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  بررسي خواص فيزيكي جامداتهدف درس: 

  مالحظات  عنوان مطلب  هفته  رديف

    معرفي درس، منابع و مقدمه  1جلسه-هفته اول  1

    مدل درود، مفروضات اساسي  2جلسه-هفته اول  2

    يك فلز DCرسانندگي   1جلسه-هفته دوم  3

    اثر هال و مقاومت مغناطيسي  2جلسه-هفته دوم  4

    يك فلز ACرسانندگي   1جلسه-هفته سوم  5

پرسش و   رسانندگي گرمايي يك فلز  2جلسه-سوم هفته  6

  پاسخ

    خواص حالت پايه گاز الكترون  1جلسه-هفته چهارم  7

    ديراك-فرمي ويژگي هاي گاز الكترون آزاد: توزيع  2جلسه-هفته چهارم  8

    اكدير-فرمي توزيع:كاربردهاي ويژگي هاي گرمايي گاز الكترون آزاد  1جلسه-هفته پنجم  9

    نظريه رسانش فلزات سامرفلد  2جلسه-هفته پنجم  10

پرسش و   مشكالت در مدل درود و سامرفلد   1جلسه-هفته ششم  11

  پاسخ

پرسش و   مرور مفروضات اساسي  2جلسه-هفته ششم  12

  پاسخ

    ناهي و بلورهاي متناهيشبكه براوه، شبكه هاي نامت  1جلسه-هفته هفتم  13

    واع ياخته ها، ساختارهاي بلوري و ...نمثال هاي مهم، ا  2جلسه-هفته هفتم  14

    شبكه وارون، مناطق بريلوئن  1جلسه-هفته هشتم  15

    ، جهات بلوريشاخص هاي ميلر ،صفحات شبكه  2جلسه-هفته هشتم  16

    فرمول بندي براگ از پراش پرتو ايكس، فرمول بندي الوه  1جلسه-هفته نهم  17

پرسش و   عامل ساختار، عامل شكل اتمي  2جلسه-نهمهفته   18

  پاسخ

  ميان ترم  برگزاري امتحان ميان ترم  1جلسه-هفته دهم  19

    هاي فضايي طبقه بندي شبكه هاي براوه، گروه هاي نقطه اي گروه  2جلسه-هفته دهم  20

    پتانسيل دوره اي، قضيه بالخ  1جلسه-هفته يازدهم  21

    فون كارمن-شرط مرزي بورنقضيه اول و   2جلسه-هفته يازدهم  22



    قضيه دوم و مالحظات كلي درباره قضيه بالخ  1جلسه-هفته داوزدهم  23

    سطح فرمي و چگالي ترازها  2جلسه-هفته داوزدهم  24

    الكترون در يك پتانسيل دوره اي ضعيف  1جلسه-هفته سيزدهم  25

    ترازهاي انرژي نزديك صفحه براگ، نوارهاي انرژي در يك بعد  2جلسه-هفته سيزدهم  26

رسش و پ  ژي، ساختار نواري، گاف انر  1جلسه-هفته چهاردهم  27

  پاسخ

    ، جفت شدگي اسپين مدارمناطق بريلوئن، عامل ساختار هندسي  2جلسه-هفته چهاردهم  28

    روش بستگي قوي، مقدمات، مفروضات  1جلسه-هفته پانزدهم  29

    فرمول بندي و اثبات روش بستگي قوي  2جلسه-پانزدهمهفته   30

   Pو نوار  Sكاربرد به نوار   1جلسه-هفته شانزدهم  31

    جمع بندي، پرسش و پاسخ و ..  2جلسه-هفته شانزدهم  32

  


