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Oppgave 1. Krystallstruktur, defekter og magnetisme (30%) 
 

I litteraturen finner vi følgende data for krystallstrukturen til PtS (platinasulfid): 

 

a = 3,470 Å, c = 6,110 Å 

Romgruppe P42/mmc 

Pt i posisjonene 2(c) 

S i posisjonene 2(e) 

 

Informasjon om ekvivalente posisjoner for romgruppe P42/mmc er gitt i vedlegg 2. 

 

(a) Betrakt romgruppesymbolet P42/mmc. Angi type Bravais gitter, og tilhørende 

krystallografisk punktgruppe. Er Pt og S i generelle eller spesielle posisjoner? Gi en kort 

begrunnelse. 

Bravais gitteret er primitivt tetragonalt (tetragonalt pga 4-tallig aksen og at a ≠ c) 

Tilhørende krystallografisk punktgruppe får ved å bytte ut symboler som inneholder/betegner 

operasjoner med translasjon med tilsvarende symboler uten translasjon; 4/mmm 

Spesielle posisjoner pga av: alle koordinater er fiksert til gitte verdier (0, ¼, ½ osv. – det betyr 

at de ligger oppe på visse symmetri-elementer); en generell posisjon er x,y,z, hvor disse 

bestemmes fra eksperiment; ser det også fra vedlegg 2 hvor alle typer posisjoner er angitt. 

  

(b) Tegn opp strukturen til PtS i form av en projeksjon på ab-planet. 

 

Lager først tabell over alle atomene i enhetscellen. Ser fra Wückoff symbolene at Z = 2; dvs 

2PtS formelenheter. Ser i vedlegg 2 at   

Pt er i: 0, ½, 0 og ½, 0, ½ 

S er i: 0, 0, ¼ og 0,0, ¾ 

a 

b 
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Tegner Pt: 

Tegner S: 

Åpne fulle symboler for atomer 

som er skiftet 1/2 mhp z. 

 

(c) Beregn bindingsavstand mellom Pt og S i PtS (en avstand er tilstrekkelig) 

Dette gjøres enklest ved først å betrakte projeksjonen i (a) 

Vi ser da at f.eks. d(Pt-S)
2
 = (x)

2
a

2
 + (z)

2
c

2
 

Setter inn tall 

d(Pt-S) = sqrt[()
2
3,47

2
 + ()

2
6,11

2
]= 2,31 Å 

 

Alle greier dette 

 

(d) Angi koordinasjonstall og koordinasjonspolyeder for platina og for svovel i PtS.  

Betrakter igjen figuren. Vi ser at for regnestykket vi gjorde under (b) så kunne vi for det gitte 

Pt-atomet valgt å regne avstander til totalt sett 4 S-atomer, som har samme bindingsavstand 

(siden a = b; tetragonalt krystallsystem).  

Dvs koordinasjonstall for Pt er 4.  

Tilsvarende betraktning kan gjøres for S. Lettere er det å bruke relasjonen aCNA=bCNB og 

man ser at CN(S) = CN(Pt) = 4 (men koordinasjonen til S er tetraedrisk) 

S har tetraedrisk koordinasjon (sitter i tetraederhull i fcc av Pt) 

 

(e) Sulfidet MnS har NaCl-type (steinsalt-type) struktur. Forklar mekanisme for 

antiferromagnetisme i MnS. Lag en skisse som skjematisk viser hvordan invers magnetisk 

susceptibilitet varierer med temperatur for en slik type magnetisk forbindelse.  

I NaCl-strukturen danner M-O-M 180o bindinger. Vi har dermed sterk superexchange fra d-

orbitaler(eg)  på mangan via p-orbitaler på oksygen som gir AF ordning ved lave temperaturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlengelsen av den rette linje ved høye temperaturer skal skjære T-aksen ved negative 

temperaturer (tilsvarer theta i likningen for Curie Weiss lov). 

