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BEVEZETÉS 
 

Speciális gyakorlati segédlet “Fizikai folyamatok a félvezetıkben és a 
dielektrikumokban” a szakosítási irány egyik alapvetı tantárgya. Ez az 
alapja minden olyan speciális tantárgy, amely a szilárdtestfizika tanszékre 
szakosodó diákok számára szükségesek. 

A speciális gyakorlati segédlet célja – lehetıseget adni a diákoknak 
mélyen megérteni azon összetett fizikai folyamatokat, amelyek a 
félvezetıkben és dielektrikumokban mennek végbe a termodinamika, 
statisztikai fizika, kvantum mechanika és szilárdtest fizika szemszögébıl. 

A diáknak tudnia kell elemezni és érteni az elektromos folyamatokat a 
szilárdtest fizika és mikroelektronika elemeiben és szerkezeteiben. 

E tantárgy célja –  tudást adni a  diáknak következı alap 
irányzatokban: 
- a hıegyensúly és a statisztika alapjai a félvezetıkben és a 

dielektrikumokban; 
- a szilárd test sávos vezetésének alapjai; 
- az anyagátvitel  jelensége a félvezetıkben és dielektrikumokban; 
- kapcsolat jelenségek félvezetık és dielektrikumokban; 
- fotoelektromos folyamatok a szilárd testekben; 
- a félvezetık és dielektrikumok dielektromos tulajdonságai. 

A fizikai folyamatok a félvezetıkben és dielektrikumokban speciális 
laboratóriumában végzett munka eredményeként a diáknak meg kell 
tanulnia alkalmazni  gyakorlatban a megszerzett elméleti tudást, tudnia 
kell tudományosan megindokolt kísérletet végezni és helyesen elemezni a 
mérések eredményeit. Ezzel együtt kifejezett figyelmet kell fordítani a 
lehetséges mérési hibák elemzésére és azok kapcsolatára az alkalmazott 
mérıeszközök érzékenységével és pontosságával. 
                                                             А szerzık. 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №1 
 

A GERMÁNIUM H İVEZETÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
 

1. A munka célja:  
 

Elsajátítani a félvezetık hıvezetlésének elméleti ismereteit, 
elemezni, milyen módszerrel lehet meghatározni félvezetık hıvezetésének 
együtthatóját és megtanulni gyakorlatilag meghatározni a germánium 
hıvezetésének együtthatóját a Ioffe módszerrel. 

 
2. A tudás és gyakorlati kézségek, amelyek szükségesek a diákok 

számára: 
 

1). A félvezetık hıvezetésének ismerete (elektromos (lyuk) és donor 
hıvezetések). 

2). Elektron hıvezetés vagy  Widemann-Franz törvénye. 
3). Fonon hıvezetés. 
4). A hıvezetési együttható hımérsékletfüggésének ismerete. 
5). Tudni meghatározni a germánium hıvezetésének együtthatóját a Ioffe 

módszerrel. 
6). Gyakorlati kézségek azon eszközökkel, amelyeket felhasználnak a 

félvezetık hımérsékletfüggésének tanulmányozásakor. 
 

3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

A töltéshordozók átvitelének jelenségét rendszerint az elektromos 
áram a kristályon keresztül történı áthaladásával kapcsolják össze. De az 
elektronok áramlása energiaátvitel vagy hıátvitel jelenlétében történik. 
Abban az esetben, amikor az anyagban nincsenek belsı hıforrások, 
amelyek áramlást idéznének elı, vagyis j=0 , akkor a hımérsékleti 
gradiens T∇  energia áramlást W-t  idéz elı a T∇ -vel ellentétes irányban: 

 
TW ∇⋅−= χ .                                              (1) 

 
Itt a χ– hıvezetési tényezı, amely számszerőleg egyenlı azzal az 
energiával , amely egy egységnyi idı alatt halad át egy egységnyi térfogatú 
minta keresztmetszetén, amelynek a végein a hımérsékleti különség 1°C. 
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A hıenergia átvitele a félvezetı anyagokban töltéshordozók és fononok 
által történik. A töltéshordozók (elektronok vagy lyukak) által okozott 
hıvezetést elektron (illetve lyuk) vezetésnek nevezzük. Ezt jellemzik az 
elektron és a lyuk hıvezetés tényezıi (χe és χp), amelyek értéke nagy 
mértékben függ a félvezetı típusától és annak hımérsékletétıl. Az a 
hıvezetést, amelyet a kristályrács rezgései idéznek elı rácsos vagy fonon  
hıvezetésnek nevezzük. Ennek megfelelıen a hıvezetési tényezıі – χL. 
Tehát a szilárd test teljes hıvezetése a fonon χL és elektron (illetve lyuk) χe 
hıvezetésbıl áll, vagyis  

 
χ=χL+χe.                                                 (2) 

 
A dielektrikumok hıvezetése fıleg a fonon hıvezetésbıl áll, vagyis 

χL>>χe. A fémekben a fonon hıvezetés egészében véve kis mértékő, ezért 
χe>>χL. A félvezetıkben elektron (vagy lyuk) hıvezetés van. 

Ismert, hogy a fémekben nagy a szabad elektronok száma (1022 1 
cm3-ben) és nagy az elektronhıvezetés. A szigetelıkben szinte nincs 
szabad elektron ezért χ=χl- A félvezetıkben általában a rács hıvezetése 
meghaladja az elektron hıvezetést, de a szabad elektronok száma 
viszonylag magas (1018-1020 1 cm3-ben). Tehát χе és χl egyforma 
nagyságrendőek lehetnek.  Az elektron hıvezetés semmivel sem tér el a 
természetes gáz hıvezetésétıl és alkalmazható a gáz hıvezetésének 
képlete is χе= 1/3 СvV0l, ahol Сv –hıkapacitás állandó térfogat esetén, V0- 
a hımozgás átlagsebessége és l – a gáz molekuláinak átlagos szabad 
úthossza. Ebben az esetben Сv= 3/2 nk, ahol k- Boltzmann állandó, n- a 
szabad elektronok száma egy egységnyi térfogatban. Tehát  χе= 1/2knV0l. 
Azaz az elektronok hıvezetése arányos azok koncentrációjával és az 
átlagos szabad úthosszúkkal. Az elektromos vezetıképesség σ=ne2l/2m V0, 
és ebbıl következik a képlet χе / σ =3(k/e)2T. Vizsgáljunk meg egy 
mikroszkópikus megközelítést a hıvezetésrıl. Legyen a kocka 
keresztmetszete mentén ( a kocka oldala 1 mm) egy állandó hımérsékleti 
gradiens. A hıáramlás W

r
 értéke a következı törvénnyel írható le:  

 

W
r

=-χ
dz

dT
.                                              (3) 

A z tengely a hımérséklet növekedésének iránya mentén van elhelyezve. 
Mivel a hımérsékleti gradiens és a hıáramlás vektorok, ezért a hıvezetési 
tényezı tenzor. De a gyakorlatban alkalmazott félvezetıs anyagokban a 
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hımérsékleti gradiens és a hıáramlás nem függ az iránytól, ezért a χ 
skaláris mennyiség.  

Az elektron hıvezetés kiszámítása azon a fundamentális feltevésen 
alapul, hogy az elektronok egyensúlyi állapotban vannak a kristályráccsal 
azokban a pontokban, ahol ütközés történik. A teljes hıáramlás az elemi 
területen keresztül úgy határozható meg, mint a hıenergiák különbsége, 
amelyek átvitelét az ellentétes irányba mozgó elektronok végzik. 

A hıáramlást W
r

 a következı formáaban írhatjuk fel  
 

∫ ⋅⋅= dnvEW
rr

,                                             (4) 

 
ahol dn– a töltéshordozók száma az elemi tér hullám számában, 

dtrdv /
rr = – a töltéshordozók sebessége. 
Mivel 

dn=
3)2(

2

π
f( ) kdk

rr 3 ,                                       (5) 

akkor                             

W
r

=
*m

h
3)2(

2

π
∫Ε ( ) ( ) kdkfk

rrr 3 ,                                   (6) 

 
ahol f(k

r
)– eloszlási függvény. 

Behelyettesítve az (5) képletbe az elektron eloszlási függvény 
kifejezést, amely Boltzmann kinetikus egyenlete szerint határozható meg 

 

f(k
r

)=f0(k
r

)-(c
r

(E)·k
r

)
Ε∂

∂
O

f
,                                     (7) 

 
ahol f0(k

r
)– az elektronok funkciának egyenértékő szétasztása, 

 

c
r

(E)=- )(
*

k
m

h r
τ 




 −∇+∇−
)( ϕµµ

eT
T

E
,                    (8) 

µ – kémiai potenciál, *m – effektív tömeg, valamint integrálva ezt a 

szferikus koordinátákban k
r

, ,,ϕθ  megkapjuk a hıáramlás komponensét a 
tengely mentén 

W=
h

23
1

π ∫ ∂
∂

.)( 03 dk
E

f
EcEk                                   (9) 



9 
 

Ennnek eredményeként megkapjuk: 
 

W=-
*3

1
2mπ

( ) 




 −+∇−∇
112 GeG

T

T
G

T

T ϕµµ ,             (10) 

ahol bevezettük a következı jelölést 

Gi= .)( 03

0

dk
k

f
kkEi

∂
∂

∫
∞

τ                                     (11) 

Akkor a fajlagos hıvezetés a meghatározás szerint egyenlı: 
 

T

W
e ∆

=χ ,                                              (12) 

A következı formát veszi fel 

.
*3

1

0

02
2
1

2 








 −=
G

GGG

Tm
e π

χ                                  (13) 

 
A fajlagos elektromos vezetıképesség σ  hasonlóan megkapható  

02

2

*3
f

mπ
θσ =

.                                              
(14) 

 
Tehát, alkalmazva a 13), (14), a következı arányt kapjuk:  

 

.
1

2
0

02
2
1

2 








 −=
G

GGG

Te
e

σ
χ

                                 (15) 

A fajlagos hıvezetés és a fajlagos elektromos vezetıképesség aránya 
adott hımérsékleten állandó mennyiség,  

,TLe ⋅=
σ
χ

                                              
(16) 

ahol 









 −=
2
0

2
102

22

1

G

GGG

Te
L  állandót Lorentz számnak nevezzük, és а (16) 

– Wideman-Franz törvénye.  
A kapott kifejezések konkretizálása érdekében, behelyettesítjük a Gi 

integrálba a relakszációs idıt )(kτ  és a Fermi-Dirac eloszlási függvényt. 
Akkor a (15) kifejezés helyett a következıt kapjuk 
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10
,

2
3

53
2
4

2

2

Φ
ΦΦ−Φ=

e

Tke

σ
χ

                                 
 (17) 

L= .
.2

3

53
2
4

2

2

Φ
ΦΦ−Φ

e

k
 

Itt iΦ - Fermi integrál. 
Abban az esetben, ha elektronok szóródnak az atomi rács akusztikus 

rezgésein, akkor a következı kifejezést kapjuk  
 

.
*)(

*)(*)(3*)(4

*3

8

0

20
2

1
0

22

µ
µµµτπχ

F

FFF

m

Tk
e

−=
                

(18) 

 
A (18) képlet olyan gáz elektronok, amelyek energiája különbözı, amikor 
pedig 0<<µ , akkor a következı arány fejezi ki 

*
0

22

*3

16 µτπχ e
m

Tk
LeL ⋅=

.                                    
(19) 

Az adalék (szennyezı) ionokon történı szóródás esetén ezt a 
kifejezést kapjuk 
 

.*
03

2/32 )*2(

*

64 µτπχ e
kTm

m

Tk
iei ⋅=

h                          
(20) 

A Wideman-Franz törvényének jogosságát a félvezetıkben nagy 
számú kísérlet igazolta. Az elméleti összefüggésekbıl és a kísérleti 
eredményekbıl következik, hogy az a mennyiség, amely meghatározza az 
elektron hıvezetést nem más mint a Lorentz- szám. 

Vizsgáljunk meg néhány esetet. A fentiekben említettekbıl az 
következik, hogy az akusztikus fononokon történı szóródáskor a Lorentz 
szám meghatározása lehetséges elegendı pontossággal és annak értéke az 
elméletileg meghatározott értékek határain belül van. 

Az elektron hıvezetési tényezıjenek kivezetése a rugalmas rezgések 
feltételén alapszik, amely meg volt határozva Wideman-Franz törvény 
határainak vizsgálatakor (ez figyelhetı meg az elektronok szóródásakor a 
deffekteken és az akusztikus rezgésken). A rugalmatlan rezgések 
figyelhetık meg alacsony hımérsékleti tartományokban (T<

D
θ ), és az 

optikai fononokon történı szóródáskor, szintén megfigyelhetı az erıs 
elketronok közötti szóródás esetében. 
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Ha a rugalmatlan rezgések a félvezetıkben a töltéshordozók optikai 
rezgéseken történı szóródása következtében jönnek létre, akkor a 
degenerált elektron gázra a Lorentz szám így fejezhetı ki 

 

L H =












−















+
3
14

ln
2

3
1

*2

2
kkT

L

ω
µω

π h

h

,                           (21) 

 
ahol L H - a Lorentz szám, a rugalmatlan ütközések esetén. Ha a 

rugalmatlan rezgések az elektronok közötti ütközések során jönnek létre, 
akkor 

L H = ,
/1

0

TT

e
RR

L

+
                                         (22) 

 
ahol RT

0
- hıellenállás többlet, amely az elektronok közötti ütközés 

eredményeként jött létre. Alacsony hımérsékleteken: 
 

L =H ,
1 2constT

L

+
                                        (23) 

 
ahol az állandót a kísérleti adatok alapján határozzák meg. 

A rugalmatlan ütközések egyik oka Lorentz szám eltérés az elméleti 
értékektıl, amelyeket a (23) kifejezés ad meg, a másik lehetséges ok az, 
hogy az energetikai zóna nem parabolikus, emiatt csökkenti az r 
paramétert. Az energetikai zóna fentiekben említett tulajdonságának 
hatását szükséges figyelembe venni magas hımérsékletek esetén, vagyis 
amikor változik a degeneráltság, de vannak véges energiával rendelkezı 
eletronok is. 

A kristály teljes hıvezetéséhez az elektron hıvezetésen kívül hozzá 
kell, hogy tartozzon a kristályrács hıvezetése. A hıvezetés ilyen fonon 
összetevıje nincs kapcsolatban a töltéshordozók hıátvitelével, de 
közvetlen kapcsolatban van az ilyen fononok szóródásával. 

A fonon hıvezetés elméletét elıször Debay javasolta. İ a hımozgást  
úgy vizsgálta, mint a test minden lehetséges rezgéseinek összességét. 
Minden ilyen rezgés rugalmas hullámokat kelt, amelyek a testben való 
terjedéskor szétszóródnak. Két harmonikus hullám szuperpozíciója nem 
vezet azok szétszóródásához, vagyis két ilyen hullám találkozása nem 
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okoz hıellenállást. Ha a hullámok anharmonikusak, akkor sőrőség 
fluktuációval találkozva a kristályban, megváltoztatják terjedési irányukat, 
vagyis szétszóródnak. Az ilyen szóródás hıellenállást kelt.  

A fonon hıvezetési tényezı általános kifejezését Debay írta fel 
eképpen: 

χ f= ( ) ( ) ( )∑
j

fffff

Ф

PlPvРC
,

,,,,
3

1

ω
ωωω                          (24) 

 
ahol ωf- a fononok rezgésszáma, Р– a fotonok polarizációs foka,  
С– hıkapacitás, υf– a fononok csoportsebesség, l f– a fononok közepes 
szabad úthossza. 

A hosszúhullámú fononok esetében a (24) kifejezés a következı 
formában fejezhetı ki: 

χ f= ∫ Cfτ
π 26

1
fv |ψ|2dψ.                                 (25) 

Vizsgáljuk meg a hosszúhullámú fononok különbözı kristályokon 
való szóródásának néhány típusát. Alacsony hımérséklettartományban a 
rövidhullámú fononok száma elhanyagolhatóan kicsi és a fı szerepet a 
kristályok deffektusai játszák. A pont deffektusokon történı szóródáskor a 
következıt kapjuk  

χ f=0,075 ,2
0 p

зв

SVT

G

⋅⋅
⋅⋅υh

                                         (26) 

 
де V0– az elemi cella térfogata, G-1– az adalékak koncentrációja az elemi 
cellában, Sp– szóródási paraméter. 

Tehát, T>>θ tartományban , θD– Debay hımérséklet, χ ф≈T-1. A 
hımérséklet növekedésével a fıszerepet két alap tényezı kezdi el játszani: 
a rezgések számának növekedése, amelyek szállítják a hıt, és a fononok 
közötti szóródás (a rezgések anharmonikussága). Egyik fonon a másik 
fononon való szóródása nem korlátozza a hıvezetést, ha nem lesz 
impulzus az egész határain belül. Vagyis a következı kifejezést kapjuk: 

1q
r

+ 2q
r

= 3q
r

+ n
r
,                                            (27) 

 
ahol 1q

r
, 2q
r

– a fononok hullámainak vektorai ütközés elıtt, 3q
r

– ütközés 

után, n
r
=2πnb

r
– az impulzus egy része, amely átadódik a rácsnak. Az n

r
 

mennyiség nem más mint a rács fordított vektora, és b
r

 – elemi vektor, 
amelynek lehetséges irányai függnek a rács szimmetriájától. 
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A (27) feltétele korlátot szab a szóródásban részt vevı fononok 

energiájának. Csak a 
2

θk
-nél nagyobb energiával rendelkezı fononok 

szóródnak szét ütközéskor. Ezen fononok száma Nf lesz: 
( )

1
2

exp −







≈

kT

k

Tf
N f θ

, 

amely T<< θ esetén Nф∼ ,
2

exp)( 






−
T

Tf
θ

 a hıellenállás egyenlı lesz 

.)(
1 2T

f

eTf
θ

χ
−⋅≈                                      (28) 

Itt f(T) – függvény, amely leírja három fonon találkozásának 
valószínőségét (növekszik a hımérséklettel mint Tn, ahol n≥1). A (28) 
képletbıl látható, hogy T→0 esetén, χ f→∞ . De az alacsony 
hımérséklethez való átmenetkor a közepes szabad úthossz annyira megnı, 
hogy azok szóródásakor kezdenek megjelenni a kristály határain. Ennek a 
figyelembevételével a végtelen hosszú ideális felülető hengeres kristály 
esetén a következı kifejezést kaptuk χ f-re: 

χ f=2,31·103·r·P( )v
r
·A·T3 








°⋅ Ccm

W
,                       (29) 

 
ahol r– a kristály sugara, P( )v

r
– függvény, amely függ a fononok átlagos 

sebességeitıl. 
A fentiekben említett tényezık hatásának eredményeként a θ-nál 

kissebb hımérsékleten, χ ф-hımérséklet függésénél van egy maximum (1. 
ábra). Ez annak a következménye, hogy a hımérséklet növekedésével 
növekszik a hırezgések száma és növekszik a hıvezetés, de ezzel 
egyidıben növekszik a rövidhullámú fononok száma, amely a hıvezetés 
csökkenéséhez vezet.  

A hıvezetés addig növekszik, amíg az elsı folyamat játsza a fı 
szerepet. Bizonyos hımérsékleten ezek hozzájárulása a hıellenálláshoz 
egyforma lesz – a hıvezetés maximális értéket vesz fel. A T 
növekedésével a szóródási folyamatok kezdenek felülkerekednik és a χ ф  
csökken. 

A félvezetık hıvezetésének kísérleti vizsgálatai bebizonyították, 
hogy sok esetben annak mennyisége meghaladja az elektron és fonon 
összetevıinek összegét. A többlet összetevı oka a bipoláris diffúzióval, 
elektromágneses sugárzással és hıátvitellel magasan gerjesztett hordozók  
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segítségével magyarázható meg. A 2. ábrán fel van tüntetve a germánium 
hıvezetésének hımérsékletfüggése. χ  erısen növekszik a hımérséklettel 
χ =Tm (m=3,7÷4,5) törvény szerint 15 

К-ig és 13 W/(сm·°C)-nál éri el a 
maximumot. A 0÷300 К hımérsékleti tartományban a germánium 
hıvezetését teljesen a fonon összetevıje határozza meg, mivel az elektron 
hıvezetés nagyon csekély a tiszta germánium alacsony elektromos 
vezetıképessége miatt. Több mint 15 К hımérsékletnél a χ  ugrásszerően 
csökken a hımérséklet növekedésével a χ ≈Т-1,3 törvény szerint 150 К-ig 
(ehhez fıleg a fononok a pont deffektusokon való szóródása járul hozzá). 
Т>150 

К esetben χ ≈Т-1, ami jellemzı a fonon összetevıre szoba és magas 
hımérsékleteken. Т=650 

К -nél χ  áthalad a minimumon (χ m=0,2 
Вт/(см·град)) és Т>800 К-nél valamelyest növekszik az olvadáspontig 
Тпл. Az elıbb említett hımérsékletekn kezd megmutatkozni a hıvezetés 
elektron összetevıje és szintén megjelenik az a hıvezetés, amelyet 
bipoláris összetevı okoz.  

 
1. Ábra. A fonon hıvezetés hımérsékletfüggésen: 

1– a fononokon való szóródás; 2– az elektronokon; 3– a kristályrácson; 
4– az adalékon. 
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2. Ábra. A germánium hıvezetési tényezıjének hımérsékletfüggése. 

 
 

4. A kísérletek módszere és a kísérleti berendezés leírása 
 

A hıvezetés meghatározásának módszerei stacionárius és nem 
stacionárius módszerekre oszthatók. A hıvezetés meghatározásának  
legegyszerőbb módszere ez az összehasonító módszer. E módszer abban 
rejlik, hogy a a félvezetın áthaladt hımennyiség az etalon minta ismert 
paramétereibıl kiindulván határozható meg. Az etalon minta ideális 
kontaktusban van a félvezetıvel. 

Egy dimenziós esetben az eltalon minta adiabatikus folyamatára fel 
lehet írni: 

Qеm=χеm ,ет
ет

ет S
T

υ
∇                                        (30) 

és mért minta esetében 

.
д

д

д

дд
S

v

Т
Q

∇= χ                                         (31) 

Itt Q– az átadott hımennyiség, Sі– a keresztmetszet területe. 
Akkor az ideális hıkontaktus feltétele  

д
χ = .

д

em

ет T

T

∇
∇χ                                          (32) 
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Tehát a hıvezetés mérése összehasonlítási módszerrel stacionárius 
feltételek mellett a félvezetı etalon és a vizsgált félvezetı hımérséklet 
különbségének meghatározásában áll. 

Ezen módszer legnagyobb hátránya az, hogy jelentıs hibákhoz vezet 
a Qem=Qд feltétel, mivel lehetségesek oldal veszteségek, mikor nem 
megfelelı hıkontaktus a félvezetı és az etalon között. Ezt a módszert a χ 
mérésére készítették néhány kelvintıl 8000

К –ig levı 
hımérséklettartományban. 

A hıvezetés stacionárius módszerének módosítása belsı hıforrás 
jelenlétében  kolrauma módszere. 

A módszer lényege a következıképpen írható le. Vizsgáljuk meg  a 
mintát egy henger alakú rúd formájában (3. ábra), amelynek hossza 2L és 
keresztmetszetének területe Sg=πR2

g. Ez két csavarral van rögzítve, 
amelyek 

 
3. Ábra. A vizsgált minta konstrukciója 

 
a kemence belsejében helyezkednek el. Az utóbbi falainak sugara Rn és 
ezeknek állandó Tn a hımérsékletük. 

A konvekció és kisugárzás által elıidézett hıelvezetés 
kiküszöbölésére a minta és a kemence közötti teret hıszigetelıvek zártuk 
be. A hıszigetelı hıvezetési tényezıje sokkal kissebb mint χд. 

Úgy fogjuk tekinteni, hogy a minta felületén áthaladó áram által 
keltett hıfejlıdés az oldalfalakon nincs jelen, a hıátvitel csak a minta 
homlokfelületein valósul meg. A hıvezetés egyenlete ebben az esetben 
ilyen alakot vesz fel 

,0
2

2

2

=+
σχ
j

dz

Td
                                         (33) 
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ahol j= −
gS

J  a mintán áthaladó áram sőrősége. Felállítva a 

határfeltételeket a következı formában z=L, T=T3; z=0, T=T2;  z= -L, 
T=T1, az integrálás után ezt kapjuk 

χ= ,
2

)( 22

T

SLJ g

∆⋅σ
                                        (34) 

 
ahol  

2
312 TTT

T
+−=∆ .                                       (35) 

Ezen módszer elınye a hımennyiség közvetlen mérésének hiánya, 
amelyhez kapcsolódnak a kísérletek fı nehézségei és hibái. 

A hıvezetés mérésének nem stacionárius módszerei közvetlenül 
engedik megmérni a hımérsékleti vezetıképességet, és a hıvezetés 
mennyisége a már ismert hıkapacitás és sőrőség figyelembevételével 
számolható ki. Ay egyik ilyen módszer Ioffe néven ismert, amelynek 
lényege a következıben rejlik. A vizsgált mintát két réztömb közé 
helyezik, amlynek egyforma a hımérséklete. Késıbb a felsı tömböt 
felmelegítik. A vizsgált mintában két termoelektromos detektor van 
elhelyezve, amelyek úgy vannak bekötve az áramkörbe, hogy meg 
lehessen mérni a tömbök közötti hımérsékletkülönbséget Т1-Т2-ig és a 
felsı tömb Т2 hımérsékletéig. A hımérséklet mérése a 
szobahımérséklethez Т0 viszonyítva történik. 

A Q hıáramlás, amely t idı alatt haladt át a mintán megváltoztatja a 
második tömb Т2 hımérsékletét ∆Т-vel. Elhanyagolva a hıveszteséget a 
testben felírhatjuk: 

Q=C(T2-T0), 
ahol С– a tömb hıkapacitása. 

Az L magasságú és S keresztmetszet területő minta esetén 
 

Q=χ(Т2-Т1) 
L

S
 t.                                     (36) 

 
Ebbıl következik  

χ=С
St

L

12

02

TT

TT

−
−

.                                        (37) 
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Tehát a hıvezetési tényezı megmérésének feladata a Т2 és Т1 
hımérsékletek különbségének valamint a Т2 hımérséklet t idı alatt történı 
mérésére vezethetı. 

A (37) képlet kivezetésénél a következı feltevéseket végeztük: 
1). Elhanyagoltuk a kontakt általi hıellenállást az egymással összekapcsolt 

tömbök és a minta között.  
2). Elhanyagoltuk azt az idıt, amely a második réztömb hımérsékletének 

mérésére szükséges. Elıre láttuk, hogy minden  pillanatban a 
termoelektromos detektor Т2 hımérséklete egyenlı a vele érintkezı 
minta hımérsékletével. A hiba csökkentése érdekében a második tömb 
méretének sokkal kissebbnek kell lenni, mint az elsınek.  

3). Ezen módszer során nemcsak a réztömbök Т1, Т2 változnak 
folyamatosan, hanem a minta hımérséklete is. Ezért a 
hımérsékletkülömbség (T2-T1) miatt kialakult hıáramlás egy része a 
minta felmelegítésére vagy lehőlésére fordítódik. A mintában létrejött 
∂Т/∂х hımérsékleti gradiens a felsı tömb felülete mellett eltér az egész 
térfogatban kialakult átlagos gradiensétıl (Т2-Т1)/2 . De a felsı tömb 
hıátadása a ∂Т/∂х értékével határozható meg. 

4). Elhanyagoltuk a Т0 hımérséklető külsı környezetbe történı hıátadást. 
A környezet hımérséklete különbözik a Т2 hımérséklettıl. A hıátadás 
lehetséges úgy a minta és a felsı tömb kisugárzása és hıvezetése miatt. 

A kísérleti berendezés sémája a 4. ábrán van feltüntetve. Szükséges 
eszközök és anyagok: áramforrás, voltmérı, minta ( a minta méretei: 
L=2,5 сm, S=0,7 сm2), táblázat hımérséklet meghatározására a 
termoelektromos detektor mutatott értékeibıl.  
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4.Ábra. A kísérleti berendezés sémája. 

 
5. A laboratóriumi munka elvégzésének rendje 
 
1). Megmérni a (Т1-Т2) és (Т2-Т0) hımérséklet különbségeket egyenlı 

idıközök alatt (elvégezni 10 mérést). 
2). Meghatározni a (37) képlet alapján a germánium hıvezetési tényezıjét 

a vizsgált hımérsékleti tartományban. 
3). Értékelni a kapott eredmények hibáit. 
4). Összehasonlítani a mérési eredményeket az irodalomban talált. 
 
6. A méréshibák meghatározása és azok elméleti értékelése. 
 

A hıvezetési tényezı méréshibáit két csoportra lehet osztani: 1) a χ  
mérési módszerének kiválasztásakor miatt létrejött hibák; 2) a képletben 
szereplı paraméterek mérésének hibái.  

A Ioffe módszer kiválasztása miatt létrejött hibákat már a fentiekben 
értékeltük. A χ relatív mérési hibáját a minta geometriai mérteteinek(L, S), 
az idı és a hımérséklet mérésének pontossága határozza, vagyis: 
 

.
)()(

21

21

02

02

TT

TT

TT

TT

t

t

S

S

L

L

−
−∆+

−
−∆+∆+∆+∆=∆

χ
χ

 

Ahhoz hogy a mérési hibát a minimumra csökkentsük, szükséges minden 
mérést a megfelelı hımérsékleten többször elvégezni és a χ 
meghatározásakor felhasználni mért mennyiségek átlagát. 
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7. Önállóan elvégzendı feladat: a szilárd testek hıkapacitása, a 
hıkapacitás hımérsékletfüggése alacsony és magas hımérsékleteken, 
termoelektromotoros erı, Peltie jelenség, Thomson jelenség. 
 
8. Ellenırzı kérdések 
 
1). A hıvezetés fizika tartalma. 
2). Mi okozza a félvezetık hıvezetését? 
3). Milyen jelenségen alapul az elektron hıvezetésének kiszámítása? 
4). Miben rejlik a Wideman-Franz törvény lényege? 
5). Mi az a Debay hımérséklet? 
6). Mi a lényege a fonon hıvezetésnek? 
7). Milyen módszereket alkalmaznak a hıvezetési tényezı 

meghatározására? 
8). Mi a lényege a Ioffe módszernek? 
 
9. Irodalom 

Kötelezı: 
 

1). Питер Ю., Кардона М. Основы физики полупроводников. –М.: 
Физматлит, 2002. –560 с. 

2). Шалимова К. В. Физика полупроводников. –М.: Энергия, 1976.  
–416 с. 

3). Могилевская Б. М., Чудновский А.Ф. Теплопроводность 
полупроводников. –М.: Наука, 1972. –536 с. 

4). Охотин А. С., Пушкарский А.С., Боровикова А.П., Симонов М. А. 
Методы измерения характеристик термоэлектрических материалов 
и преобразователей. –М.: Атомиздат, 1974. –200 с. 

5). Різак В.М., Різак І.М. Фізика низьких температур: Спец 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №2 
 

A KRISTÁLYOS ÉS ÜVEGES FÉLVEZET İK ELEKTROMOS 
VEZETİKÉPESSÉGÉNEK HİMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. 

MEGHATÁROZNI A FÉLVEZET İK LOKÁLIS 
CENTRUMAINAK IONIZÁCIÓS ENERGIÁJÁT ÉS A TILTOTT 

SÁV SZÉLESSÉGÉT. 

 
1. A munka célja:  
 

Tanulmányozni a kristályos és üveges félvezetık vezetésének 
jellegét, kísérletileg meghatározni a tiltott sáv szélességét a saját vezetés 
esetében és a lokális centrumok ionizácós energiáját a szennyezett és 
üveges félvezetık esetében, a elektromos vezetıképesség 
hımérsékletfüggése alapján. 
 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket meg kell 

szerezni a diákoknak a munka elvégzése során: 
A laboratóriumi munka eredményeként a diákoknak tudniuk kell az 

alábbi témakat : 
1). Shrödinger egyenletét a kristályra. 
2). Adiabatikus megközelítés és valencia aprokszimáció. 
3). Az effektív tömeg módszere. 
4). Az elektronok és lyukak statisztikája a félvezetıkben. A kvantum 

állapotok sőrősége és a Fermi-Dirac függvény. 
5). Tiszta és szennyezett félvezetık. A sáv szerkezete. 
 

Képesnek kell lenni : 
1). Megvizsgálni az elektromos vezetıképesség hımérséklettel történı 

változását a saját és szennyezett vezetés esetén. 
2). Meghatározni a tiltott sáv szélességét a félvezetık elektromos 

vezetıképességének hımérsékletfüggése alapján  
3). Alkalmazni számítógépes programot a mért eredmények 

feldolgozásakor. 
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3. Rövid elméleti ismeretek 
 

а) A kristályok sávos elméletének alapjai 
 
Az ideális kristályrács esetén, amelynek gócpontjaiban az 

atommagok találhatók, a hullámfüggvényt Φ által írják le, amely függ 
minden elektron koordinátáitól 

i
r
r

, valamint az atommagok koordinátáitól 

j
R
r

 

),...,
2

,
1

,,...,
2

,
1

(
j

RRR
i
rrr

rrrrrrΦ=Φ                             (1) 

 
Shrödinger egyenlete ebben az esetben: 

0)(
22

2
2

2
2

=Φ−+Φ∇+Φ∇∑ ∑ VE
Mm j

i j
i

hh  ,                  (2) 

 
ahol m– az elektron tömege, М– az atommag, Е– a rendszer teljes 
energiája, V– az elektronok és a magok kölcsönhatásának potenciális 
energiája. 

Az adiabatikus megközelítés azt tételezi fel, hogy az elektronok a 
nyugalomban lévı magok tereiben mozognak. Ez a megközelítés 
megengedi szétválasztani az 

i
r
r

 és 
j

R
r

változókat és a (2) egyenletbıl két 

egyenletet kapunk: egyik közülük leírja az elektronokat, a másik az 
atommagokat. 

Az egyszerősítés végett a (2) egyenletben a szilárd test elektron 
rendszerére a következıt kapjuk: 
 

( )
iiiii

rErrV
m

rh Ψ=Ψ




 +∇− )()(
2

2

2

,                        (3) 

 
ahol- Ψ( )r

r
- az elektron hullámfüggvénye, iE - az elektron teljes energiája, 

V )( ir - az elektron potenciális energiája. 
A potenciális energiának ( )rV

r
 a kristályban periodikus jellege van. 

Bloch bebizonyította, hogy a ( )rV
r

 periodukussága miatt, a (3) egyenletet 
eképpen lehet felírni: 
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( ) ( ) )exp( rkirVr
kk

rr =Ψ .                                    (4) 

 
A ( )rV

k

r
r  függvény rendelkezik a kristályrács hármomdimenziós 

periodikusságával, a kvektor az elektron hullámvektora, amelynek 
modulusa: 
 

222

zyx
kkkk ++=

r
.                                         (5) 

 
A hullámvektor csak diszkrét értékeket vehet fel, amelyek függnek 

az a rácsállandótól  és az atomok számától a kristályban zyx NNNN ⋅⋅= : 

 

,
2

n
aN

k
x

x
π=      n

aN
k

y
y

π2= ,     n
aN

k
z

z
π2= ,  ,...10±=n             (6) 

 
Abban az esetben, amikor az elektronok hullámfüggvényeinek 

átfedése csak a kristályban lévı szomszédos atomok esetében történik, 
akkor a krisztály energiája ( )kE

r
 egyenlı : 

 
( ) )]cos()cos()[cos(2 akakakACEkE zyx ⋅+⋅+⋅++= ααα

r
.        (7) 

 
Itt αE - teljes energia az izolált atomban, 
       αC - a megadott  a Coulomb kölcsönhatás energiája , 
       αA - kicserélıdési integrál. 

Mivel a (7) kifejezés harmadik tagja a hullámvektor k  periodikus 
függvénye és az elsı két tag függ az αα CE ,  értékeitıl, ezért az  ( )kE

r
 

függvény, korlátolt intervallumban megengedett értékeket vesz fel minE -tól 

maxE -ig, vagyis  

aAEE 12maxmin =+ .                                        (8) 
 

Az energia sáv szélessége 
minmax

EE −  függ a hullámfüggvények 
átfedettségének fokától és a kristályrács állandójától a. Ha a kicserélıdési 
kölcsönhatás integrálja Аa eléggé csekély, akkor az energiasáv szélessége 
kicsi, igy tehát, a kristály szerkezete sávok összességébıl fog állni az 
elektronok megengedett energiaértékeivel. 
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Minden kvantumállapotban a k
r

 hullámvektorral csak két elektron 
található ellenkezı spinnel. Ha az atomban az energiaszint g-fokú 
degeneráltsággal rendelkezik, akkor az atomok rácsba történı 
egyesítésekor ez a degeneráltság teljesen levevıdik. 

