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1. feladat Az ábrán látható síkrácsok esetén rajzoljuk be az elemi eltolási vektorokat, majd

ezek segítségével rajzold meg a reciprokrács-vektorokat és a Brillouin-zónát! Mekkora az elemi

cella és a Brillouin-zóna területe? Mutasd meg, hogy ezen területek szorzata (2π)2!
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2. feladat Egydimenziós, egyatomos bázisú, a rácsállandójú kristályt az U(x) =

U0sgn
[
cos

(
2πx
a

)]
potenciállal modellezzünk! A szignum függvény de�níciója:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_function. Határozd meg a négy legalacsonyabb energiájú

sáv energiáját a BZ jobb szélén (k = π/a)! Tételezzünk fel gyenge potenciált: U0 ≪ ~2
ma2

!

3.feladat Tekintsük 2N atom által alkotott egydimenziós dimerizált láncot, azaz az atomok

távolsága váltakozva a(1/2 + ϵ) és a(1/2 − ϵ). A vizsgált sáv(ok) kialakításában atomonként

egyetlen s pálya vesz részt. Szoros kötés¶ közelítéssel határozzuk meg a rendszer diszperziós re-

lációját, ha az els®szomszéd hoppingokat vesszük �gyelembe, és a különböz® atomokhoz tartozó

atomi pályákat egymásra ortogonálisnak tételezzük fel. Az els® szomszéd hoppingokat jelölje t1,

ha a(1/2+ϵ) a két atom távolsága és t2, ha a(1/2−ϵ) a két atom távolsága. Mekkora az elektron

rendszer energiája, ha minden atom egyetlen elektronnal járul hozzá a vizsgált sáv(ok)hoz? Te-

kintsünk periodikus határfeltételt és 1 ≪ N ! Vizsgáljuk a t1 = t2 és t1 = 0 eseteket a diszperziós

reláció és az energia számolás során is!

4. feladat Vizsgáljuk atomok kétdimenziós szabályos négyzetrácsát. A vizsgált sáv ki-

alakításában atomonként egyetlen s pálya vesz részt. Határozzuk meg a rendszer diszperziós

relációját, ha az els®szomszéd hoppingokat vesszük �gyelembe, és a különböz® atomokhoz tar-

tozó atomi pályákat egymásra ortogonálisnak tételezzük fel. Milyen alakú a Fermi-felület, ha

minden atom egyetlen elektronnal járul hozzá a vizsgált sávhoz?

5. feladat Vizsgáljuk atomoknak egy kétdimenziós háromszögrácsát, melyben az atomok

távolsága a! Tekintsünk egy szabadelektron-modellt m e�ektív tömeggel, és gyenge kristálypo-

tenciállal! Határozd meg a lehetséges ciklotron tömegeket a síkra mer®leges gyenge B mágneses

térben, ha az atomok
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adnak a rendszernek.

6. feladat A gyakorlaton az elektronok er®s mágneses térbeli viselkedését szimmetrikus

mértékben írtuk le. Az elektronok normálatlan hullámfüggvényét ψn,m is felírtuk. A degeneráció

számolásánál felhasználtuk, hogy

⟨ψ0,m|r2|ψ0,m⟩ = 2(m+ 1)l2B. (1)

Lássuk be ezt az összefüggést! Mennyi a ⟨ψ1,m|r2|ψ1,m⟩ értéke? Hányszorosan degeneráltak ezek

a hullámfüggvények egy A felület¶ mintában?


