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Dalyko anotacija
Kurso tikslas – pateikti vieningą, susistemintą, fizikinių reiškinių kietuosiuose kūnuose
aprašymo schemą doktorantūros studijų lygmenyje.
Pagrindinis d÷mesys skiriamas
puslaidininkių ir metalų fizikai. Kurse nagrin÷jami elementarieji kietųjų kūnų
kvantmechaninių būsenų sužadinimai, jų prigimtis ir pobūdis, jų sąveika, dinamika bei
kinetika, fizikinių reiškinių kietuosiuose kūnuose mikroskopiniai mechanizmai.
Pagrindin÷s kurso paskaitų temos (ir jų apytikris turinys): kietųjų kūnų atomin÷s sandaros
kristalografinis aprašymas (simetrija ir grup÷s, kristalų klasifikacijos schema, atomin÷s
struktūros Fourier transformacija); kristalofizika (tenzorinis fizikinių dydžių aprašymas,
Neumann’o principas, įtempimai ir deformacijos, kristalooptika); Rentgeno spindulių,
elektronų ir neutronų difrakcija (klasikinis ir kvantmechaninis aprašymai, tyrimo metodai);
tarpatomin÷s sąveikos ypatumai (cheminiai ryšiai, gardelinių sumų skaičiavimo metodai);
kietųjų kūnų mikroskopinis modelis (kvantmechaninio aprašymo adiabatinis ir vienelektronis
artiniai, pamainin÷ ir koreliacin÷ sąveika); žel÷ modelis ir elektronų dujos (Drude–
Sommerfeld’o teorija, Lindhard’o ekranavimas, Wigner’io kristalizacija); juostin÷ elektronų
spektro struktūra (Bloch’o teorema, pagrindiniai analiz÷s metodai, pseudopotencialai, Kane’o
modelis, Luttinger’io hamiltonianas); elektronų dinamikos kristale aprašymo metodai
(kvaziklasikinis, efektin÷s mas÷s, Wannier), puslaidininkiai (priemaišin÷s būsenos,
krūvininkų statistika); elektrinio lauko efektai (poliarizacija, Wannier spektras, Franz’o–
Keldyšo efektas); magnetinio lauko efektai (magnetizacija, de Haas’o – van Alphen’o efektas,
ciklotroninis rezonansas, Landau spektras); kietųjų kūnų optika (optinių šuolių ypatumai
dielektrikuose, puslaidininkiuose ir metaluose, plazmonų ypatumai ir jų tyrimo metodai,
magnetooptiniai reiškiniai, fotoemisin÷ spektroskopija kaip juostin÷s struktūros tyrimo
metodas); fononai (normalin÷s modos ir kvantmechaninis aprašymas, akustinių svyravimų
mikroskopinio ir makroskopinio aprašymo sąsajos, fononų fokusavimas); eksperimentiniai
fononų spektro tyrimo metodai (IR spektroskopija, neutronin÷ spektroskopija, kombinacin÷
sklaida); anharmoniniai efektai (Grüneisen’o teorija, fonon-fononin÷ sąveika, antrasis garsas);
elektron-fononin÷ sąveika (elektronų sklaidos fononais mechanizmai metaluose ir
puslaidininkiuose, stipri sąveika – poliaronai), krūvininkų kinetika (Drude–Lorentz’o
kinetinis modelis, Boltzmann’o kinetin÷ lygtis, bandomosios dalel÷s relaksacin÷s
charakteristikos), kinetiniai reiškiniai (elektrinis ir šiluminis laidumai, magnetoelektriniai ir
termoelektriniai efektai, karštieji elektronai); sandūros (paviršiniai efektai, paviršiaus
rekonstrukcija, p-n ir hetero- sandūros), nepusiausvyriniai krūvininkai (gyvavimo laikas,
kaskadinis pagavimas, daugiafononio pagavimo teorija).
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