
Aineen rakenne II Harjoitus 4 Kevät 2010
Palautus ke 21.4.2010 klo 12.15 mennessä harjoitusryhmäsi assistentin omaan
palautuslokeroon (tai suoraan hänelle spostitse). Mainitse harjoitusryhmänumero.

1. Varauskantajat eristeessä ja puolijohteessa. Näytä että tulo johtavu-
usvyön elektronimiehityksestä Nc ja aukkojen määrästä valenssivyössä Nv

on riippumaton Fermi-energiasta εF . Koska tulo Nv · Nc on vakio kaikille
εF :lle, se on oltava riippumaton myös seostusasteesta. Jos Nv:n arvoa
nostetaan lisäämällä aineeseen akseptoreita niin Nc pienentyy vastaavasti.
Määrää (Nv ·Nc)/V

2 timantille (piille) huonelämpötilassa (kBT ≈ 1/40 eV)
jos timantin (piin) energia-aukko on 5.5 (1.1) eV. Käytä efektiivisina mas-
soina vapaan elektronin massa (me = 0.511 MeV/c2). Puuhtaaseen piihin
lisätään alumini atomeja ∼1015 cm−3. Laske Nc:n arvo tämän jälkeen.

2. Seostettu puolijohteen ominaisuudet. Kun arseeniatomi on upotettu
pii- tai germaniumkiteeseen, yksi sen valenssielektroneista 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 ε on 12ε0 (pii) tai 16ε0 (ger-
manium) ja elektronin efektiivinen massa on 0.2me (pii) tai 0.1me (germa-
nium). Tällöin donorina 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 vety-
atomin energiatasoja. Mikä on tämän systeemin Bohrin säde? Piin ja
germaniumin energia-aukot (huoneen lämmössä) ovat 1.1 eV ja 0.67 eV.

3. Puolijohdeliitoksen toiminta. Hyvän pii-diodin virta-jännite relaatio on
I = I0(e

eVb/kBT − 1). Oleta ”saturaatiovirta” I0 = 1 nA huonelämpötilassa.
(a) Näytä että pienillä estosuuntaisilla jännitteellä, diodin vaihtovirtavastus
(dV/dI) on 25 MΩ. Johtolanka: kehittä eksponetti Taylorin sarjana.
(b) Arvio tasovirtavastus (V/I) estosuuntaisella 0.5 V jännitteellä.
(c) Arvio tasovirtavastus päästösuuntaisella 0.5 V jännitteellä.
(d) Arvio vaihtovirtavastus päästösuuntaisella 0.5 V jännitteellä.

4. Magnetismi. Grenoblen vahvoihin magneettikenttiin erikoistuneessa labo-
ratoriossa voidaan tuottaa ennätysvahvoja stabiileja magneettikenttiä. Mikä
on 3He-kaasun polarisaatio (ylös- ja alas-spintilojen miehitysten suhteelli-
nen ero) 30 T:n magneettikentässä 100 K lämpötilassa? 3He-ytimen mag-
neettinen momentti on −1.1 · 10−26 J/T. Onko korkean lämpötilan raja
µBB/kBT vielä pätevä likiarvo?