Ha a kristály N atomból áll, amelynek egy valens elektronja van, 
akkor a valencia energiasáv félig meg lesz töltve. Ha két valens elektron 
van, akkor a valencia energiasávja teljesen meg lesz töltve. Ahhoz hogy az 
elektron részt vegyen a vezetés folyamatában,  át kell mennie egy 
magasabb energiaszintre. Tehát, abszolút nulla hımérsékletnél a 
kristályos, szilárd test vagy fémként, vagy dielektrikumként viselkedik, 
attól függıen, hogy az energiasáv részlegesen vagy teljesen van feltöltıdve 
elektronokkal. A dielektrikum esetén az atomok valens elektronjai által 
létrehozott felsı betöltött sávot valencia sávnak nevezzük. A sáv 
megengedett energiaértékeit, amelyek szabadok az abszolút nulla 
hımérsékleten, vezetési sávnak nevezzük. Azt a valencia sávot, amely el 
van különülve a vezetési sávtól az elektronok számára tiltott 
energiaértékek intervallumával, tiltott sávnak nevezzük.  

Az elektronok mozgásának elemzése a kristály periodikus terében  F  
erı hatására a következı arányhoz vezet az elektron gyorsulása dtvd /

r
 és 

az erı F  között: 
( )

.
1

2

2

2
F

dk

kEd

kdt

vd r
rr

⋅=                                     (9) 

 
A (9) képlet Newton törvényét fejezi ki a kristályrácsban lévı 

elektronra és a töltés szabad mozgásának felel meg a következı tömeggel: 
 

( )
,

1
2

2

1*

dk

kEd

k
m

n

r

=−                                          (10) 

 
amelyet effekív tömegnek neveznek. 

Ez esetben az elektron mozgását a kristályrácsban úgy tekintik mint 
egy szabad elektront *nm  tömeggel. Általános esetben az effektív tömeg 
tenzor mennyiség, amely skaláris mennyiséggé változik, ha az energia 
csak  a hullámvektor modulusától függ. 

A k
r

értékeire, amelyeknél d2E/dk2 negatív az elektron mozgása az F
r

 
erı hatására úgy megy végbe mintha az elektronnak pozitív töltése lenne. 
Ezért az elektron mozgása a kristályrácsban a k

r
 értékek közelén, ahol 
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d2E/dk2 úgy írható le mint a pozitív töltés (lyuk) mozgása pozitív effektív 
tömeggel: 

( )
2

2

1* 1

dk

kEd

k
m

p

r

=− .                                           (11) 

Az elektron energiája a kristályrácsban (7) a hullámszám közelében 
0=k

r
 és a lyukak аk /π±=  közelében négyzetesen függ a k

r
-tól. Ezért az 

effektív tömegek *
nm  és *

pm  bevezetésekor az energiára jellemzı 

kifejezéseket a szabad elektron energiájához hasonlóan lehet kifejezni: 

( ) .
2 *

22

n
m

k
kE

hr
=                                             (12) 

Abszolút nulla hımérsékletnél magasabb értékeken bizonyos számú 
elektronok a valencia sávból a hı gerjesztése miatt annyi energiát 
kaphatnak, amely elegendı azok a valencia sávból a vezetési sávba való 
átmenéséhez (1. ábra). Az elektromos vezetıképesség ebben az esetben 
elektron- és lyukvezetésbıl áll. Az elektromos vezetıképesség mennyisége 
arányos a szabad töltéshordozók (elektronok és lyukak) koncetrációjával, 
amely jelentısen függ a szilárd test tiltott sávjának szélességétıl. 

A tiltott sáv szélessége a félvezetı anyagok egyik legfontosabb 
paramétere és sok mindenben meghatározza annak tulajdonságait. 

Mivel a szennyezık ionizációs energiája kisebb a tiltott sáv 
szélességétıl, ezért az elektronok hıátmenetei elsısorban alacsony 
hımérsékleten a szennyezı energiaszintek és sávok között fog 
megtörténni, és nem az energiasávok közt. Emellett a szennyezett 
félvezetı a kémiailag tiszta félvezetıtıl eltérıen, a saját vezetésen kívül 
jellemezhetı szennyezett elektron és lyukvezetéssel is. 

 
b) A kristályos félvezetık elektromos vezetıképességének 

hımérsékletfüggése 
 
Ahhoz hogy meghatározzuk a félvezetık vezetıképességének 

hımérsékletfüggését mindenekelıtt meg kell határozni azoknak a szabad 
töltéshorodozók koncentrációját, amelyek a vezetési folyamatban vesznek 
részt. A vezetési elektronokat a félvezetıben úgy vizsgálják, mint ideális 
gázt, amely Fermi-Dirac statisztikának felel meg: 

1

exp1)(
−
















 −+=
kT

EE
Ef F .                                  (13) 
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Itt )(Ef  – eloszlási függvény (annak a valószínősége hogy az elektron Е 
energiájú kvantum állapotaban van Т hımérsékletnél),  

FE – az elektrongáz kémiai potenciálja (Fermi energiája),  
k– Boltzmann állandó. 

Ha a félvezetı vezetési sávjában lévı elektron állapotok sőrőségét az 
Е, Е+dE energiaintervallumban dEEg )( -el jelöljük, akkor a vezetési 
elektronok koncentrációja egyenlı: 

∫=
∞

сE

dEEfEgn )()(2 ,                                   (14) 

 
ahol az energia a vezetési sáv aljától számolódik. 

Abban az esetben ha a vezetési sávban a felületi energia állandó, 
szferikus, vagyis *22 2/ nc mkEE h+= , akkor a kvantum állapotok sőrősége 
egyenlı: 

2/1
2/3

2

*

)(
2

2)( c
n EE

m
Eg −










=

h
π .                             (15) 

A (15) behelyettesítve a (14)-be és bevezetve a következı jelöléseket 
 

kT

EE c−=ε ,     
kT

EE cF −=η ,                               (16) 

 
megkapjuk az elektronok koncentrációját a vezetési sávban: 
 

)(2/1 ηFNn c ⋅= ,                                          (17) 
 
ahol         2/32* )/2(2 hkTmN nc π=                                    (18) 
 

Nc - a kvantum állapotok sőrősége a vezetési sávban, és a függvény 

∫
∞

−+
=

0

2/1

2/1 )exp(1
2

)( ε
ηε

ε
π

η dF                             (19) 

 
a Fermi-Dirac integrál. 
 



28 
 

 
1.Ábra. Elektron (а), akceptor (b) és saját (c) félvezetık. 

 
Hasonlóan a valencia sávra, amely skaláris effektív tömeggel 

jellemezhetı, a szabad lyukak koncentrációja: 
 

∫
∞−

−∆−==
VE

vp
EFNdEEfEgp )()()(

2/1
η .                        (20) 

 
Itt )(1)( EfEf ep −= - annak a valószínősége hogy az Е 

energiaállapot lyukkal van betöltve,  
 

2/3

2

*2
2














=

h

kTm
N p

v
π

 ,                                     (21) 

 

ηε −∆=−−∆=−= E
kT

EE

kT

E

kT

EE cv
p  ,                   (22) 

 
∆Е– a tiltott sáv szélessége (az energia a vezetési sáv aljától számolódik). 

A kémiai potenciál szintje ЕF (Fermi szin) az elktronneutralitás 
négyzetgyökeként határozható meg: 
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)()( 2/12/1 ηη −∆−⋅== EFNFNn vci                        (23) 

 
A nem degenerált sajátvezetéső félvezetı esetében, amikor a η értéke 

kisebb az Nc, Nv értékekhez képest a Fermi szint a tiltott sáv közepén 
fekszik. Ekkor a (23) egyenlet mindkét Fermi integrálja felcserélhetı azok 
határ megközelítéseivel nem degenerált esetben, úgy hogy 

)exp()exp( ηη −∆−== ENNn vci .                        (24) 

Ebbıl következik 
 









+∆−=








+∆−=

n

p
c

c

v
cF m

m
kT

E
E

N

N
kT

E
EE ln

4
3

2
ln

2
1

2

2/3

.            (25) 

 
A (25) képletbıl az következik, hogy abszolút nulla hımérsékletnél a 

Fermi szint a sajátvezetéső félvezetıre a tiltott sáv közepén helyezkedik el, 

vagyis )(
2
1

vcF EEE += . Az **
np mm =  esetben annak elhelyezkedése nem 

függ a hımérséklettıl. Ha **
np mm > , akkor a Fermi szint a hımérséklet 

emelkedésével lineárisan tolódik a vezetési sáv aljához, és ha **
np mm < – 

akkor a valencia sávhoz (2. ábra , 1 і 2 görbék). 

 
2. Ábra. A Fermi szint elhelyezkedésének változása a hımérséklettel a 

saját vezetéső févezetı esetében. 
 
A félvezetı saját töltéshordozóinak koncentrációját meg lehet 

határozni a (25) behelyettesítve a (23)-ba, amelyne eredménye  
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                     ( ) 






 ∆−⋅=
kT

E
NNn vci 2

exp2/1  .                               (26) 

Ha a tiltott sáv szélessége jelentısen nagyobb kT –nél, akkor az n 
hımérsékletfüggéset fıleg a (26) kifejezés exponenciális tagja fogja 
meghatározni (a (Nc·Nv)

1/2 mennyiség a hımérséklet változásával úgy 
változik, mint T3/2). A saját vezetéső félvezetı aktivácós w=∆E/2, vagyis 
egyenlı a tiltott sáv szélességének a felével. 

Vizsgáljuk meg a szennyezett félvezetıt Nd donorkoncentrációval, 
amely на ∆Ed-vel lejebb találtható a vezetési sáv aljától. Mivel a 
szennyezı donor ionizációs energiája ∆Ed sokkal kisebb a tiltott sáv 
szélességétıl, ezért elég alacsony hımérsékeleten az elektronok 
átmehetnek a vezetési sávba a donor szintekrıl és akkor azok 
koncentrációja eképpen alakul:  

 
( )[ ] ( )[ ] 1exp11 −−∆−=−= ηεβ dddd NEfNn ,            (27) 

 

ahol                  
kT

Ed
d

∆=∆ε ,     ( )
1

exp1
−
















 −+=
kT

EE
Ef Fd

d β             (28) 

 
annak a valószínősége, hogy az elektron a donor szinten tartózkodik ∆Еd 

energiával. 
Az f(Ed) függvény különbözik a Fermi-Dirac függvény eloszlástól a 

donor spin degenerációjának tényezıjével (β=2 az egy valens donor 
szennyezés esetén). Ugyanakkor az elektronok koncentrációja a vezetési 
sávban egyértelmően a Fermi szint EF elhelyezkedése szerint határozható 
meg, tehát: 

( ) ( )[ ] 11
2/1 exp1

−− +∆+= ηεβη ddc NFN .                   (29) 

 
A degeneráció hiányában amikor, F1/2(η)=exp(η), a (29) egyenlet 

meoldása a következıket adja: 
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Végezzük el a meghatározott Fermi szint kifejezésének elemzését. 

Elég alacsony hımérsékleteken, amikor exp(∆Ed/kT)>>Nс/Nd, a Fermi 
szint ezzel az egyenlettel határozható meg: 
 









−∆−=

d

cd
cF N

NkTE
EE

β
ln

22
.                                 (31) 

 
A (31) kifejezésbıl az következik, hogy ha a T=0, akkor a Fermi 

szint ∆Еd/2 távolságra van a vezetési sávtól és a hımérséklet 
növekedésével felfelé tolódik el addig, amíg Nс <βNd, és utána lefelé 
irányul egészen az Nс>βNd.-ig Az imént említett Fermi szint 
elmozdulásának az elektonok koncentrációjának exponenciális 
hımérsékletfüggése felel meg: 
 

( ) 






 ∆−=
kT

E
NNn d

dc 2
exp2/1β .                               (32) 

 
A hımérséklet növekedésével az elektronok koncetrációja a vezetési 

sávban növekszik egy bizonyos maximális értékig, és utána elkezd 
csökkeni és a donorok koncentrációja értékenek esetén Nd=Nс/β újra 
megkapjuk az EF=(Eс+Ed)/2 kifejezést. A Fermi szint a hımérséklettel 
történı változási területét a szennyezı gyenge ionizációs területének 
nevezzük, amelyet a (31) képlet ír le. 

Vizsgáljunk meg egy másik esetet, amikor a hımérséklet elég magas 
és az exp(∆Ed/kT)<<Nс/Nd egyenlıtlenség valósul meg. Ebben az esetben a 
(30) képlet eképpen aproximálható 

( ),/ln dccF NNkTEE −=                                 (33) 
 
amelynek n=Nd felel meg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden donor 
szennyezés ionizált és az elektronok koncentrációja a vezetési zónában 
szinte nem függ a hımérséklettıl. Ilyen feltételnek felel meg a Fermi szint 
elhelyezkedése néhány kT-val lejebb az Ed donor szintjétıl. A hımérséklet 
növekedésével az elektronok koncentrációjának növekedése a vezetési 
zónában a (24), (26) egyenletekkel írható le, amelyeket a sajátvezetéső 
félvezetıre kaptunk. Az a hımérsékleti diapazont amelynek során a 
szennyezı teljes ionizációja megy végbe a szennyezı teljes ionizációs 
régiójának nevezzük. 
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Tehát felhasználva a fent leírt közelítéseket meg lehet figyelni a az 
elektron koncetráció és a Fermi szint változását a félvezetı tiltott sávjában 
minden hımérséklet változási (3. ábra). 

Azt a hımérsékletet, amelynél EF=Ed, telítettségi hımérsékletnek 
nevezik TS,  amelyet a következı feltételbıl lehet kifejezni 
 

d
d

c
ScF E

N

N
kTEE =−= ln . 

Ebbıl 

d

c

dc
S

N

N
k

EE
T

ln

−= . 

 
 

 
     а)     b) 

3. Ábra. A Fermi szint helyzetének változása: (а) és az elektron koncentráció 
változása (b)a hımérséklettel a doror félvezetı esetében: 1- a szennyezés 

agyenge ionizációs területe, 2- a szennyezés a  teljes  ionizációs területe, 3-
a sajátvezetés területe. 

 
A telítettségi hımérséklet TS сsökken az ionizációs energia Eс-Ed és 

a donor szennyezı koncentrációjának Nd csökkenésével valamint az 
elektronok effektív tömegének növekedésével, amelyek meghatározzák az 
az Nс értékét.  

A saját vezetés tartományában EF=
iFE : 
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Ebbıl kapjuk 
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Minél kisebb a Ti hımérséklet, amelynél beáll a donor félvezetınél a 

saját vezetés, annál kisebb az Eg і Nd mennyiség. 
A sajátvezetéső félvezetı szabad elekronjainak n és lyukjaink 

koncentrációja p-vel egyenlı (n=p=ni). A sajátvezetéső félvezetı 
elektromos vezetıképessége 

( )pnipni enepen µµµµσ +=+= .                        (34)  

Az elektronok drift mozgékonysága  

*
n

e
n

m

e τ
µ = , 

ahol - eτ  - relaxációs idı, *
nm  – az elektron effektív tömege. 

Hasonlóképpen a lyukak esetében: 

*
p

p
p

m

e τ
µ =  

Az elektronok drift mozgékonyságának hımérsékletfüggését a 
szóródási mechanizmus határozza meg. A szennyezı ionokon történı 
szóródáskor az µi csökken a hımérséklet csökkenésével, azaz: 
 

2/3
0Tii µµ = . 
 

Általános esetben a töltéshordozók mozgékonysága nem más, mint a 
hımérséklet hatványfüggvénye  

p
ii T += 2/3
0µµ , 
 

ahol p a szóródási mechanizmus szerint határozható meg. 
Ezért a sajátvezetéső félvezetı vezetıképességének 

hımérsékletfüggését σi(T) a következı kifejezéssel lehet leírni 
 

kTEp eAT 2/2/3 ∆+ ⋅=σ .                                      (35) 
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A tiltott sáv szélessége ∆E szintén a hımérséklet függvénye, 
vagyis TEE α−∆=∆ 0 , ahol ∆E0- a tiltott sáv szélessége T=0 
hımérsékleten, α– hımérsékleti tényezı. Ezért a (35) kifejezés a kövtkezı 
alakot veszi fel 
 

kTEkTp eeAT 2/2/2/3 0∆−+ ⋅⋅= ασ .                             (36) 
 

A T3/2+p nem változik a hımérséklet változásával, míg az  
exp(-∆E/2kT) erısen függ a hımérséklettıl az ∆E0>>kT esetben. Ezért 
nem magas hımérsékleten lehet tekinteni, hogy constAT p =+2/3 . Ekkor a 
(36) kifejezés a következı formát veszi fel 
 

kTE

i
e 2/

0
0∆−= σσ .                                        (37) 

 
A szennyezett félvezetı töltéshordozó koncentrációjának 

hımérsékletfüggését a (32) kifejezés írja le. Ebben az esetben a fajlagos 
hıvezetıképesség egyenlı lesz: 
 

( ) 






 ∆−==
kT

E
NNene d

dcnnn 2
exp2/1βµµσ .                    (38) 

 
Elég magas hımérsékleteken a szennyezett félvezetı elektromos 

vezetıképessége sajátvezetés. A szennyezı teljes ionizáció tartományában 
alacsony hımérsékleten, a töltéshordozók koncentrációja állandó marad 
(3. ábra),  és az elektromos vezetıképesség változásának oka - a 
töltéshordozók mozgékonyságának változása a hımérséklettel. 

A sajátvezetéső félvezetı elektromos vezetıképességének 
hımérsékletfüggése, amelyet a (37) egyenlet ír le, amely az egyik 
legelterjedtebb alapja a félveztı anyagok tiltott sáv szélességének 
meghatározási módszerének. Ehhez a (37) képlet szerint el kell készíteni, 
azt a grafikont, amely meghatározza az  lnσ és az a 103/T közötti 
összefüggést: 
 

Tk

E
const

3

3
0 10

102
lnln ⋅

⋅
∆−=σ .                              (39) 

 
A tiltott sáv szélessége ∆E0 meghatározható ezen lineáris kapcsolat 

esésébıl. Az egyenes hajlásszögének tangense: 
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Hasonlóan az elektromos veztetıképesség hımérsékletfüggéséhez, 
alacsony hımérsékleten, számításba véve a (32) kifejezést, meg lehet 
határozni a donorszennyezés és akceptorszennyezés ionizáiós energiáit, 
vagyis a ∆Ed és  a ∆Eа energiákat. 

Tehát megmérve a félvezetı vezetıképességének változását a 
hımérséklettel bizonyos hımérsékleti tartományban, a (39) képlettel ki 
leht számolni a tiltott sáv szélességét ∆E0 T=0 hımérsékletnél, és a (32) 
képlet szerint pedig a szennyezı ionizációs energiáját. 
 

c) A nem kristályos félvezetık elektromos vezetıképessége 
 

A nem kristályos anyagokban a sőrőség és az összetétel lokális 
változásai térbeli variációkhoz vezetnek vagy a tiltott sáv rugalmas 
fluktuációját idézik elı. (4,а ábra). Ezen kívül lehetnek elektrosztatikus 
természető fluktuációk (4,б ábra), ha az anyagban jelen van az elektromos 
töltések sőrőségének fluktuációja. 

 

 
4. Ábra . A zóna szélei térbeli fluktuációinak lehtséges formái az amorf 

félvezetıkben: а –deformációs fluktuáció; b – elektrosztatikus fluktuáció. 
 

Az elektronállapotok sőrőségének koncepciója valóságos marad a 
nem kristályos szerkeztekre, ugyanolyan mértékben, mint a krisályos 
anyagok esetében. Addig míg a kristály fázisban a rövidtávú rend 
lényegesen nem változik, addig abban megmaradnak a kristály fı 
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sőrőségállapotának jellemzıi. Nagyon fontos ez esetben azon állapotokról 
való kérdés, amelyek a szennyezı és a sajátvezetéső tiltott sáv zónájában 
vannak. Koen, Fritzche és Ovshinskij azt feltételezik, hogy a szerkezet 
nem kristályossága idézi el  ö a két sáv lokális állapotának átfedését (5, а 
ábra). 

Az energia sáv tail-jeinek átfedési területén ezen állapotoknak 
töltöttnek kell lenniük, amely páratlan spinő centrumok létrejöttéhez vezet. 
A tárgyalt modell egyéb sajátossága a mozgékonysági élek létezése a sáv 
tail-jeinek energiáinál. Ezen mozgékonysági élek a kritikus energiákkal 
azonosíthatók, amelyek elválasztják a lokalizált állapotokat a nem 
lokalizált állapotoktól. Az utóbbiakat Mott vezette be. A mozgékonysági 
élek közötti energiakülönbséget a vezetési és a valencia sávban 
„mozgékonysági tiltott sávnak” (mozgékonysági résnek) nevezzük. 
           A mély tail-ek az anyag sőrőségének és valens szögeink jelentıs 
fluktuációja miatt jönnek létre. Ezek egyes folyadékokban valósulnak meg. 

Az ideális amorf félvezetı, amelyben minden kovalens kötés telített 
és nincs benne nagymértékő fluktuációt, az 5b ábrán feltüntetett állapot-
sőrőséggel és valós tiltott sáv szélességgel kell jellemezni. A mély tail-ek 
az anyag sőrőségének és valens szögeink jelentıs fluktuációja miatt jönnek 
létre. Ezek egyes folyadékokban valósulnak meg. 

A reális, nem kristályszerkezető, anyagok szennyezıdéseket, 
vakanciákat és mikropórusokat tartalmaznak. Ezek a defektek az 
energiaszintek kialakulásához vezetnek a tiltott sávban (5c ábra).  

 
                   а)                                b)                               c) 
5. Ábro. A nem kristályos félvezetıkben lehetséges sőrőség állapotok fajtái: а – a 

vezetési és valencia sávok éleinek átfedése (Koen-Fritshe-Ovchinskij 
modell); b – valós tiltott sáv, amely egy folytonos szerkezető hiba nélküli 
háló esetében létezhet; c – szintén az mint a“b”esetben, de részlegesen 

kompenzált sáv jelenlétével, amelyet a hibaszintek hoznak létre. 
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A Fermi-szint a halkogénekben és sok más amorf félvezetıkben a tiltot 

sáv közepén helyezkedik el, elég széles hımérsékleti tartományban. 

         A fentiekben leírt modellek szerint vizsgáljuk meg a vezetés 
hımérsékletfüggését az állapotsőrőségekre és a mozgékonyság élekre. A 
vezetés három mechanizmusát különböztetjük meg, amelyek megfelelı 
hımérsékleti tartományokban mennek végbe.  

a) a mozgékonysági élen kívül gerjesztett töltéshordozók átvitele a nem 
lokalizált (el vannak terjedve a test egész térfogatában) állapotokban,  Ec 
vagy Ev energiákkal.  

.exp 






 −
−=

kT

EE Fc
mσσ                                    (42) 

 
Ha az Ec-EF különbség a Т lineáris függvénye az a vizsgált hımérsékleti 
tartomány egészében van, akkor az lnσ=f(1/T) összefüggés grafikonja 
egyenes vonal. Ebben az esetben felírhatjuk: 
 

Ec-EF=E(0)-γT.                                       (43) 
 

Akkor az lnσ = f(1/T) összefüggés tangense E(0)/k-val lesz egyenlı, és az 
egyenes valamint az ordinátatengely metszete meg kell hogy feleljen а 
σмexp(γ/T) értékének. 

b) a töltésátvitel olyan töltéshordozók segítségével törtenik, amelyek 
a lokalizált állapotokban a sáv szélein voltak gerjesztetve ЕА és ЕВ 
energiák közelében. Ezen folyamatra érvényesül a következı összefüggés  

 

,exp 1
1 







 +−−=
kT

wEE FAσσ                                 (44) 

 
ahol w1 – aktivizációs energia. A w1 energia csökken a Т növekedésével, 
mivel a vezetési folyamat természeténél fogva hirtelen változik a hossz 
változásakor. 

Mivel a hımérsékleti összefüggéshez nagy mértékben hozzájárul az a 
szorzó, amely a töltések aktivációját határozza meg, az lnσ 1/T-tól való 
függése közeli a lineráris függvényhez.  
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Értékelni a σ1 mennyiséget elég nehéz, ellenben feltételezhetjük, 
hogy az néhány nagyságrenddel kisebb, mint a σм ennek okai: az effektív 
állapot sőrőségek az ЕА közelében kisebbek az Ес-hez viszonyítva, 
valamint a töltéshorodzók sőrősége is kisebb. 

c) Ha az állapotok sőrősége a Fermi-szinten véges, akkor a 
vezetéshez nagymérékben hozzá fognak járulni azok a töltéshordozók, 
amelyek ЕF közeli engergiával rendelkeznek. Ezek a töltéshordozók 
ugrásokat végezhetnek a lokalizált állapotok között, ahhoz hasonlóan, 
ahogy ez a szennyezı sáv esetén történik, az erısen erısen adalékolt 
kristályos félvezetıknél. Ezt a hozzájárulást a vezetéshez  eképpen írhatjuk 
fel:  

,exp 2
2 







−=
kT

wσσ                                        (45) 

ahol σ2≤σ1 és w2– aktivációs energia, melynek értéke körülbelül egyenlı a 
lokalizált állapotok sávszélelességének felével. 

A teljes vezetés, figyelembe véve a fentebb leírt folyamatokat, a 
minden lehetséges energiaállapotok integráljaként írható fel. Tehát azon 
állapotokra, amelyek az EF alatt helyezkednek el, 

σ= ∫σ(Е)dE, 

ahol     ,
)(

)()()(
dE

Edf
kTEEeNE µσ =      

 
és   f(E) – a Fermi-Dirac függvény. 

 
6. Ábra. A nem kristályos félvezetık vezetésének hıfüggése. 
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A 6 ábrán fel van tüntetve az lnσ és 1/T közötti összefüggés 

grafikonja. Ha azon állapotok sőrősége magas, amelyek kapcsolatosak a 
Fermi-szinten való defektusokkal, akkor a ”b” mechanizmus bármely 
hımérsékleti tartományban sem dominál és a hımérséklet változásával 
lehetséges az átmentet az ”а” mechanizmusból ”b” mechanizmusba. 
 

4. A kísérletek módszertana és a kísérleti eszközök leírása 

4.1. Szükséges eszközök és anyagok: egyenáromforrás, 
potenciométer, termoelektromos detektor, galvanométer, kísérleti minták, 
a termoelektromos detektor skálázására szolgáló eszköz.  

4.2. A módszertan célszerősége és alkalmazási területe 

A félvezetı ellenállását és elektromos vezetıképességének 
hımérsékletfüggését a kompenzációs módszer alkalmazásával határozzák 
meg. A kísérleti berendezés sémája 7 ábrán van feltüntetve. A PSU 
áramforrástól a feszültség a K1 kapcsolón (változtatja a feszültség 
polaritását) keresztül jut el a mintára, amellyel párhuzamosan Rе ellenállás 
van kapcsolva. Az Rе ellenálláson történı feszültségesés kiegyenlítıdik az 
1,2 mérı elektromos szondákon való feszültségeséssel. Változtatva az Rе 
értékét olyan ellenállást választhatunk ki, amely egybeesik a minta 1, 2 és 
a zondok között levı részének ellenállásával. Ekkor az Rе ellenálláson való 
feszültségesés  egyenlı lesz a minta feszültségével, és a С2 kondenzátorral 
párhuzamosan kapcsolt galvanométer megmutatja az áram hiányát. 

A minta hımérséklete az elekromos kemence segítségével változik és 
termoelektromos detektorrat törénik a  mérése. 

 
Az alkalmazott eszközök mőködési elve (galvanométer, AC 

tápegység, potenciométer) részletesen le van írva az instrukcióban 
(utasításban). 
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7.Ábra. A kísérleti berendezés sémája. 
 

 
4.3. Az alkalmazott eszközök mőködési elve és mérési 

követelményeknek való megfelelése  
 
 
4.4. A mérések módszere 

 
A félvezetık és a fémek kontaktusán létrejönnek kontakt melletti 

rétegek, amelyek ellenállása nagy mértékben függ a minta térfogatának 
ellenállásától. Ezért a félvezetı minták fajlagos elektromos 
vezetıképességének mérésekor szükséges kiküszöbölni, vagy nagy 
mértékben csökkenteni a kontaktusok hatását a mérési eredményekre. Ezt 
el lehet érni kétszondos, háromszondos, négyszondos és kontakt nélküli 
módszerekkel. A kétszondos módszert alkalmazzák a kis ellenállású és 
szabályos mértani formájú minták fajlagos elektromos vezetıképességének 
mérésére (8. Ábra). 
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8. Ábra. A mérı berendezés sémája. 
 
Az eletromos áram áthaladásakor feszültségesés történik abban az 

áramkörben amelybe be van kapcsolva kísérleti minta az 1 és 2 szondák 
között, valamint ezekkel párhuzamosan be van kötve az Rе (Rе=240 Оhm) 
etalon ellenállás. A feszültségesés értéke potenciométer segítségével 
történik a kompenzációs módszer segítségével. Megmérve az Ux 
feszültségesést az 1 és 2 szondák között állandó áramerısség esetén a 
következı kifejezéssel írható le  

ет

ет

x

x

R

U

R

U =        í 

meghatározzuk az ellenállás értékét        .ет
ет

x
x R

U

U
R =  

 
4.5. Követelmények a mintához  

 
A kristályos félvezetık fajlagos elektromos vezetıképességének 

méréséhez a germániumot használják, az üveges szerkezető félvezetıknél 
pedig a telluros üvegeket. A mintákat alátét formájában készítik el 
l=18 mm magassággal és S=16 mm2 területő alappal. 
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4.6. Felkészülés a mérésekhez és azok elvégzésének rendje 
 
Kompenzációs módszerrel szobahımérsékleten elvégzik a félvezetı 

minta ellenállásának és fajlagos elektromos vezetıképességének mérését. 
Bekapcsolva az elektromos kemencét megmérik az R és σ mennyiségeket 
15-20 К-ként 500 К-ig a felmelegedés és lehülés folyamata során. 

5. A laboratóriumi munka elvégzésének rendje 
1.). Kisérletileg meghatározni a Ge minta kristályos félvezetı   
       ellenállásának hımérsékletfüggését melegítés és lehülés során  
       szobahımérséklettıl egészen 500 K-ig. 
2.). A σ=(RS/l)-1 képlet szerint meghatározni a germánium fajlagos  
      vezetıképességét és megszerkeszteni a σ=f(T) függvény grafikonját. 
3.). Megrajzolni a lnσ=f(103/T) függvény grafikonját. 
4.). Meghatározni a tiltott sáv szélességét a (41) képlet segitségével és a   
      domenek ionizációs energiáját a saját és szennyezett vezetık esetében. 
5.). Meghatározni a hımérsékleti együttható pontosságát 

B=∆E0/2k=Т1·Т2·ln(R1·R2)/(Т1–Т2), az ellenállás hımérsékleti  
együtthatóját r=R-1dR/dT=-ВТ2, ahol Т=(Т1-Т2)/2. 

6). Vizsgáljuk meg a nem kristályos tellúrtartalmú minta fajlagos 
vezetıképességének hımérsékletfüggését és határozzuk meg az Еg0 –t. 

7). Hasonlitsátok össze a kapott eredményeket a kristályos és nem 
kristályos félvezetık esetében a hımérsékleti adatokkal, és vonjatok le 
következtetést a vezetés jellegérıl.  

8). Értékeljétek a méréshibát. 
 
6. A mérések számítási feldolgozásának és a hibák értékelésének 

módszere  
 

A félveztı minta ellenállásának és az elektromos 
vezetıképességének mérési hibái eltérı természetük és fıleg a zondok 
alkalmazásában, valamint a minta mértani méreteinek és hımérséklet- 
meghatározásának hibáiban keresendık. A legnagyobb hiba a zond 
módszer alkalmazásakor, a mérési folyamat során, a zondok közötti 
távolságok rezgései miatt jön létre. Sok esetben hibák jöhetnek létre a 
töltések inzsekciója miatt a zondból, valamint különbözı hıeffektusok 
során, például a kristály felületérıl történı hıelvezetés eltérése 
következtében és a Joule-Lenz effektus során, amikor az áram áthalad a 
vezetın. Gyakorlatilag az ellenállás mérésének hibája a fentiekben emlitett 
módszerrel körülbelül 5%. 
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7. Önállóan elvégzendı feladat  

 
1).  Brillouin zónája, egyes félvezetık sávsszerkezete. 
2).  A töltések szóródásának mechanizmusa a félvezetıkben. 
3).  A töltéshordozók mozgékonyságának hımérsékletfüggése. 
4).  A nem egyensúlyi eloszlási függvény és annak meghatározása a  
      félvezetık elektromos vezetıképessége esetén. 
5).  Lokalizált és nem lokalizált állapotok a nem kristályos félvezetıkben.  
      Mozgékonysági rés. 
8. Ellenırzı kérdések 

 
1. Mit nevezünk Fermi-szintnek? 
2. Milyen esetben lehet felcserélni a Fermi-Dirac függvény eloszlást a 

Maxwell-Boltzmann eloszlási függvényre? 
3. Milyen  a tiltott sáv szélességének függése a hımérséklettıl és a  
     nyomástól.  
4. A Fermi-szint elhelyezkedésének függése a szennyezık (domenek) 

koncentrációjától és a hımérséklettıl. 
5. (Adalékolt) szennyezési nivók (sávok). 
6. A töltéshordozók mozgékonyságának hımérsékletfüggése. 
7. Fajlagos elektromos veztıképesség és annak hımérsékletfüggése a 

sajátvezetés és adalékolt (szennyezéses) vezetık esetében.  
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LABORATÓRIUMI MUNKA №3 
 
A FÉLVEZET İ TÖLTÉSHORDOZÓK KONCENTRÁCIÓJÁNAK 

ÉS MOZGÉKONYSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A HALL-
HATÁS MÓDSZERÉVEL  

 
1. A munka célja és feladatai: 
 

A munka elısegíti az elméleti ismeretek jobb megértését; a galván-
mágneses jelenségek jellegzetességeinek vizsgálatát a félvezetıkben; a 
töltéshordozók koncentráció és mozgékonyság mérési módszerének 
elsajátítását. 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük a munka elvégzése során: 
 
1). Boltzmann kinetikus egyenlete és az elektronok vagy lyukak nem 

egyenletes eloszlási függvénye. 
2). A Hall-hatás sajátosságai az n-, p- és vegyes típusú félvezetıkben.  
3). Tudni meghatározni a Hall-hatás mérésébıl a vezetés fajáját, a 

töltéshordozók koncentrációját és mozgékonyságát. 

4). Gyakorlati tapasztalatot szerezni azon mérıeszközökkel, amelyek a 
félvezetıkben végbemenı galván-mágneses jelenségek vizsgálatakor 
használatosak. 

 
3. Elméleti alapismeretek 
 

а) A töltéshordozók mozgása a mágneses térben 
 

Amint már ismert, a mágneses térben v
r

sebességgel mozgó 
elektronokra hat a Lorentz-féle erı: 
 

[ ]HveF
rrr

⋅−= 0µµ ,                                       (1) 
 

ahol e- a töltés értéke, µ0- mágneses állandó, µ- mágneses permeabilitás. 
Ezen erı iránya függ a töltéshordozók elıjelétıl és a [ ]Hv

rr ⋅  

vektorális szorzattól. Ha az áramerrıség merıleges a H
r

mágneses térre, 
akkor a Lorentz-féle erı hatására a töltéshordozók eltérnek a v

r
és 

H
r

vektorokra merıleges irányba. Ennek következtében megtörténik a 
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töltések térbeli elosztása és Ey elektromos tér keletkezik. Stacionárius 
állapotban a töltésre ható erı Fe=-eEy egyenlı a Lorentz-féle erıvel:  
 

eEy=eµµ0vH=evB;                                       (2) 
 
ahol B – mágneses indukció. 

Ha a negatív töltéshordozók koncentrációja n-el egyenlı, akkor a 
létrejött elektromos teret ki lehet fejezni az áramsőrőségen keresztül, 
eképpen: 

en

BJ
Ey ⋅

⋅= ,     
en

J
R

⋅
=        (3) 

 
Azt a jelenséget, amelynek során a mágneses térbe helyezett áramjárta 
félvezetıben elektromos tér Ey és potenciálkülömbség keletkezik, Hall-
hatásnak nevezzük. Az R állandó mennyiség a (3) egyenletben – Hall-
együttható. Edvin Hall (1855-1938) tiszteletére nevezték el ezt az 
effektust, amelyet ı 1879-ben fedezett fel a John Hobbkins egyetemen. A 
Hall együttható egy arányossági tényezı, a Hall- féle elektromotoros erı 
térerıssége, és a külsı mágneses tér térerıssége között. 

