya merőleges a láncra, és a rezgő
elektromos tér párhuzamos a lánccal. Lesz-e, és ha igen milyen körfrekvencán lesz abszorpció? (2
pont)

3. feladat: állapotsűrűség
Egy sallangoktól megfosztott modellje egy optikai fononágnak a következő (egy dimenziós modell):
ω(q) = ω0(2+ cos(q)), ezzel a konvencióval a Brillouin-zóna: q ∈ [−π,π].

a.) Rajzold fel a diszperziós relációt (ügyelj a meredekségre a zóna peremén és közepén)! (2 pont)

b.) Számold ki és ábrázold a G(ω) állapotsűrűséget! (Megfelelő helyeken szinguláris?) (5 pont)


