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1. Kun fosforiatomi on upotettu pii- tai germaniumkiteeseen, sen valenssielektroni
on hyvin löysästi sidottu ja voi halvalla virittyä johtavuusvyöhön. Pääsyy tähän
heikkoon sidokseen on se, että elektroni kiertää fosfori-ionia (P+), ei tyhjiössä, vaan
väliaineessa, jonka sähköinen permittiivisyys on ε = 12ε0 (pii) tai ε = 16ε0 (ger-
manium) ja elektronin efektiivinen massa on 0.2me (pii) tai 0.1me (germanium).
(Vakio ε0 on tyhjiön permittiivisyys.) Tällöin tämä donori-ionina (eli antajaionina)
toimiva fosfori-ioni vetää elektroneja puoleensa samaan tapaan kuin vety-ydin, pait-
si että väliaine vaikuttaa myös. Tämän systeemin ionisaatioenergia on yhtä suuri
kuin alimman donoritason ja johtavuusvyön välinen energiaero kuten kirjan kuvas-
sa 12-33 näytetään. Laske arvio tälle ionisaatioenergialle käyttäen sopivasti modi-
fioituja vetyatomin energiatasoja. Mikä on Bohrin säde tälle systeemille? Piin ja
germaniumin energia-aukot (huoneen lämmössä) ovat 1.11 eV ja 0.67 eV. (Ajattele
tätä vähän fysikaalisesti; tämä on helppo ja lyhyt tehtävä.) (BM ≈ 12-17)

2. Ennätysvahvoja stabiileja magneettikenttiä voidaan tuottaa Grenoblen vahvoihin
magneettikenttiin erikoistuneessa laboratoriossa. Mikä on 3He-kaasun polarisaatio
(ylös- ja alas-spintilojen miehitysten suhteellinen ero) 30 teslan magneettikentässä
100 kelvinasteen lämpötilassa? 3He-ytimen magneettinen momentti on −1.1×10−26

J/T. Onko korkean lämpötilan raja µBB/kBT vielä pätevä likiarvo? (∼BM 12-20)

3. Spinpolarisoitua vetyä (H) on tiivistetty tiheyteen 5 · 1024 m−3. Mikä on Bosen
kondensaation kriittinen lämpötila tälle hiukkastiheydelle, jos oletetaan vety ideaa-
likaasuksi? Miksi vety halutaan käyttää spinpolarisoituna? (BM 13-15)

4. Volframin suprajohtavuuden kriittinen lämpötila on 12 mK ja kriittinen kenttä on
10−4 T. Edelleen volframin massatiheys on 19.3 g/cm3 ja sen Debyen lämpötila on
310 K.
(a) Laske energia-aukon suuruus 2∆.
(b) Määritä suprajohtavan tilan energiatiheys kahdella eri tavalla:

(i) laske B2
c/2µ0 ja

(ii) laske W0 lausekkeesta (BM 13-21) W0 = −1
2
R0∆

2 = −2R0 E2
De−2/R0F .

Kohdassa (ii) joudut laskemaan fermienergian εF käyttäen tarkoitukseen sopivaa
yhtälöä kirjan luvusta 11. (BM 13-8)

5. Suprajohtavan renkaan läpi kulkeva vuo on Φ0, kvantittuneen vuon perusyksikkö.
Kuinka suurta keskimääräistä magneettikenttää B0 se vastaa, jos renkaan säde on
1 mm? (BM 13-13)