A Hall együttható elıjele meghatározza a töltéshordozó fajtáját az 
anyagban (az együttható negatív az elektronok és pozitív a lyukak esetén). 
A vékony rétegekben a Hall együtthatót a Van der Pauw 4-szondás 
módszerével határozzák meg. 

A fentiekben leirt Hall-hatás definicíójában nem vettük figyelembe a 
töltéshordozók statisztikus sebbeség szerinti eloszlását. Ennél pontosabb 
matematikai megközelítés a Hall-hatás leirására a kinetikus  Boltzmann- 
egyenlet megoldásán alapul. 
 

b) Boltzmann kinetikus egyenlete  
 
A nem degenerált félvezetıben a töltéshordozók Е energia szerinti 

eloszlása termodinamikus egyensúlyban a Boltzmann-féle egyensúlyi  
eloszlási függvénnyel irható le  








 −−=
kT

EE
Ef Fexp)(0

    (4) 

Abban az esetben, amikor az eloszlási függvény függ a 
koordinátáktól r

r
 és az idıtıl t, akkor le lehet írni az f0( tvr ,,

rr
) 

függvénnyel. Tehát az eloszlási függvény meghatározza a töltéshordozók 
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átlagértékét, amelyeknek v
r

 sebességük (vagy E az energiájuk) és a t 
idıpontban az r

r
 koordinátájúk van. 

A töltéshordozók rendszere ható külsı elektromos vagy mágneses tér, 
hımérsékleti gradiens következtében felborul az egyensúlyi állapotából és 
a töltéshordozók rendszerét a nem egyensúlyi eloszlási függvény f( tvr ,,

rr
) 

fogja leirni. Azon folyamatokat, amelyek a nem egyensúlyi eloszlási 
függvénnyel jellemezhetık, kinetikus hatásoknak vagy transzport 
jelenségeknek nevezzük és az egyenletek, amely meghatározza a nem 
egyensúlyi eloszlási függvényt- kinetikus egyenletnek hivjuk.  

A statisztikai fizikából ismert, hogy az zárt rendszerben az eloszlási 
függvény a mozgáspálya mentén történı mozgáskor állandó marad, vagyis 

 

0=




+




+=
belkül t

f

t

f

t

f

dt

df

∂
∂

∂
∂

∂
∂

,                  (5) 

 

ahol 
kült

f






∂
∂

- a függvény sebességének változása külsı hatás 

következtében; 
és 

belt

f






∂
∂ - az eloszlási függvény sebességének változása a töltéshordozók 

szóródása következtében. 
Gyakorlatilag a töltéshordozók állapotát mindig ismertnek 

)0/( =∂∂ tf , tekinthetjük, mivel a töltéshordozók szóródási folyamata 
sokkal rövidebb ideig tart, mint az elektromos és mágneses tér 
változásának ideje. Tehát az (5) egyenletbıl kapjuk  

belkül t

f

t

f






∂
∂−=





∂
∂

,        (6) 

 
vagyis stacionárius állapotban a külsı és belsı tényezık hatása az eloszlási 
függvényre kölcsönösen kiegyenlítıdik. 

Tételezzük fel, hogy az eloszlási függvény változása a külsı hatás 
eredményeként jelentéktelen, azaz 

),,(),,(),,( 00 trkftrkftrkf
rrrrrr

<<− .                            (7) 

 
Ebben az esetben a külsı hatás megszüntetésekor az eloszlási függvény 
változása arányos az egyensúlyi állapottól való eltéréssel, azaz  



48 
 

( ) ( )
τ

tvrftvrf

t

f

bel

,,,, 0

rrrr −=





∂
∂

,                               (8) 

ahol τ - a rendszer relaxációs ideje egyensúlyi állapotban. Integrálva a (8)-
as kifejezést, a következıt kapjuk: 

[ ] τ/-
00 ),,(),,(),,( t

t etvrftvrftvrf ⋅=− =
rrrrrr                (9) 

 
Ebbıl látható, hogy a τ – az az idı, amely alatt az eloszlási függvény 
kezdeti eltérése az egyensúlyi állapottól е-szer csökken a külsı hatás 
megszüntetésekor. 

A függvény sebességének változását a külsı hatás következtében fel 
lehet írni a következı formában 

 
( ) ( ) ( )fvfv

t

n

r

f

t

v

v

f

t

tvrf
rv

bel

rr
rr

r

r

r

r

rr

∇−∇−=





∂
∂

∂
∂+

∂
∂

∂
∂−=





∂

∂ ,,                     (10) 

Figyelembe véve a (8) és (9) kifejezéseket a (6) egyenlıségbıl kapjuk:  
 

( ) ( )
τ

0ff
fvfv rv

−=∇−∇− rr
rr

.                             (11) 

 
A (11) egyenletet Boltzmann kinetikus egyenletének nevezzük. 

Megvizsgálva az elektron mozgását a kristályrácsban, ahol annak 
kvantum állapota a k

r
 hullámvektorral jellemezhetı, áttérhetünk az 

( )trkf ,,
rr

 eloszlási függvényhez, amelynek értéke f ),,( trk
rr

d3k/4π3 egyenlı 
az elektronok számával a t0 idıben az r

r
pontban egy egységnyi térfogatban 

k
r

-tól kdk
rr

+ -ig jellemezhetı hullámvektorral. A kvazianalitikus 
megközelítésben az elektronok hullámvektora, amelyre F

r
 erı hat, kielégíti 

a következı kifejezést: 

F
dt

kd r

h

r
1= .                                              (12) 

 
Ezért, a (11) egyenletben áttérve az ( )tkrf ,,

rr
 függvényhez a következıt 

kapjuk : 

( ) ( )
τ

01 ff
fFfv kr

−=∇+∇ rr
r

h

r
.                         (13) 

Ez az egyenlet megengedi a nem egyensúlyi eloszlási függvény 
kiszámítását, ha ismert a kristály energiasávjainak szerkezete (azaz az 
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( )kE
r

 függvény) és az F
r

 külsı erık természeté. A jövıben a számítások a 
szferikus izoenergetikus felületekre lesznek elvégezve, amikor az energia 

( )kE
r

 a k
r

 hullámvektor modulusának és a skaláris effektív tömegének 
függvénye, azaz 

m

k
E

2

22
h=                                              (14) 

c) Hall-hatás 
 

Azon kinetikus jelenségeket, amelyek akkor jönnek létre, amikor a 
töltéshordozókra egyidıben az elektromos E

r
 és a mágneses H

r
 terek 

hatnak, galván-mágneses effektusoknak nevezzük. A Hall-hatás egyike a 
galván-mágneses jelenségeknek. 

Vizsgáljuk meg a Hall-hatást gyenge térben, azaz olyan térben, 
amelyben a töltéshordozók relaxációs ideje τ sokkal kisebb, mint az 
orbitális (körpályán) forgásperiódusa τс a mágneses térben: 

 
τ<< τc                                               (15) 

 
Az m* effektív tömegő töltéshordozók forgásperiódusa a kör 

orbitálisa mentén, В indukciójú mágneses térben, azaz ciklotron 
rezonancia rezgésszáma egyenlı 

B
m

e

Tc == πω 2
.                                          (16) 

 
Ezért a gyenge mágneses tér feltételét felírhatjuk, figyelembe véve a 
mozgékonyságot leíró kifejezést */ mτµ =  a következı formában:  
 

π
µ

π
τ

π
τω

222
B

B
m

ec == ∗ <<1,                                    (17) 

 
és az erıs mágneses térben  

1
22

>>=
π

µ
π

τω B
c .                                   (18) 
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Tehát a gyenge és erıs mágneses tér feltételét nem csak a mágneses tér B
r

 
indukciójának értéke határozza meg, hanem a töltéshordozók 
mozgékonyságának µ  értéke is meghatározza.  

Ha alkalmazzuk az átlagos befutási hossz képletét τvl =  és a 
ciklotron orbitpálya sugarát cvr ω/= , amely mentén mozog a 
töltésthordozó részecske, akkor  

cr

l τω= .                                               (19) 

 
Amint látható a gyenge mágneses térben, a körpálya síkján (merıleges a 
B
r

-re) mozgó  töltéshordozó az ütközésig képes egy kis távolságot 
megtenni, mivel r>>l . Ezzel ellentétben az erıs mágneses térben, amelyre 
r<<l , a töltéshordozó mozgáspályája nagymértékben elgörbül.  

Tegyük fel, hogy egy négyszög alakú félvezetıben (1. ábra) az E
r

 
elektromos tér hatására áram halad át  

 
.Evenj
rrr

σ=−=                                           (20) 

 
Helyezzük el a félvezetıt olyan mágneses térben, amelynek 

indukcióvektora merıleges az áramvektor irányára (1. ábra). 
 

 
 

1 ábra. Minta a Hall-hatás mérésére. 
 
Ebben az esetben a félvezetı е töltéső töltéshordozóira erı hat  
 

[ ]( ).BvEeF
rrrr

⋅+±=                                       (21) 
 

Itt a plusz a lyuknak, minusz pedig az elektronnak felel meg. 
Boltzmann kinetikus egyenletét figyelembe véve a (21) kifejezést 

eképpen lehet felírni:  
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[ ]
τ

0()(
ff

fBvE
e

fv
kr

−=∇++∇ rr

rrr

h

r
.            (22) 

 
Felírjuk az elektronok nem egyensúlyi eloszlási függvényét eképpen 

( ) ( ) ( )kfkfkf
rrr

10 −= .                                     (23) 

 
Az )(1 kf

r
 függvény az egyensúlyi és nem egyensúlyi eloszlási 

függvények értékei közötti eltérés és felírhatjuk a következı formában 
 

))(()( 0
1 kE

E

f
kf

rrr
⋅⋅−= χ

∂
∂

,                         (24) 

ahol ( )Eχr - ismeretlen vektorális függvény, amely függ a töltéshordozók 
energiájától. 

A gyenge mágneses térben, felbontva az f függvényt sorban az 0f  
körül kiválaszthatunk olyan tagokat, amelyek tartalmazzák és nem 
tartalmazzák a B-t. Tehát,  

( ) ( ) [ ] ,0
1 
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∂
∂=

∂
∂−= EB
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e
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e

E
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E

f
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e
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e
n

rrrhrrr ττχ               (25) 

ahol a függvény 

( ) [ ]







⋅+−= EB

m

e
E

m

eh
E

n

e

n

e
n

rrrr ττχ .                           (26)  

Hasonlóképpen kiszámolhatjuk a pχr  függvényt az pm  effektív 

tömeggel és pτ  relaxációs idıvel rendelkezı lyukak esetén: 

 

( ) [ ] .









⋅−= EB

m

e
E

m

e
E

p

p

p

p
p

rrrhr ττ
χ                              (27) 

  
Ennél fogva, ha ismert a nem egyensúlyi eloszlási függvény az elektronok 
és lyukak esetén, akkor az egynemő félvezetı összáramsőrősége 

( ) ))()((
4

3)(
1

3
13

kdvkfkdvkf
c

jjj p
p

e
n

pn

rrrr

∫∫ −=+=
π

,   (28) 

 
mivel az egyensúlyi eloszlási függvény árama nullával egyenlı. 
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Behelyettesítve a (26) és (28) kifejezésekbe a félvezetı 
elektronjainak és lyukjainak koncentrációját n és p, nµ  és pµ  

mozgékonyságát megfelelıen, megkapjuk a kifejezést az áramsőrőségre: 
 

[ ]EBpnreEpnej pnpn

rrr
⋅−++= )()( 22 µµµµ               (29) 

 
A (27) egyenletben az r együttható függ a töltéshordozók szóródásának 
mechanizmusától, amely meghatározza azok relaxációs idejét. 

Ha az elektronok általi áram az х tengely mentén halad, a mágneses 
tér Н – z tengely mentén, akkor a (27) egyenletet két egyenletre bonthatjuk 
szét 
 

,)()( 22 BEpnrREpnejj ypnxpnx µµµµ −−+==                  (30) 

 

,)()(0 22 BEpnreEpnej xpnypny µµµµ −−+==                  (31) 

 
Megoldva ezeket az egyenleteket az Ey vonatkoztatva megkapjuk a 

Hall-féle tér térerısségét: 

RJBJB
np

np

e

r
E

np

np
y =

+

−
=

2

22

)( µµ
µµ

,                          (32) 

ahol 
2

22

)( np

np

np

np

e

r
R

µµ
µµ

+

−
=  – Hall együttható                                           (33) 

Az egyforma elıjelő töltéshordozók esetén a (33) kifejezés 
leegyszerősödik: az elektron vezetéső félvezetı esetén, amelyre n>>p, a 
Hall - együttható a következı formát veszi fel: 

ne
rR

1−= .     (34) 

 
A lyuk típusú félvezetı esetén (p>>n) megkapjuk: 

pe
rR

1= .                                               (35) 

 
A Hall együttható elıjelébıl meghatározhatjuk a töltéshordozók elıjelét a 
vizsgált minta esetén. A vegyes vezetés esetén a Hall együttható elıjele 
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meghatározható a lyukak és elektronok koncentrációjának és 
mozgékonyságának arányából. A sajátvezetéső félvezetı esetén n=p=nі, a 
Hall - együttható legtöbbször negatív, mivel az elektronoknak nagyobb a 
mozgékonysága (µn>>µ p). 

A (34) kifejezésbıl látható, hogy a Hall-hatás megmérése lehetıséget 
ad az r együttható pontosságával meghatározni a töltéshordozók 
koncentrációját a szennyezett (adalékolt) félvezetıben. 

Az r együttható a szóródás mechanizmusától függıen eltérı 
értékeket vehet fel. Az kristályrács akusztikus rezgésein történı 
szóródáskor egyenlı, az ion szennyezıkön való szóródáskor pedig 
315π/51, a normális szennyezıkön történı szóródáskor – 1. 

Gyakorlatilag mindig több mechanizmusú szóródás kombinációiról 
beszélhetünk egyidejőleg és ezért nehéz meghatározni az r együtthatót. 

Ismerve ugyanarra a mintára a Hall - együtthatót és az elektromos 
vezetıképességet σ=enµ, meghatározhatjuk a töltéshordozók 
mozgékonyságát: 

σµ R=                                               (36) 

 
4. A mérési módszerek és a kísérleti eszközök leírása 

 
A legelterjedtebb módszer a töltéshordozók koncentrációjának n 

meghatározására, a Hall - együttható megmérése R, amely fordítottan 
arányos az n-nel. Egyidejőleg megmérve a fajlagos elektromos 
vezetıképességet lehetıségünk nyílik a Hall - mozgékonyság σµ R=  
meghatározására. 

A kísérleti berendezés sémája a 2. ábrán van feltüntetve. A K3 
kapcsoló lehetıséget potenciálkülönbséget kapcsolni a séma mérendı 
részére a két sáv közötti az elektromos vezetıképesség mérésére. 
Ezenkívül az elıbb említett kapcsoló Hall elektromotoros erı kapcsol a 
séma mérendı részére a Hall-hatás vizsgálatakor. A K4 kapcsoló 
segítségével a potenciálméterre vagy a megjelölt feszültségeket vagy 
feszültségesést adunk az Rsz ellenálláson az áramerısség J mérésekor, 
amely a mintán keresztül folyik át. A K2 kapcsoló arra szükséges, hogy 
megmérjük az áramerısséget a mintán keresztül. A K1 segítségével lehet 
változtatni az áram irányát megırizve a szükséges polaritást a 
potenciométer kivezetéseire. 

A Hall elektromotoros erı, a mintán átfolyó J áram, az áramkör 
szakaszán (a zondok közötti) feszültségesés mérése a ПТВ-1 
potenciométer segítségével történik. 
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2. ábra .  A Hall-hatás mérésére szolgáló berendezés sémája. 
 
Az minta ellenállásként Rsz precíziós ellenállást(Rsz=100 Оhm) 

használtunk. A Hall együttható mérése során a mintát Н=2900 Eorsted 
mágneses térbe helyezte, úgy hogy az a mágnes pólusai között 
helyezkedjen el. 

Az elektromos vezetıképesség és a Hall elektromotoros erı mérése 
vizsgált kísérleti berendezésben a kompenzációs módszer segítségével 
történik. A Hall-hatást állandó mágneses térben vizsgáljuk, miközben a 
mintán egyenáram folyik át. A mintához két elektróda pár van 
hozzákapcsolva, amelyek közül az egyik az áramot biztosítja, míg a másik 
zondként szolgál a Hall elektromotoros erı Ux mérésére. 

A minta elektromos vezetıképességének mérésekor annak oldal 
felületére egymástól l távolságra két pontszerő zondot kapcsolnak. A 
mintára akkumlátor feszültséget kapcsolunk. 

A mint elektromos vezetıképessége a következı képlettel számítható 
ki:  

S

l

U

J

0
=σ ,                                               (37) 

ahol U0– a feszültségesés az áramkör azon szakaszán, ahol a minta van, S– 
a minta keresztmetszetének területe. A minta paramétereiПараметри: 
l=12 mm, S=17,5 mm2. 

A Hall együttható, a töltéshordozók koncentrációja a szennyezett 
tartományban és azok mozgékonysága a következı képlettel számítható ki: 

H

d

J

U
R х210=   (m3C1),                             (38) 

R
n

1210*25,6=    (m-3),                              (39) 
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Rσµ =   (m2V¯1mp̄ 1)                           (40) 

 
A (38) kifejezés igaz a félvezetı szennyezett (adalékolt) tartományában. 
Ami a sajátvezetéső félvezetıt illeti, amikor n=p. Ebben az esetben a Hall 
együttható kiszámítására szolgáló kifejezés a következı lesz: 

b

b

enen
R

inp

np

i
i +

−=
+
−

=
1

111

µµ
µµ

,                               (41) 

 
ahol b=µn/µp. Más oldalról nézve a sajátvezetés tartományában 
 

( ) 







−=

kT

E
NNn g

vci 2
exp2/1

.                            
(42) 

 
      A (41), (42) kifejezések lehetıséget adnak meghatározni a tiltott sáv 
szélességet Eg a megmért Ri(T) összefüggés szerint megrajzolva ln(NcNv).  

 
5. A munka elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok  

 
A munka elvégzéséhez a következı eszközök és anyagok 

szükségesek: félvezetı minta, egyenáramú áramforrás, galvanométer, 
univerzális voltmérı, mágnes, etalon ellenállás. 
 
6. A laboratóriumi munka elvégzésének rendje 
 
1). Mérjük meg a mintában létrejövı Hall elektromotoros erıt különbözı 

áramerısség és áram polaritás esetén. 
2). Határozzuk meg a Hall állandót a (38) képlet szerint és határozuk meg  

a töltéshordozók elıjelét a mintában. 
3). A kompenzációs módszer segítségével mérjük meg a minta ellenállását 

és határozzuk meg a fajlagos elektromos vezetıképességet σ a (37) 
képlet szerint. 

4). Határozzuk meg a töltéshordozók koncentrációját és mozgékonyságát a 
(38), (39) képletek szerint. 

5). Értékeljük a kapott eredmények mérési hibáit. 
 

7. A mérések számítási feldolgozásának és a hibák értékelésének 
módszere 
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A Hall-hatás vizsgálatakor a hibákat három csoportra oszthatjuk: 

1) matematikai hibák, amelyek a mérıeszközök konstrukcióival 
kapcsolatosak; 

2) a parazita elektromotoros erık által okozott hibák; 
3) hibák, amelyek a fajlagos elektromos vezetıképesség meghatározási 

módszerével kapcsolatosak. 
A Hall elektromotoros erı mérésekor szükséges kizárni a parazita 

elektromotoros erıket, amelyek Hall kontaktuson jönnek létre. Ezen 
elektromotoros erık eltérı okok miatt jönnek létre. Az egyik ilyen ok, 
hogy a Hall kontaktusok nem egy ekvipotenciális felületen helyezkednek 
el. A parazit elektromotoros erık létrejöhetnek hıelektromos és 
magnetoelektromos hatások miatt is, vagyis a hıhatás miatt a vezetıben 
létrejövı transzport folyamatok következtében. 
 
8. Önállóan elvégzendı feladatok 

 
Hogyan függ Hall állandó a mágneses tér erısségétıl és a 

hımérséklettıl? 
 
9. Ellenırzı kérdések 
 
1). A töltéshordozók mozgása az elektromos és mágneses terekben 

(általános jellemzés). 
2). Hall hatás. Gyenge és erıs mágneses terek. 
3). A Hall állandó a két töltéshordozó típussal rendelkezı félvezetıre. 
4). A Hall faktor függése a szóródás mechanizmusától.  
5). A Hall állandó és a töltéshordozók koncentrációja közötti kapcsolat.  
 
10. Irodalom 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №4 
 

A KISEBBSÉGI TÖLTÉSHORDOZÓK DIFFÚZIV HOSSZ 
ELTOLÓDÁSÁNAK TANULMÁNYOSZÁSA 

 
 

І. A munka célja: 
 

A munka célja felhasználni a gyakorlati, elméleti ismereteket a 
diffúzió jelenségérıl a félvezetıkben az elektromos tér jelenlétében illetve 
annak hiánya esetén. Кisérletileg meghatározni a nem fı töltéshordozók 
diffúzív hosszának eltolódását és élethosszát.  

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diáknak meg 

kell szereznük  a munka elvégzése során: 
 
A laboratóriumi munka elvégzéséhez a diákoknak tudniuk  kell : 

1). A diffúzió elméletének alapjai a félvezetıkben. 
2). A nem egyensúlyi töltéshordozók megmérésének alap módszerei. 

Képesnek kell lenniük: 
1). Használni a fıbb mérıeszközöket, amelyek a laboratóriumi munka 

során szükségesek. 
2). Feldolgozni a kapott mérési eredményeket. 
3). Felhasználni a  számítógépes programokat a megmért eredmények 
feldolgozásánál.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek  

 
A nem egyensúlyi töltéshordozók paramétereit a félvezetı 

elektrofizikai tulajdonságai jellemzik, és meghatározzák annak 
alkalmazhatósági lehetıségeit a félvezetı eszközök készítésénél. Ezen 
kivül a paraméterek mérése a félvezetı anyagok nagyon fontos kutatási 
irányzata. 

A nem egyensúlyi töltéshordozók paramétereihez sorolják a 
következıket: élethossz, drift mozgékonyság, a diffúziós együttható, 
diffúziós hossz és a felületi rekombináció sebessége. Röviden áttekintjük 
ezeket. 

Ha egy nem homogén félvezetıben az elektronok koncentrációja n(x) 
és lyukak koncentrációja р(х)-re változik, akkor ennek következtében az 
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elektronok és a lyukak diffúziós árama jön létre. Az elektronok árama Wn 
az x=dn/dx irányba ezzel az egyenlettel adható meg: 

,
dx

dn
DW nn −=            (1) 

 
ahol Dn- az elektronok diffúziós együtthatója. Hasonlóképpen a lyukak 
diffúziós együtthatója:  

,
dx

dp
DW pp −=            (2) 

ahol Dp- a lyukak diffúziós együtthatója. 
A töltéshordozók diffúziós árama miatt az elektronok és lyukak 

diffúziós (elektromos) árama jön létre InD és IpD: 

,
dx

dn
eDI nnD =                         (3) 

,
dx

dp
eDI ppD =                    (4) 

ennek hatására térbeli töltések és statikus elektromos terek Е keletkeznek, 
amelyek akadályozzák a diffúziós áram folyását. A teljes áram (elektron In 
és lyuk Ip) egyenlı a diffúziós és drift áramok összegével: 

,
dx

dn
eDEneI nnn += µ                   (5) 

dx

dp
eDEpeI pp −= µ ,                (6) 

ahol pn µµ , - az elektronok és a lyukak mozgékonysága. 

Az összáram sőrősége:  

),()(
dx

dp
D

dx

dn
DeEpneIII pnpnpn −++=+= µµ            (7) 

Termodinamikus egyensúly esetén 0=== pn III  és az elektronokra 

az (5) képletbıl ezt kapjuk 

.
dx

dn
DEn nn −=µ                                      (8) 

Ha az állapot nem degenerált, akkor az elektronok koncentrációja n a c-
zónában a Boltzmann összefüggésbıl határozható meg: 

,exp 






⋅=
kT

e
constn

ψ
                                      (9) 
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ahol −ψ elektrosztatikus potenciál és ,
dx

d
E

ψ−=  igy 

.exp
dx

d

kT

e

kT

e
const

dx

dn ψψ















=                               (10) 

Ha a (8) képletbe behelyettesítjük az n és 
dx

dn
 kifejezéseket, akkor a 

következıt kapjuk: 

kT

e

D n

n =µ
,                                              (11) 

hasonlóan a lyukak esetén: 

kT

e

Dp

p =
µ

.                                              (12) 

A (11) és (12) kifejezéseket Einstein összefüggéseknek nevezzük. 
Megvizsgáljuk a nem egyensúlyi töltéshordozók diffúziójának és 

driftjének sajátosságait a homogén félvezetıkben. Ilyen félvezetıkben 
megvilágitás hatására a töltéshordozók nem homogén eloszlása jön létre 
n(x) és р(x), amely az elektronok, lyukak diffúziós és drift áramait kelti (az 
utóbbiak az 5-7 egyenletekkel irhatók le). Ezekbıl az egyenletekbıl 
látható, hogy ha az elektromos áram nulla, akkor a diffúzió következtében 
létrejött elektromos tér annál kisebb, minél nagyobb az egyensúlyi 
töltéshordozók koncentrációja n0 és p0 . Tehát, ha a félvezetı elektromos 
vezetıképessége elég nagy és a nem egyensúlyi  töltéshordozók 
koncentrációja n∆  és p∆ , az egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja n0 
és р0, akkor az elsı megközelítésben úgy tekinthetjük hogy nincs E 
elektromos tér,  és teljesül az elektromos neutralitás feltétele pn ∆=∆ . Ez 
azt jelenti, hogy az n és p töltéshordozók diffúziója szabadon megy végbe, 
mint a nem egyensúlyi, semleges elelktron-lyuk párok diffúziója. Ha egy 
ilyen mintát elektromos térbe helyezzük, akkor a nem egyensúlyi elektron-
lyuk párok állandó sebességgel driftelni fognak ebben a térben.  

Az elektronok, lyukak diffúziója (az elektroneutrális feltételnél) 
effektiv drift mozgékonysággal és effektív bipoláris és poláris diffúziós 
együtthatóval jellemezhetı: 

np

E pn
np

µµ

µ
00

00

+

−= ,                                          (13) 
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np
D

p

D

n
pn

D
00

00

+

+= .                                          (14) 

Vizsgáljuk meg részletesen a nem egyensúlyi töltéshordozók 
diffúzióját a külsı E elektromos tér  jelenlétében. 

Világítsuk meg az S«l (hossz)keresztmetszető р-tipusú félvezetı egy 
részét (р>>n , -l ≤x≤0), amely gyengén elnyelıdik abban. Eközben a 
megvilágíott minta egész térfogatában a töltéshordozók egyenletes 
generálása megy végbe. Legyen р0>> n∆ . A mintára Е elektromos teret 
helyezünk, amelynek hatására a töltéshordozók driftelnek és 
diffundálódnak a minta nem megvilágított területébe.  

Megoldva a kontinuitási egyenletet, meg lehet határozni a nem fı 
töltéshordozók koncentrációját n∆ : 

,
1

gdivJ
e

n

t

n
n

n

++∆−=
∂
∆∂

τ
                                (15) 

ahol nτ - a nem fı és nem egyensúlyi töltéshordozók élethossza; nn τ/∆ -a 

töltéshordozók rekombinációját fejezi ki, ndivJe 1−
- a nem fı 

töltéshordozók áramlásának divergenciája; g- a töltéshordozók fény általi 
generálásának sebessége. 

Határozzuk meg a nem fı töltéshordozók eloszlását az х tengely 
mentén a minta nem megvilágított részén (g=0) stacionárius eset során 

0/ =∂∆∂ tn . Differenciálva az (5) kifejezést és behelyettesítve a (15) 
képletbe a divJn-t ezt kapjuk: 

02

2

=∆+∆+∆−
dx

nd
E

dx

nd
D

n
nn

n

µ
τ

,                             (16) 

Elosztva a (16) egyenlet mindkét oldalát Dn-nel és bevezetve az alábbi 
jelöléseket 

ELDL nnEnnD µττ == , ,                        (17) 

A (16) kifejezést eképpen alakítjuk át: 

0222

2

=∆−∆−∆

DD

E

L

n

dx

nd

L

L

dx

nd .                           (18) 

A (18) egyenlet általános megoldása eképpen írható fel: 
 

xx eCeCn 21

21

αα +=∆ ,                              (19) 
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ahol С1, С2- állandók, amelyek a határfeltételekbıl határozhatók meg; 

21
,αα - a karakterisztikus egyenlet gyökei: 

 

0
1
22

2 =−+
DD

E

LL

L αα ,                                         (20) 

.
2

4
2

22

2.1
D

DEE

L

LLL +±−
=α                                   (21) 

Mivel a nem fı és nem egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja csökken 
a minta megvilágított részétıl való távolodással, igy ezt kapjuk: 

,1

1
L

x

eCn
−

=∆                                                       (22) 

ahol 

,
4

2
22

2

1

EDE

D

LLL

L
L

++
=                                        (23) 

az lx −≤  esetben 

,2

2
L

x

eCn =∆  

ahol                                        .
4

2
22

2

2

EDE

D

LLL

L
L

−+
=        

(24) 
Tehát a minta árnyékos területén a megvilágított résztıl mindkét 

irányban a nem fı töltéshordozók koncentrációja az exponenciális törvény 
szerint csökken, az 1L  és 2L a csökkenési állandók. Ha nincs elektromos 
tér 0== EL nnE τµ  és ekkor a р töltéshordozók diffúziója valósul meg, 
akkor töltéshordozók exponenciális csökkenése az nnD DL τ=  mennyiséggel 
határozható meg, amelyet a nem fı töltéshorodzók (ebben az esetben az 
elektronok) diffúziós hosszának neveznek. Az elektromos térnél az 21,LL  
különböznek az DL -tıl, s  az elektromos térerısség Е irányától függıen 
lehetnek nagyobbak vagy kisebbek mint az DL . Az х>=0 eset során: 

 

.
4

2

4

2
22

2

22

2

EDE

D
D

EDE

D

LLL

L
L

LLL

L

−+
<<

++
 

                                E>0             E=0            E<0 
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Az 1L és 2L  mennyiségeket a tér mentén irányuló diffúziós hossznak, és a 
térrel ellentétes diffúziós hossznak  nevezzük. 

Az 1. ábrán illusztrálva van a nem egyensúlyi töltések eloszlása 
elektromos tér megléte és annak hiánya esetén. 

  
 

1. ábra. A nem egyensúlyi töltések eloszlása a mintában. 
 

 
4. A kísérletek módszertana és a kísérleti eszközök leírása 
 

4.1. Szükséges eszközök és anyagok: 
 

1) a vizsgálandó Gе félvezetı mintája; 2) а minta rögzítésere szolgáló 
eszköz; 3) fényforrás; 4) voltmérı; 5) áramforrás. 
 

4.2. A használt módszer alkalmazhatósági területe 
 

A nem fı töltéshordozók diffúziós hossz eltolódásának 
meghatározásához meg kell mérnünk a nem egyensúlyi töltéshordozók 
eloszlását a minta mentén. Ezen méréseket elvégezhetjük az egyenirányító 
pont kontaktus segítségével. Az áram, a záróirányba kapcsolt 
egyenirányító kontakton keresztül folyva, egyenesen arányos a nem fı 
töltéshordozók koncentrációjával a kontaktus közelében. Ilyen kontaktus 
esetében a nem fı töltéshordozók koncentrációja a nem egyensúlyi 
töltéshordozók által keltett többletkoncentráció miatt fog változni. A 
kontaktuson átfolyó áram növekménye egyenesen arányos a nem fı 
töltéshordozók koncentrációjával.  

A Gе esetében az egyenirányító kontaktus létrehozásához a 
legjobban a wolfram felel meg. Elmozdítva a fém zond-kolektort a minta 
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mentén meghatározhatjuk a nem fı töltéshordozók koncentrációjának a 
távolságát (minta megvilágított és árnyékos határai között). 

 
4.3. A mérési eszközök mőködési elve és az azokhoz főzıdı 

követelmények  
 

A mérıeszközök rendszere (2.ábra) a következı elemekbıl áll: 
manipulátor (rögzíztılemez), amelyben rögzítıdik a minta, voltmérı és 
áramforrás. A felsorolt eszközök mőködési elve és azok jellemzıi fel 
vannak tüntetve ezen eszközök mőszaki leírásában. 

 
4.4. Mérési módszer 
 
A minta felülete egyenes vonalú vékony fénysugárral van 

megvilágítva. A 0.1 mm szélességő fénysugár metszi a minta egész élének 
területét. A nem egyensúlyi töltéshordozók nem egyenletesen 
generálódnak a megvilágított minta térfogatában, mivel a fényt jellemzı α 
a fundamentális elnyelıdés tartományában~ 105

сm-1. Ez azt jelenti, hogy a 
vizsgált diffúzió és drift elmélete a töltéshordozók egynemú generálásakor 
nem alkalmazható reális kísérleti feltételek mellett. 

 

 
 

2. ábra. A nem fı töltéshordozók diffúziós hossz eltolódásának meghatározására 
szolgáló kísérleti eszközök rendszerének sémája: 1-fényforrás; 2-

kondenzor lencse; 3-adiafragma rés; 4-objektív; 5-zond kolektor; 6-a 
modulátor motorja; 7-modulátor; 8-voltmér ı; 9–a kolektort szabályzó 

csavar; 10-az elmozdítást jelzı indikátor; 11-áramforrás. 
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A töltéshordozók nem egyenletes generálásának pontos figyelembe 
vétele a töltéshordozók olyan eloszlásához vezet a mintában, amely 
gyakorlatilag megegyezik a már vizsgált megoldással, kivéve a 
megvilágított minta részének területét. Ezért a vizsgált elmélet elég 
pontosnak tekinthetı.  

A nem egyensúlyi töltések által keltett kolektori áram egy részének 
elkülönítéséhez modulált megvilágítást használnak. A minta 
megvilágításakor keletkezett jel regisztrálódik a wolfram zond-
kolektorának áramkörében. A kolektor elmozdítását a 11 biztosítja  
(2. ábra), az elmozdulás mértéke az R potenciométerrel  szabályozható. Az 
R ellenállás a kolektor terhelésére szolgál. Ez ellenálláson keresztül 
mérhetı a változó U feszültség, amelynek értékét a voltmérı jelzi. Ez a 
feszültség egyenesen arányos a nem egyensúlyi töltéshordozók 
koncentrációjával a kolektor közelében: 

43,0lglg ⋅−=∆≅
DL

x
constnU . 

Tehát, ha a mérési eredményeket feltüntetjük az lgU=f(x) 
grafikonon, akkor egy egyenest kapunk, amelynek ctg szöge ~ LD 

 

U

x

dx

Ud
LD lg

43,0

lg
43,0

∆
∆

== .                                     (25) 

Ismerve az LD értékét és felhasználva az Einstein összfüggéseket meg 
tudjuk határozni a nem fı (kisebbségi) töltéshordozók élettartamát τ ( ha a 
független mérésekbıl ismert azok mozgékonysága): 

,
2

D

L

kT

e D=τ                                               (26) 

vаgy a diffúziós D együtthatót: 

D

LD
2

=τ                                                  (27) 

 
4.5. Követelmények a mintát illetıen  

 
A töltéshordozók rekombinációs sebességének csökkentéséhez a 

vizsgált mintát úgy kell hogy elkészíteni, hogy annak felülete gondosan le 
legyen polirozva és bele kell helyeznünk hidrogén peroxidba. Ezután a 
mintát desztillált vízben megmossák és megszárítják.  
 



66 
 

4.6. Felkészülés a mérésekhez és azok elvégzésének renje 
 
1). Rögzítjük a mintát a tartó asztalkán, bekapcsoljuk a kísérleti 

eszközrendszert és kis feszültséget kapcsolunk a kolektorra (~0.5 V). A 
kolektort oda helyezzük a minta felszínéhez, eközben regisztráljuk azt a 
pillanatot, amikor a kolektor kontaktusba kerül a mintával. Ez utóbbit a 
kolektor áramkörébe kapcsolt ampermérı segítségével tudjuk 
ellenırizni. Úgy állítsuk be a kolektor áramát, hogy arányos legyen a 
milliamper hányadosaival. Fókuszáljuk a fénynyalábot a minta 
felületére. 

