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Hakola, Kurki-Suonio

Kurssin voi suorittaa vaihtoehdon A tai B mukaisesti.
Vaihtoehto A: vastaanjokaiseen tehtävään; kurssiarvosanani määräytyy tämän tentin perusteella eikä
laskuharjoituspisteitä oteta huomioon.
Vaihtoehto B: vastaan valintani mukaan korkeintaanneljään tehtävään; kurssiarvosanani määräytyy
sekä tämän tentin että laskuharjoituspisteitteni perusteella.
Kirjoita jokaiseen palauttamaasi paperiin, kumman vaihtoehdon olet valinnut! Mikäli tämä ei käy selvästi
ilmi tai vaihtoehdosta B huolimatta vastaat viiteen tehtävään, koe arvostellaan vaihtoehdon A mukaisesti.
Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä mitään apumateriaalia.

1. Tarkastellaan Maxwell–Boltzmann-statistiikkaa noudattavaa ideaalikaasua. Luennolla on johdettu
lauseke kaasun jakaumafunktiolle siinä tapauksessa, ettäkaasun hiukkaset miehittävät diskreettejä
energiatilojaEi, ja lausekkeeksi on pitkällisen väännön jälkeen saatu
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i e−βEi on tilasumma eli partitiofunktio.
Sinun tehtävänäsi on nyt ”johtaa” ja sieventää jakaumafunktion lausekejatkuvassa tapauksessa
eli selvittää differentiaalinen hiukkaslukumäärädn differentiaalisella energiavälillä[E,E + dE].
Avuksi tarvitset tilatiheyttä, joka 3D-potentiaalikuopalle on
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Miksi tällaista tarvitaan? (4p)

Laske hiukkasten keskimääräinen energiaEave ja neliöllinen keskivauhtivrms ideaalikaasussa,
jonka lämpötila onT . (4p)

2. a) Mitkä ovat nykytietämyksen mukaanaineen olomuodot? Miten nämä eri olomuodot eroavat
toisistaan? (2p)

b) Varmaan totesit a)-kohdassa, että yksi aineen olomuodoista on kiinteä aine. Tarkastellaan nyt
erityisesti kiteistä kiinteää ainetta. Selitä minkälaisista sotkuista on kyse, kun puhutaan (i)
ionikiteistä, (ii) metallikiteistä ja (iii) kovalenteista kiteistä? Miten nämä eri kiteet pysyvät
kasassa? (3p)

c) Litiumfluoridi (LiF) on esimerkki ionikiteisesti sitoutuneesta aineesta. Litiumfluoridi kitey-
tyy pintakeskiseen kuutiohilaan, jossa lähinaapurien etäisyys toisistaan on 0,2014 nm. Laske
LiF-kiteen sidosenergia, kun ionien liiallisesta lähentelystä aiheutuva repulsiotermi on muo-
toaVrep = b/a9. Kiteen Madelungin vakio on1,747565, litiumin ionisaatioenergia 5,39 eV
ja fluorin elektroniaffiniteetti 3,40 eV. Lauseke ja suuruusluokka-arvio riittävät vastaukseksi.
(3p)
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3. Eräällä kurssin luennoista tarkasteltiin kiinteän aineen vyörakennetta ja etsittiin vastausta mm.
kysymykseen ”Miten vöitä kuvaavat energiatilatE(k) saadaan ratkaistua?”

a) Selitä lyhyesti ja ytimekkäästi, mistä on kyselähes vapaiden elektronien approksimaatios-
sa. Miten tämä approksimaatio selittää vyörakenteen muodostumisen ja toisaalta elektronien
liikkeen hilassa? Kuvat ovat kivoja ja piristävät tylsää tekstiä kummasti! (2,5p)

b) Selitä sitten, mitä meinaatiukan sidoksen approksimaatio. Miten vyörakenteen muodostumi-
nen nyt selittyy? Jälleen kuvat kertovat paljon enemmän kuin sata tyhjää sanaa! (2,5p)

c) Tarkastellaan kidettä, jonka alimman energiavyön lausekkeeksi on saatu
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~

2

ma2
(1 − cos ka),

missäa on hilavakio,m elektronin massa jak elektronin aaltoluku. Määritä (i) vyön leveys
tässä kiteessä ja energiat ensimmäisen Brillouinin vyöhykkeeen reunoilla, (ii) elektronia ku-
vaavan aaltopaketin maksiminopeus ja (iii) elektronin efektiivinen massa. (3p)

4. Istuessasi eräänä päivänä bussissa ja valmistautuessasi samalla Fysiikka IIIB:n tenttiin viereesi is-
tuu vanha pappa, joka rupeaa heti puhelemaan niitä näitä kanssasi. Keskustelun kuluessa paljastuu,
että pappa on nuoruudessaan tehnyt kiinteän aineen ominaisuuksiin liittyvän gradun yliopistolla,
minkä vuoksi hän onkin erittäin kiinnostunut sattumalta auki olevasta, suprajuoksevuutta käsittele-
västä sivusta. Pappa on aivan haltioissaan, sillä ei tällaisista asioista ennen vanhaan puhuttu. Pappa
pyytää sinua kertomaan tarkemmin erilaisista eksoottisista olotiloista kuten suprajuoksevasta he-
liumista, suprajohtavassa tilassa olevasta lyijystä sekäpienikokoisten kiinteän olomuodon laserien
tuottamasta valosta. Valitse näistäkaksi ja selitä papalle ainakin, mistä näissä kummallisuuksis-
sa on kyse, minkälaisia outoja ominaisuuksia niillä on (mainitse ainakin kolme ominaisuutta) ja
minkälaisia uskottavia ja ymmärrettäviä selityksiä nykyfysiikka tarjoaa kyseisille ilmiöille tai ha-
vainnoille. (8p)

5. Seuraavassa on esitetty muutamia ydinfysiikkaan liittyviä keskeisiä käsitteitä tai malleja. Sinun
tehtävänäsi on nyt selittää annettujen apukysymysten avulla, mistä niissä oikein on kyse:

a) Ydinvoima: mikä se on, milloin se on merkittävä, miten se eroaa Coulombin voimasta ja
miten liittyy vahvaan vuorovaikutukseen? (2p)

b) Ytimen kuorimalli: mikä se on, mitkä ovat mallin lähtökohdat ja mitä ytimen ominaisuuksia
malli selitää? (2p)

c) Beta-hajoaminen: mikä se on, mitä tapahtuu nukleonitasolla, miksi tietyt ytimet haluavat
hajota juuri tällä tavoin ja mikä sen aiheuttaa? (2p)

d) Fuusio: mikä se on, mitä etuja se tarjoaa, mitä hankaluuksia sen käyttöönnottoon liittyy ja
miten se saadaan aikaan labraolosuhteissa? (2p)

Aputietoja:

e ≈ 2 · 10−19 C, 1/(4πǫ0) ≈ 9 · 109 Nm2C−2
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