 

(f) Betrakt det periodiske system (vedlegg 3) og angi hva slags magnetiske egenskaper som 

forventes å bli målt for PtS (for eksempel ved magnetisk susceptibilitetsmåling) ut fra 

koordinasjonsforholdene for platina i strukturen, jamfør delspørsmål (d). 

Pt er i samme gruppe som Ni. Ved å telle elektroner ser av at Pt har elektron konfigurasjonen 

6s
2
5d

8
 som fritt atom. I PtS foreligger Pt(II). Dvs elektronkonfigurasjonen til Pt(II) er 5d

8
. Vi 

vet da at plankvadratisk tilstand er stabil – og denne er diamagnetisk. Dette innebærer at PtS 

er diamagnetisk (alle elektroner er paret, også alle d-elektronene for Pt(II)). 

 

 

 

Inv. 

Magn.  

Susc. 

Temperature 

Enkleste skisse av splittingen av d-orbitalene. Vi  

Husker fra KJM1120 at nivåene kan skifte mer, 

og krysse hverandre, men det endrer ikke på magnetisk 

situasjon og geometri (plankvadratisk) 
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(g) Skisser planene angitt ved (440). Benytt gjerne en tilsvarende figur som laget under 

spørsmål (b), eller gjerne bare den nakne enhetscellen tegnet i ab-projeksjon. Beregn 

planavstanden d440 (dvs. avstanden mellom enkeltvise plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) PtS strukturen kan betraktes å være avledet av CaF2-type struktur (fluoritt type struktur). 

Pt vil da tilsvare pakkekulene (ccp = fcc).  

Enhetscellen (lengdene av enhetscellevektorene) for CaF2 og PtS er relatert ved: 

a(CaF2)  a(PtS)2  

b(CaF2)  b(PtS)2  

c(CaF2)  c(PtS)  

Utvid figuren du tegnet under (b) og skisser enhetscellen som vil tilsvare CaF2-enhetscellen. 

Plasser da origo i et Pt atom (siden det er de som danner ccp/fcc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan PtS strukturen avledes fra tetteste kulepakning (med Pt i ccp)? 

I ccp/fcc er det to tetraederhull pr pakkekule (some er Pt atomene). Det skal altså være 8 

tetraederhull i figuren tegnet for den utvidede cellen. Vi ser at 4 av disse er fulle (med S i CN 

(440) skjærer a og b aksene i x = ¼ og y = ¼; 

 og er paralllelle med c-aksen. Disse gjentas slik  

vist på figuren. 

Vi ser at diagonalen tilsvarer avstanden mellom 

8 (440) plan. Altså d(440) = 1/8*a√2 = 0,61Å 
a 

b 

Vi utvider med ganske mange enhetsceller 

Slik at det blir mer oversiktlig. 

Velger et Pt-atom som origo 

Tegner inn de lengre a- og ba-aksene. 

 

(vi vet nå at den større enhetscellen har en  

faktor 2 større volum; dvs den inneholder 

4 formelenheter PtS. Vi ser at dette 

stemmer med den nye enhetscellen som 

er tegnet) 
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= 4, tetraedrisk slik vi fant tidligere i oppgaven). Det er 4 tetraederhull. Altså. PtS strukturen 

har Pt i ccp og 50% av tetraederhullene er fylt. 

 

(i) Kubisk ZrO2 har fluoritt type struktur. Det er mulig å substituere noe Ca(II) for Zr(IV) i 

denne forbindelsen. Forklar hvorfor en slik substitusjon vil lede til dannelse av defekter (enten 

vakanser eller interstitielle). Angi ved representative formler hvorledes man kan tenkes seg å 

beskrive fast-oppløselighetsfasen i de to mulige tilfellene; dvs enten dannelse av vakanser 

eller dannelse av interstitielle. 

Ved en slik aliovalent (heterovalent) substitusjon fås i dette tilfellet mangel på positiv ladning i fast-

oppløselighetsfasen. Det innebærer at strukturen må modifiseres for å få til ladningskompensasjon. 