2). Megmérni a mintán lévı jelet a fénnyaláb hiánya esetén. 
3). Kapcsoljuk be a fénnyalábot szolgáltató fényforrást és a modulátort, és 

mérjük meg a feszültség-eloszlást a mintán, változtatva a távolságot a 
kolektor és a fénnyaláb határa között minden 0,5 mm-ként. A mérési 
eredményeket foglaljuk táblázatba.  

4). A táblázat adatai alapján rajzoljuk meg az lgU=f(x) grafikont. 
 
5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 
 
1). Az lgU=f(x) grafikon meredekségi szakaszának alapján meghatározni a 

kisebbségi töltéshordozók diffúziós hosszát a (25) összefüggés 
segítségével. 

2). Felhasználva a Ge töltéshordozóinak ismert diffúziós együtthatóit 
(Dn=93 сm2/s, Dp=44 сm2/s), meghatározni a kisebbségi töltéshordozók 
élettartamát a (27) kifejezés segítségével. 

3). Értékeljük a kapott eredmények abszolút és relatív hibáit. 
 

6. A mérések feldolgozása és azok hibáinak értékelése 
 

Ahhoz hogy a mérési hibákat a minimura csökkentsük, el kell hogy 
végezzük a következı lépeseket: 
1). Végezzük el gondosan a 4.5 pontban leírtakat, amelyek lehetıséget 

adnak arra, hogy meghatározzuk a diffúziós hossz értékét 0,1 mm-tıl 
néhány mm –ig 15-20%-os hibával. 

2). A zajszint csökkentése érdekében és a kontaktus stabilitásának 
növelése céljából, a jeleket áramimpulzusként képezik. Eközben az 
áramimpulzusokat fokozatosan növelik addig, amíg nem érik el a 
szükséges jelzaj arányt. A méréseket akkor  szakítják félbe, amikor a 
mért jel egyenértékő lesz a feszültség zajszintjével.  
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3). Minden mérést legalább háromszor kell elvégezni és a grafikonok 
szerkesztésekor és a számítások során használni kell az x, U 
átlagértékeit. 

 
7. Önállóan elvégzendı feladat 
 

Elemezzük ki a kisebbségi töltéshordozók diffúziós hosszának 
alapvetı meghatározási módszereinek elınyeit és hátrányait:  
а) a mozgó fény zond módszer;  
b) annak fajtái;  
c) a mozgó fénysugár módszere;  
d) a vezetés modulációja a pont kontaktuson. 
 
8. Ellenırzı kérdések 
 
1). Milyen töltéshordozókat nevezünk többségi és kisebbségi 
töltéshordozóknak? 
2). Miben tér el a töltéshordozók diffúziója és driftje az elektromos tér 

meglétekor és annak hiányában? 
3). Az Einstein - együttható fizikai tartalma. 
4). A kisebbségi töltéshordozók élettartamának és diffúziv hosszának 

fizikai tartalma. 
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LABORATÓRIUMI MUNKA № 5 
 

A DIELEKTROMOS VESZTESÉGEK TANGENS SZÖGÉNEK, AZ 
ELEKTROMOS PERMITTIVITÁS ÉRTÉKÉNEK ÉS AZ 

ELEKTROMOS SZIGETEL İANYAGOK ÁTÜT İ 
FESZÜLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 
1. A munka célja:  
 

A gyakorlatban alkalmazni az elméleti ismereteket a dielektrikumok 
polarizációjának mechanizmusáról és azok átütésérıl; rezonancia módszer 
segítségével kísérletileg meghatározni a dielektromos veszteségek tangens 
szögét és az elektromos szigetelıanyagok dielektromos permittivitását 
magas frekvenciákon; meghatározni a dielektrikumok átütési feszültségét.  
 

2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak  
meg kell szerezni a munka elvégzése során:  

 
A laboratóriumi munka elvégzéséhez a diáknak tudniuk kell :  

1). A dielektrikumok szerkezetének elméleti alapjait. 
2). A dielektrikumok polarizációjámak alapvetı mechazmusait. 
3). A dielektromos permittivitás fizikai tartalmat és annak függését a 

frekvenciától. 
4). Az átütés elméletének alapjait és az átütés mechanizmusát. 
5). A dielektromos permittivitás és dielektromos veszteségek tangens 

szögének mérési módszereit. 
6). A balesetvédelmi szabályokat a kísérleti 
eszközökkel való munka során. 

Képesnek kell lennie: 
1). Kísérleti és analitikai módszerekkel meghatározni a dielektromos 

anyagok paramétereit és jellemzıit. 
2). Használni a laboratóriumi munka során szükséges mérıeszközöket.  
3). Alkalmazni a számítógépes programokat a mérési eredmények 

feldolgozása során.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek  
 

A dielektrikumban nincsenek szabad töltések, minden elektron 
kapcsolódik az atommaghoz, és nem tudnak szabadon mozogni. Az 
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elektronoktól mentes vezetési sáv elég széles (néhány elektronvolt) tiltott 
sávval el van választva a valenciasávtól. Ahhoz, hogy az elektronok át 
tudjanak menni a valenciasávból a vezetési sávba, nagy mértékben  
növelnük kell  a szigetelı hımérsékletét, vagy erıs elektromos térbe kell 
helyeznünk. A dielektrikumok molekulái elektromos tulajdonságuk 
szerint megegyeznek a elektromos dipólussal, amelynek momentuma 

lqP
rr

= , ahol q- a molekula a pozitív (vagy negatív) töltése 

összmennyisége, l
r

- a pozitív és negatív töltések közötti távolság. Ha az 

atom vagy molekula pozitív és negatív töltéseloszlás közzéppontja az E
r

 
elektromos tér hiányában megegyezik, és az elektromos dipólus a külsı 
elektromos tér hatására jön létre, akkor az ilyen dielektrikumot nem 
polárisnak nevezzük.  

Egyes anyagokban a dipólusok megfigyelhetık  külsı elektromos tér 
hiányában is. Ezek az úgynevezett poláris dielektrikumok. Külsı 
elektromos térbe helyezve a nem poláris dielektrikumokat (ССl4, Н2, N2) 
végbemegy a molekulák (atomok) deformációja és indukált dipólus 
momentum jön létre, amely egyenesen arányos a térerısséggel E

r
: 

 

,EP
e

rr
εα=                                                  (1) 

 
ahol α- a molekula vagy atom polarizációs együtthatója, ε- dielektromos 
állandó. A molekulák polarizációja függ a térfogattól és nem függ a 
hımérséklettıl, azaz a nem poláris dielektrikumok molekuláinak 
hımozgása nem hat a bennük létrejövı dipólus momentumra. A poláris 
dielektrikumok molekulái állandó dipólus momentummal rendelkeznek. 
Ez a molekulák elektronfelhıinek és magjainak aszimetrikus jellegével 
magyarázható. 

Külsı elektromos térbe helyezve a dielektrikumot abban egy saját 
makroszkopikus elektromos tér keletkezik, amely a molekulák töltött 
részecskéinek elmozdulásával magyarázható. Ezt jelenséget a 
dielektrikumok polarizációjának nevezzük. Azt a dielektrikumot, 
amelyben az ilyen tér létrejött, polarizáltnak nevezzük.  

Megkülönböztetünk: 
а) a poláris molekulákkal rendelkezı dielektrikum orientációs 

polarizációját. Ennek a lényege abban rejlik, hogy a dipólusok 
elfordulnak az elektromos térerısség vektro irányába. Az elektromos tér 
és a hımozgás-együttes hatásának eredménye képpen a molekulák 
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dipólus momentumai a tér iránya mentén orientálódnak, míg azelıtt  
össze-vissza mutatott az irányuk. Az orientációs polarizáció az 
elektromos térerısség növekedésével nö, és a hımérséklet növekedésével 
csökken. 

b) a nem poláris molekulákkal rendelkezı dielektrikum elektron 
polazrizációja, amelynek során minden molekula esetén indukált 
elektromos momentum keletkezik. 

c) Ion polarizációt figyelhetünk meg a NaCl, CsCl  és más 
kristályos dielektrikumok  esetén, amelyeknek ion-kristályrács 
szerkezetük van. Ez abban rejlik, hogy a kristályrács pozitív ionjai 
elmozdulása az elektromos tér iránya mentén törtenik, míg  a negatív 
ionok az ellenkezı irányban mozdulnak el.  

 
3.1. A dielektrikumok elektrosztatikája. A polarizáció 

mechanizmusa 
 
A dielektrikumok olyan anyagokhoz tartoznak, amelyekben a 

töltések nem mozdulhatnak el szabadon. Ennél fogva a dielektrikum 
térfogatát áthidalni csak elég erıs külsı terek tudják. Ezért fontos tudni mi 
történik a dielektrikum belsı (elektron és ion) szerkezetével, amikor a 
kristályrács (periodikus potenciál által) alkotta elektromos térre egy külsı 
elektromos teret helyezünk. Sok fontos eredményt lehet meghatározni a 
dielektrikum belsı szerkezeti változásaiból, ha az anyag statikus 
dielektromos permittivitásából indulunk ki. Ez utóbbi meghatározása és 
kiszámitása a dielektrikumok mikroszkopikus elméletének egyik 
legfontosabb feladata. Az atomi méreteknél a töltés sőrősége )(rm rρ ,  
bármely dielektrikumban, a koordináta függvénye, amely gyorsan 
változik, s ez a dielektrikum mikroszkopikus atomszerkezetével 
magyarázható. Az elektrosztatikus potenciál )(rФm r

 és a dielektromos tér 

)(∇= r
rrr

mm Ô-)r(E  szintén gyors változásokat mutatnak, mivel ezek 
kapcsolatban vannak  )(rm rρ -el a (2) egyenleten keresztül: 

 
( ) . 4 m )(=∇ rrEm rrr

πρ                                           (2) 

 
Más szemszögbıl a dielektrikumok makroszkopikus 

elektrodinamikájában a töltés sőrősége  )(rrρ , a potenciál Ф( r
r

) és az 

elektromágneses tér ( )rE
rr

 nem tartalmaznak ilyen gyors változást. Ezen 
kivül abban a dielektrikumban, amely az atomok és molekulák töltésein 
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kivül nem tartalmaz többlettöltéseket, a makroszkopikus elektromos teret a 
Maxwell egyenlet határozza meg: 

,0)( =∇ rD
rr

 

illetve a (3) egyenlet, amely összekapcsolja a makroszkopikus az E
r

 
elektromos teret  a D

r
 elektromos indukcióval  és a polarizáció 

sőrőségével P
r

 
( ) ( ) ( ) .=+Ε = E  rP   rD

00

rrrrrrr
εεε r                                       (3) 

 
Itt az ε=1+χ- a dielektrikum dielektromos permittivitása.  

Ebbıl következik, hogy a szabad töltések hiánya miatt a 
makroszkopikus elektromos tér ki kell hogy elégítse a következı 
egyenletet: 

( ) ( )                                         ,rP -  rE
rrvr

∇=∇  (4) 
 

ahol a P
r

 mennyiség a dielektrikumban a koordináta folyamatos görbéje. 
Az )(rE

rr
makroszkopikus tér az mE

r  átlagából határozható meg az r
r

pont 
közeli tartományban. Az r

r
 elég kicsi a makroszkopikus méretekhez 

képest, de az atomi (távolságokhoz) méretekhez képest nagynak 
tekinthetı, azaz 

. ′)( )′−(  =)( ∫ rdrfrrEr m rrrrrrr
E                               (5) 

 

Itt az )r(f
r

- pozitívan meghatározott normatív függvény, amely 
kielégíti a következı feltételeket: 

)(rf
r

>0,   
0

rr
rr ≤ ;      )(rf

r
=0,   

0
rr
r

>
r

;        ∫ =1)( rdrf
rr

. 
Átlagszámításban ez leírható az (5.) képlettel, amiben a vezetıt 
elhomályosítja a mikroszkopikus távolságok 

0
r
r

, és csak a zökkenımentes 
távolságokat figyeli, 

0
r
r

. Az (5) egyenleten a polarizációs vektor eképpen 
határozható meg: 
 

).R(P)R-rf( )r(P
e

rrrrrr

∑=
k

                                       (6) 

Itt )R(P
e

rr
- az elemi cella dipólus momentuma. Ha )R(P

e

rr
 gyengén változik 

cellától celláig, akkor a (6) kifejezés értékét kiszámíthatjuk integrál 
formájában: 
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),()(rd
1

)r(P rPrrf
v e

rrrrrrr
′−′= ∫                                    (7) 

ahol- )r(P
rr

-  folytonos függvény, amely leírja a cellák polarizációját az r ′r  
pont közelében, v- az elemi cella térfogata. Ha minden cella dipólus 
momentuma lényegesen változik a mikroszkópikus távolságoknál, akkor: 

( ) ( ) ( ) ( )
∫ =′−′=

v

rP
rrfrd

v

rP
rP

rr
rrr

rr
vr

00  

A dielektromos jelenségek elméletében gyakran szükséges 
kiszámítanunk az atom és ion lokális effektív terét, amelyet polarizációs 
módszerrel határozzak meg. Ez a feladat a Lorentz által ajánlott 
módszerrel oldható meg. Eközben azt feltételezik, hogy a vizsgált atom 
egy képzelt zárt felülettel van körbevéve. A dipólusok ezen felület 
közepén helyezkednek el. Mindegyiket külön figyelembe kell venni; és az 
összes többi térfogat, amely ezen felületen kívül van, a kontinium 
megközelítésben vehetı figyelembe. Tehát a dielekrikumban lévı atom 
lokális effektív tere, amely külsı töltések hatására jön létre felírható négy 
tag összegeként: 

dipsurdepE Ε +Ε + Ε+ =
rrrrr

0lokE .                               (8) 

 

Itt 
0

E
r

- a külsı töltések által keltett;  Εdep

r
 - számításba veszi a 

depolarizációt, amely az indukált felületi töltések hatására jön létre a 

dielektrikum lemez külsı felületén; surE
r

- képzelt felület közepén a 

polárizáció hatására keltett elektromos tér;dipE
r

 -az üreg közepén lévı tér 
valamennyi atomi gócpontra. 
 Az 1. ábrán fel van tüntetve a dielektromos lemez a belsı  üregekkel. 
Akkor az 1. ábra szerint 
 

dipsurE Ε +Ε ++ =
rrrr

1lokE                                         (9) 

depEEE
rrr

+= 01  
A felületi töltések hatását úgy is megbecsülhetjük, hogy összeadjuk a 

felület üregeit. Az egyszerőség céljából kiválasztunk egy szferikus formájú 
üreget, ekkor a következıt kapjuk  
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03ε
P

Esur

r
r

= .                                              (10) 

A kocka rács esetén a tér depE
r

 a szferikus üreg közepén nullával 
egyenlı. Tehát Lorentz módszere szerint a lokális tér a következı 
kifejezéssel írható le: 

0
1 3ε

P
EElok

r
rr

+=
                                                  (11) 

Amint látjuk ez a tér nagymértékben meghaladja a külsı teret. Ezért 
felhasználva az (1) és (3) kifejezéseket felírhatjuk: 
 

Ε=
rr

1)-( P
0

εε                                          (12) 

 
Behelyettesítve a (12) k i fejezést a (11)-be azt kapjuk, hogy az izortóp 
(kocka) pontjában a lokális elektromos tér egyenlı:  

 

.
3

2
EElok

rr += ε
                                       (13) 

Az anizotróp szilárd testek esetében ezek a kifejezések bonyolultabb 
alakot vesznek fel.  

 
1 ábra. A lokális tér meghatározásának sémája a polarizált dielektrikumban . 

 
A fent leírtakban megvizsgáltuk a dielektrikumok polarizáójának 

három lehetséges mechanizmusát  atomi szinten. A szilárd testben, amely 
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állandó dipólusokkal rendelkezik mind a három mechanizmus hozzárjárul 
a polarizációhoz (ennek megfelelıen a makroszkopikus dielektromos 
állandó az alacsony frekvencián), de a ennek a hozzájárulásnak a mértéke 
eltérı. Ha megvizsgáljuk a dielektromos tulajdonságokat a magas 
frekvencián,  akkor a szuszceptibilitás csak azokkal a mechanizmusokkal 
fog meghatározódni, amelyek fázisban vannak az elektromos térrel. Tehát 
a magas frekvencián a dielektromos állandó komplex mennyiség. Annak 
valós értéke a dielektrikum polarizációját fejezi ki, amely a külsı tér egy 
fázisban változik. A képzelt része a dielektromos veszteségekkel 
kapcsolatos, amelyek olyan mechanizmussal jellemezhetık, amelyek 
fáziskésésben vannak a külsı térhez képest azon a frekvencián, amelynél 
diszperzió figyelhetı meg. A komplex dielektromos permittivitás valós és 
képzelt részei bármely közeg esetén kapcsolatban vannak az integrális 
összefüggésekkel, amelyek úgy ismertek mint a Kramers- Kronig 
kifejezések: 

1)(
1

−ωε =  
π
2
∫
∞

−0
22

2
)( ξ

ωξ
ξξε

d .                                (14) 

Célszerú kifejezni a dielektromos szuszceptibilitás valós részét atomi 
polarizáción keresztül. A szilárd test j- típusú atomjainak 

j
α  polarizációját 

annak dipólus momentumán keresztül a következı formában lehet felírni 
 

lokj Ε=
rr

α P .                                                        (15) 

 

Ekkor az egységnyi térfogat teljes polarizációja 
 

∑=
r

jjlok NEP α
rr

, 

 

ahol az összegzés az eltérı típusú polarizált atomok esetén történik és  
Nj- j-típusú atomok térfogata. Felhasznánlva a (15) kifejezést a következı 
összefüggést kapjuk: 

∑
+=

r
jj

NEP αε rr

3
2

.                                    (16) 

vagy 
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( ) ( )
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−=+=

r
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εεεα r

r

                     (17) 

Ez a kifejezés úgy ismert mitnt Clausius-Mosotti összefüggés az atomi 
polarizáció és a makroszkopikus permittivitás között. Ezt át lehet alakítani 
kifejezve az Nj-t a fajlagos koncentráción Cj, sőrőségen ρj és molekuláris 
tömegen keresztül, a következı kifejezéssel: 
 

( )
2
13

2
3

+
−=

+
⋅=∑

ε
εε

ε
αρ EP

M

NC

j

jjjj , 

ahol NA- az Avogadró állandó, Мj –a molekula tömeg j összetevıje, ρj – az 
összetevı fajlagos sőrősége. 

A hımérséklet és a nyomás hatása az indukált dipólussal 
kapcsolatban lévı dielektromos permittivitásra azzal indokolható, hogy a 
ρj függ ezektıl a mennyiségektıl. A ε dielektromos permittivitás komplex 
mennyiség, amelynek összetevıi az ε', ε" : 

ε'=1+
2)(1 ωτ

χ
+

 

ε"=
2)(1

r
ωτ

χω
+

, 

és ezek aránya tgδ= ε"/ε' kifejezéssel fejezhetı ki. A rezgés folyamata, 
azaz az energia felhalmozása és átadása az ε' mennyiséggel jellemezhetı, 
míg az energia veszteségek az ε" mennyiséggel írhatók le. 
 

3.2. A dielektromos veszteség tangens szögének és a dielektromos 
permittivitás mérésének rezonancia módszere 

 
A rezgıkör megfelelése mértékegység nélküli mennyiség, amely 

egyenlı π szám valamint a felhalmozott  W1 energia, és az egy 
periódusnyi idı alatt elhasznált (szétszórt) energia arányának kétszeres 
szorzatával. Ezen meghatározást a következı egyenlet formájában 
írhatjuk fel: 

2

12
W

W
Q π= .                                           (18) 
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A rezgıkör megfelelése, amely reaktív ellenállást tartalmaz 
(kapacitív хС=(ωС)-1, induktív xL=ωL) a következı formát veszi fel a 
fentiekben említett egyenlet alapján: 

Q=ωL/r=(ωСr)-1.                                            (19) 
 

Itt az r- a rezonancia során létrejövı vesztséggel egyenértékő ellenállás, 
megfelelés ω- frekvencia, С- a kondenzátor kapacitása, L- a tekercs 
induktivitása. A megfelelés mérésekor az induktív tekercs térfogata a 
változó kapacitású kondenzátorral együtt soros kapcsolású rezgıkört 
alkot, amelyben az elektromotoros erı a transzformátoron  keresztül 
vihetı be  
(2. ábra). 

 
2. ábra. A soros rezgıkör sémája. 

 
Meghatározzuk azokat a feltételeket, amelyeknél a rezgıkör 

kondenzátorán lévı feszültség maximális lesz: 

( ) .
1 2 CrjLC

E
U

ωω +−
=                                  (20) 

A feszültség modulusa 

|U|= 2/122222 ))1(( rCLC

E

ωω +−                                                   (21) 

 
A rezgıkörben abban az esetben lesz maximális a feszültség, amikor 

(21) képlet nevezıje minimális. Ez a feltétel akkor teljesül, amikor: 

.
222min Lr

L
C

ω+
=                                  (22) 

 
Figyelembe véve (22) kifejezést a kondenzátoron lévı maximális 

feszültség egyenlı  
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Umax=E 2Q1+ ,                                                    (23) 

 
aho Q- a rezgıkör megfelelısége. 

Tehát, ha a (23) kifejezésben elhanyagoljuk a négyzetgyök alatti 
egyest, akkor 

.max

E

U
Q =                                               (24) 

A megfelelıség, amely a (24) kifejezéssel határozható meg, Q>10 
eset során 0,5% hibával megmérhetı. 

A(21)-(24) kifejezések fizika tartalma abban rejlik, hogy az 
áramerısség jelzı lehetıséget ad meghatározni a rezgıkör maximális 
áramát, amely megegyezik rezgıkör sajátrezonancia létrejöttének 
pillanatával ωо frekvenciánál, míg a feszültség - jelzı megengedi rögzíteni 
a legnagyobb feszültség Umax pillanatát a rezgıkörben ωo frekvenciánál, 
amely valamelyest eltér a rezonancia frekvencijától.  

Az a frekvencia, amely a legnagyobb feszültségnek felel meg a 
következı kifejezéssel határozható meg: 

ωmax= 2

2

2
1

L

r

LC
−                                          (25) 

A Q>10 jóságu rezgıkörben az ω0 és az ωmax közötti eltérés nem több 
mint 1%. A Q<10 jóságnál, amikor a valós rezonancia frekvenciát 
szükséges meghatározni, akkor az utóbbit meghatározhatjuk a (26) 
kifejezésbıl: 

ωр= 2

2

2
1

L

r

LC
−                                          (26) 

 
3.3. Átütés a dielektrikumokban 

 
Bármely dielektrikumot fel lehet használni olyan feszültségeknél, 

amelyek nem haladják meg dielektrikumokra jellemzı a határértéket 
bizonyos feltételek mellett. Azon feszültségek esetén, amelyek 
meghaladják a megadott határértéket megtörténik a dielektrikumok 
átütése. Az átütés után a folyadék és gáz dielektrikumok dielektromos 
tulajdonságai megújúlnak. A szilárd dielektrikumok az átütés után 
elvesztik elektromos szigetelı tulajdonságaikat. A szilárd dielektrikumok 
átütésének négy fajtája létezik elektromos, hı, elektrokémiai és optikai. 
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A dielektrikum elektromos átütése egyedül az elektromos 
jelenségekkel áll kapcsolatban, amelyek a dielektrikumban mennek 
végbe, ha azt elektromos térbe helyezzük. Az átütés pillanatában 
megsérülnek a töltések közötti rugalmas kötések a dielektrikum azon 
részén, ahol azok a leggyengébbek. Ez pedig az áramerısség hirtelen 
növekedését, nagy mennyiségő hıfelszabadulást, hımérséklet emelkedést 
és az anyag olvadását idézi elı. Az elektromos átütés egyenáramú 
feszültség esetén a vékony, egynemő, nagy fajlagos térfogatú 
dielektrikumban figyelhetı meg, míg váltóáramú feszültség esetén olyan 
anyagokban, amelyek dielektromos veszteségeinek tangense alacsony 
értékő. Elektromos átütés lehet bármely más dielektrikumban is rövid 
idıtartamú feszültségek esetén. Az elektromos átütés során az átütı 
feszültség nem függ a hımérséklettıl és a feszültség idıtartamától. 

A hıátütés olyan dielektrikumokban jön létre, amelyeknek magas az 
elektromos vezetıképessége és a dielektromos veszteségek tangens szöge 
pedig nagy. A hıátütés olyan dielektrikumokban figyelhetı meg, amelyek 
nagyon vastaggok és rosszak a hıelevezetésí feltételeik, amelyek a 
hıegyensúly felbomlását eredményezik. A hımérséklet növekedésével nı 
az elektromos vezetıképesség és a dielektromos veszteségek szöge, 
amelynek következtében nı az áramerısség, ez pedig a dielektrikum 
felmelegedését idézi elı. Ez a folyamat addig tart, amíg a kristályrács- 
szerkezet teljesen megroncsolódik. Az átütés a kristályrács leggyengébb 
pontján figyelhetı meg, azon területen ahol a legnagyobb az elektromos 
vezetıképesség és a dielektromos veszteségek szöge. Az átütési feszültség 
értéke függ a hımérséklettıl és a feszültség idıtartamától.  

Az egyenáram hosszabb idıtartamú hatására az átütés elektrokémiai 
folyamatok eredményeként is végebemehet az elektromos térbe helyezett 
dielektrikumokban. Az ilyen átütést elektrokémiainak nevezzük. Az 
elektrokémiai átütés váltóáram esetén olyan dielektrikumokban figyelhetı 
meg, amelyeknek gáz adalékanyaguk van. A gáz adalékanyagoknál az 
elektromos tér hatására a dielektrikumok lokákis felmelegedése megy 
végbe. Az alacsony hıvezetı képesség miatt a dielektrikumban 
hımérsékleti gradiens jön létre, amely mechanikai feszültséget kelt. Ha 
ezek a feszültségek meghaladják a szakító szilárdságot, akkor az anyag  
darabokra szakad szét és megnı gázadalékanyagok mérete. Ezen kívül a 
gázadalékanyagban az ionizáció hatására ózon és nitrogén oxidjai fognak 
keletkezni, amelyek megbonthatják a szerves szigetelést. Az oxidációs 
folyamatok nagymértékben növekednek magas hımnérsékleteken.  



79 
 

A dielektrikum minıségét az átütési feszültség jellemzi. Az egynemő 
tér esetén az átütési feszültség azzal az Uat átütésí feszültséggel 
határozható meg, amely egy egységnyi vastagságú szigetelın átütést 
eredményez: 

.
d

U
E at

at =                                               (27) 

A nem homogén tér esetén alkalmazzák az átütési feszültség 
áltagértékét, amely az elıbbiekhez hasonlóan határozható meg:  

at

at
at d

U
E = , 

ahol atd - a dielektrikum vastagsága az átütéskor. 
A szilárd és folyékony dielektrikumok átütı létezı és effektív 

feszültségét  kiloVolt értéiben mérik. A szigetelıanyagok átütési 
feszültségét egyenáramú, az ipari frekvenciájúkét váltóáramú, 
magasfrekvenciájú váltóáramúkét impulzus feszültségnél határozzák meg. 
A szigetlıanyagok átütési feszültségének meghatározását leggyakrabban 
az ipari frekvenciájú váltóáramú feszültség esetén  végzik el.  

 
3.4. A p-n átmenet átütése 

 
A p-n átmenet nagy fordított eltolódásánál, amely abban erıs 

elektromos teret kelt, az átmenet ”átüt” és nagyon nagy áram folyik rajta 
keresztül. Ezen átütésnek három alapvetı mechnizmusa létezik: 
hımérséklet ingadozás, alagút effektus és lavinasokszorozódás. 

Hıingadozás. Az átütés ezen fajtája meghatározza a legtöbb 
szigetlıanyag elektromos tulajdonságát szobahımérsékleten és a 
viszonylag vékony tiltott sáv szélességő félvezetıkben, pédául a 
germániumban ez az egyik alapvetı tényezı. A p-n átmeneten keresztül 
zárófeszültség esetén záróáram folyik keresztül és ennek következtében 
hı szabadul fel. Növelve a zárófeszültséget az átmenet hımérsékletének 
emelkedését idézzük elı. Ez pedig a záróáram erısségének növekedéséhez 
vezet. Az áramerısség értéke a hımérsklet változásával e törvény szerint 
változik Т3-γ2

ехр(-Еg/kТ). Az átmenet hımérsékletét meghatározza a rajta 
felszabaduló hı, amely arányos az I·V szorzattal. A hıhatás 
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eredményeként magas zárófeszültség eltolódásoknál a p-n átmentet volt-
amper jellemzıjének izotermikus görbéjén, amely kétszeres logaritmikus 
méretarányban van megrajzolva, megtalálhtó a negatív differenciális 
ellenállás területe. Ezen tartományban a dióda mőködésképtelenné válik, 
ha nem alkalmazunk olyan speciális megoldást, amely korlátozza az áram 
értékét. Azt a feszültséget amelynél a görbén elkezdıdik az áram 
záróiránya--a feszültség hıingadozásának nevezzük. Ez az effektus a 
legelterjetebb a germánium átmeneteknél szobahımérséklettıl magassabb 
hımérsékleteken.  

Alagút effektus. A töltéshordozók az Е0 magassáú és W szélességő 
potenciális gáton való átjutásának kvantummechanikai valószínősége a 
következı kifejezéssel határozható meg 

Ti= [ l+ 1

22

]
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−

− EEE

WshE

o

χ
,                                   (28) 

χ= 2/)(2( hEEm
o

− ,                                     (29) 

ahol Е- a részecske energiája. Az energia csökkenésével a részecske 
átjutásának valószínősége egyenletesen csökken. A χW»1 eset során a 
valószínőség körölbelül egyenlı Ti-vel: 
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.                       (30) 

Hasonló kifejezést kapunk a p-n átmenetre. Amikor az elektromos tér 
a Ge és Si félvezetıkben eléri a 106 V/cm-t, akkor nagy áramok kezdenek 
folyni, amelyeket a sávok közötti átmenetek váltanak ki. Ahhoz hogy ilyen 
erıs tereket kapjunk az adalékok koncentrációjának elég magasnak kell 
lennie a р–n-tartományban. A szilícium és germánium félvezetık 
átmeneteiben az átütés mechanizmusa az alagút effektus miatt jön létre 
olyan átütési feszültségeknél, amelyek kisebbek mitnt 4Еg/q. Azon 
átmeneteknél, amelyekben az átütési feszültség meghaladja a 6Eg/q 
értéket, az átütés mechanizmusa lavinasokszorozással indokolható. Az 
említett feszültségek közötti tartományban szerepet játszik az átütés 
mindkét mechanizmusa.  

Lavinasokszorozás. Lavinasokszorozás vagy ütközéses ionizáció a p-n 
átmenet átütésének egyik legfontosabb mechanizmusa.  A lavina feszültség 
átütése meghatározza a legtöbb dióda zárófeszültségét, a bipoláris tranzisztor 
kollektor feszültségét, feszültségmérı HEMT és MOSFET - tranzisztorak. 
Ezt a mechanizmus szintén alkalmazzák a nagy teljesítményő 
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magasfrekvenciájú generátorokban, mint lavina csatorna feszültség IEP 
tranzisztorok és MOSFET. Ezt a mechanizmus szintén alkalmazzák a nagy 
teljesítményő magasfrekvenciájú generátorokban, mint span 
semiconductor diódák, optikai jelevevıkészülékekben, mint a 
lavinafénydiódák. Ha ismert a töltésekben hiányt szenvedı terület 
szélessége, akkor az átütés feszültsége a nem szimmetrikus hirtelen 
átmenet esetén: 

Vb=EmW/2= ( ) 1
2

2
−

b

ms N
q

Eε
,                               (31) 

és  lineáris átmenet esetén 
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ahol Nb- az ionizált adalék koncentrációja a gyengén szennyezett 
tartományban, εs- a félvezetı dielektromos permittivitása, а- az adalék 
koncentrációjának gradiense, Ет- maximális elektromos tér. Az átütés 
feszültségének univerzális képlete a hirtelen átütés esetén  

Vb=60(Eg/l,l)
3/2(Nb/1016)-3/4,                            (33) 

ahol Еg- a tiltott sáv szélessége eV-ban szobahımérsékleten, és Nb- az 
adalék koncentrációja cm-3-ben a gyengén szennyezett tartományban. 
Hasonló kifejezések jellemzık a nem lineáris átmenetekre is.  
 

3.5. A dielektrikumok szerkezetének optikai roncsolása  

 
A dielektrikumok optikai erısségének mennyiségi jellemzıit azok 

szerkezeti roncsolásának energiaküszöbével írhatjuk le, amely 
meghatározza azt a minimális fény - intenzitást (energia vagy 
teljesítménysőrőség), amely elegendı, ahhoz hogy regisztráljuk a 
változásokat a dielektrikumban. Ez utóbbit úgy tudjuk jellemezni mint a 
dielektrikum szerkezeti sérülését az elektromágneses sugárzással való 
kölcsönhatáskor. Ilyen változások kritériumainak felállításakor elfogadják 
a látható szerkezeti roncsolást, amelyet egy gázlézer segítségével érnek el 
vagy egyszerő vagy elektron mikroszkóppal rögzíthetı szerkezeti 
roncsolást, illetve sugárzó plazma létrejöttét, amelyet vizuálisan vagy 
fotoelektron sokszorozóval lehet vizsgálni.  
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A küszöb effektív értéke függ a kölcsönhatási terület mértetitıl 
(terület, térfogat), az impulzusok idıtartamától és formájától és a test 
hımérsékletétıl.  

Az optikai roncsolási küszöb létrejötte azon elmélet keretein belül 
magyarázható, amelyben az átlátszó anyagokban az elnyelı fázis 
kiterjedések játsszák a fı szerepet. Ezek a kiterjedések az elnyelıdési 
tulajdonságok eloszlásával jellemezhetık, amely a részecskék méret 
szerinti térfogat-beli és területi eloszlásával magyarázhatók. Ezen 
kiterjedések a lavina keltıi, amely a saját törvények szerint mennek végbe. 
A dielektrikum felületének rombolása olyan teljesítményő sőrőségnél 
kezdıdik mint W>0,8Wj ahol Wj az az energiasőrőség, amelynél szikra 
jelenik meg. Annak megjelenése elegendı ahhoz, hogy regisztrálni tudjuk a 
dielektrikum szerkezetének roncsolását, de egy sor anyag esetén ez nem 
jellemzı (például a LiF). A nagy törésmutatóval rendelkezı üvegek esetén 
a felület roncsolása olyan intenzitásnál történik, amely az  1/4 része a 
szikra létrejöttéhez szükségesnek. 

Az átütési küszöb és az átlátszó anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságai között nincs korreláció. 

A tiszta, átlátszó dielektrikumokban az optikai átütés az elektron- 
lavina ionizáció következtében jön létre. Ezek az elektronok jönnek létre 
az intenziv lézer sugár hatására, amelyek gerjesztik az elektronok 
szállitását a valenciasávból a vezetési sávba a sokfotonos elnyelıdés 
következtében. Az optikai átütés létrejöttének törvényszerőségei 
megfelelnek az állandó elektromos térben való átütés 
törvényszerőségeinek és a dielektrikumok jellegzetes paraméterei közé 
tartoznak. A rövid impulzusok során és a nagyon tiszta anyagokban az 
átütést létrehozó mechanizmusok az alagút-effektus és a sokfotonos 
ionizáció.  

Az átlátszó, fáziselnyelı kiterjedésektıl mentes dielektrikumok 
roncsolásának elmélete  az elektronlavina fejlıdését írja le az elektromos 
térben. Megkapták a vezetési sáv kvantummechanikai egyenletét  
diffúziós megközelítésben és megvizsgálták azok alkalmazhatóságának 
területeit. Számításba véve az elektronok szóródását az akusztikai és 
optikai fononokon, meghatározták az elektromágneses sugárzás terének 
kritikus értékeit, és a fényimpulzusok küszöbértékét figyelembe véve, a 
rács hımérsékletét. Az félvezetık optikai stabilitásának feladata 
megoldható a tiltott sávban lévı szabad elektronok hımérsékletének és a 
koncentráció függésének alapján és e koncentráció egyenesen arányos az 
elnyelési együtthatóval. Úgy tekintik, ha a hıfelszabadulás felülmúlja a 
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hıelvezetést, akkor a kristály hımérséklete korlátlanul növekedhet és 
emiatt a kristály szétroncsolódik. 

