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Fémes anyagszerkezetek Fémek-ötvözetek szerkezete, fázisviszonyai. Rácshibák és hatásaik, rácshi-
ba szerkezetek. Szerkezetváltozások. Diffuziós, martenzites átalakulások. Rugalmas és képlékeny alakválto-
zási folyamatok. Törés, kifáradás, károsodás és tönkremeneteli folyamatok, megbízhatóság. Egyedi szemcsék 
tulajdonságai, szinterelés. Fémek-ötvözetek termikus tulajdonságai, jellemzői. Kötéstecnológák anyagai, 
szrekezeti jellemzői. 

Egykristályok, irányított szekezetek. Tömbi és vékonyréteg szerkezetek, orientálás. 
Egykristálygyártási módszerek, epitaxia, heteroepitaxia. Orientálási lehetőségek egy- és többfázisú rendsze-
rekben. Kompozitszerkezetek. Fraktálok. 

Villamos vezető és ellenállásanyagok. Vezetési együtthatók, vezetési jelenségek. A technológiai té-
nyezők hatása a vezetésre. Szupravezetés fémes anyagokban. 

Rendezett mágneses szerkezetű anyagok. A szerkezet és a mágneses tulajdonságok kapcsolata, fizi-
kai jellemzők. Fémes lágy- és kemény- mágnesek. Kerámiamágnesek (spinel-, gránát-, orto- és hexaferritek). 
Mágneses vékonyrétegek és mágnesezési folyamataik. 

Szigetelő és dielektromos anyagok. A polarizáció és következményei egyszerű és aktív dielektriku-
mokban. Piezo-, ferro-elektromos és elektrooptikai effektusok. Üvegek, oxid-, nitrid-, karbidalapú kerámiák, 
kerámia-fém kötések. Polimer strutúrák. SiO2, Si3N4 dielektrikumok. Folyadékkristályok szerkezete, tulaj-
donságai. 

Speciális anyagszerkezetek. Fémüvegek, mikro- és nanokristályos anyagok. Szuperképlékeny és 
szuperkemény szerkezetek. Alakemlékező ötvözetek. Szupravezető kerámiák. 

Anyagszerkezeti mérések. Mechanikai jellemzők és vizsgálati módszerek. Finomszerkezeti vizsgála-
tok, sugár-anyag kölcsönhatás. Röntgen- és elektrodiffrakciós mérési módszerek. Optikai és 
elektromikroszkópos vizsgálatok. Elektromikroszkópiai módszerek,. Vezetési együtthatók és mágneses jel-
lemzők ,mérése, ESR, MMR. Technológiai ellenőrzés módszerei. Mérési eredmények értelmezése, értékelé-
se. 

Félvezető szerkezetek struktúrája. Félvezető- dielektrikum. És vezetőrétegek tulajdonságai, igé-
nyek. Tervezett hibamentes struktúrák ("bandgap" és "deffect engineering") és módszereik. Rétegek köl-
csönhatásai, felületi jelenségek. Az arányos kicsinyités elvei, problémái és határai. 

Si alapú félvezető szerkezetek. A si jellemzői, vizsgálata. Jellegzetes technológiai műveletek: 
epitaxia gáz-, folyadék- és szilárd halmazállapotban, az oxidáció és redukció mechanizmuusai, 
ioninplantűció, CDV (LP-, MO-, PE- stb.) rétegek. Speciális reakciók, szilicidek. Diffuziós gátak és a meg-
bízhatóság, öregedés. Maratási eljárások: száraz-nedves, ionos, plazmás stb. Poliszilicium rétegek, 
heteroszerkezetek. Integrált áramköri alkalmazások. 

III.V. típusú vegyületfélvezető szerkezetek. A vegyületfélvezető szerkezetek, tulajdonságok. Előál-
lításuk speciális technológiai vonatkozásai. A fontosabb III-V. alapú félvezető eszközök, eszköztechnológiai 
sajátosságok. Egyéb vegyületfélvezető szerkezetek. Mikrohullámú alkalmazások. Félvezető anyagok és esz-
közök minősítése.  

Optikai anyagszerkezetek. Energiasávok és optikai tulajdonságok félvezetőkben. Vezetés alacsony-
dimenziós struktúrákban. Lumineszkáló rendszerek, lézerek. Optoelektronikai és kombinált alkalmazások. 
Magnetooptika. 

A szerelés és tokozás folyamatai, anyagai. 
Az anyagtudomány szerepe és helyzete az elektronikában. 
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