Enten ved å øke mengde kationer og dermed få inn mer positiv ladning  dette tenkes mulig ved at 

ekstra Ca(II) ioner kan innta interstitielle posisjon; eller ved at man fjerne negative anioner, dvs skaper 

vakanser på O-plasser i strukturen. 

 

Beskrivelser: Zr1-2xCax(Cainterstitiell)xO2 eller Zr1-xCaxO2-x 

 

 

 

Oppgave 2: Fasediagram (20%) – se vedlagte fasediagrammer til å tegne på 

 

(a) Betrakt fasediagrammet for systemet sølv (Ag) – praseodym (Pr). Marker alle énfaser 

på diagrammet og gi dem et navn. Angi hvilke faser som er i likevekt i tofaseområdene. 

Bruk ett av de vedlagte fasediagrammene. 
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(b) Fasediagrammet Ag – Pr viser mange invariante reaksjoner. Identifiser alle de 

invariante reaksjonene (merk av med en sirkel og et tall på diagrammet) og skriv deres 

reaksjonsligninger (nummerert i henhold til tall du har satt på fasediagrammet). Bruk 

ett av de vedlagte fasediagrammene. 

See above; note: 7 is a special point; not curriculum – not considered in our evaluation  

(c) Skisser en avkjølingskurve (temperatur mot tid) for en prøve med 15 at%  Pr  som 

avkjøles fra 1100 C og ned til 600 C. Anta termodynamisk likevekt under hele 

forløpet. Angi reaksjoner som finner sted. 

Grafisk kommer… bua til ca. 950, rett til 831, flat på 831, rett til 798, flat på 798, bua 

deretter ned til 600 

(d) I et forsøk presses en kloss av Ag mot en kloss av Pr, og det hele varmes opp til 500 C 

i noe tid. Tegn et tverrsnitt av prøven hvor du går fra rent Ag på venstre side over til 

rent Pr på høyre side.  

Hvilke faser består prøven av? Bruk de navnene du har gitt fasene i delspørsmål (a).  

Tegn skjematisk hvordan konsentrasjonen av Pr endres når du går fra venstre til høyre i 

prøven.  

 

Oppgave 3: Dielektriske materialer (10%) 

(a) What is pyroelectricity? 

A material which alters its polarization with change in temperature. 

What two mechanisms give rise to pyroelectricity in a material? 

Direct mechanism where the dipolar moment is altered due to increased disorder – 
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entropy. Indirect moment utilizing the thermal expansion and piezoelectric properties. 

What requirements does the presence of the pyroelectric effect have on the crystal 

structure of the material? 

Absence of centre of symmetry, and presence of unique polar axis. 

What other dielectric properties does a pyroelectric material show? 

Dielectric, piezoelectric. 

(b) The dielectric property for a material under an alternative electric field is dependent 

on the frequency of the field. 

Draw a curve that shows the polarizability (dielectric constant) of a good dielectric 

material as function of the frequency of the field. Explain which effects that contributes 

to the polarizability of the material for the different frequency ranges. 

  

 

 

 

Oppgave 4: Elektrisk ledning (15 %) 

CdTe er en halvleder med direkte bånd-gap (Eg = 1,5 eV) som kan dopes p-type ved små tilsetninger 

av Sb som erstatter Te atomer i gitteret. Anta Sb har ett akseptor nivå, EA = 0,05 eV målt fra 

valensbåndkanten. Dopekonsentrasjonen antas å være 10
17

 cm
-3

.  

a)  Skisser kvalitativt hvorledes hull konsentrasjonen, p, vil variere med temperatur. Betrakt 

temperaturintervallet fra 0 K til 1000 K.  
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b)   Skisser Ferminivåets temperaturvariasjon ved å angi det ved EF1 i et diagram sammen med 

valensbåndet EV, akseptornivået EA, og ledningsbåndet EC. Angi i samme diagram, EF2, 

Ferminivåets plassering dersom dopekonsentrasjonen blir økt til 10
18

 cm
-3

. 

c)  CdTe er et vanlig materiale for tynnfilmsolceller. Regn ut den øvre grense for bølgelengden 

denne solcella er følsom for. 