Az elméleti értékelések szerint az optikai stabilitás határ (küszöb)- 
értéke Р, W/сm2 mértékegységben mérhetı, s általában a „stabilitási” 
jellemzık határozzák meg, mint a roncsolási hımechanikus feszültség, 
olvadási hımérséklet, hıvezetés, párolgási hımérséklet, ”átütési” 
feszültség és egyéb. Ilyen megközelítés esetén a roncsolás folyamata 
árnyékban marad vagy a befejezı stádiumban rögzíthetı, amely az atom-
molekuláris méreteinek felel meg (például a kémia kötés szétszakadása). 
Az anomális elnyelıdés létrejötte a roncsolás pillanata elıtt arról 
tanuskodik, hogy létrejön valamely stabil szerkezet disszipatív 
jellemzıkkel. Ezen a szerkezeten keresztül át lehet  ”pumpálni” a 
disszipatív energiát a mikroszkopikus méretektıl az atom-molekuláris 
méretekig.  
 

4. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK ÉS A KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK 
LEÍRÁSA  

 
4.1. Szükséges eszközök és anyagok 
 

A megfelelési tényezı, a kondenzátor kapacitása. A dielektromos 
veszteségek és a dieleketromos permettivitás megméréséhez a Kumetr-
VM 560 eszközt, az átütés vizsgálatához az UPU-10 eszközt használjuk.  
 

4.2. A használt módszertan alkalmazhatósági területe 
 
A Kumetr-VM 560 és az UPU-10 eszközök gyári mőszerek és a 

technikai paramétereik fel vannak tüntetve a mőszaki leírásukban, 
amelyeket a diákok kötelesek áttanulmányozni és bejegyzetelni a 
munkafüzetükbe.  

 
4.3 Az eszközök mőködési elve és használati követelmények, 

amelyek az alkalmazott mérıeszközökre vonatkoznak részletesen le 
vannak írva azok mőszaki leírásában.  

 
4.4. Mérési módszer 
 
A megfelelési tényezı megmérését úgy végzik el, hogy az induktív 

tekercset és kapacitást (együtt a dielektromos mintával) tartalmazó 
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rezgıkörben vizsgálják a rezonanciát. Mivel a síkdielektrikum 
kapacitása С=εε0S/h, ahol ε0=8,85.10-12 F/m- a vákuum dielektromos 
állandója, akkor az ismert С, S és h értékei alapján ki lehet számolni az 
anyag dielektromos permittivitását ε. 

 
4.5. A mintához való követelmények 
 
Sík dielektrikum mintát alkalmaznak a következı méretekkel 

h=1,5·10-2 m magasság és S=1·10-4 m2 terület.  
 
 
 
4.6. A munkához való felkészülés és a munka végzésének rendje  
 
El kell végezni a rezgıkör megfelelési tényezıjének és a 

dielektrikum kapacitásának megmérését 50 kHz–30 MHz frekvencia-
tartományban. Kiszámoljuk a dielektrikumos permittivitást és a 
dielektrikumos veszteséget a már említett frekvenciatartományban és 
megrajzoljuk a következı függvények grafikonjait ε=f(υ), tgδ=f(υ). 
Megmérjük az átütési feszültséget és részlegesen feldolgozzuk a kapott 
eredményeket.  

 
5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 

 
5.1. A dielektromos veszteségek és a dielektrikumok dielektromos 

permittivitásának megmérése  
 

1. Mérjük meg a dielektrikum kapacitását és megfelelési tényezıjét 50 
kHz–30 MHz frekvenciatartományban. A mérés során: 

– állapítsuk meg milyen frekvencia- értéknél kell meghatározni a 
kapacitást és a megfelelési tényezıt; 

– az induktív tekercsek közül kiválasztani egy olyat, amely 
rezonanciába lép a mérési frekvencián és csatlakoztatni a 
rezgıkörhöz; 

– beállítani a mérendı rezgıkörben a rezonanciát és felírni a a kapott 
Q1 és С1 mennyiségeket; 

– a Сx szoritókapcsaihoz rögzíteni a mérendı mintát, beállítani a 
rezonanciát a rezgıkörben és meghatározni a Q2 és С2 értékeit. 

2). A vizsgált minta kapacitását a eképpen Сх=С1-С2 számítjuk ki. 
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3). A minta dieleketromos permittivitását eképpen határozzuk meg 
ε =0,113Схh/S, ahol Сх- kapacitás pF-ban, h- a minta vastagsága, 
S=5·10-2m2- az elektród területe. 

4). A dielektrikumos veszteségek tangens szögének kiszámítását az alábbi képlet szerint 
végezzük el: 

.
21

1

21

21

CC

C

QQ

QQ
tg

−⋅
−=δ  

 
5). A mérési és számítási eredményeket táblázatba foglaljuk 
 

 
№ 
 

 
f, 
kHz 

 
С1, 
pF 

 
С2, 
pF 

 
Сх, 
pF 

 
Q1 

 
Q2 

 
ε  
 

 
tgδ 

 
6). Rajzoljuk meg a dielektromos veszteségek tangens szögének és a 

dielektromos permittivitásnak a frekcenciától való függését.  
7). Vonjatok le következtetéseket a dielektrikum polarizációjának 
mechanizmusáról.  
8). Értékeljük a kapott eredmények hibáját.  
 

5.2. A szilárd dielektrikumok átütési feszültségének mérése  
 

1). Megvizsgálni a szigetelıanyagok átütését és meghatározni az átütési 
feszültséget az UPU-10 eszközzel.  

2). Felhasználva a statisztikus módszereket meghatározni az átütési 
feszültség értékét átlagot vonva több átütési feszültség értékébıl.  

3). Megrajzolni a az átütési veszteségek integrális variációs sorának 
hisztogrammáját.  

4). Meghatározni az átütési feszültség átlagos négyzetes eltérését és a 
variációs együtthatót. 

5). Meghatározni az átütési feszültségek értékét a dielektrikum eltérı 
vastagsága esetén és megrajzolni az  Uat=f(d)  függvényt. 

6). Meghatározni az átütés mechanizmusát. 
 

6. A mérések feldolgozása és a hibák értékelése  
 

A szigetelıanyagok átütési feszültségének értékét nem lehet 
egyértlemően megállapítani egy mérési eredmény alapján, mivel az átütési 
feszültség értéke Uat eltér ugyanazon feltételek mellet (a dielektrikum 
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vastagsága, az elektródok mérete, hımérséklete, a feszültség növelésének 
sebessége).  

Az átütési feszültség értékeinek eltérése ugyanazon minta esetén 
elérheti körülbelül az 50%-ot. Ahhoz, hogy hitelesebb információt kapjunk 
az átütési feszültségrıl, sokszámú kísérletsorozatot szükséges elvégeznünk 
(nem kevesebb mint 50) és a kísérleti eredményeket statisztikus 
módszerrel kell feldolgozni.  

Ebbıl a célból az átütési feszültség N értékét táblázatba foglalják 
növekvı sorrendben az Umin-tól Umax-ig. A feszültség szóródási sávját 
szétbontjuk néhány egyenlı k intervallumra. Az optimális intervallum 
értékét a Szterda- képlet szerint végezzük el: 

 

N

UU
h

lg322,31
minmax

+
−=∆ .                                                    (35) 

 
Ha a ∆h- törtszám, akkor a tartomány értékeként a legközelebbi egész 
számot vagy a legközlebbi nem összetett törtet vesszük. 

Az elsı intervallumként elfogadjuk az a1=Umin–∆h/2. Ekkor a 
második intervallum kezdete а1+∆h lesz, a harmadiké а3=а2+∆h és így 
tovább. A intervallum megépítését addig folytatjuk, amíg a következı 
intervallum nem lesz egyenlı Umax -al.  

Az intervallum skálák megrajzolása után meghatározzuk az átütési 
feszültség értékét minden intervallumra Uka, és azon átütések számát  Nk, 
amelyek az adott intervallumban vannak. Minden intervallumra 
meghatározzuk az Wk=Nk/N-t, és hisztogrammot készítünk, azaz 
grafikusan megrajzoljuk az intervallumos variációs sort. Ennek 
megszerkesztéséhez az abcissza tengelyen feltüntetve. а1, а2, а3,....., 
értékeket, az а2–а1, а3–а2,..... szakaszokon felrajzolják a négyzeteket olyan 
magassággal, amely egyenlı a megfelelı intervallum Wk-val.  

A vizsgált minta az átütı feszültség átlagával jellemezhetı: 
 

∑=
k

akkat UWU .                                         (36) 

Az átütı értékek szórása az átlagos négyzetes eltéréssel jellemezhetı: 

( ) .
2/1

2








 −= ∑
k

katka WUUσ                                 (37) 

Akkor az átütı feszültség: Uat= σ±atU . A variációs együtthatót eképpen 
lehet meghatározni: кv=σ/Uat. Az egynemő anyagokhoz azok tartoznak, 
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amelyekre кv<0,15, a nem homogénekhez pedig olyan anyagok, 
amelyekre кv≥0,15. 

 

7. Önállóan elvégzendı feladat 

 
Megtanulni a következı kérdéseket: a dielektromos permittivitás és 

szuszceptibilitás függését a külsı rezgésszámától; az elektron, ion és 
orientációs polarizációs mechanizmusát, kivezetni a Debye-Langevin 
képletét a dielektromos szuszceptibilitásra és megmagyarázni annak fizikai 
tartalmát.  

 
8. Ellenırzı kérdések 
 
1). Poláris és nem poláris dielektrikumok, azok szerkezetének sajátosságai.  
2). A szilárd dielektrikumok polarizációjának mechanizmusa (általános 

jellemzés). 
3). Orientációs polarizáció és annak függése a külsı elektromos tér 

frekvenciájától.  
4). Elektron polarizáció. 
5). Ion polarizáció. 
6). A dielektrikum effektív elektromos tere és annak kapcsolata a 

makroszkópikus térerısséggel.  
7). Dielektromos permittivitás ε  és az ε valós és képzelt részeinek fizikai 

tartalma. 
8). A szilárd dielektrikumok átütésének mechanizmusa. 
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ABORATÓRIUMI MUNKA № 6 
 

A KRISTÁLYOS ÉS ÜVEGES FÉLVEZET İK ABSZORBCIÓS 
SPEKTRUMAINAK TANULMÁNYOZÁSA  

 
1. A munka célja:  
 

Felhasználva a gyakorlati és elméleti ismereteket az elnyelés 
mechanizmusáról a félvezetıkben és az abszorpciós együttható 
meghatározásának módszerét kísérletileg meghatározni a kristályos és 
üveges félvezetı tiltott sáv szélességét, értékelni a hibákat a fizikai állandó 
meghatározásakor.  
 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzéséhez a diáknak tudniuk kell:  
1). Az elektromágneses sugárzás elnyelésének elméleti alapjai a 

félvezetıkben. 
2). A szilárd test által elnyelt sugárzás alapvetı mechanizmusai.  
3). Az elnyelési együttható meghatározásának módszerei a szilárd 

testekben és a meghatározás hibái. 
4). A munka végzésekor betartandó baleset szabályok.  

Képesnek kell lenniük: 
1). Használni a laboratóriumi praktikum során szükséges mérıeszközöket. 
2). Feldolgozni a mérések eredményeit (meghatározni a kristályos és 

amorf félvezetık tiltott sávjának szélességét Еg és a kísérlet hibáit). 
3). Az eredmények feldolgozásakor felhasználni számítástechnikai 

eszközöket (mikrokalkulátor és egyébek). 
 

3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

Az optikai elnyelés vizsgálata széles frekvenciatartományban a 
legegyszerőbb és legpontosabb módszer arra, hogy információt kapjunk a 
félvezetık tiltott sávjának szélességérıl, az adalékolt energiaszintek 
elhelyezkedésérıl és a fonon energiájáról.  

A fényelnyelést a szerint osztályozzák, hogy közvetlenül mire 
fordítódik az elnyelt fotonok energiája.  
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a.) A rács elnyelése: az elektromágneses hullám közvetlenül 
gerjeszti a rács rezgéseit. Mivel a kristályrács csak a fotonok bizonyos 
energiaértékei esetén nyelheti el az elektromágneses hullámot ezért a 
spektrum egy sor elnyelési maximummal jellemezhetı, amely gyakran 
összeadódik a szabad töltéshordozók elnyelésére. Ez az elnyelési 
mechanizmus különösen fontos az ion - kristályokban, amelyekben az 
optikai fotonok generációja a polarizációvektor változásához vezet. Ilyen 
elnyelés figyelhetı meg a homopoláris anyagokban. Ezt az elnyelést 
fogják fel azon hullámok, amelyek rezgésszáma közeli a az optikai 
fononok határrezgésszámához (legtöbb esetben ez néhány száz eV-nak 
felel meg). 

 
b). A szabad töltéshordozók elnyelése: az elnyelt foton energiája  

magas (optikai) frekvenciájú áram keltésére fordítódik, amely 
végeredményként átalakul  hıenergiává (a fény elnyelésekor a szabad 
elektronok a vezetési sávban magasabb energia szintekre mennek át, azaz 
az elektronok „felmelegednek”). Az elnyelés megfigyelhetı a szabad 
lyukak esetén is. 

Ha megvizsgáljuk az elnyelésnek az alaptörvényeit az egyszerő 
szerkezető k-sávval rendelkezı félvezetıben, akkor a következı kifejezést 
kapjuk az elnyelési α együtthatóra: 
 

2*

3 12

ωµ
πα

mn

ene= ,                                          (1) 

 
ahol ne– a szabad töltéshordozók koncentrációja, m*– azok effektív 
tömege, µ– a töltéshordozók mozgékonysága, n– a közeg törésmutatója. 
Másképpen felírva, 

2λα en=                                                 (2) 

 
Tehát ismerve az α és λ meg lehet határozni az m*-t. 

 
c). Szennyezési elnyelés: a fotonok energiája olyan töltéshordozók 

által is elnyelıdik, amelyek a rács adalékolt vagy defektusos szerkezeti 
részein találhatóak. Ha az elnyelt fotonok átdobják az elektronokat az 
adalékolt tartományból a vezetési sávba, akkor megfigyelhetı az az 
elnyelési sáv, amely a saját elnyeléséhez képest el van tolódva a nagyobb λ 
irányába (hasonlóan eltolódás figyelhetı meg a valenciasávból az 
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adalékolt tartományba történı átmenet során). Legtöbbször az adalékolt 
elnyelési spektrum néhány maximumból áll. Ez azzal magyarázható, hogy 
az adalékok elektronjainak energiasznitjei alap és gerjesztett állapotban is 
lehetnek, s igy hasonlóak a hidrogénatom elektronjához. Az adalékok 
domének elnyelési spektrumait alacsony hımérsékleten (Т<20 К) kell 
rögzíteni, mivel az adalékok ionizációs energiája nem nagy és csökkenteni 
kell a hıgenerációt. Ezen kívül az elektronok és a fotonok 
kölcsönhatásának eredményeként az elnyelési sávok kiszélesednek.  

Az adalékok spektrumaiból határozzák meg az apró adalék centrumok 
ionzációs energiáját elég nagy pontossággal.  

d). Exciton elnyelés: Excitonnak nevezzük a kristály elektron 
rendszerének gerjesztett állapotát (elektronokból és lyukból áll, amelyek 
kapcsolódnak egymáshoz). Ezen gerjesztett állapot (exciton) létrejöttének 
energiája kisebb a tiltott sáv szélességénél. Az exciton tud mozogni a 
kristályban, de fényvezetés eközben nem jön létre (mivel az elektron és a 
lyuk együtt mozog). 

Az exciton állapotok elnyelési maximumokhoz vezetnek a 
hosszúhullámú határ szélén. De ezek a maximumok (vagy excitonok) 
eltőnnek a hımérséklet növekedésével, amley a termikus disszociához 
vezet, amikor a vezetési sávban szabad elektron és a valenciasávban pedig 
lyuk keletkezik.  

 
e). Saját (vagy fundamentális) elnyelés: az elnyelt foton energiája a 

valens elektronok átmeneteit idézi elı a tiltott sávon keresztül a vezetési 
sávba. Vizsgálva a saját (intristic) elnyelési élt magas pontossággal 
határozzák meg a félvezetık tiltott sávjának szélességét. Az elnyelı közeg 
jellemzıje az elnyelési együttható α , amelynek fizikai tartalma a Buger-
Ber törvénybıl következik (Іd=I 0e

-α d), ahol I0- a beesı fénysugár 
intenzitása. Az α =f(hν ) összefüggést az elnyelési spektrumnak nevezzük. 

Amikor a félvezetı töltéshordozói kölcsönhatnak az elektromágneses 
sugárzással két törvénynek kell teljesüni: 

1) az energiamegmaradás törvénye 
 

ωh+=′ ЕЕ ,                                            (3) 
 
ahol Е– az elektron energiája a fénykvantummal ωh =hν  való 
kölcsönhatás elıtt, E′– az elektron energiája a kölcsönhatás után; 
 

2) a kvaziimpulzus megmaradásának törvénye: 
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ηrh
rr +=′ pp ,                                             (4) 

 
ahol ηh - a fénykvantum impulzusa, p

r
 – az elektron kvaziimpulzusa a 

kölcsönhatásig, és a p′r - a kölcsönhatás után. 
Mivel a foton impulzusa ηh = фλ/1  nagyon kicsi az elektron 

kvaziimpulzusához képest (фλ ~10-1-10-5 сm, еλ  a kristályban 5·10-7 сm), 

akkor (3) és (4) kifejezéseket fel lehet írni igy is: 
pp
rr =′ ,                                                  (5) 

kk
rr

=′ .                                                 (6) 
 
Az (5) és (6) kifejezéseket az elektron átmenetek kiválasztási szabályainak 
nevezzük. Ezek megmutatják, hogy a kristály elektronja és az 
elektromágneses sugárzás tere közötti kölcsönhatás során olyan átmenetek 
lehetségesek, amelynek során a k

r
 hullámvektor  állandó marad. Ezeket az 

átmeneteket függıleges vagy direkt (egyenes) átmeneteknek nevezzük. 
A félvezetıket az energetikai sávszerkezetük felépítése valamint 

azok konfigurációi szerint két típusra osztják: І – azok, amelyekben a 
minimum energia a vezetési sávban van (с-sáv, amely mink

r
 

hullámvektorral jellemezhetı, maximum energiával a valenciasávban, 
amely a maxk -al határozható meg, amelyek ugyanazon a ponton 
helyezkednek el a Brillouin zónában (legtöbb esetben a k

r
=0 pontban) –1,а 

ábra). A megfelelı energetikai átmeneteket direkt (egyenes) átmeneteknek 
nevezzük. A II típushoz tartoznak azok a félvezetık, amelyekben az 
extremumok a с-sávban és a v- sávban találhatók különbözı 

maxmin/ kkk ≠ értékek esetén- 1,b ábra, és a közöttük lévı átmeneteket 
nem direkt (egyenes) átmeneteknek nevezzük. Ilyen típusú anyagokhoz 
tartozik a legtöbb félvezetı (például, Gе, Si és egyéb) 

Röviden tekintsük át a saját elnyelés élének elemzését a direkt 
(egyenes) és nem direkt (egyenes) optikai átmeneteknél. 
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                                                  а)                                 b) 

1. ábra. A direkt (а) és nem direkt (b) optikai sávok közötti átmenetek. 

 
І. Vizsgáljuk meg a saját elnyelést a direkt, ”megengedett”, sávok 

közötti átmeneteknél a félvezetık szferikus szimmetriájú с – és v – 
sávjaival (1. а ábra). Úgy tekintjük, hogy a v–sáv teljesen meg van telve 
elektronokkal, és a  с – sáv teljesen szabad. Akkor minden Е kezdı 
állapotnak a ωh  elnyelése során olyan Е' végsı állapot felel meg a с –
sávban, hogy 

Е'=E+ hω.                                                       (7) 
 

A sávok szferikus szimmetriája esetén 

*
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h−= .             (8) 

Ezért  

*
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k
E

h
h =ω ,              (9) 

ahol vcg EEE −= - a tiltott sáv szélessége, *rm  – az elektron és lyuk 

összevont  csökkent  tömege: 

***

111

pnr mmm
+= .                                      (10) 

 
Az elnyelési együttható egyenesen arányos a foton elnyelésének 

valószínőségével νhg( ) egy egységnyi idı alatt, és fordítottan arányos a 
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foton mozgási sebességével az anyagban ncv f /= : 

c

n
hvghv )()( =α .                                    (11) 

 
Az elnyelt fotonok száma egységnyi idı alatt, amelyeknek energiája hv-
tól )( dvvh + -ig intervallumban van és egyenesen arányos az elektronok 
átmeneteinek valószínőségével )(hvP  – a kvantum állapotok száma )(EN  
a v – sávban a dE intervallumban lévı energiával:  
 

dEhvNhvPhvhvg )()(2)()( =α ,                             (12) 

21
3

23*
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2
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)( EE

m
EN v
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hπ

.                          (13) 

Felhasználva (6) és (11), ezt kapjuk:  

dkkhvPhvhvg 2
2

)(
2

)()(
π

α =                              (14) 

 
De a (9)-bıl az következik, hogy 
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ezért:                       21
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Tehát a direkt, ”megengedett”, átmenetek a kvaziimpulzus megmaradással 
(5) mennek végbe, ahol az átmenet valószínősége )(hvP  nem függ a foton 
energiájától. Figyelembe véve a saját elnyelést α  a direkt ”megengedett” 
átmeneteknél a (11) és (17) képlet alapján a következı képlettel 
fejezhetjük ki: 

21)( gEhvА −=α ,  gEhv〉                                   (18) 

0=α ,  gEhv≤ ,                                        (19) 

ahol                            ( )./)2( *223
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= . 
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Megrajzolva az α2(hν)  összefüggést (2. а ábra) és meghosszbítva annak 
lineáris szakaszát az abcissza tengely metszetéig határozzák meg a 
félvezetı Еg-t. 

A (18) következik, hogy a direkt átmeneteknél nem szükséges 
elnyelni hν<Eg energiát. Ezért a saját elnyelés éle a hosszúhullámtól λ 
nagyon durva kell lennie. 

Ha a v– sáv az S- állapotból keletkezett, és a c– sáv az atom р- 
függvénye alapján, és 0minmax ≠= kk , akkor az átmenetek direktek 
lesznek, de nem ”tiltottak”. A ”tiltott” átmeneteknél minden 0≠k -ra az 
átmenet valószínősége P(hν)~k2. Ezért a direkt, ”tiltott”, átmenetek 
valószínősége függ az energiától: 

)()( 2
gEhconstkhP −=≅ νν                               (20) 

 
Ezért az α-t a direkt ”tiltott” sávok közötti átmeneteknél úgy határozzuk 
meg mint 

2/3)()( gEhAh −=′ ννα                                  (21) 

 

Felrajzolva az az α2/3 =f(hν) összefüggést (2.b ábra), és 
meghosszabítva annak lineáris szakaszát, az abcisszatengellyel való 
metszetig meghatározzák a félvezetı Еg-t. 

 
 

                                                    а)                                              b) 
2. ábra. а– az α2 és a beesı sugárzás energiája közötti összefüggés a direkt 

”megengedett” átmeneteknél, b– α2/3 és a beesı sugárzás energiája közötti 
összefüggés a direkt ”tiltott” átmeneteknél. 
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II. Vizsgáljuk meg azt a félvezetıt, amelyben minmax kk ≠  (1.b  ábra) 

– itt helye van a nem függıleges vagy nem direkt átmeneteknek, amelyek 
valószínősége jelentısen kisebb mint a direkt átmeneteké. A 
kvaziimpulzus megmaradásának törvénye a direkt átmeneteknél a 
fononokkal való kölcsönhatás során valósul meg. (3.a ábra). 

Tehát a nem direkt vagy nem függıleges átmenetek a fotonok 
elnyelésekor vagy kisugárzásakor mennek végbe. Ezek az átmenetek 
meghatározzák az elnyelést, amely a hosszúhullám irányából a saját 
elnyelési határ közelében helyezkedik el.  

Az α  kiszámításakor a nem direkt átmenetek esetén a nem egyenes 
völgyek között, amelyeket egy fonon elnyelése vagy kisugárzása kísér, a 
nem direkt átmenetet úgy vizsgálják mint egy sor „virtuális” állapoton 
keresztül törénı átmenetet, amelynek nagyon rövid az élettartama (3.b 
ábra). Ebben az esetben az energiamegmaradás törvénye megvalósul csak 
az egész átmenetre vonatkozóan (például az 1+2→2' vagy a 
3+4→ 2′átmenetek), míg ugyanakkor az elektron átmenete esetén a 
virtuális állapotba annak kváziimpulzusa megmarad.  

 

 
3 ábra.  A nem direkt átmenetek a félvezetıben nem egyenes völgyekkel. 

 
Az elnyelési együttható a nem direkt sávok közötti átmeneteknél 

felírható összeg formájában  
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ahol Еf - a fonon energiája, αа(hν) – a fonon elnyelés, αе(hν)– a fonon 
kisugárzása. 
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4 ábra.  Az )(21 hvf=α összefüggés különbözı hımérsékleteken a Gе esetén. 

 
A nem direkt, ”megenegedett”, átmenetek esetén (az 1–2 virtuális 

átmeneteken keresztül valósulnak meg) jellegzetes összefüggés az 

)(2/1 να hf= , és a ”nem direkt tiltott” átmenetek esetén (a 3–4 virtuális 
átmeneteken keresztül valósulnak meg) jellegzetes összefüggés az 

)(3/1 να hf= . 
Az gE  meghatározására a nem direkt átmeneteknél is szükséges 

méréseket végezni az elnyelési spektrumról szélességének hımérsékleti 
tartományban. Ilyen kísérlet példájául szolgál a 4 ábra. 

 

е). A félvezetık fizikájának és technikájának egyik különösen kitőnı 
kilátású területe az amorf anyagok. Ezek megırzik a közeli rendet az 
atomok elhelyezkedésénél, míg a távoli rend nem marad meg. Ez néha a 
kristályocskák méretének felel meg, amely néhány tíz vagy száz 
angsztrömnek (míg a polikristályokban a kristályocskák mikron vagy 
nagyobb méretőek) felel meg, mivel ezek nem adnak vonalakat a 
Debyegrammokon a röntgenstruktúrális analízis során, ellenben a 
polikristályok és monokristályok esetén. Néha az amorf szerkezetet mint 
ideális nem rendezett szerkezetet ábrázolják.  

Amint a kísérletek mutatják sok esetben az oxid vékonyrétegek 
amorf állapotban vannak. Az üvegben közeli rend van, és hiányzik a távoli 
rend.  

Az amorf félvezetık kvantummechanikai elmélete Hubanov A.I., N. 
Motta és más tudósok munkáiban vannak továbbfejlesztve. Általuk volt 
vizsgálva az állapotsőrőség eloszlásának jellege a nem rendezett 
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rendszerben. Nem tekintve az atomok elhelyezkedésének nem 
rendezettségére, a sáv elmélet általános elképzeléseit fel lehet használni az 
amorf állapotra. Így a nem rendezett szerkezetek esetében beszélhetünk a 
megengedett sávokról: vezetési és valencia. De itt van az állapotsőrőségek 
”farkék”, hasonló a degenerált kristályos félvezetıkhöz.  

A nem rendezett rendszerekben nem használják azokat a fogalmakat, 
amelyek a kvaziimpulzus (például, direkt és nem direkt átmenetek) és a 
diszperzió megmaradásával kapcsolatosak. 

Tehát az amorf szerkezetek elmélete szerint úgy tekintik, hogy a с– 
sáv aljától és v– sávtól leljebb találhatók az elektronok és lyukak nem 
lokalizált állapotai, úgy mint a nem fémes kristályos szerkezetekben. De a 
tiltott sávban létezik a lokalizált állapotok kvazienergetikai spektruma, 
amely a nem rendezett szerkezető szerkezető anyagok sáv felépítésének 
sajátossága.  

Az üveg szerkezető anyagok saját elnyelés élének általános 
törvényszerőségei három eltérı természető szakaszával (А, В, С –5 ábra) 
magyarázható és ezek függése az ( ).ln να hf= -tıl. 

 

 
 

5. ábra.  Az elnyelési együttható energiától való függése az üveges félvezetıkben. 

Az А szakasz jellemzi az elnyelést a kis  α értékeknél és erısen függ 
az anyag tisztaságától és egynemőségétıl. A В szakasz jellemezhetı 
exponenciális összefüggéssel, amely ay α negyedik hatványtól függ. 
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A С szakaszon az α(hν) mennyiség az α≈(hυ-Eg)
2 törvény szerint 

változik. Ebben az esetben az ( )να hf=  függvénybıl extrapolációs 
módszerrek meg lehet határozni az Eg-t az amorf anyagokra.  
 
4. A kísérletek módszerek és az eszközök leírása 

 
4.1. Szükséges eszközök és anyagok 

 
Az energiaforrás (1), monochromátor (2), az elektromágneses 

sugárzás mérésére és regisztrálására szolgáló eszköz (3), eltérı vastagságú 
kristályos és üveges félvezetık (4); a monochromátor kalibrációs görbéje 
(5), mikrokalkulátor (6). 

 
4.2. A használt módszertan alkalmazhatósági területe 

 
Ahhoz hogy meghatározzuk a vizsgált anyag tiltott sávjának 

szélességét szükséges a felírt spektrum szerint kiszámítani az α elnyelési 
együtthatót. 

Ha a d vastagságú mintára I0 intenzitású fény esik akkor a mintából 
kiérkezı fény I intenzitását meghatározhatjuk a Lambert-Bouguer 
törvénye szerint: 

I=I 0exp(-αd).     (24) 
 

A (24) kifejezésnek megfelelıen az α meghatározása gyakorlatilag 
az áteresztıképesség meghatározására vezethetı vissza adott λ 
hullámhosszon: 








=
I

I

d
0ln

1α      (25) 

 
Ha a minta erısen elnyel (T<10%) és a minta belsejében 

elhanyagolható többszörös visszaverıdés, akkor az α meghatározására két 
eltérı d1 és d2 vastagságú, ugyanolyan anyagból készült mintát használnak 
és az α-t a következı képlet alapján határozzák meg: 
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−
=α ,                               (26) 

 
де I1, I2 – a d1 és d2 vastagságú mintákból kiérkezı fény intenzitásai. 
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Ha a kísérletet végzınek csak egy mintája van, amelybıl nem lehet 
kettıt készíteni, meg lehet mérni a (Т) átereszthetıségi együtthatót 
ugyanazon mintára lecsiszolva azt bizonyos d1 és d2 vastagságra. 

Néha alkalmazzák az α meghatározásának megközelítı módszerét 
átlátszó mintákra, ha azok visszaverıdési együtthatója R=const a vizsgált 
tartományban: 

T

R

d

2)1(
ln

1 −=α                                        (27) 

 
Az anyagban végbemenı többszörös visszaverıdésnél vagy a saját 

elnyelési élének interferenciaképénél sokkal összetetebb képleteket 
alkalmaznak az α kiszámítására, amelyeket nem fogunk a továbbiakban 
tárgyalni.  

 
4.3. Az eszközök mőködési elve és használati követelmények 

 
A félvezetık elnyelési spektrumának mérésekor felhasználjuk az 

UM-2 monochromátort és a sugárzás intenzitását mérı és regisztráló 
eszközt. A kísérleti eszközök sematikus vázlata a 6. ábrán van feltüntetve. 
A felhasznált eszközök mőködési elve részletesen le van írva azok 
mőszaki leírásában.  

Alapvetı követelmények: 1) szükséges, hogy a kísérleti eszközök 
optikai rendszere kalibrálva legyen; 2) a regisztráló eszköz 
(fotoelektronsokszorozó) vagy fényérzékelı elem a megadott 
tartományban lineáris spektrális jellemzıkkel és maximális spektrális 
érzékenységgel rendelkezzen; 3) a regisztrációs rendszer meg kell hogy 
feleljen a kísérlet feltételeinek, azaz az eszköy zajszintje nem szabad hogy 
meghaladja 1 µV (a hibák csökkentése céljából). 
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6. ábra. A kísérleti eszközök vázlatos sémája: 1-fényforrás; 2-monochromátor; 

3-vizsgált minta; 4-fényérzékeny elem; 5-regisztrációs eszköz. 

4.4. Mérési módszer 
 
A félvezetı áteresztési spektrumának mérését a következıképpen 

végzik: az I0 intenzitású fénysugár, amely áthalad a monochromátor résén 
a mintára irányítódik. A mintát úgy helyezik el, hogy a párhuzamos 
elektromágneses nyaláb merıleges hatoljon be a minta felületére és 
merılegesen érjen ki onnan. A viszonylagos intenzitás számitása Iλ/I0λ 
meghatározása a galvanométer mutatója alapján történik, amely sorosan 
van kapcsolva a fény felfogó fényérzékeny elemmel.  

 
4.5. A mintához való követelmények 

 
1. A vizsgált mintáknak síkpárhuzamosnak és optikailag egynemőnek kell 

lenniük.  
2. A saját elnyelés élének tartományában a minták visszaverı képessége 

R=const.  
3. Ahhoz hogy az α számításakor a minimumhoz vezessük a hibát olyan 

minták szükségesek, amelyeknek vastagsága d1/d2=3:1. 
 
4.6. A munkához való felkészülés és a munka végzésének rendje 

 
Mielıtt hozzálátnak a munka elvégzéséhez szükséges: 

1) bekapcsolni a fényforrást és meggyızıdni, hogy az áthaladt a 
monochromátoron és a fényérzékelıre érkezik meg;  
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2) az optimális felbontóképesség érdekében a monochromátor bemeneti és 
kimeneti réseit egyformára kell beállítanunk;  

3) megmérni az I0=f(λ) összefüggést; 
4) rögzítva a speciális kristálytartón a mintát megmérni az I=f(hν) 

összefüggést minden minta esetén. 
 

5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 
 

1). Megmérni a d1, d2 vastagságú kristályos félvezetık Т1, Т2 áteresztési 
együtthatóinak függését a beesı sugárzás hullámhosszától λ. 

2). Megrajzoni a T1=f(hν) és T2=f(hν) függvényeket egy 
koordinátarendszerben. 

3). A leírt módszerek egyikének segítségével meghatározni az α-t és annak 
függését hν-tıl. 

4). Megrajzolni az α2=f(hν), α2/3=f(hν), α1/2=f(hν) és α1/3=f(hν), 
függvényket és meghatározni az optikai átmenetek típusát, valamint a 
tiltott sáv szélességét. 

5). Értékelni a kapott eredmények hibáit.  
6). Elvégezni az 1-3 pontokban leírtakat az amorf félvezetıkre. 
7). Megrajzolni az lnα=f(hν) függvényt és meghatározni az üveges 

félvezetık a tiltott sáv szélességét. 

8). Értékelni a kapott eredmények hibáit. 
9). A számítások során használni a mikrokalkulátor vagy a megadott 

program alapján. 
 
6. A mérések feldolgozása és a hibák értékelése 
 

Az α meghatározásakor keletkezett hibákat három csoportra 
osztatók: 
1) a mérıeszköz vagy a kísérleti eszközrendszer szerkezeti felépítésébıl 

adódó hibák; 
2) a vizsgált minták minıségébıl és egynemőségébıl adódó hibák; 
3) az α meghatározásának módszerébıl adódó hibák. 

Ahhoz hogy az eszközök hibáit minimura csökkentsük az eszközt 
szükséges jól kalibrálni és kiválasztani a rés megfelelı vastagságát. Mivel 
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SDпр ⋅=∆ν , ahol D – az eszköz prizmájának diszperziója, S – az eszköz 

résének vastagsága. 
Mielıtt regisztráljuk az áteresztési spektrumot szükséges 

leellenırizni a minták egynemőségét. Figyelembe kell vennünk, hogy az 
átengedés mérései a 0,2 -0,6 tartományban végezhetık el minimális 
hibával. Ha Т<0,15–0,20, akkor annak viszonylagos hibája a méréskor 3%. 
Ha az α kiszámítására a két vastagság módszerét használjuk, akkor a 
minimális hiba 1:3 mintavastagság arány esetén érhetı el.  

Figyelembe kell venni, hogy a ∆α/α minimális értéke van az 1≤ αd≤ 
2 eset során, és 2≤ αd≤ 3 tartományban eléri a 25%-t. 
 
7. Önállóan elvégzendı feladat: a saját elnyelési él sávjának függése a 
hımérséklettıl, nyomástól, az adalékok koncentrációjától, a külsı 
elektromos és mágneses terektıl. 

