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الف) با در نظر گرفتن طبيعت توابع موج واالنس و مغزي توضيح دهيد كه چرا تئوري الكترون آزاد براي محاسبه

باند واالنس فلزات مناسب نيست. 

ب) ايراد پتانسيل سلولي در مرز سلول چيست؟ پتانسيل مافين-تين چگونه اين مشكل را بر طرف مي كند؟
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الف) معادله نيمه كالسيك الكترون بلوري در حضور ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي يعني 

  را از اصل پايستگي انرژي استخراج كنيد. ب) با استفاده از معادالت

نيمه كالسيك الكترون بلوري توصيح دهيد كه چگونه اعمال ميدان الكتريكي يكنواخت به فلز ممكن است منجر

به يك جريان نوساني گردد؟  چرا در عمل اين پديده قابل مشاهده نيست؟  
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)()(.)()))(((الف) با استفاده از تابع توزيع غيرتعادلي 
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 تانسور هدايت

Eالكتريكي  در حضور ميدان الكتريكي و يكنواخت
�

 را  بدست آوريد.ب) توضيح دهيد اين تانسور در مدل

الكترون آزاد و بلورهاي با تقارن مكعبي چگونه است ؟ چرا؟
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آلفن چيست و در چه شرايطي فابل مشاهده است؟ چرا؟ الف) اثر دهاس وان ––––
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   نشان  دهيد كه سطح بين دو مدار مجاور الندائو�

در اعداد كوانتمي باال از رايطه زير به دست مي آيد:
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bccbccbccbccaaaa  و پايه تك اتمي است  . به ضلع  فلز قليايي را در نظر بگيريد كه داراي ساختار بلوري 

 را برحسب fkالف )
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 بدست آوريد.

ب) اگر كوتاهترين فاصله از مركز منطقه اول بريلوئن تا يكي از وجوه آن 
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707.00  باشد، نشان دهيد كه=

InterbandInterbandInterbandInterband ThresholdThresholdThresholdThreshold) آن در تقريب الكترون آزاد  انرژي آستانه بين باندي (fε64.0.است 
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NNNN الكترون در يك فلز كه در آن يونهاي استاتيك در نقاط شبكه قرار گرفته اند را در نظرسيستمي شامل  

:جواب كوتاه بدهيدبگيريد و به سواالت زير 

 پتانسيل برهمكنش يك الكترون با الكترونهاي ديگر در تقريب هارتري را بنويسيد..معادالت هارتري شامل چند

معادله تك ذره اي است؟ مختصرًا توضيح دهيد اين معادالت چگونه حل مي شوند؟ در تقريب هارتري و هارتري

––––NNNN الكتروني بر حسب  توابع موج تك الكتروني چگونه به دست مي آيد؟فوك تابع موج سيستم  

 نمره2.00 -6

2   از 1  صفحه  91-1390    نيمسال دوم   1010/1010715 



حضرت علي(ع): ارزش هر كس به ميزان دانايي و تخصص اوست

كارشناسي ارشد

عنــوان درس

رشته تحصيلي/كد درس

سري سوال زمان آزمون (دقيقه) : تستيتعداد سواالت : تستي تشريحيتشريحي

2فيزيك حالت جامدپيشرفته 

00 يك1 7120 :::

:

:

: :

1113163فيزيك (زمينه حالت جامد)

Kωω)(الف)نشان دهيد كه رابطه پاشندگي  =KKKKaaaa   و با در نظر در زنجيره خطي از اتمها به فاصله   برحسب 
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،سرعت گروه را محاسبه كنيد؟0Ka→موجهاي بلند 
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