Solution:

 

c) 

E=hc/λ =:λ=hc/E=1.24/1.5=826.56 nm 

 

Oppgave 5: Lys i kondenserte faser (15 %) 

Vi angir her skjematisk elektromagnetiske lysbølger ved lysstråler som tegnes som en pil.  Pilens 

retning er parallell med bølgevektoren: 

 

              

 

Fig. 1.   Skjematisk tegning av lys angitt som en pil.  
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a)  En lysstråle forplanter seg i et materiale med brytningsindeks n1. Den vil så treffe en plan 

grenseflate til et materiale med en annen brytningsindeks n2 der n2 > n1. 

Skisser lysstrålens gang på begge sider av grenseflata. Gjør skissen kvalitativt i 

overenstemmelse med spesifikasjonen n2 > n1. 

b)  Forklar kvalitativt hva er en brytningsindeks.  Hvilken verdi har den for vakuum? 

c)  Betrakt en plan grenseflate mellom to materialer med brytningsindekser n1= 1 og n2 = -1.  

Skisser kvalitativt strålegangen for elektromagnetiske bølger gjennom grenseflata. 

d) Krystaller av BaTiO3 og PbTiO3 er gjennomskinnelig. Hvilket av disse to materialer vil ha den 

største brytningsindeksen? Begrunn svaret kort. 

e) Det finnes ulike måter å generere den tredje harmoniske av en monokromatisk lyskilde. Her er 

vi interessert i direkte-tredje-harmonisk-generering (DTHG), hvor den 3de harmoniske 

genereres ved å la laserlys passere gjennom et materiale med spesielle egenskaper (en tredje 

ordens ikke-lineær susceptibilitet).  

Forklar DTHG kvalitativt; angi noen krav.  

Solution: 

a)  

 

b) The refractive index n is defined as the ratio between the speed of light in vacuum, c, and the phase 

velocity in the material, n=c/v.  The phase velocity is lower than c because of polarization on the 

electron clouds by electromagnetic field. There is a delay or phase velocity because inertia is coupled 

to the wave propagation. 

Refractive index vacuum: 1 

c)  

   

(Use Snells law, which you are reminded by problem a) n2⋅ sin(α2)= n1⋅ sin(α1). One can make the 

refractive index negative in so called meta materials, 

d) 
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PbTiO3 will have the largest index of refraction. Pb has more electrons than Ba, thus there will be 

more electrons to polarize, there is larger inertia so the response is lagging behind. 

e) 

All materials will have THG to some degree (unlike second harmonic generation, which only occurs in 

materials that are non-centro-symmetric ) To observe it the material must be transparent to the 

incoming light, frequency f0 and to the third harmonic 3⋅ f0. Harmonic generation occurs when a 

material is exposed to high intensity of light due to non-linear response.  The susceptibility will be a 

function of the electrical field and not a constant like in linear systems, which all behave as at low 

electrical fields. For high intensity we can power expand the susceptibility in E the electrical field. 

From the third power coefficient in the expansion comes the DTHG.  This coefficient must be non-

vanishing of course. One can use the contrast in 3
rd

 harmonic to detect where the interface between 

different transparent materials actually occur. Thus one can get a 3D image of transparent objects  

Oppgave 6: Diffusjon (10 %) – se vedlegg 4 og 5 

Et stykke (1 x 4 x 4 cm
3
 ortogonalt parallellepiped) av jern plasseres i en ovn ved 935 °C med gassen 

CH4 strømmende over i fire timer. Karbon fra gassen vil diffundere inn i jernstykket (for å gjøre 

overflaten hardere, jfr. stål).  Etter denne behandlingen er konsentrasjonen av karbon i jern slik som 

angitt i figuren under. Du skal bestemme diffusiviteten av C i Fe ved 935 °C ut fra kurven i figuren. 