 
 

8. Ellenırzı kérdések 
 
1). A szilárd testek fényelnyelésének eltérı mechanizmusai (általános 

jellemzés). 
2). Fundamentális elnyelés. 
3). Az adalékok fényelnyelése és annak sajátossága.  
4). Exciton fényelnyelés és annak hımérsékletfüggése.  
5). A töltéshordozók és a kristályrács fényelnyelése.  
6). Direkt ”megengedett”, nem direkt ”tiltott” optikai átmenetek. 
7). Direkt ”megengedett”, direkt ”tiltott” optikai átmenetek.. 
8). A saját elnyelési éle a nem kristályos szilárd testekben.  
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LABORATÓRIUMI MUNKA № 7 
 

AZ ELEKTROLUMINESZCENCIA ALAPVET İ JELLEMZ İINEK 
VIZSGÁLATA A SZILÁRD TESTEKBEN  

 
 
1. A munka célja: 

 
Megtanulni és elsajátítani a gyakorlati és elméleti ismereteket az 

elektrolumineszcencia jelenségérıl a szilárd testekben, és elsajátítani ezen 
jelenség alapvetı paraméter meghatározásának módszereit. 

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzése eredményeként a diáknak tudniuk 
kell: 
1). Meghatározni a lumineszcenzia típusait a szilárd testekben. 

2). A lumineszcenzia alapvetı fajtái (monomolekuláris, metastabil és 
rekombinációs). 

3). Az elektrolumineszcenzia típusai és mechanizmusai a szilárd testekben. 
4). Az elektrolumineszcenzia alapvetı jellemzıi. 
    A relaxáció törvényszerőségei és a hımérséklet csökkenése az     
    elektrolumineszcencia során a szilárd testekben. 

 
Képesnek kell lennie: 
 

1). Használni a laboratóriumi praktikum során szükséges mérıeszközöket. 
2). Feldolgozni a kapott mérési eredményeket, elemezve azokat az 

elektrolumineszcenziaról való mondern ismeretek alapján.  
3). Alkalmazni a számítógépes programokat a mérések feldolgozásánál.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 

 

Azon félvezetıkben, amelyek gerjesztett állapotban vannak, 
megfigyelhetı az elektromágneses hullámok kisugárzása – 
lumineszcenzia. Az anyag ezen  (gerjesztett) állapotát különbözı 
módszerrekkel lehet elérni. Lumineszkálni olyan anyagok tudnak, amelyek 
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szilárd, folyadék vagy  gáznemő halmazállapotban vannak. Attól függıen, 
hogy a gerjesztés energiája milyen formában közölhetı a testtel, 
megkülönböztetünk foto-, elektro- és egyéb típusu lumineszcenziát. A 
fotolumineszcenzia esetén az elektromágneses sugárzás az elnyelt 
fényenergia hatására jön létre. Ha a mintát elektronokkal bombázzuk, 
akkor katódlumineszcencia jön létre. A gerjesztés kémiai és biológia 
folyamatok hatására is végbemehet (kemi- és biolumineszcenzia), valamint 
γ–sugárzás hatására (radiolumineszcenzia). Azt a gerjesztést, amely az 
elektromos tér hatására jön létre, elektrolumineszcenziának nevezzük.  

Elıször Sz.I Vavilov: fogalmazta meg a lumineszcenzia 
meghatározását, lumineszcenzia – a test hımérsékleti sugárzásával 
szembeni emisszió többlet, amelynek idıtartama (a gerjesztési energia 
elnyelése és a lumineszcens emisszió megjelenése között eltelt idı) 
lényegesen nagyobb a fényrezgések periodusánál. Ez a definíció 
elkülöníti a lumineszcenziát a test egyensúlyi és nem egyensúlyi 
hısugárzásától úgy, mint a Vavilov-Cserenkov sugárzást, Raman sugárzást 
vagy egyéb sugárzásokat.  

A lumineszcenzia, mint bármely más elektromágneses sugárzás, 
intenzitással, spektrális összetétellel, polarizációval, koherenciával és a 
kísérı fénykibocsátás idıtartamával jellemezhetı. Éppen a kísérı 
fénykibocsátás idıtartama különbözteti meg a lumineszcenziát egyéb nem 
egyensúlyi sugárzásoktól, amelyek gyakorlatilag nem inerciálisak (ezek 
idıtartama megegyezik a fényrezgések idıtartamával 10-15с). A 
lumineszcenzia során az elnyelés és a kisugárzás köztes folyamatokkal van 
elosztva, amelyek elıidézik az elég tartós fénykisugárzás  létezését, a 
gerjesztés megszőnése után.  

A szilárd testekben megkülönböztetünk három típusú 
lumineszcenziát: monomolekuláris, metastabil és rekombinációs. A 
monomolekuláris és  metastabil kisugárzásnak akkor van szerepe a szilárd 
testekben, amikor a fényelnyelés a domén központ közepén történik.  

A szilárd testek lumineszcens spektrumai, azaz a kisugárzás 
intenzitásának függése a foton energiájától vagy hullámhosszától, eltér a  
megfelelı doménatomok egyéni spektrumaitól. Ezen eltérésnek két 
alapvetı vonása van: elıször is a szilárd testek kisugárzása fıleg széles 
sávok formájában figyelhetı meg; másodszorpedig ezek lumineszzens 
spektrumai az elnyelési spektrumaikhoz viszonyítva el vannak tolódva a 
hosszúhullámú tartományba, azaz az energia, amely kisugárzódik, kisebb 
mint az az energia, amely elnyelıdik. Ezt az energiakülönbséget „Franck-
Condon eltolódásnak” nevezzük.  
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A félvezetı gerjesztésénél a rekombinációs sugárzás létrejöhet 
közvetlenül a szabad elektronok és lyukak rekombinációja során (1.а 
ábra), az exciton megsemmisülésekor (1. d ábra), valamint a szabad 
elektronok és lyukak rekombinációja a rekombinációs központokon 
keresztül а (1, b,c,d,e ábra).  

A fény kisugárzása a félvezetıkben létrejöhet a szabad elektronok és 
lyukak rekombinációja során (sáv közötti rekombináció), a szabad 
töltéshordozók vagy ionziált fénycentrumok rekombinációjakor, illetve a 
centrumok átmenetekor gerjesztett állapotból alap állapotba.  

 

 
 

1. ábra.  A félvezetık sugárzási rekombinációjának mechanizmusa: 
а – sáv közötti elektron-lyuk rekombináció; b,c –c- sáv akceptor 

rekombináció és v- sáv donor rekombináció; d- domenközti donor-
akceptor rekombináció; e- a kötött exciton rekombinációja. 

 
Az adott félvezetı spektrális összetétele a rövid hullámhossztól 

korlátozódik a tiltott sáv szélességével. Ezért ahhoz, hogy látható sugárzás 
kapjunk az Еg ≥1.8 еV, és az ultraibolya tartomány esetén ≥3.1 еV. A 
sugárzás intenzitása a rekombináció aktusainak számával határozható meg, 
amelyek a fénykvantum megszületését vonják maguk után. Tehát azon 
félvezetı anyagok, amelyeket a magas hatékonyságú elektrolumineszcens 
fényforrásokban alkalmaznak, nagy sugárzási rekombinációval kella nem 
sugárzási rekombinációval kell rendelkezniük a nem sugérzási 
rekombinacióhaz viszonyítva. Ezen kívül a félvezetı sugárforrások 
hatékonysága függ az elektron átvitelének módjától a valenciasávból a 
vezetési sávba, vagy a gerszetési lumineszcens centrumokba.  
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*A külsı elektromos tér hatására létrejövı gerjesztésnek három fı 
mechanizmusa:  
1) a kisebbségi töltéshordozók injekciója (például, p-n- átmeneten 

keresztül, amely nyitóirányban van bekapcsolva); 
2) alagút effektus (Ziner effektus), amely abban rejlik, hogy az elektromos 

tér hatására az elektronok kiszakadnak a lumineszcens- vagy 
valenciasávból és átmennek a vezetési sávba; 

3) ütközéses ionizáció, amely abban rejlik, hogy az elektronok (vagy 
lyukak) az erıs elektromos térben energiára tesznek szert, amely 
elegendı a lumineszcens centrumok geresztéséhez, vagy 
ionizációjához, vagy az elektronok átviteléhez, a valenciasávból a 
vezetési sávba 

Az elektrolumineszcens anyagok energiahozamának elemzését M.V.  
Fok vizsgálta különbözı gerjesztési módok során. Bebizonyította, hogy a 
lumineszcens forrás akkor lesz a leghatékonyabb, ha megvalósítjuk benne 
a töltéshordozók injekciójának mechanizmusát. A tiltott sáv szélességét és 
a sugárzási átmenetek valószínőségét tekintıen az АII

В
VI vegyületek 

felkeltették az érdeklıdéset. A legeleterjetebbek közé a cink szulfid alapú 
luminoforok (a termikus tiltott sáv szélessége ∆Ет=3.2 eV, az optikai pedig 
∆Е0=3.7 еВ) tartoznak. A lumineszcencia intenzitása az ideális p-n- esetén 
a ZnS-ban az 1 А/cm2 áramsőrősége egуenlı 675 lm/сm2. 

Napjainkban a ZnS alapú luminoforokat alkalmazzák a televízió 
eszközök képernyıjének bevonására, világító panelekben, fényerısítıkben 
és egyéb elektrolumineszcens eszközben. A ZnS-t vékony réteg 
formájában felhasználják az optikai szőrık és szelektív optikai tükrök 
készítésénél. Ennek alapján készítik a radioaktív részecskék számlálóit.  

Vizsgáljuk meg az elektrolumineszcens fényforrásokat, amelyek a 
nyitóirányú p-n- átmeneten alapulnak. Az elektromos tér hatására az 
elektronok és lyukak egymással szemben mozognak és rekombinálódnak 
az átmenet tartományában. Eközben sugárzás keletkezik az egyik vagy 
másik spektrum tartományban a félvezetı tulajdonságaitól és a benne 
található adalékoktól függıen. A 2. ábra bemutatja az egyik ilyen átmenet 
sémáját. 
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                                              a)                                             b) 

2. ábra. A  p-n átmenet sáv szerkezete (●– elektronok, ○- lyukak); а- külsı 
feszültség hiányában; b– egyenes eltolódás során. 

 

Függıleges nyilakkal vannak jelölve az elektronok átmenetei a 
rekombináció során, vízszintesekkel pedig az elektronok és lyukak 
mozgásiránya. Amint látható, a rekombinációban csak azok az elektronok 
vehetnek részt, amelyek a hıfluktuáció során elég nagy többletenergiára 
tettek szert. Az átmenetre kapcsolt U potenciálkülöbség csökkenti a p-n- 
átmenet záró irányú terét, amely megkönnyíti az elektronok és lyukak 
áthaladását az átmeneten. Tehát az elektronok és lyukak az elektromos 
tértıl azt a szükséges energiarészt kapják meg és a többi energia a 
félvezetı hıenergiájának révén adódik hozzájuk. Eközben a félvezetı 
lehül, ha a rekombináció során felszabaduló energia fény formájában válik 
ki. Ha kétféle anyagból álló félvezetın át áramot vezetünk át, az 
érintkezési felületek lehülnek. Ezt a folyamatot negatív Peltier-hatásnak 
nevezzük.  

Az áramerısség nagy része a p-n- átmenet nyitó feszültségénél az 
elektronok diffúziójával határozható meg: 








==
,

exp
kT

eU
III snn                                     (1) 

 
ahol Isn=S·e·np·Ln/τn, S- terület, Ln- diffúziós hossz, τn- az elektronok 
élettartama. Ha az injekció szintje nem jelentıs és a р-tartomány és n- 
tartomány határán lévı tértöltés, a kvázi Fermi-szint helyzete, az 
elektronok esetén a feszültséggel határozható meg:  

eU=Fn – Fp, Fp=const.                                     (2) 
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Az egyszrő modell esetén a sugárzás integrális intenzitásának az 
elektronok koncentrációjától való függését a következı egyenlettel 
írhatjuk fel: 

( ) ( )∫ ==
в

n
hdhIR

τ
νν .                                 (3) 

Mivel a teljes áram és a rekombináció integrális árama arányos az 
injektált elektronok koncentrációjával n=exp(eU/kT), tehát  

R ~ I.                                                    (4) 

A kisugárzott kvantumok száma az R integráljából határozható meg a 
teljes  V térfogatra vonatkoztatva, ahol a rekombináció történik. Egynemő 
esetben: 

Фi= ∫ = RSRdV Ln                                        (5) 

 

Akkor a kisugárzott kvantumok teljes számának és a p-n-átmeneten 
egységnyi idı alatt áthaladó elektronok számámak aránya egyenlı  

I
e

Фі
i 1

=η .                                                (6) 

A belsı kvantumhozam fizikai értelme a következıben áll: ez jellemzi a 
rekombináció valószínőségének (1/τв) arányát a teljes rekombináció teljes 
valószínőségéhez (1/τn).  

Általában a kisugárzás intenzitásának az áramtól való függése 
hatványos jelleget vesz fel  

Фi  ~ Ic.                                                 (7) 

A hatványkitevı az 1-tıl a 2-ig változhat.  
Vizsgáljuk meg az elektrolumineszcenzia következı típusát, amely 

az elektron-lyuk párok léttrejöttével kapcsolatos a szilárd test elektromos 
átütése során. Ismert, hogy az erıs elektromos tér a félvezetı térfogatában 
többlet (nem egyensúlyi) töltéshordozók létrejöttéhez vezet – elektronok és 
lyukak. Ebben az esetben a kristályrács és a lokális centrumok ionizációja 
az elektronok potenciális akadályon való keresztüljutásával történik.  

Az alagút-effektus során végbemenı átmenet csak a sávokat elferdítı 
erıs elektromos térben lehetséges (3 ábra). Az elektronok átvitelét a 
vezetési sávba, alagút-effektus révén leküzdve potenciális akadályt, 
elıször Zener vizsgálta meg, maga a hatás pedig az ı nevét viseli. 
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3. ábra. A sajátvezetéső félvezetı sávszerkezete erıs elektromos tér hatására. 

 

A sávok meredeksége annál nagyobb, minél nagyobb az  Е 
elektromos tér. Az elektronok alagút-átmenetének valószínősége a 
valenciasávból a vezetési sávba függ a potenciális akadály magasságától és 
szélességétıl. Mivel az akadály effektív szélessége АВ=∆x és magassága  

UBA=-eE∆x,                                              (8) 
akkor  

∆x=Eg/eE.                                              (9) 
 

Tehát, a potenciális akadály szélessége fordítottan arányos az elektromos 
tér feszültségével.  

Az elektronok vezetési sávba való jutásának valószínősége egységnyi 
idı alatt és egységnyi térfogatban a következı képlettel számítható ki  









=

−
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exp
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meEd
W

hh

π
π

,                               (10) 

 

ahol m*- az elektron effektív tömege, d- a rács periódusa. 
Tehát az alagútátmenet valószínősége sávból sávba exponenciálisan 

nı az elektromos tér Е értékének növekedésével. Ezen kívül az alagút 
átmenet valószínősége nagyobb lesz a kisebb Еg tiltott sáv szélességgel és 
m* effektív tömeggel rendelkezı félvezetıben.  

A nem egyensúlyi töltéshordozók létrejötte az erıs elektromos térben 
nem csak az elektronok potenciális akadály leküzdése miatt jöhet létre, 
hanem a töltéshordozók lavina sokszorozásakor keletkezı ütközéses 
ionizáció következtében is. Az elektronütközéses ionizáció a szilárd 
testben abban rejlik, hogy ha a kristályra erıs elektromos térrel hatunk, 
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akkor vezetési sáv elektronjai, amelyek elektromos vezetésben részt 
vesznek elég energiára tesznek szert ahhoz hogy kihozzanak egy elektront 
a valenciasávból a vezetési sávba. Annak a helyére a valenciasávban  új 
lyuk kerül. Tehát egy szabad elektron helyett három töltéshordozó 
keletkezik. Ezek mind energiára tesznek szert az elektromos térben és a 
sokszorozás folyamata folytatódik. A 4 ábrán fel van tüntetve az elektron 
potenciális energiája a donorral adalékolt atomban elektromos tér nélkül 
(szagatott vonallal jelölt) és az elektromos tér hatása során (folytonos 
vonal). Az elektromos tér nélkül az elektron a potenciális gödörben van, 
amelyet a pozitívan töltött donor hoz létre és az energia, amely szükséges 
az elektron ionizációjához egyenlı Еd. 

Az ütközéses ionizáció valószínősége Keldish és Cserenkov 
összefüggése szerint 

( ) .exp 






−≅
EE

Const
W γ                                       (11) 

A kovalens kristályokban a γ közel van az 1-hez a gyenge terek esetén, 
erıs térben egyenlı 2. 

Az átütési jellegő elektrolumineszcencia olyan folyamat, amelyet 
átütés idéz elı jelentıs ≥105 V/cm térerısségő terek esetén. Ezzel együtt 
ZnS-ben az elektrolumineszcencia olyan feszültségnek felel meg a 
kristályban, 104 V/cm nagyságú. Ez a tér nem egyenletes eloszlásával 
magyarázható a luminofor kristályban, a bennük létrejövı Motta-Shockly 
barrier létrejötte miatt, amely koncentrálják az elektromos teret.  

 
 

4. ábra. A potenciális akadály csökkenése a külsı elektromos tér hatására. 
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4. A kísérletek módszerek és az eszközök leírása 
 

4.1. Szükséges eszközök és anyagok 
 

1) Áramforrás; 2) monochromátor; 3) fényérzékeny elem;  
4) mikroampermérı; 5) a monochromátor kalibrációs görbéjének 
grafikonja; 6) vizsgált fénydiódák. 

 
4.2. A használt módszertan alkalmazhatósági területe 

 
A fénydiódákot mőködésük szerint úgy kell elkészülniük, hogy 

biztosítsák nem csak a kvantum hozamot, hanem a kisugárzás kivezetését 
a külsı közegbe. Az 5 ábrán fel van tüntetve a lumineszcens diódák 
szerkezete, amelyet az adott munka során vizsgálni fogunk.  

A fény a p-n- átmenet felsı részén elhelyezett felületen keresztül 
vezethetı ki, egy része az oldalfelületen keresztül is kivezetıdik. Mivel a 
p-n- átmenet közelében létrejövı sugárzás áthalad a félvezetın, ezért 
annak egy része elnyelıdik és hıvé alakul át. Mivel a legtöbb félvezetı 
törésmutatója jelentıs ezért nagy beesési szög esetén teljes belsı 
fényvisszaverıdés történik (a GaP és GaAs esetén a teljes belsı 
fényvisszaverıdés szögei, ( ),/1 narcSin=ψ  megfelelıen egyenlık o2.17  és 

o2.16 ).  

 
5. ábra. A fénydióda szerkezete: 1- a burkolat és az n- tartománnyal való 

kontaktus; 2- kontaktus a р- tartományhoz; 3- átmeneti szigetelı; 4-borítás; 5- 
hıelvezetés; 6- fénydióda; 7- mőanyag borítás. 
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Ahhoz hogy csökkentsük a teljes belsı fényvisszverıdést a 
lumineszcens diódákban, kupolaszerő, átlátszó felületboritást alkalmaznak 
az adott spektrális tartományban, amelynek törési együtthatója ~ n . 

A fénydióda fontos jellemzıje a kvantumhozam együtthatója:  

,
11 опті

іопт

І
е

Ф

I
e

Ф ηηηη ===                                 (12) 

(ηопт– a fény kibocsátási együttható), és a hatásfok, amely a teljes kimenı 
teljesítménynek és a befektetett teljesítménynek az aránya IU=I(IR s+U) 
 

( ) ( )
IURI

hdhhФ

Р

Р

s

в
p +

⋅⋅
== ∫

2

νννη .                            (13) 

Az I2Rs  figyelembe veszi a hıveszteségre jutó energiamennyiséget. 

4.3. Az eszközök mőködési elve és használati követelmények 
 
A kísérleti eszköz rendszer vázlatos sémája az elektrolumineszcencia 

spektrumainak vizsgálatára a 6 ábrán van feltüntetve. A felhasznált 
eszközök mőködési elve részletesen fel van tüntetve azok mőszaki 
leírásában. 

 
 

 

 
                

6. ábra. A kísérleti eszközrendszer vázlatos sémája: 1– áramforrás; 
2– fénydióda;3– monochromátor;4– fényérzékeny elem;5– 

mikroampermérı. 
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4.4. Mérési módszer 

Az elektrolumineszcencia spektrumának meghatározására a sugárzás 
a monochromátor bemeneti résébe irányítjuk. Változtatva a hullámhosszt a 
látható spektrumtartományban megvizsgáljuk a fénydióda intenzitásának 
változását a fényérzékeny elem fotoáramának mennyisége alapján, amelyet 
mikroamperrel mérünk. Forgatva a fénydiódát a tengelye körüli vízszintes 
síkban, megmérjük a fény irányultságának diagrammját.  

 
4.5 A mintához való követelmények разків: a munka során 

standard fénydiódákat használunk.  
 
 
4.6. A munkához való felkészülés és a munka végzésének rendje 

 
A 4.4 pontban leírt módszer szerint vizsgáljuk meg a fénydióda 

spektrális jellemzıit és az irányultsági diagrammot. Megmérni a diódák 
luxamper jellemzıit szobahımérsékleten.  

 

5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 

 

1). Megvizsgálni a fénydióda elektrolumineszcenziáját három áramerısség 
érték esetén, amely a fénydiódán halad át nyitó irányban.  

2). Átal-hitani a hullámhosszt energiává. Megrajzolni a fénydióda 
sugárzási spektrumát a Ф(hν)/Ф(hνm) grafikon formájában, az 
ordinátatengelyre feltüntetve a maximummal normalizált intenzitást és 
az abcisszatengelyre pedig – hν (a párhuzamos tengelyen feltüntetni a λ 
értékeit). 

3). Összehasonlítani a sugárzási spektrumokat különbözı áramok esetén és 
következtetéseket levonni. 

4). Megmérni a sugárzás intenzitásának áramtól való függését, amely a 
fénydiódán keresztül halad át nyitóirányban és megrajzolni az adott 
függvény grafikonját lineáris és kétszeres logaritmus skálán. 
Következtetéseket levonni az arányosság teljesülésérıl és az 
általánosabb hatvány törvényérıl (7). 

5). Megmérni a fénydióda irányultságának diagrammját bizonyos 
hullámhosszon és áramerısségen.  
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6. A mérések feldolgozása és a hibák értékelése 
 

Ahhoz hogy az elektrolumineszcencia spektrális jellemzıinek 
vizsgálatakor a hibákat minimumra csökkentsük szükséges jól kell, 
kalibrálnunk a monochromátort és kiválasztanunk a megfelelı rés 
szélességet. Ekkori ∆υsp=D S, ahol D– a monochromátor prizmájának 
diszperziója,S– résszélesség.  

7. Önállóan elvégzendı feladat 
 

1) Megmagyarázni az elektrolumineszcenzia hımérsékletfüggését és a 
hımérséklet eltünésének jelensége. 

2) Megtanulni az  elektrolumineszcencia relaxációt a félvezetıkben. 
3) Következtetéseket levonni a kapott eredménnyel kapcsolatban és 

összehasonlítani azokat táblázati értékekkel. 
 
8. Ellenırzı kérdések 
 
1). Miben rejlik az elektrolumineszcenzia jelensége ? 
2). Tárjuk fel az elektrolumineszcenzia és más nem egyensúlyi sugárzások 

közötti különbséget. 
3). Milyen jellemzıkkel írható le az elektrolumineszcenzia a 

félvezetıkben? 
4). Milyen sajátosságai vannak az elektrolumineszcenciának a kisebbségi 

töltéshordozók injekciója során a p-n- átmeneten keresztül? 
5). Milyen alapvetı gerjesztési mechanizmusokat ismerünk az 
elektrolumineszcencia során ? 
6). Milyen gyakorlati alkalmazása van az elektrolumineszcenziának a 
technikában? 
7). Magyarázzátok meg a fénydióda szerkezeti felépítését és részeinek 
funkcióit. 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №8 
 

A HİMÉRSÉKLET HATÁSA A p-n– ÁTMENET 
EGYENIRÁNYÍTÁSI TULAJDONSÁGAIRA  

 
1. A munka célja:  
 

Felhasználni a gyakorlati és elméleti ismereteket a р-n- átmenet 
egyenirányítási tulajdonságairól, megvizsgálni a hımérséklet hatását a р-n-
átmenet volt-amper karakterisztikájára (VAK) és elsajátítani a kontakt 
potenciál különbség módszerét.  

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzése során a diákoknak tudniuk kell : 
1). Az egyenirányítás diódás és diffúzió elméletét. 
2). A hımérséklet hatását a dióda volt-amper karakterisztikájára. 
3). A kontaktustulajdonságok vizsgálatának alapvetı módszereit és azok 

hibáit.  
 
Képesnek kell lenniük: 
 

1). Használni a laboratóriumi praktikum során szükséges mérıeszközöket.; 
2). Feldolgozni a kapott mérési eredményeket kiszámolni a dióda 

kontaktusi potenciálkülönbségét és meghatározni annak hibáját. 
3). Felhasználni a számítási eszközöket (mikrokalkulátor és egyéb) a 

mérési eredmények feldolgozásakor.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 

 
Azon jelenséget, amelyek az elektron és lyuk félvezetı kontaktusán 

jön létre gyakorlati szempontból nagyon fontosak. Ezért röviden 
elemezzük ezeket.  

Ahhoz hogy ilyen kontaktust hozzunk létre a félvezetıkbe donor és 
akceptor szennyezıket visznek. Eközben a félvezetı egy része 
elektronvezetéssel rendelkezik, míg a másik része lyukvezetéssel. A 
többségi töltéshordozók a diffúziója folytán az elektronok egyik része 
átmegy a félvezetı р- tartományába a lyukak egy része pedig a félvezetı 
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n- tartományába. Ennek következtében kontakt potenciál különbség jön 
létre, amely akadályozza a diffúziós töltéshordozók áramát és az átmeneti 
réteget р-n- átmenetnek nevezzük. 

Vizsgáljuk meg a р-n- átmenetet és tételezzük fel, hogy a félvezetı 
akceptor tartománya erısebben van szennyezve, mint az elektron 
tartomány, azaz Nа>Nd . Tegyük fel, hogy az akceptor és a donor adalék 
szintek teljesen ionizáltak. Eközben a lyukak koncentrációja a р- típusú 
félvezetıben pp=Na és az elektronok koncentrációja az  n- típusú 
félvezetıben nn=Nd. Akkor a termodinamikus egyensúly állapotában 
(amikor nincs degeneráció):  

2
innnnppnpp =⋅=⋅ .                                     (1) 

 
A diffúziós áramlások miatt a félvezetı n-tartományában pozitív 

tértöltés jön létre Ln vastagsággal, és a р- tartományban – negatív tértöltés 
Lр vastagsággal. (1 ábra). Ezeket a tértöltéseket a nem kompenzált adalék 
ionok hozzák létre, a kontakt területén erıs elektromos teret keltve, amely 
az n-tıl a р- tartományig irányul (ez a tér akadályozza az elektronok és 
lyukak mozgását). Ennek eredményeként egyensúlyi állapot áll be, 
amelynél a Fermi-szint állandó az egész félvezetıre vonatkoztatva, az 
átmeneti tartományban az energiasávok kigörbülnek. Az egyensúlyi 
állapotban a többségi töltéshordozók diffúziós áramai Iор és Ion 

kiegyenlítıdnek a kisebbségi töltéshordozók drift áramaival Inp és Inn és a 
p-n- átmeneten áthaladó összáram egyenlı 0. A potenciális akadály 
magassága (a kontakt potenciálkülönbsége φk) a kilépési munkák 
különbségével határozható meg és egyenlı:  
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A tértöltés tartománya – a nem mozgó, ellenkezı elıjelő tértöltések kettıs 
rétege. Mivel a réteg többségi töltéshordozókkal szegényített, ezért annak 
ellenállása sokkal nagyobb a tér tartományának elenállásánál. Tehát a р-n- 
átmenet – egy alacsony fajlagos vezetéső réteg, amely a magas fajlagos 
vezetéső területek között helyezkedik el és ezért a kondenzátor 
tulajdonságaival rendelkezik. Mivel ennek kapacitása összefüggésben van 
a potenciális akadály létrejöttével a р- és n- tartományok határán, ezért ezt 
barrier kapacitásnak nevezzük. A külsı feszültség változása során változik 
a tértöltés is. Mivel a tértöltést nem mozgó ionok hozzák létre, ezért annak 
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változása a töltés tágulásának vagy szőkülésének következtében történik, 
amely a barrier kapacitás változásához vezet.  

 

 

 
 
 
а) az adalékok eloszlása; 
 

 

 
b) a töltések diffúziója és az 

elektromos tér létrejötte; 
 

 

 
 
 
c) a tértöltés eloszlása; 
 

 

 
 
d) az elektronok és lyukak 

koncentráció eloszlása; 
 
 

 

 
 
e) sáv diagramm; 
 

 
1. ábra. Az elektron és a lyuk kontaktus energíjának sémája. 

 



121 
 

A potenciál eloszlását φ(х) és a tértöltés rétegének vastagságát meg 
lehet határozni megoldva a Poisson egyenletét, amely az egydimenziós 
feladat esetén ilyen alakot vesz fel: 
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ahol a tértöltést fel lehet írni ebben a formában:  
 

при 0<x<Ln  
 (4) 
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Ebben az esetben a határfeltételek a következık: 
 

φ(Ln)=φk   0== Lnxdx

dϕ
, 

φ(-Lp)=0       0Lpxdx

d
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ϕ
.                                 (5) 

 
Ezen feltételeket a φр esetén a következı egyenlet elégíti ki: 
(az -Lp≤х<0 eset során) 
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Felhasználva a folytonos potenciál feltételét és annak deriváltját х=0 
esetben, megkapjuk hogy  
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ahol L0=Ln+Lp, amelybıl 
 

L0=
pn

pnk

pen

pn )(2 0 +ϕεε
                                     (8) 

A kapott kifejezésbıl látható, hogy minél nagyobb a félvezetı 
szennyezése, annál kisebb a tértöltés tartományának L0 vastagsága. Ha az 
egyik  tartomány erısebben van szennyezve mint a másik, akkor a tértöltés 



122 
 

L0 vastagsága  a kevésbé szennyezett tartomány vastagságával határozható 
meg.  

Feszültséget kapcsolva a félvezetıre változik a φk , tehát:  
 

L0 =
pn

pnk

pen

pnU ))((2 0 +−ϕεε
. 

 
A barrier kapacitás ebben az esetben ezzel az egyenlettel határozható 

meg: 
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ahol S – az átmenet területe. 

A sima átmenetben az adalékok eloszlása közelít a lineárishoz. 
Ebben az esetben N(x)=ax, ahol а- az adalékok koncentráció gradiense, a 
barrier kapacitás: 

Сδ=S3
0

)(12 U

ea

k −ϕ
εε

                                    (10) 

 
Amint látható a felsorolt eredményekbıl, a domen eloszlás esetén, a 

p-n- átmenet eltérı volt-amper karakterisztikái figyelhetık meg. Ez 
lehetıséget ad értékelni a domen eloszlás jellegét. Ehhez  megkell rajzolni 
a Сδ=f(U)  függvényt Сδ

–k=f(U)  koordinátákban:  éles ámenet esetén a volt-
farad jelleggörbe egyenes vonal a Сδ

–2=f(U)  koordinátákban, аz egyenletes 
átmenet esetén lineáris eloszlású Сδ

–3=f(U)  koordinátákban (2 ábra). A 
görbe extrapolációja a feszültsége a tengely metszéséig, mint látható a (9) 
és (10) kifejezésekbıl lehetıséget ad az φk értékét meghatározásahoz. Az 
egyenes meredekségébıl meghatározzák a koncentrációt a kevésbé 
szennyezett tartományban az éles nem szimmetrikus (amikor рр és nn 
erısen eltér) átmenetre, az egyeneletes átemenetre– az adalékok 
koncentráció gradiensét, a φk értékét behelyettesitve a (10) kifejezésbe. 
Vizsgáljuk meg a р-n- átmenet volt-amper karakterisztikáját a nem 
degenerált félvezetıkben. A р-n- átmenethez kapcsolt feszültség legyen 
nyitóirányú (”–“ az n-tartományhoz, “+ р-tartományhoz). A feszültségesés 
alapvetıen a р-n- átmeneten van jelen, mivel a tértöltés rétegének az 
ellenállása nagy. Mivel ilyen kapcsoláskor a külsı tér ellentétes irányú a 
belsıvel, ezért a potenciális akadály magassága eU mennyiséggel csökken 
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az egyenletes állapothoz képest (3.(а) ábra). A potenciális akadály 
csökkenése a többségi töltéshordozók áramának erısödéséhez vezet, míg a 
kisebbségi töltéshordozók árama változatlan marad. Ezért a külsı térben 
áram fog folyni, amely egyenlı a többségi és kisebbségi töltéshordozók 
áramának különbségével és a р- tıl az n- tartományig fog irányulni.  

 

 
                          а)                                              b) 

2. ábra. A éles (a) és egyenletes (b) átmenetek barrier kapacitásának függése az 
állandó eltolódástól a p-n- átmeneten. 

 
Az n- tartomány többlet kisebbségi töltéshordozói,a ∆р lyukak, az 

elsı pillanatban a kontaktus körül pozitív tértöltést alkotnak, de egy 
Maxwelli idırelaxáció múlva ez a töltés kiegyenlítıdik a többségi 
töltéshordozók tértöltésével, amelyeknek elektronjai beérkeznek a külsı 
térbe. Ennél fogva létrejön a neutralitás feltétele, de a р-n-átmeneti 
tartomány katód közeli részén a р és n koncentráció magassabbb lesz.  

A töltéshordozók bevitelét a félvezetı azon területébe, ahol ezek 
kisebbségbe lesznek, a р-n- átmenet segítségével, rákapcsolva az egyenes 
eltolódást injekciónak nevezzük.  

Ha a külsı feszültség ellenkezı irányban van rákapcsolva (“+”n-
tartományhoz és “–“ a р- tartományhoz), akkor a potenciális akadály 
növekszik és ez a többségi töltéshordozók áramainak csökkenéséhez vezet 
a barrieren keresztül. A kisebbségi töltéshordozók árama eközben nem 
változik. Ezért az összáram a р-n- átmeneten keresztül az n- tartománytól a 
р- tartományig irányul és a fordított feszültség növekedésével elıször egy 
kissé növekszik és utána egy bizonyos mennyiséghez közelít, amelyet 
telítési áramnak nevezünk.  

A számítások azt mutatják, hogy legegyszerőbb esetben a р-n- 
átmenet volt-amper karakterisztikája a következı kifejezéssel írható le: 
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Ln, Lp– az elektronos és a lyukak diffúziód hossza megfelelıen; 
τn, τp– az elektronok és lyukak élettartama. 

A (11, 12) kifejezéseket a következı feltételek mellett kaptuk: 
1) р-n- átmenet vékony, azaz a töltéshordozók rekombináció nélkül 

repülnek át a tértöltés rétegén (L0<<L D); 
2) a félvezetı mindkét tartománya erısen szennyezett (pp>>n i, nn>>n i), 

ezért a feszültségesést a tértöltésen elhanyagolhatjuk; 
3) a félvezetık kontaktusa a fémmel nem záró irányú és messze található 

az átmenetektıl úgy, hogy a nem egyensúlyi töltések teljesen 
rekombinálódnak, nem érve el a kontaktusokig; 

4) csapda befogás és a felületi rekombináció nincs jelen, tehát a többlet 
töltéshordozók koncentrációjának csökkenése csak azok térfogatban 
való rekombinációja következtében megy végbe a félvezetıben.  

A volt-amper karakterisztika és a р-n- átmenet energia diagrammok a 
nem egyensúlyi állapotban fel vannak tüntetve a 3. ábrán.  

A р-n- átmenet volt-amper karakterisztikájának vizsgálatákor 
különösen fontos figyelmet igényel a 1019-1020 сm-3 adalék koncentrációjú 
és degenerált félvezetıkben. 
Ezekben a р-n- átmenet vastagsága sokkal kisebb mint a nem degenerált 
félvezetıknél, és az ilyen átmenetekkel rendelkezı diódákat alagút 
diódáknak nevezzük.  

Az azokban történı jelenségeket minıségileg meg lehet magyarázni 
a 4. ábrán, amelyen fel van tüntetve az erısen szennyezett р-n- átmenet 
energia diagrammja eltérı feszültségeken. 

