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Nämä tehtävät palautetaan tavallisen aikataulun mukaan maanantaina 6.4. ja käsitellään
keskiviikkona 8.4. ja torstaina 16.4. Luentoja ei ole viikolla 16 (13.-15.4.).

1. Kuvassa (sama kuin edellisen harjoituksen kuvituksessa kurssin verkkosivulla
harj10kuva.pdf) esitetään ruokasuolan pintakeskinen kuutiollinen kiderakenne. Ota
huomioon lähimpiä naapureita hiukan etäisemmätkin naapurit ja osoita (olettaen
ionisidos), että ionin kokema kokonaispotentiaali on
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missä α on ns. Madelungin vakio, tälle kiderakenteelle α ≈ 1.75. Mikä olisi sarjan
seuraava termi?
Käyttäen y.o. kaavaa laske suolan koheesioenergia, kun ionien välinen lähin etäisyys
r0 = 0.28 nm, natriumin ionisaatioenergia on 5.1 eV ja kloorin elektroniaffiniteetti
on 3.6 eV. (Havaittu arvo on 3.2 eV.)

2. Hopean lämmönjohtavuus huoneen lämpötilassa on 427 W
m·K ja tiheys 10.5 × 103

kg/m3 (sekä atomipaino 108). Mikä on fermienergia ja ferminopeus? Laske näistä
tiedoista hopean relaksaatioaika. Laske tämä sekä elektronien vapaa matka myös
sähkönjohtavuudesta (ominaisvastus on 1.59× 10−8Ωm).

3. Kun arseeniatomi 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 arseeni-ionia (As+), ei tyhjiössä,
vaan väliaineessa, jonka sähköinen permittiivisyys on ε = 12ε0 (pii) tai ε = 16ε0

(germanium) ja elektronin efektiivinen massa on 0.2me (pii) tai 0.1me (germanium).
(Vakio ε0 on tyhjiön permittiivisyys.) Tällöin tämä donori-ionina (eli antajaionina)
toimiva arseeni-ioni vetää elektroneja puoleensa samaan tapaan kuin vety-ydin,
paitsi että väliaine vaikuttaa myös. Tämän systeemin ionisaatioenergia on yhtä
suuri kuin alimman donoritason ja johtavuusvyön välinen energiaero kuten kirjan
kuvassa 12-33 näytetään. Laske arvio tälle ionisaatioenergialle käyttäen sopivasti
modifioituja vetyatomin energiatasoja. Mikä on Bohrin säde tälle systeemille? Piin
ja germaniumin energia-aukot (huoneen lämmössä) ovat 1.11 eV ja 0.67 eV. (Ajat-
tele tätä vähän fysikaalisesti; tämä on helppo ja lyhyt tehtävä.) (BM ≈ 12-17)

4. 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)

5. Rubidiumatomeja on 100 000 kpl magneettisessa loukussa tilavuudessa, jota ku-
vataan 20 µm:n särmäisellä kuutiolla. Laske Bose-kondensaation kriittinen lämpötila.
Voit olettaa, että massaluku A on 85. Perustele, että atomeja voi käsitellä bosoneina.