Ved 935 °C er løseligheten av C 1,5 vektprosent. Fe har fcc krystallstruktur og gitterkonstanten er a = 

0,365 nm. Du kan bruke informasjonen i vedlegg 5 (solutions to the diffusion equation). 

 

Solution: 

The initial and boundary conditions of the problem matches that of the situation ‘pre-deposition.  The 

concentration is thus given by 
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We read off two values for erc from the erfc table, let the argument be η 

η=0 erfc(0)=1, η=0.9 erfc(0.9)=0.203 

 

Reading off corresponding values from the graph gives 

η=0.9, x=0.065, x/2/sqrt(Dt)=η-> D= 1/4/t*x^2/η^2=9.33x10
-8

 cm
2
/s 

 

Alternative solution: From the solution table and the definition of erfc in the appendix we see 

    
¶C(x, t)

¶x x=0

=Cs
¶erfc(h)

¶h

¶h

¶x
=
Cs

pDt
 

 Reading approximately off the derivative at x=0 from the graph gives 

 (0.066-0)/(0.065-0)=0.066/sqrt(π⋅ D⋅ 4⋅ 60⋅ 60);=> D=9.33x10
-8

 cm
2
/s 
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Vedlegg 1 – Nyttige konstanter; Appendix 1 – Useful constants 
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Vedlegg 2 – Symmetri operasjoner for romgruppe P42/mmc 

Kopi fra International Tables of Crystallography 
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Vedlegg 3 – Periodesystemet;  

Appendix 3 – Periodic Table of Elements 

0,3+0,15+  
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Vedlegg 4– Tabell med error- og den komplementære error-funksjonen 

Appendix 4 – Table of error function and complimentary error function                                   

Value x Erf(x) Erfc(x) 

0.00 0.000000 1.000000 

0.05 0.056372 0.943628 

0.10 0.112463 0.887537 

0.15 0.167996 0.832004 

0.20 0.222703 0.777297 

0.25 0.276326 0.723674 

0.30 0.328627 0.671373 

0.35 0.379382 0.620618 

0.40 0.428392 0.571608 

0.45 0.475482 0.524518 

0.50 0.520500 0.479500 

0.55 0.563323 0.436677 

0.60 0.603856 0.396144 

0.65 0.642029 0.357971 

0.70 0.677801 0.322199 

0.75 0.711156 0.288844 

0.80 0.742101 0.257899 

0.85 0.770668 0.229332 

0.90 0.796908 0.203092 

0.95 0.820891 0.179109 

1.00 0.842701 0.157299 

1.10 0.880205 0.119795 

1.20 0.910314 0.089686 

1.30 0.934008 0.065992 

1.40 0.952285 0.047715 

1.50 0.966105 0.033895 

1.60 0.976348 0.023652 

1.70 0.983790 0.016210 

1.80 0.989091 0.010909 

1.90 0.992790 0.007210 

2.00 0.995322 0.004678 

2.10 0.997021 0.002979 

2.20 0.998137 0.001863 

2.30 0.998857 0.001143 

2.40 0.999311 0.000689 

2.50 0.999593 0.000407 

2.60 0.999764 0.000236 

2.70 0.999866 0.000134 

2.80 0.999925 0.000075 

2.90 0.999959 0.000041 

3.00 0.999978 0.000022 

3.10 0.999988 0.000012 

3.20 0.999994 0.000006 

3.30 0.999997 0.000003 

3.40 0.999998 0.000002 

3.50 0.999999 0.000001 
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Vedlegg 5 – Analytiske løsninger på diffusjonslikningen 

Appendix 5 – Analytical solutions of diffusion equation 

 

 

 

 

  



17 

 

 



18 

 

 