A р- és n- tartományok degeneráltak, ezért a Fermi-szint az n- 
tartományban F(n) az Ес közepén található, ∆n távolságra annak szélétıl, 
és a Fermi-szint a р- tartományban F(p) az Еv közepén, ∆р-vel leljebb 
annak szélétıl (4.(а) ábra). A külsı tér feszültségének hiányában 
F(n)=F(р) és az eredı áram egyenlı nullával. A negatív külsı feszültség 
esetén (4. (b) ábra “+” n- tartományon) az n- tartomány minden 
energiszintje lecsökken a р- tartományhoz képest, és az elektronok р- 
tartományból alagút-effektus révén átjutnak az n- tartományba.  
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A létrejövı áram gyorsan növekszik a feszültség növekedésével, 
mivel a р- tartomány sokszámú betöltött állapotot tartalmaz, és az n- 
tartomány – sok szabad állapotot. 
 

 
                                          а)                                       b) 

 
c) 

3. ábra. A р-n-átmenet volt-amper karakterisztikája (a) és energia diagrammjai 
nyitó (b) és záró (c) irányokban. 

 
Nagy értékő pozitív feszültségnél az elektronok átmennek az n-

tartományból a р- tartományba. De az I áram az U feszültséggel csak egy 
bizonyos határig nı, mivel az elektronok az n- tartományból nem tudnak 
átmenni az alagút-effektus révén a р- tartomány tiltott sáv szélességének 
közepébe. Ezért egy bizonyos feszültségnél az áram eléri a maximumot (4. 
(b) ábra), és aztán csökken. Amikor az Ес megegyezik az Еv-vel, akkor az 
alogút  tunel áram sáv nullával egyenlı (4.(d) ábra). 

A feszültség további növekedésével a potenciális akadály magassága 
növekszik, ami lehetıséget ad az elketronok számára átjutni az akadályon 
és ekkor létrejön az áram természetes diffúziós összetevıje. Ezen modell 
volt-amper karakterisztikája van ábrázolva a 4.(e) ábrán. 
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а)                                                            b) 

 
                 c)                                                  d) 

 
                                           e) 

 
4. ábra. A р-n átmenet volt-amper karakterisztikája és energia diagrammjai: а) 

feszültség hiányában; b) kis mértékő negatív feszültségnél; c) kis 
mértékő egyenes nyitófeszültségnél; d) a negatív differenciális 

ellenállásnak megfelelı feszültségnél; e) azon feszültségnél, amelynél 
jelentıs a diffúziós áram. 
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4. A kísérletí módszerek és a kísérleti berendezés leírása 
 

4.1. Szükséges eszközök és anyagok: 
1) áramforrás; 2) milliampermérı; 3) voltmérı; 4) kapacitás mérı; 5) 
hıelem; 6) termosztát; 7) vizsgálandó diódák. 
 

4.2. A módszertan célszerősége és alkalmazási területe 
 
A volt-amper karakterisztika mérésének lehetséges sémái az 5 ábrán 

vannak feltüntetve. A dióda nyitó és záróirány jellemzıinek mérésére a 
milliampermérıt és voltmérıt eltérıen kötjük be, mivel a р-n-átmenet 
ellenállása nagy mértékben eltér a nyitó és záró irányokban.  
 

 
5. ábra. A volt-amper karakterisztika mérésének sémája: а) nyitóirány esetén; 

b) záróiránynál. 
 

A p-n- átmenet kapacitása kis váltófeszültségen mérhetı, amely az U 
negatív eltolódását teszi lehetıvé. A kapacitás mérésének sémája a Схема 
6 ábrán van feltüntetve. 

A kapacitást megfelelıségi tényezı mérésének segítségével tudjuk 
meghatározni. A С be van kapcsolva a mérendı séma megfelelıségi 
tényezıjének növelésére. Ennek hatását a mérendı kapacitás mennyiségére 
elhanyagolhatjuk (mivel annak kapacitása ~104 пF, amely sokkal kisebb a 
р-n átmenet kapacitásánál). Az L induktivitás a változó összetevık 
meghatározásának céljából van bekapcsolva az áramkörbe.  
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4.3. Az alkalmazott eszközök mőködési elve és mérési 

követelményeknek való megfelelése – részletesen le vannak írva a 
felhasznált eszközök mőszaki leírásában. 

 
 

6. ábra. A p-n átmenet kapacitásának meghatározására alkalmas séma. 
 

  
4.4. A mérési módszer abban rejlik, hogy megmérjük a standard 

félvezetı diódák volt-amper karakterisztikáját eltérı hımérsékleten és 
meghatározzuk a barrier kapacitást a lentiekben feltüntetett séma alapján. 

 

 
 

7. ábra. Az adott munka során alkalmazott kísérleti eszközrendszer vázlatos 
sémája. 
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Egyenáramú áramforrások, Е1 és Е2 a k1 és k2 kapcsolókkal 

kapcsolhatók be. Alacsony feszültségő Е1 áramforrás a nyitóirány és a 
záróirány kezdı szakaszának mérésére. Magasfeszültségő  Е2 áramforrás 
lehetıséget ad megmérni a volt-amper karakterisztika záróirányának egész 
szakaszát. Eközben elıre láthatólag ki kell cserélni a milliampermérı mА 
pólusait. A dióda a termosztátban található és össze van kötve a hajlékony 
csıvel.  

A р-n- átmenet kapacitását Q- mérı segítségével mérjük meg: a 
dióda nélkül a Q- mérı rezgıkörében rezonanciát állítunk be változtatva a 
rezgıkör kapacitását. Rögzítve ezt a kapacitást a limba mutatója alapján 
például С1 bekötjük a vizsgálandó diódát. A rezonancia megismétléséhez a 
Q- mérı kapacitását a mérendı mennyiség С kapacitásával kell 
csökkenteni. A Q- mérı skálájának második viszonyítási pontja С2. Akkor 
a barrier kapacitás С=С1–С2. A sönthatás elkerülése végett az R ellenállást 
nagynak választottuk ki. A barrier kapacitás mérését fordított eltolódásnál 
végzik. 

4.5. A mintához való követelmények: a munka során standard 
germánium és szilícium diódákat használunk. 

 
4.6. Felkészülés a mérésekhez és azok elvégzésének rendje 
 

1). A 4.4 pontokban leírt módszereknek megfelelıen megmérni a 
vizsgálandó diódák volt-amper karakterisztikáját szobahımérsékleten. 

2). Hasonló méréseket végezni széles hımérsékleti tartományban  
     (300-360 K) rögzítve a hımérsékletet hıelem segítségével.  
3). A Q- mérı segítségével megmérni a р-n- átmenet kapacitásának a 

zárófeszültségtıl való függését szobahımérsékleten. 
5. A laboratóriumi munka elvégzésének sorrendje  
 
1). Megmérni és megrajzolni a vizsgálandó diódák volt-amper 

karakterisztikáját széles hımérsékleti tartományban.  
2). Megrajzolni a nyitóirány jelleggörbéjét féllogaritmus koordinátákban, 

meghatározni azok meredekségét és összehasonlítani az elméleti 
számításokkal. A grafikonokból meghatározni a telítési áramot és 
összehasonlítani azt a záró eltolódásban mért árammal.  
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3). Megrajzolni a jellemzıket az )(
1

2 Uf
Cb

=  és )(
1

3 Uf
Cb

=  

koordinátákban és a meredekségbıl következtetéseket vonni le az 
átmenet jellegérıl (éles vagy egyenletes). Meghatározni a φk értékét. 

 
6. Önállóan elvégzendı feladat 
 
1). Megmagyarázni a volt-amper karakterisztika hımérsékletfüggését 

(nyitó- és záróirány esetén) 
2). Meghatározni a mérések lehetséges hibáit és értékelni a mérések 

abszolút és relatív hibáit.  
3). Következtetéseket vonni le a kapott eredményekrıl. 
 
7. Ellenırzı kérdések 
 
1). Hogyan készítik el р-n- átmenetet ?  
2). Milyen anyagokat alkalmaznak a fém félvezetı kontaktusának esetén ? 
3). Milyen mennyiségektıl függ a р-n- átmenet barrier kapacitása? 
4). Mikor alkalmazzák a diffúziós és mikor a diódás egyenirányítást ? 
5).Rajzoljátok le a р-n- átmenet energia diagrammjait egyensúlyi 

állapotban, pozitív és negatív eltolódásoknál.  
6). Az átütés milyen mechanizmusait ismeritek ? 
7). Hogyan végzik a barrier kapacitás mérését ? 
8). Miért nem mőködik a р-n- átmenet magas hımérsékleteken? 
9). Miért nagyobb az átmenet ellenállása a tértöltések tartományának 
ellenállásától? 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №9 
 

TÉRVEZÉRLÉS A FÉLVEZET İKBEN ÉS A 

DIELEKTRIKUMOKBAN 

 
1. A munka célja: 
 

A munka célja: tanulmányozni a térvezérlés fizikai alapját a 
félvezetıkben és a dielektrikumokban. 

A munka feladatai: felfedni a külsı elektromos tér hatásának a 
tartalmát és mechanizmusát a félvezetı elektromos vezetıképességre a 
germánium típusú félvezetı példáján, megmérni a germánium felületi 
vezetıképességének függését annak felületi töltéstıl. 
 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzése után a diákoknak tudniuk kell : 
1). Sokli- és Tamma-féle felületi szintek létezésének okait és feltételeit. 
2). Energiazónák szerkezetét a szilárd testben. 
3). A felületi szintek és felületi töltés szerepét a vezetıképességben,     
     a fényvezetıképességet, kontaktjelenségeket, hılektromos és a   
     fényelektromos  emissziót a félvezetıkben és a dielektrikumokban. 

 
Képesnek kell lenniük: 

 
1). Kísérletileg megvizsgálni és analitikusan elemezni a térvezérlést a 

félvezetıkben. 
2). Dolgozni a kísérleti berendezésen. 
3). Megtalálni a felületi szintek tulajdonságait a térvezérlésbıl a szilárd 

testekben; 
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

I.E.Tamm 1932-ben kimutatta, hogy az elektronok energia 
spektruma a végtelen és véges kristályban jelentısen eltér. A megengedett 
energia-sávok kivételével, amelyek megfelelnek az engedélyezett zónákkal 
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a végtelen kristályban vannak az elektronoknak új, megengedett, diszkrét 
energia - állapotai a kristályrács megszakadását illetıen. Ezen 
állapotoknak megfelelıen az elektronok hullámfüggvénye  maximumot ér 
el a  kristály határán és  fokozatosan csillapodik a felszíntıl, mint a 
mélység felé, úgy a vákuum irányában is. 

A Ψ hullámfüggvény meghatározásához, ami jellemzi ezeket a 
felületi állapotokat (ez tekinthetı a "tammivski"), és az ı energiai 
helyzetükre nézve, meg kell oldani a Schrödinger hullámegyenletet, amely 
egydimenziós esetben így néz ki: 

( )[ ] 0
2

22

2

=−+ ψψ
xUE

m

dx

d

h
,                              (1) 

 
Ahol az U(x)– függvény, amely az elektronok potenciális terét írja le. 
Hogyha a kristály x=0 síkkal korlátozott, akkor U(x) periodikus függvény, 
melynek periódusa egyenlı a kristályrács állandóval, ha х>0. 
U(x)=Uo=const a vákuumban, vagyis hogyha х <0. 

A Schrödinger hullámegyenlet (1) megoldása így néz ki: 
ikx

k
ikx

k eUAeUAх −
−+= 21)(ψ  ,                        (2) 

 
ahol Uk(x) i U-k(x) – függvények a kristályrács periódusával egyenlıen; 
     k(Е)– valamilyen függvény az elektron energiájától; 
    А1, А2– állandók. 

Nem ellenırizvén a potenciál haladását a kristályrács közepében, ki 
lehet mutatni, hogy  általános esetben, amikor határoljuk a kristályt, és 
különbség van a potenciális akadályok között az alaprács szélén és a 
kristály közepén, megengedett energia állapotokat tapasztalhatunk, 
amelyek tilosak a végtelen kristályban. 

A végtelen kristályban megengedettek azok az energia értékek, 
melyekre a k(Е) valós. Csak ebben az értékben a (2) függvény véges. Az Е 
érték, amelyekre nézve a k komplex, tiltott zónának felel meg a 
kristályban.  

A véges kristályban, vagyis, mikor х=0 a megoldás a kristályrács 
közepében levı kifejezéssel (2) íródik le, és a vákuumban, ilyen alakot 
vesz fel:  
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A (2) és (3) megoldásoknak  összefőzhetıeknek kell lenniük  az х=0  
síkban úgy, hogy a függvény és a deriváltja folytonos. Ebbıl, mikor х=0 
azt kapjuk: 

А1Uk(0)+A2U-k(0)=A.                                     (4) 
 

А1[U k’(0)+ikUk(0)]+А2[U k’(0)–ikU-k(0)]=A
( )
h

EUm −02
.     (5) 

 
Az А, A1 és А2 együtthatók ki kell, hogy  elégítsék a (4), (5)  

egyenleteket, a Ψ -nek a  (2) képletben  végesnek kell lennie. 
A "tammivski" energia szinteknek megállapításához, meg kell adni a 

potenciál útját a kristály közepében. Az elsı Tamm féle munkában 
gyengén kötött elektron - modell fogadódott el (Kroniha – Penny modell), 
ahol a potenciál egy végtelenül vékony téglalap és végtelenül magas 
akadályok formáját vette fel, és a szélén a potenciál akadály különbözött a 
belsıtıl. 

A. Maje, majd részletesebben W. Shokli volt az, aki elıször vizsgálta 
meg  második típusú felületi állapotokat. A felületi állapotok megjelenése 
szaroson kapcsolódik a hullámfüggvények közötti kölcsönhatással, amely 
az elektron két szomszédos megengedett energia zónáihoz tartozik a 
végtelen kristályban. 

Az ideális kristály felszínén Tamm és Shokli típusú szintek lehetnek. 
Emellett ezeken a szinteken, a félvezetı valós felületén, ami érintkezik a 
légkörrel, diszkrét energia - szintek alakulhatnak ki, a felszínen lévı 
atomok szennyezıdése, a felszínen lévı kristályrács, hibák, díszlokáció, 
stb által. A felszíni szint koncentrációja meghatározható a felszíni atomok 
koncentrációja alapján, azaz nagyságrendileg 1015 сm-2. Ezek a szintek 
lehetnek donorok vagy akceptorok, rekombinációs csapdák. A töltés 
jelenlétében a félvezetı vagy dielektrikum felületén lévı egynemő töltések 
a  felületi rétegben taszítják egymást. Ennek köszönhetıen a felületi réteg 
olyan töltéshordozóval lesz szegényebb, amellyel a felület van feltöltve és 
ellenkezı jelő töltéssel gazdagodik, azaz megfigyelhetı a zónák hajlása és 
térfogat töltés alakul ki (tértöltési terület jön létre). 

A meghajolt zónát és többletfelületi vezetıképességet egy külsı tér 
segítségével lehet elérni, ami merıleges a félvezetı felületéve. E felületi 
vezetıképesség változásinak hatását térvezérlésnek nevezzük. 
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4. A kísérletek módszere és a kísérleti berendezés leírása 

 

4.1. A szükséges eszközök és anyagok: négyszögletes impulzus- 
generátor, két ellenállás komplekt, két kondenzátor komplekt, két 
áramforrás, szimmetrikus bemenettel szélessávú erısítı, oszcilloszkóp, 
gombok és kapcsolók, kábelek, mintatartó, elektródák, vékony lemező 
minták germániumból vagy szilíciumból. 

 

4.2. Használat és az alkalmazási területi módszerek 

 
A térvezérléső módszer nagyon hatásos, mikor a félvezetınek és a 

dielektrikumnak a felületi tulajdonságait, felületi vezetıképességét, felületi 
potenciálját és a felületi szint paramétereit kell meghatározni. 

 
4.3. Elvek és követelmények az alkalmazandó mérési 

eszközökhöz 
 
A munka során négyszögletes impulzus generátor, szélessávú erısítı, 

áramforrás, 1 komplekt ellenállás és kapacitás használandó. Különleges 
igények nem tevıdnek hozzájuk. Elvi mőködésük részletesen megtalálható 
a gyári utasításban, melyeket a diákok meg kapnak a foglalkozás során. 

 
4.4. Mérési módszer 
 
A térvezérlés méréséhez egy kondenzátor kinézető mintát szerelnek– 

másnéven elektróda. A nagy töltések mérése érdekében a félvezetı 
felületén nagy kapacitású kondenzátort kell biztosítasni. Ez úgy érhetı el, 
hogy párhuzamosan helyeznek el a minta és a fém elektróda között egy 
vékony (~ 8-10 mm) csillám-, stroncium-titanát vagy más szigetelı  
lemezt, vagy nagy mértékő dielektrikumot. A térvezérlési méréseket 
vékony mintákon végzik el, amelyek lemez formájúak. Ehhez nagyon 
kézenfekvı objektum a vékony félvezetı fólia. Mivel a minta relatív 
vezetıképességének változása a térvezérlésben nem nagy, a mérések 
érdekében magas érzékenységü mérési sémák szükségesek. 

A legegyszerőbb esetben a térvezérlés mérésekor a mintát hídsémába 
kapcsolják az egyik oldalba. A hid kiegyenlítödik és aztán a fém 
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elektródára, amely el van határolva szigetelıvel a mintától, feszültség 
adódik. A felületi vezetıképességét a híd kiegyenlítetségének jele alapján 
számolják ki, amely az elektródán alakul ki, mikor feszültség adódik rá. A 
mérések az állandó feszültség esetén az elektródán csak akkor 
lehetségesek, amikor a szabad felületi állapot hatása elhanyagolható. 

Az állandó feszültség cseréje impulzusosra, megengedi felügyelni a 
kváziegyensuly folyamatának elérését és a felületi vezetıképesség 
relaxációs görbéjén ki lehet jelölni bizonyos részeket. Az a séma, ami a 
felületi térvezérlést méri, amelyben a minta vezetıképesség modulációja 
tranzverzális téglalap alakú feszültség - impulzusok alapján jön létre, az 1. 
ábrán látható. Áram jelenléte nélkül a feszültség impulzusakor, ami az 
elektródára adódik a generátorról, ami téglalap alakú impulzusokat 
gerjeszt, a mintán keresztül a Ig  hid kiegyenlítıdik. 

 

 
1 ábra. A térvezérlés mérésének impulzus sémája 

 
A nem kívánt zavaró, jelek kiküszöbölése érdekében változtathat R1, 

R2 ellenállásokat és С1, С2 kondenzátorokat alkalmazunk. A 
kiküszöböléskor a feszültség, amely a kapacitási áram folyása miatt alakul 
ki a minta felületén, egyenlı az amlitudóval, és ellentétes a feszültség 
fázisával, amely az alsó részén mérhetı a mintának. Az állandó feszültség 
a ET1 és ET2 telepektıl, amelyek felelısek a felületi vezetıképesség 
változásáért, a nem kívánt nem kompenzált jellel együtt, átadódik a 
szélessávú E(Erısitı) erısítıhöz, melynek szimmetrikus bemenete van és 
az О(Oszcilográf) oszcilloszkóphoz kapcsolódik. A nem kívánt, zavaró, 
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feszültség csökkenti az érzékenységet és rontja a frekvencia minıségét a 
méresi sémában. 

 
2 ábra. Az áram oszcillogrammája, ami a mintán keresztül folyik, mikor a 

téglalap alakú impulzusú feszültség adódik az elektródára 
 
A 2. ábrán látható az oszcillogramma jele, mely arányos a felületi 

vezetıképességgel. A görbén látható kezdeti csökkenés azzal 
magyarázható, hogy a zónákban a töltéshordozók között relaxációs 
egyensúlyi folyamat alakul ki, ami a fı töltéshordozók kezdetleges 
indukálásából származik. A felületi elektrosztatikus potenciál 
kváziegyensúlyi értéke felel a vízszintes területért az oszcillogramma 
ábráján. A jel amplitúdóját a generátor segítségével mérik, mikor az 
impulzusokat kalibrálják, amely az erısítı bemenetére adódik. Az összes 
felületi vezetıképesség mérése a felületi potenciáltól úgy valósul meg, 
hogy a mintára transzverzális impulzusí feszültséget adunk, különbözı 
amplitúdóval és polarizálással. 

 
4.5. Követelmények a mintához 
A kísérlet egy vékony germánium mintán végzendı, amelynek 

szabályos mértani formája van és két kapcsolási vége. 
 
4.6. Felkészülés a mérésekre és azok elvégzésének folyamatára. 
 

1). Tanulmányozni a generátor mőködését, mely téglalap alakú 
impulzusokat gerjeszt, a  szélessávú erısítıt, az oszcilloszkópot és a 
többi mőszer, amely a munka során használatos. 

2). Összerakni az a berendezést, melynek a sémája az 1. ábrán található.  
     Kipróbálni azt. 
3).Elvégezni a kiegyenlítést, a nem kívánt jel miatt, az ellenállások és a 

kondenzátorok segítségével. 
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4). Megkapni az oszcilloszkóp áramjának jelét, amely a mintán keresztül 
halad át, mikor a téglalap alakú feszültség impulzusai kerülnek az 
elektródára. 

5). Mikor az elektródára külsı feszültséget kapcsolunk, akkor a mintában 
Q=сU=εεoE töltés indukálódik. Mikor a minta germániumból készül, 
melynek a ε=16, εо=8,85·10-12 F/м i Еmах=107 V/cm, megkapjuk a töltés 
mértékét, mely 9·10-6 C/cm2, mely egyenlı az elektronok 
koncentrációjával 5.2·1013 cm-2. Vagyis az indukált töltés nem tesz ki 
többet mint 1% -ot az összes szabad töltésbıl. Szóval, a térvezérlési 
méréseket vékony fólián kell végezni, aminek lemez formája van. 

6). Kiegyenlítvén a nem kívánt jelet, megkapjuk az áram oszcilloszkópi 
jelét, mely a mintán keresztül halad, mikor rá van kapcsolva az 
elektródára a téglalap alakú feszültség, mely arányos a felületi 
vezetıképességgel. Ezt az utolsó értéket, megkapjuk, hogyha betartjuk a 
generátor és a minta áramkörében a következı feltételt (R1+R2>>Rm), s 
meghatározzuk az értékét:  

2
mIR

V

b

l
G

∆=∆ , 

ahol ∆V – a változó feszültség esés a mintán, l-a  minta hosszúsága, b- a 
szélessége. A mintára tranzverzális feszültségő impulzusokkal hatván, 
melyeknek más az értéke és polaritása, meg lehet kapni a pontok alapján 
az összes görbét, a vezetıképesség változásának függését az indukált 
töltéstıl a mintában. 

 
5. A laboratóriumi munka elvégzésének rendje 
 
1). Tanulmányozni a felületi vezetıképesség függését a felületi potenciál 

nagyságától. Ehhez, a mintára, különbözı amplitúdójú illetve polaritású 
impulzusos keresztirányú feszültséget kell adni. 

2). Grafikusan ábrázolni kell a kapott függést. 
3). Elemezni a kapott eredményeket és összehasonlítani az irodalomban 

szereplıkkel. Értékelni a felületi állapotok paramétereit a vizsgált 
mintában. 

 
6. A méréshibák meghatározása és azok elméleti értékelése 

 
1). Az összes kísérlet végrehajtása során és azok összehasonlítása az 

elméleti résszel, mindig el kell érni a kváziegyensúlyi állapotot. 
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2).A mérési hiba értékét az összes készülék hibaértékének összege alkotja, 
amelyek a mérések során használtak. 

 
7. Önállóan elvégzendı feladat: 

 
Szerkeszteni egy elméleti görbét, ami a germánium felületi 

vezetıképességének függését mutattja a töltés nagyságától a tér - töltéső 
rétegben. 
 
8. Ellenırzı kérdések 
1).Milyen kulcsfontosságú szerepet játszanak a felületi elektronikus 
folyamatok a félvezetı mikroelektronika területén,? 
2). Milyen feltételek mellett valósul meg a Tamm-féle szint? 
3). Milyen típusú szintek, "tammivski" kivételével, valósulnak meg a 
félvezetı felszínén? Milyen feltételek mellett teljesül ez? 
4). Milyen a koncentrációja a felületi elektronok állapotának? 
5). Mi a térvezérlés? Miért érdemes használni? 
6). Milyen típusú szintek jönnek létre a félvezetı felületén az idı 
multával? Milyen módszerekkel vizsgálható? 
7). Melyik üzemmódban jobb  térvezérlési méréseket végezni? 
 
9. Irodalom 
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LABORATORIUMI MUNKA №10 
 

A FÉLVEZET İ FÉNYVEZETİ KÉPESSÉGÉNEK 
TANULMÁNYOZÁSA 

 
1.A munka célja és feladata: 

 
Felhasználni a gyakorlati és elméleti ismereteket a félvezetı 

fotoelektromos tulajdonságának meghatározására és kísérletileg 
megvizsgálni fényvezetı képességnek fıbb jellemzıit. 

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzése során a hallgatónak tudniuk kell : 
 

1).A félvezetı fényvezetı képességének alap elméletét. 
2).Azon fıbb módszereket, melyekkel meghatározhatóak a félvezetı  
     paraméterei a fényvezetı képesség jellegének mérésével és azok  
     hibái révén. 
3). Balesetvédelmi szabályokat a mőszerrel törtenı munka során. 
 

Képesnek kell lenniük: 
 
1). Használni a mérı mőszereket, melyeket a laboratóriumi  
      munkakar szükségek. 
2). Feldolgozni a kapott eredményeket (a fényvezetı képesség jellege  
     alapján meghatározni a félvezetı fıbb tulajdonságait). 
3). Felhasználni a számolási eszközöket (számológép, stb a mérési  

     eredmények feldolgozásához. 
 

3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

Belsı fotoeffektus - a félvezetıben a fény hatására történı belsı 
ionizációs folyamat, amely ahhoz vezet, hogy többlet, s egyenlıtlen 
töltéshordozó jön létre. A plusz vezetıképesség, a belsı fotóeffektushoz 
köthetı, melyet fényvezetı képességnek nevezünk. 

A belsı fotóeffektuskor az elsı folyamat az, hogy a foton mely 
energiával rendelkezik elnyelıdik, s elegendı lesz ahhoz, hogy 
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felgerjessze az elektront a vezetési zónában ( 1, 2 átmenet, lásd az 1. ábrát) 
vagy a lokális energia szinteken (3 átmenet lásd az 1 ábrát), mely a tiltott 
zónában vannak a felvezetıben. Az 1. átmenet ahhoz vezet, hogy elektron-
lyuk pára keletkezik, mig a 2-es és 3-as átmenetkor csak egynemő 
hordozók keletkeznek. 

Hogyha az optikai gerjesztése az elektronoknak a valenszónákból a 
vezetési zónákba történik, akkor saját félvezetı képesség tapasztalható, 
melye  kétfajta töltéshordozó kelt. Ebbıl látszik, hogy a foton hν  energiája 
nem lehet kisebb a tiltot zóna szélességétıl a félvezetıben (h ∆≥ν Eg). 

A kristályrácsra vonatkozik a k hullámszám törvényének 
megmaradása. Hogyha az átmenetek az elektronnak az extrémum Ес, Еv - 
zónák között történnek (hν  elnyelıdés) melyek egybeesnek  (kmax=kmin), 
akkor egyenes (függıleges) optikai átmenet van (1átmenet 2. ábra.). De a 
kristályrácsban nagyobb valószinősége van az öszetett folyamatnak, a 
foton, az elektron és fonon (a kristályrács hullám kvantja) 
kölcsönhatásakor. E  kölcsönhatások alapján kialakulnak a nem egyenes 
(nem függıleges) optikai átmenetek, (2 átmenet 2. ábra), melyre a k

r
 

hullámvektor megmaradási törvénye teljesül, az által, hogy az elektron 
kölcsönhatásba lép a fononnal. 

Hogyha az energetikai zóna összetett, az egyenes optikai 
átmeneteknek több energia felel meg,  a termikus átmenetek energiájához 
képest. Mivel a nem egyenes optikai átmenetek valószinősége nagyobb, 
mint az egyeneseké, ezért az elnyelıdési spektrumban, melyek az egyenes 
átmenetekért felelısek, megfigyelhetı egy hirtelen elnyelıdés, mely a 
fényvezetı képesség is egyben. 

A saját elnyelıdési sávnak mindig van egy kifejezhetı hosszú 
hullámú határvonala, de rövid hullámú is lehet. Az esetek többségében a 
vezetı zóna a fentebb elhelyezkedı szabad zónákkal úgymond folyamatos 
spektrumot hoz létre. Ezért az elnyelıdési spektrum és a belsı 
fotóeffektusnak  spektrum jellemzıje (fotoáram függése a λ  vagy a ν  
beesı fotonoktól) messze a rövidhullámú területtıl húzódik. Mi több az 
annál a nagy energiájú fotonoktól ( gEh ∆≥ 2ν ) az elektronok fotoátmenete 

a vezetı zónába, létrejöhet még ütközéses ionizáció alapján, mely 
valamennyi elektron és lyuk felszabadulását eredményezi. Ez alapján a 
belsı fotoeffektus elmélet az elnyelıdési elmélethez vezethetı vissza, de 
csak azokban a spektrumi részekben, melyek közel vannak a hosszú 
hullámú szélhez a tényleges elnyelıdésben. 

A nem egyensúlyi elektronok és lyukak, melyek magas energiájú 
fotonok alapján jöttek létre, rögtön az ionizáció folyamat után, olyan 
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energiára tehetnek szert, mely több, mint az egyensúlyi hordozók átlag- 
energiája (kT értékü). E szerint, végeredményképpen a fononokkal való 
kölcsönhatás és a kristály rács defektjeivel a nem egyensúlyi hordozók 
hamar elérik a kristályrács hımérsékletét és az ı energiájuk egyenlı lesz 
az egyensúlyi hordozók töltéseinek átlagos hıenergiájaival. 

Ez a folyamat a ~10-10  s idı alatt történik és úgy nevezik hogy  a 
vezetı töltés a relaxációs ideje. 

 

 
 

1. ábra.  Az optikai átmenetek 
lehetséges rajza a tiltott 
zónában 

2.ábra. Egyenes 1 és nem egyenes 2 
optikai zónák közötti átmenet. 

 
Szabály szerint, a nem egyensúlyi töltéshordozók élettartama sokkal 

nagyobb, mint ez az érték (10-2-10-7 s), és ezért életük nagyobb részében a 
rekombináció elıtt még mozgási energiájuk nagy része egyenlı az 
egyensúlyi töltéshordozók átlagos termikus energiájával. Ezért 
feltételezhetjük, hogy a nem egyensúlyi töltéshordozók energia szétosztása 
a zónákban, olyan mint az egyensúlyi töltéshordozóké. Ennek 
következtében a nem egyensúlyi töltéshordozók mozgékonysága a 
zónákban nem különbözik az egyensúlyi töltéshordozókénál, mint az 
elektronok nµ  mozgékonysága és a lyukak µp mozgékonysága 
meghatározható a töltéshordozók kölcsönhatása alapján a kristályráccsal, 
és a vezetık energia eloszlásától függ. 

A töltéshordozók generálása a fény hatására a félvezetı 
vezetıképességének változásához vezet, amely jelenlétében a nem 
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egyensúlyi elektronok ∆n és a lyukak ∆p jelenléte alapján fel lehet írni ezt 
ebben a formában: 

σ=e[(n0+∆n) µn + (p0+∆p) µp],                               (1) 
 
ahol n0  і р0 – az egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja. 

A többlet (nem egyensúlyi) vezetés egyenlı a félvezetı 
vezetıképességek különbségével, hogyha van (σ) és nincs (σ0) 
megvilágítás és ezt a fény vezetıképességnek nevezzük: 

 
σf=σ - σ0=e(µn∆n + µp∆p).                                 (2) 

 
Az ∆n és ∆p koncentrációk függnek a félvezetı megvilágításától és az 
idıtartamtól. 

Most megjelöljük a töltéshordozók generálásának sebességét a fény 
hatására n′∆  és p′∆  -vel. Ebbıl látszik, hogy n′∆  és p′∆ értékek arányosak 
a fény energiával, mely elnyelıdik egy egységnyi térfogatban a 
félvezetıben egységnyi idı alatt. Hogyha a monohromatikus 
megvilágitásnak az intenzitása egy dk  vastagságnyi rétegben egyenlı І –
vel, s az az adott anyagnak elnyelıdési együtthatója α, akkor a fényenergia 
menyisége, mely elnyelıdik egy egységnyi idı alatt egy egységnyi 
térfogatban, egyenlı: 

-dІ/dх=αІ.                                               (3) 
 

Vagyis, a hordozók generálásának a sebessége n′∆  és p′∆ ≈ αІ. Az alap 
területen az elnyelıdés 

Ipn βα=′∆=′∆ .                                          (4) 

 
A β  arányossági tényezı, melyet a fényvezetı képesség kvantum 
hozamának neveznek - meghatározza a töltéshordozók párjainak számát, 
melyet egy elnyelt foton hoz létre (kvant), hogyha a fény І intenzitása a 
fotonok (kvantok) számával mérhetı egy másodperc alatt. Többnyire ez az 
érték β≤1. De hogyha a magas energiájú fotonok ütközéses ionizációt 
hoznak létre, akkor β>1. Amikor szenyezett elnyelıdésrıl van szó egyfajta 
töltéshordozó jön létre és a β meghatározza a töltéshordozó számát, melyet 
egy elnyelt foton hozott létre. 

Mikor folytonosan megvilágítjuk a félvezetıt állandó intenzitású 
fénnyel, akkor alap állapot jön létre ( dinamikus egyensúly van a generálás 
és rekombináció folyamatokban), melyekben a nem egyensúlyi 
töltéshordozók állandó ∆n és ∆р koncentrációi felelısek. Megkeressük a 
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∆n és ∆р idı függését t, meghatározzuk a nem egyensúlyi töltéshordozók 
alap állapotú koncentrációját, feltételezve, hogy a fényintenzitás állandó a 
teljes mintára az egész térfogatra nézve, mely homogén töltéshordozót 
generál. 

  
а) Homogén töltéshordozók generálása 
 
A nem egyensúlyi töltéshordozók generálásának változása egységnyi 

idı alatt –  a generáció és rekombináció sebességük különbsége: 

τ
βα n

I
dt

nd ∆−=∆
.                                             (5) 

 
A második tag a jobb része (5) beleszámítja a nem fı töltéshordozók 
csökkenését a rekombinációt figyelembe véve. A rekombináció intenzitása 
csak abban az esetben arányos a nem egyensúlyi hordozók 
koncentrációjával, hogyha az élet idejük a nem egyensúlyi hordozóknak 
(egyenlı az elektronoknak és a lyukaknak) nem függ a  
koncentrációjuktól. 

Ez a feltétel akkor érvényesül, hogyha a nem egyensúlyi 
töltéshordozók koncentrációja ∆n és ∆p kisebb a fı egyensúlyi 
töltéshordozókénál (például ∆n=∆p‹‹p0), mert ebben az esetben a fı 
hordozók koncentráció - változását a fény hatására el lehet hanyagolni és 
állandónak lehet venni. Ez ott kap helyet, mint például, a fotovezetı 
generálása során a szennyezett félvezetıben az alap elnyelıdési részen 
azon a hımérsékleten, ahol ionizált a szennyezıdés. 

Megkeressük a (5) megoldását ezen feltétel alapján : ∆p=∆n‹‹p0, 
p0››n0: a félvezetıt a t=0 idıben kezdik el megvilágítani állandó 
intenzitással. Elosztva a változókat és integrálva ıket beleszámítva a 
kezdeti feltételeket (∆n=0, mikor t=0) megkapjuk: 

 

















−−=∆

n

t
In

τ
τβα exp1 .                     (6) 

 
A nem egyensúlyi elektron koncentráció 0n∆  értéke meghatározható 

(6) mikor a t→∞: 
∆n0=τβαІ.                (7) 
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Hogyha fordítva vesszük, a félvezetıre, ahol homogén a nem egyensúlyi 
hordozó ∆n0 koncentrációja a t=0 idıben, megszüntetjük felé a 
megvilágítást, akkor a nem egyensúlyi töltéshordozó a nulla értékre 
csökken e törvény szerint: 

∆n=n0e
-t/τ=βταIe-t/τ.                    (8) 

 
Tehát, a nem egyensúlyi töltéshordozók koncentrációjának 

relaxációja ( vagyis a növekedés és csökkenés), mikor egy pillanatra 
bekapcsolódik és kikapcsolódik a fény, az exponenciális törvény szerint 
történik egy τ állandó idıvel, mely megfelel a nem egyensúlyi 
töltéshordozók életidejével. Az analitikusan kapott összefüggések alapján 
a nem egyensúlyi töltéshordozók koncentráció növekedése, segít 
meghatározni a nem egyensúlyi alap vezetıképességének (vagy 
koncentráció) változását a megvilágítás intenzitásától függıen – vagyis 
lux-amper jellemzıket. Az egyenes vonalú rekombináció törvénye szerint, 
mikor a nem egyensúlyi töltéshordozónak az élet ideje nem függ a 
megvilágítástól, a lux-amper jellemzı egyenes vonalú (1. görbe, a 3. 
ábrán), mert a (7) alapján a homogén nem egyensúlyi koncentráció ≈I. 
Négyzetes rekombináció esetén a ∆n0  nem egyenes vonalú függvény, mert 
τ=f(I).  

 
b) Fényvezetı képesség felületi rekombináció  töltéshordozó 

diffuzió esetén 
Az ezelıtti fényvezetı képesség vizsgálatakor (mikor homogén 

töltéshordozó generálása történt a minta egész térfogatában) nem volt 
beszámítva a töltéshordozók rekombinációja a felületen, mely viszonylag 
csökkenti a koncentrációját a nem egyensúlyi töltéshordozóknak a felület 
mentén. Hogyha megint azt vesszük, hogy a megvilágítási sugárzás 
elnyelıdése egyenletes, akkor, a felületi rekombinációt is számítva, a (6) 
egyenlet megoldásában meg kell változtatni a nem egyensúlyi töltés 
hordozók τ élet idejét effektív életidıre τ ′ : 

,
211
d

S+=
′ ττ

          (9) 

ahol S- a felületi rekombináció sebessége, d- a minta vastagsága az х 
mentén. 

A τ/τ´ hányados, a minta fényvezetı képességét jellemzi, hogyha 
megjelenik a töltéshordozóknak a felületi rekombinációja: 
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.
2

1
d

Sτ
τ
τ +=
′

                        (10) 

 
A (10) látható: hogyha Sτ‹‹d, a felületi rekombináció gyengén hat a 
fényvezetı képesség értékére; hogyha Sτ››d, a fényvezetı képességnél 
2Sτ/d –szer lesz kisebb, a fényvezetı képességnél, mikor S=0, csak a 
töltéshordozók felületi rekombinációjának feltétele alapján határozható 
meg: 
 

d

S21 ≈
τ

.                          (11) 

 
 

3. ábra. ∆n0=f(І) függése (1) a mikor egyenes és  a mikor (2)négyzetes a 
rekombináció. 

 
A rekombináció folyamatai kihatnak nem csak a fényvezetı 

képesség stacionárius értékére, hanem a fényveztı képesség függésére a 
spektrális jellemzıtıl: a fényvezetı képesség függése a spektrális 
jellemzıtıl a fundamentáls él elnyelésének területén, ahol az α erısen nı 
(10-4-10-5 

сm-1-ig) két folyamat jelenik meg. Az egyik közülük a 
fényvezetı képesség növekedéséhez vezet az α növekedésének 
következtében (azon feltétel esetén ha a mintát monochromatikus fénnyel 
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világítjuk meg állandó áramú fotonok esetén). A második folyamat– az 
elektronok koncentrációjának viszonylagos növekedése a felület közelében 
(szintén az α növekedése miatt), amelyek élettartama kisebb, mint a 
térfogati töltéshordozóké. Ez ahhoz vezethet, hogy a fényvezetés spektrális 
jellemzıtıl való függése során a fundamentáls elnyelés élén megfigyelhetı 
a fényvezetés maximuma (4 ábra). Innen látható, hogy minél nagyobb a 
felületi rekombináció sebessége annál erısebben fejezıdik ki a 
fényvezetés maximuma.  

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a beesı sugárzás nem 
egyenletesen oszlik el a minta d vastagságában és a töltéshordozók 
diffúziója megjelenik. Tekintsük úgy hogy a minta vastag és d››α-1, d››L 
(L- bipoláris diffúziós hossz). A feltétel azt jelenti, hogy majdnem minden 
sugárzás elnyelıdik a vékony felületi rétegben, a meg nem világított rész 
intenzitását elhanyagolhatjuk. Ebben az esetben a sugárzás I intenzitása a 
minta belsejében a következı egyenlettel írható le: 

I=I 0(1-RS)e
-αx,                                          (12) 

ahol RS- a minta visszverési együtthatója, I0- a beesı sugárzás intenzitása. 
 

 
4 ábra. A fényvezetés σσσσf függése a spektrális jellemzıtıl a fundamentális 

elnyelés élének közelében. 
 

A stacionárius egyenlet a többlet töltéshordozók koncentrációjának 
∆p(x) esetén a mintában, a nem egyensúlyi generáció során az elektromos 
vezetésen és a töltéshorodozók diffúzióján keresztül a következı formát 
veszi fel:  

,02

2

=+∆+∆− − xge
dx

pd
D

p α

τ
                                (13) 
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ahol D- az elektronok és lyukak bipoláris diffúziója. A megfelelı 
megoldása (13): 
 

∆p(x)=Ae-x/L+Be-αx,                                        (14)  
 

ahol τDL = -  a bipoláris diffúziós hossz. Ahhoz hogy meghatározzuk a 
B együtthatót, a (14) kifejezést behelyettesítjük a (13) képletbe: 
 

.
122 −

=
α

τ
L

g
B                                            (15) 

 
Az A együttható a határfeltételekbıl határozható meg a megvilágított 

felületen (x=0 esetén): 

.pS
dt

pd
D ∆=∆

                                            (16) 

 
Ha S=0, akkor az A meg lehet határozni a feltételbıl: 
 

.0=∆
dx

pd
                                              (17) 

 
Akkor a töltéshordozók eloszlását a mintában fel lehet írni a következı 
formában: 
 

( ) ( )./2
22

xLx eLe
L

g
xp αα

α
τ −− −=∆                               (18) 

 
Ha αd››1, akkor a többlet töltéshordozók még nagyobb mélységbe 

jutnak el, mint a sugárzás és azok átjutásának mélysége egyenlı a diffúziós 
hosszal L. Integrálva a (18) kifejezést az x-re, meg lehet határozni többlet 
töltéshordozók koncentrációját, amelyek részt vesznek a minta 
fényvezetésében bizonyos irányban (a minta harmadik méretet a z 
irányban tekintsük 1-nek): 
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A (19) kifejezés leírja a félvezetı anyag fényvezetésének függését a 
spektrális jellemzıtıl, mivel α függ a hullámhossztól. Az α kívül a 
hullámhossztól függ a kvantumhozam β és a visszaverıdési együttható RS.  

A (19) eléggé bonyolult, de ennek az alapján le lehet elemezni sok 
részesetet és sokkal egyszerőbb kifejezéseket kapni a félvezetı egy 
paraméterét meghatározó jellemzıkre.  

 
c) Szennyezett fényvezetı képesség 
 
Hogyha a tiltott zónában a félvezetıben vannak lokális szennyezett 

szintek, a fény kvantumok (mint a hımérsékleti gerjesztés) az elektronok 
átmenetét tudják okozni a szennyezett szinteken és zónákban (1 ábra, 2,3 
átmenet). Az elnyelıdést és a fényvezetı képességet, ezeknek az 
átmeneteknek köszönhetın szennyezıdésesnek nevezik. Az ionizációs 
szintek energiája, amely a tiltott zónákban van elhelyezve, kisebb, mint a 
∆Еg tiltott zóna szélessége. Ezért a hosszú hullámú határa a szennyezett 
elnyelıdésnek és a fényvezetı képességnek eltolódik a hosszúhullámú 
spektrum környéke felé, a saját elnyelıdés és fényvezetı képességhez 
képest. 

Az 5. ábrán látható fényvezetı képesség σf spektrális függése 
különbözı szennyezıdésektıl. Az az energia, ami a hosszú hullámhatárú 
szennyezett fényvezetı képességnek felelmeg, közel van a termikus 
ionizációs energiához. A szennyezett elnyelıdéskor a hordozók 
generálásának intenzitása nem lineárisan változik a fény intenzitás változás 
hatására (α≠const a szennyezett elnyelıdéskor, csökken a megvilágítás 
intenzitása a szennyezı központok üresedése miatt). Ezért a lux-amper 
jellemzés a szennyezett fényvezetı képesség részén csak a kis mértékő 
fény intenzitás végett egyenes és telitettséget ér el, hogyha nagy 
intenzitású fényfolyam éri. 
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5. ábro. A Ge fényvezetı képesség függése Ni, Mn, Co, Fe szennyezıdésekkel a 
hνννν foton energiájatól. 

 
Az α=ƒ(I) függének fontos szerepe van a szennyezett elnyelıdés 

esetén a relaxációs fényvezetı képesség folyamataira. A legegyszerőbb 
esetben a szennyezett fényvezetı képesség gerjesztése kapcsolatban van az 
egyforma elıjelő szabad hordozók kialakulásával, akkor az ellenkezı 
elıjelő töltések lokalizáltak maradnak a szennyezett atomokon. Ezért a 
semleges töltés feltételekor nem tud egyszerre végbe menni az elektron-
lyuk pár diffúzió és a sorlódás folyamat. 

A diffuzió folyamat jellemzıje nem a diffuziós hossz, hanem a Debáj 
féle elhatárolási hossz. Amikor a töltéshordozók koncentrációja, mely 
jellemzı ezekre az anyagokra, mint Ge, Si, a debáj féle elhatárolási hossz 
nagyon kicsi (10-6-10-4 сm), vagyis a töltéshordozók diffúziós folyamatait, 
melyeket nem egyenletesen generálódnak el lehet hagyni. 

 
4. A kutatás módszertana és a kísérleti berendezésnek leírása 
 

4.1. A szükséges berendezések és anyagok listája: 
 

1 – CdS típusú félvezetı; 2 – monochromátor; 3 – fényforrás;  
4 – modulátor; 5 – erısítı; 6 – adatrögzítı berendezés. 
 

4.2. A módszereknek célja és alkalmazási területe 
 
A mérési mőszer sematikus ábrája, mellyel tanulmányozni lehet a 

fényvezetı képességet,  a  6. ábrán látható. 
A fény az S fényforrástól az O optikai rendszer segítségével 

összpontosítódik az S1 bemenı monochromátor résre. Fényáramot lehet 
modulálni az M mechanikus modulátorral és gyengíteni lehet az F 
szőrıvel. Az S2 monochromátor kimenı résétıl  a sugárzás a  CdS mintára 
esik, és teljesen elnyelıdik, ez által fényvezetı képességet idéz elı. 

Az elektromos jel, amely az Rt terhelési ellenálláson alakul ki a 
minta körében, egy E erısítı erısíti, melyet egy  voltmérı V mér és 
szabályozható az O oszcilloszkóp képernyıjén. 

A fényforrást egy wolfram izzószálas lámpa biztosítja. A lámpa 
energiaeloszlási spektruma Е(λ) pótlólagosan csatolódik a mérési 
mőszerhez. A fény modulátora, az egy lemez, bevágásokkal, melyet egy 
elektromos motor forgat. A  fény moduláció frekvenciáját a forgások 
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száma, valamint a lemezen való  kivágások száma alapján határozhajuk 
meg. 

 
 

6 ábra.  A mérési mőszer vázlatos rajza. 
 
A fénya λ hullámhossz felosztódik alapján az УМ-2 

monohromátoron. A δλ spektrális intrevallum értéke függ a kimenı S2 rés 
szélességétıl és a készülék prizmájának szórásától. A szórási görbe a 
készülék útmutatójában található. 

 
4.3. Mőködési elv és a követelmények, melyek a mérési 

eszközökre vonatkoznak – a megfelelı készülék útmutatójában 
találhatóak. Vegyük figyelembe, hogy a fény modulátorokra az alábbi 
alapvetı követelmények vonatkoznak: azon idı alatt, mely egyenlı azzal a 
fény impulzus idıtartammal a téglalap alakú fény moduláció esetén, a 
fotoelektromos folyamat el kell hogy érje az egyensúlyi állapotot és két 
egymást követı fényimpulzus intervalluma között a mintának el kell érnie, 
hogy visszatérjen a termodinamikai egyensúly állapotába. Csak ebben az 
esetben fog megfelelni a mérıjel a fényvezetı képesség stacionárius 
értékének vagy más fotoelektromos hatásnak. Ahhoz, hogy ezek a 
követelmények teljesüljenek az szükséges, hogy a fény impulzus 
idıtartama jelentısen meghaladja a fotoelektromos hatás jellegzetes 
relaxációs idejét. 

 
4.4. A mérési módszer 

 
Mint a 6. ábrán látható áramkör, sorosan a mintával, egy elem van 

hozzá kötve, az  ellenállása a sötétben r, a feszültsége  U és terhelési 
ellenállása Rt. Amikor a minta modulált fénnyel meg világítódik a terhelési 
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ellenálláson fellép egy változó jel, amely az erısítıvel felerısödik és 
voltmérıvel mérhetı. 

Megkeressük a változó jel közötti, amely az Rt fordul elı, és a minta 
∆σ vezetıképessége közötti arányt a fény hatására. Csökkenjen a minta 
ellenállása a megvilágítás hatására ∆r-rel. Ezután az áram a minta 
áramkörében a megvilágításkor іс és a іт sötétség egyenlı: 
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Meghatározva a ∆r (20), aztán kifejezve  az ∆r a ∆σ alapján, megkapjuk: 
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Hogyha Rt<<r, akkor (21) átalakul: 

RtU

U=∆σ
.                                              (22) 

Vagyis, váltakozó URt feszültség a terhelési ellenálláson arányos a 
váltakozó vezetıképességével a mintán. 
   

4.5. Követelmények a mintához 
 

1). A vizsgált mint a  saját elnyelıdésének szélei a spektrális tartományon 
belül kell lenniük, a spektrális készüléknek, valamint a gerjesztıforrás 
spektrális eloszlásán belül. 

 
2). A minta felületét alaposan meg kell csiszolni, és  vegyszerrel 

megfelelıen kell kezelni. Ha a megvilágított félvezetı felületén 
jelentıs mértékő energia elhajlási sávok alakulnak ki, akkor lux-amper, 
a spektrális és kinetikai jellemzıi vannak a fényvezetı képességnek, 
melyek nem írhatók le a fényvezetı képesség elmélettel, mely a kvázi-
egyensúlyi töltéshordozók eloszlásán alapul (ezek meg magyarázhatók 
a rekombinációs töltéshordozók folyamatával a felszínen a felületi 
területen a térfogattöltéssel, amely abban rejlik, hogy az effektív életidı 
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növekedik a nem egyensúlyi töltéshordozókkal). Nagy görbületek 
fordulnak elı, mikor felületkezelésre kerül sor, az elektromos tér hatása 
alapján, valamint polarizációkor az elektrolitban. 

 
4.6. Felkészülés a mérésekre és azok elvégzésének folyamatára 

1) Rakd össze a kísérleti mőszert, hogy meghatározható legyen a félvezetı   
    fényvezetı képessége, ugyanúgy, mint a korábbi leírásban szerepelt és  

skálázd is be azt.  
2) Készíts egy mintát a kutatásra és helyezd be a kimeneti   
    monokromátorba. 
3) A fényvezetı képességnek a spektrális függését relatív egységekben  
      mérd meg. A kapott eredményeket a táblázatba írd be.  
4). A maximális fényvezetı képesség részén a megfelelı szőrık használata  
     segítségével megmérni:  
     a) a minta volt-amper jellemzıit a fényvezetı    képességnek különbözı  
         megvilágítási szinteken,  
    b) a minta lux-amper jellemzıit különbözı elektromos tér szinteken,  
        mely rá van kapcsolva.  
   A kapott eredményeket írd be táblázatba. 
 
5. A laboratóriumi munka feladatai 
 
1) Szerkesz meg a mintának a spektrális fényvezetıképesség jellemzıjét 

(figyelembe véve a spektrális  fény forrás eloszlását), a kapott 
grafikonon tüntesd fel a  kapott σmax –t és az energiai elhelyezkedése 
alapján határozni meg a félvezetı tiltott zóna szélességét. 

2) Szerkeszt meg a fényvezetı képességő mintának volt-amper és lux-  
    amper jellemzıit, valamint, azok alapján elemzési törvényeket hozz  
    létre, amelyekkel leírhatók. 
 3) Ajánlj olyan modellt, amely leírható az egyensúlyi hordozók  
    rekombinációjának folyamata (az А. Роуз könyv alapján).  
4)  Értékeld a hibát, melyet  végeredményként  kaptál. 
6. Ajánlatok a mérések feldolgozásához és a hibák értékelésére 
1) A monochromátoron a mérési hibák fügnek a saját felbontásuk és a  
    készülék felbontása meghatározható a D szórásától  és a spektrális rés   
   szélességétıl S, azaz ∆ν=DS. Szóval, a mérési hibák minimalizálása  
   érdekében szükséges a készüléket beállítani és kiválasztani a megfelelı S  
   szélességő rést. 
2) Minden egyes mérést többször kell elvégezni és a megfelelı függéseket  
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    megszerkeszteni az átlagolt adatok alapján. 
 
7. Az önálló munka feladatai 
 
1)  Elemezze a követelményeket, amelyek kapcsolódnak a fény 

modulációjához, mely téglalap alakú fény moduláció, a fény szinuszos 
modulációján. 

2). Elemezze a különbözı módszereket, amelyel meghatározzák a fény 
vezetıképességi paramétereit a (19) egyenlet alapján. 

 
8. Ellenırzı és önálló kérdések 
 
1)  Mi a lényege a fényvezetı képesség jelenségének? 
2)  A β kvantumhozam fizikai értelme. 
3)  Mi a különbség a lineáris rekombináció a négyzetes rekombinació  
     között?  
4) Mik a fıbb jellemzıi és paraméterei a fényvezetı képességnek?  
5).Milyen fı jellemzıi vannak a fényvezetı képesség módszerek 
meghatározásainak? 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №11 
 

A p-n ÁTMEMET FOTOELEKTROMOTOROS EREJÉNEK 
VIZSGÁLATA 

 
1. A munka célja:  
 

Megtanulni a р-n átmenet fotoeletromos erejének fizikai 
tulajdonságait.  

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzése eredményeként a diáknak tudniuk kell : 
1)  A fényérzékeny elem (fénydióda) р-n átmeneteiben történı alapvetı    
      folyamatokat a szelep és fotodióda üzemmódban. 
2)  A р-n átmenet “diódás“ és ”diffúziós” elméletének sajátosságai. 

Képesnek kell lenniük: 
 

1)  Használni a laboratóriumi praktikum során szükséges mérıeszközöket. 
2) Feldolgozni  a kapott eredményeket és meghatározni a р-n      
    átmenetfotoelektromos elemeinek alapvetı paramétereit. 
3) Felhasználni a számítógépes programokat, s a programozott kalkulátort. 
4)  Megmérni és elmezni a mérések hibáit a konkrét kísérleti eszközön.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

Amint ismert, a félvezetık fénnyel való megvilágításakor annak 
egyes pontjai között potenciálkülönbség jön létre - úgynevezet 
fotoelektromotoros erı. A fotoelektromotoros erı létrejötte a félvezetıben 
a  töltések (elektronok és lyukak) térfogatainak megjelenésével 
kapcsolatos.  

A fotoelektromos erı megjelenéséhez létezni kell olyan okoknak, 
amelyek az ellenkezı elıjelő, nem egyensúlyi töltések szétválásához 
vezetnek. Ilyen okok, mint például:  
а) az ellenkezı elıjelő töltéshordozók mozgékonyságának különbsége, 

amely - nem egyenletes megvilágításnál a töltések szétvállásához vezet 
az eltérı diffúziós sebesség miatt ( Demberi fotoelektromotoros erı); 
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b) a mágneses tér jelenléte, amelyben a töltések diffúzió során  
szétválasztódnak az ellenkezı irányba való eltérés miatt (Kikoina-
Noszkova fotomágneses effektusa). 

A fentiekben említett töltéshordozók szétválasztásának mindkét oka 
az egynemő (a megvilágításig) félvezetıkre jellemzı. Különösen hatékony 
a nem egyensúlyi, ellenkezı elıjelő töltéshordozók szétválasztása a nem 
egynemő félvezetıkben vagy félvezetı rendszerekben, kiváltképpen az 
elektron-lyuk átmeneteknél és más záróréteg típusoknál. 

 
1 ábra. Az elektron és lyuk félvezetı energia sémái a kontaktusig. 

 
Az 1. ábrán az elektron és lyuk félvezetık energiasémái vannak 

feltüntetve a kontaktusig. Az 1. ábrából látható, hogy az elektron félvezetı 
kilépési munkája kisebb, mint a lyuk félvezetı esetén. Ez azt jelenti, hogy 
ha a félveztıt kontaktusba helyezzük, akkor az elektronok át fognak menni 
az elektron félveztıbıl a lyuk félvezetıbe. Eközben a határon kettıs töltött 
réteg keletkezik az elektron félvezetı oldalán pozitívan töltött,  a lyuk 
félvezetı oldalán pedig negatívan töltött, és ennek következtében 
potenciálkülönbség keletkezik. Az elektronok átmenetének mértéke és 
ezen potenciálkülönbség növekedése szerint a lyuk félvezetı energiasávjai 
felülre tolódnak el az elektromos félvezetı sávjaihoz képest, amíg a Fermi 
szint mindkét félvezetıben nem lesz egy magasságon.  

Ennek eredményeként a kontaktus energiasémája a 2. ábrán 
feltüntetett formát veszi fel. A kontaktus közelében, az átmeneti 
tartományban, amelyet gyakran neveznek az töltés tartomány térfogatának, 
a Fermi sávtól való távolság a fı sávok széléig nagyobb, mint a nem 
gerjesztett elektron és lyuk félvezetıkben, és ebbıl következik, hogy a 
töltéshordozók koncentrációja és vezetıképessége kisebb. Az átmeneti 
tartományt zárórétegnek nevezzük.  
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2 ábra. Az elektronok és lyukak áramai a p-n átmeneten keresztül: а) 

egyensúlyban; b) és megvilágítás során. 
 

Az elektron-lyuk fényérzékelı elem (fénydióda) tipikus szerkezeti 
felépítése metszet formájában a 3 ábrán van feltüntetve. 

 

 
                                а)                           b)                                c) 

3 ábra. A fénydióda szerkezeti felépítésének és kapcsolásának sémája: а) a 
fénydióda szerkezeti felépítése; b) a ”fénydióda“ üzemmód kapcsolási 

sémája; c) a szelepes üzemmód kapcsolási sémája 
 
A fénydióda mőködésének mechanizmusa nagyon egyszerő. Az F 

fényáram, amely a fényérzékelı elem (a mi esetünkben félvezetı) 
felületére esik, elektron-lyuk párokat hoz létre.  A “kisebbségi” 
töltéshordozók (vagyis a lyukak az n- típusú félvezetıben) diffundálódnak 
az n- típusú félvezetı rétegén az n-p- átmenet tartományába. Azok a 
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lyukak, amelyek a р-n átmenethez értek az átmenet terének hatása alá 
kerülnek és a р-típusú félvezetıbe dobódnak át. Ez a folyamat addig tart, 
amíg a р-típusú félvezetı pozitív töltése meg nem nı annyira, hogy a p-n 
átmeneten áthaladó áram meg nem szőnik. Ilyen állapotnak felel meg egy 
bizonyos potenciálkülönbség a р- és n- típusú félvezetıknél, az 
úgynevezett szelepes   fotoelektromos erı. 

A fénydiódák sikeresen alkalmazhatók olyan üzemmódban, amely 
nem jellezı szelepes  fényérzékelı elemekre. Ilyen üzemmód például a 
magas feszőltségeknél, keletkezik ha egy elemet  záróirányban kapcsolnak 
be. A fényérzékelı elem ilyen munkaüzemét “fénydiódás” üzemnek 
nevezzük, és a külsı feszültség nélküli üzemmódot pedig “szelepes” (lásd 
3, (b,c) ábra).  

Vizsgáluk meg mennyiségileg a szelepes fényelektromotoros erı 
létrejöttét a р-n átmeneten. Az egyszerőség kedvéért a diódás elméletbıl 
fogunk kiindulni. Ismert, hogy a határon keresztül átfolyó áram úgy 
számítható ki mint az egységnyi idı alatt az elektron töltésére megszorzott 
választóhatárba kerülı töltéshordozók hıáramainak algebrai összege. 
Egyensúlyi állapotban a hıáramok összege nullával egyenlı. Ezen felül az 
elektron és lyuk áramok a választóhatáron keresztül szintén nullával 
egyenlıek.  

Jelöljük meg az elektron félvezetı А határába bekerülı elektronok és 
lyukak áramainak abszolút értékét  nJ− -vel és nJ+ -vel megfelelıen, és a 

lyuk félvezetı esetén pedig pJ− -vel és pJ+ -vel keresztül, ekkor egyensúlyi 
állapotban kapjuk (2. a) ábra): 

 
0=−++− +−+−

ppnn JJJJ ,                                     (1) 

0=+− −−
pn JJ ,                                      (2) 

0=− ++
pn JJ .                                      (3) 

 
Ezen áramok egyensúlyi értékeire bevezetjük a következı jelölést:  
 

ns
pn JJJ =+ −− ,                                    (4) 

ps
pn JJJ =+ +− .                                    (5) 

Tegyük fel, hogy egy a félvezetık közül р-n átmenetet hoz létre, például a 
az elektron félvezetıt megvilágítjuk. Eközben abban elektron-lyuk párok 
jönnek létre. Az elsı megközelítésben az elektronok koncentrációjának 
változását elhanyagolhatjuk, mivel a nem egyensúlyi elektronok gyorsan 
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felveszik a minta hımérsékletének megfelelı eloszlás,t és csak egy 
jelentéktelen részük tudja leküzdeni a potenciális gátat és átmenni a lyuk 
félvezetıbe. Tehát a megvilágítás hatása fıleg a kisebbségi töltéshordozók 
koncentrációjának növekedése folytán nyilvánul meg, azaz a mi 
esetünkben a lyukaknál, mivel ezek számára nincs potenciális gát. Tehát 
nı a lyuk áram, amely az elektron félvezetı А határára esik. Ezen 
lyukáramot, amely a megvilágítással miatt jön létre Jf –el jelöljük meg.  

A Jf  megjelenése felbontja az egyensúlyt. Az elektron félvezetıbıl 
jövı lyukáram többlet, ahhoz vezet, hogy a lyuk félveztı pozitívan töltıdik 
fel az elektron félvezetıhöz képest, tehát abban az elektronok energia 
szintjei lecsökkenek (lásd 2. b) ábrát). Eközben a Fermi szintek között 
szakadék keletkezik, amely a megvilágítás eredményeként létrejövı 
potenciálkülönbséggel egyenlı. Az energiasávok eltolódása a megvilágítás 
során az elektronok áramainak növekedéséhez vezet, az elektron 
félvezetıbıl a lyukfélvezetıbe és az egyensúlyi lyukak áramaihoz 
k;pestellenkezı irányban (2.b ábra).  

Stacionárius állapotban a р-n átmeneten keresztül folyó áram 
nullával egyenlı. A szelepes fotoelektromotoros erı meghatározására, 
amely ennek az állapotnak  felel meg felírhatjuk: 

0=−++− +−+−
ppnn

f JJJJJ ,                             (6) 

 
ahol ppnn JJJJ +−+− ,,, - az egyensúlyi töltéshordozók árama a megvilágítás 

során. Jól látható a 2,b ábrából, hogy a megvilágításkor nJ+  és pJ−  értékei a 
sajátértékeikkel leszne egyenık az egyensúly során:  

ps
n JJ =+  

ns
p JJ =−                                                   (7) 

 
 Másik oldalról megfigyelve pedig a nJ−  és pJ+  áramok a megvilágítás 
során az energiasávok kölcsönös eltotódása és a potenciális akadály 
mennyiségi változásának eredményeként az alábbi képletek szerint lesznek 
egyenlık: 

nJ− = kt

e

nseI
ϕ

                                                (8) 

kt

e

ps
p eJJ

ϕ

=+                                                (9) 

 
A (7) – (9) kifejezéseket behelyettesítjük a (6) képletbe és ezt kapjuk:  
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011 =









−−










−− kT

e

ps
kT

e

nsf eJeJJ
ϕϕ

,                          (10) 

 
avagy, megjelölve  

spsns JJJ =+ ,                                          (11) 











−− 1kT

e

sf eJJ
ϕ

=0.                                      (12) 

 
Ebbıl a szelepes fényelektromotoros erıre ezt kapjuk: 
 

.1ln 







+=

s

f

J

J

e

kTϕ                                       (13) 

 
Áltlános esetben, ha a fénydióda elektron és lyuk végei be vannak 

zárva valamely külsı ellenállással, akkor a (12) kifejezés jobb oldalán a 
nulla helyett, Kirchoff törvénye szerint célszerő felírni a J áramot, amely 
ebben az áramkörben elágazódik. Ebben az esetben a fénydióda általános 
egyenletét kapjuk, amely alkalmazhaó bármely üzemmódra: 

JeJJ kT

e

sf =









−− 1

ϕ

.                                    (14) 

Ezt az egyenletet átírhatjuk a következı formában: 

.1ln 






 −
+=

s

f

J

JJ

e

kTϕ                                   (15) 

Itt, mint az elıbbiekben, φ – a potenciálkülönbség a р-n átmeneten. Ha az 
áramkör, amely a fényérzékelı elemre van kapcsolva R ellenállással 
rendelkezik, akkor J=φ/R és a (14) kifejezés átírható a következı 
formában 

.1
R

eJJ kT

e

sf

ϕϕ

=









−−                                    (16) 

A (16) kifejezés a fénydióda általános egyenlete, amely a 
fényérzékelı elem szelepes üzemmódjában alkalmazható. Ezt a kifejezést 
a következıképpen lehet megmagyarázni. A Jf fotoáram egyenlı külsı 
ellenálláson folyó áram RJ /ϕ=  és a zárórátegen keresztül folyó áram 

( )1/ −= kTe
sв eJJ ϕ  összegével: 
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вf JJJ += .  

Kis külsı ellenállás esteén (az áram rövidre zárásának üzemmódja) J>>Jв, 
tehát J≈Jf . Nagy külsı ellenállásnál (a fotoelektromos üzmmód), Jв≈Jf .  

Amint már említettük, az egyszerő fényérzékelı elemektıl eltérıen a 
fénydiódákat sikeresen használják jelentıs külsı feszültésgek esetén, 
amelyek a záróirányban vannak rákapcsolva a fotodiódára (fénydióda 
üzemmód). Ebben az esetben a (14) és (15) kifejezések érvényesülnek. Ha 
az R ellenálláson kívül a külsı áramkör tartalmaz sorosan kapcsolt 
áramforrást (a fénydióda tipikus üzemmódjának sémája a 3. b ábrán van 
feltüntetve), akkor a külsı áramkörben folyó áramot (amelynek 
mennyiségét célszerő a 14 kifejezés jobb oldalába behelyettesíteni) a 
következı képlettel lehet felírni: 

R

V
J

−= ϕ
,                                               (17) 

ahol V- az ármforrás feszültsége a fénydióda áramkörében. 
Az elıbb leírtak alapján a fénydióda fı egyenlete fénydióda 

üzemmódben a eképpen írható fel: 

R

V
eJJ kT

e

sf

−=









−− ϕϕ

1 .                                    (18) 

A V=0 esetben átalakul a (16) kifejezéssé, és R=∞ esetén pedig a (12) 
kifejezésbe alakul át. 
A Jf=0 esetén a (18) átalakul a dióda ismert egyenletébe.  
 
4. A kísérletek módszertana és a kísérltei eszközök leírása 
 

4.1. A szükséges eszközök és anyagok: 
vizsgálandó fénydióda, áramforrás, monochromátor, egyenáramú 
áramforrás, potenciométer, kapcsolók és kapcsalók, huzalok, 
milliampermérı, voltmérı. 

 
4.2. A használt módszertan alkalmazhatósági területe: 
Ezen módszer lehetıséget ad meghatározni a fénydióda munkáját 

вентильному és fénydióda üzemmódban a fotoelem fényérzékenységi 
tartománya esetén. 
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4.3. Az eszközök mőködési elve és használati követelményék 
A munka során standart eszközöket kell használni, amelyek 

mőködési elve részletesen le van írva azok mőszaki leírásaiban. Ezeket a 
diákok megkapják a munka végzése során.  

 
4.4. Mérési módszer 
 
A φ, Jf  és Js mérésére szolgáló tipikus kísérleti eszköz rendszerénel 

sémája  a 4 ábrán van megrajzolva. A І kapcsalót poziciójában mérhetı a 
szelepes fotoelektromos erı a potenciométer kompenzációja segítségével. 
A kapcsoló 2 poziciójában a fénydióda soron kapcsoljuk be a 
potenciométert szabályozható V feszültséggel és R ellenállással. 

 

 
4. ábra. A fénydióda alapvetı paramétereinek ellenırzési sémája. 

 
A fénydióda munkájának vizsgálatakor szelepes üzemmódban 

megmérjük φ=f(R) összefüggést. Az R ellenállás növekedésével a  φ 
potenciálkülönbség szintén nı a fénydiódán. Az R→∞ eset során a 
fénydiódán lévı potenciálkülönbség olyan értékhez közelít, amely a (3) 
kifejezéssel írható le, míg az áram J a (14) egyenlet szerint külsı körben a 
Jf  értéktıl nullára csökken R=0 esetén, ((14) egyenlet).  
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A fényérzékelı elem munkájának vizsgálat fénydióda üzemmódban a 
p-n átmeneytre záróirányú feszültséget ad (lásd 5. ábra). Eközben hirtelen 
megnı a többségi töltéshordozók potenciális akadálya, tehát az átmeneten 
átfolyó áram a kisebbségi töltéshordozók áramával fog meghatározódni, 
amelyek az А választóhatárba jutnak. 

Mivel ezen áramokra nem hat a feszültség (a kisebbségi 
töltéshordozók számára nincs potenciális akadály, és az áramuk arányos 
azok koncentrációjával, amely a hı és optikai generáció gyorsaságával 
határozható meg), az áram nem függ tıle, azaz “telítettségi áram” jelleget 
vesz fel. Megvilágítás hiányában az áram egyenlı Js -el, és a megvilágítás 
során a többlet kisebbségi töltéshordozók megjelenése következtében  a Jf 
értékre nı. Ez a következtetés a fénydióda fı egyenletébıl (14) 
következik. Záróirányban a feszültséget úgy választják ki, hogy a a 
fénydióda áramkörében folyó áram megfeleljen a telítettségi 

tartománynak, azaz, hogz az kT

e

e
ϕ

 tag a (14) egyenletben elhanyagolhatóan 
kicsivé váljon az egyhez képest. Ebben az esetben a külsı körben lévı 
áram a megvilágítás hiányában egyenlı Js -el , és megvilágítás során 
 Js+Jf - el. Tehát a feszültségesés mérése az ismert ellenálláson a 
potenciométer segítségével lehetıséget ad meghatározni úgy a Js-t mint a 
Jf.-t. A Js és Jf meghatározására gyakorlatilag minden esetben megmérik a 
dióda volt-amper karakterisztikáját a kis feszültség tartományban sötétben 
és megvilágításnál, valamint Js és Js+Jf értékeit a szakasz extrapolációval 
határozzák meg, amely a telítettségnek felel meg V=0 értékig.  

 
 

5. ábra. Záróirányba (fénydióda üzemmód) kapcsolt fényérzékelı elem p-n 
átmenеte. 
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Tehát  megvilágítás hiányában (Jf=0) az áram φ-vel  lineárisan nı, 

megközelítıleg  φ∼
e

kT
-ig, és utána telítettségre törekszik. A megvilágítás 

eredményeként, az áram bármely φ értékénél Jf –ig növekszik, a sötétben 
mért értékéhez képest. Tehát φ=0 eset során J=Jf (az áram rövidre zárása).  

A megrajzolt φ, ln(Jf/Js+1) való függvénybıl lineáris összefüggést 
kapunk, amelynek meredeksége egybe kell hogy essen az elméleti kT/e 
értékkel.  

Az áram rövidre zárásának mennyisége a szelepes üzemmmódban, és 
a többlet áram a fénydióda üzemmódban arányos a megvilágítás során 
létrejövı kisebbségi töltéshordozók koncentrációjával. Ez a koncentráció 
arányos a generáció arány βαI és a kisebbségi töltéshordozók  bázisban 
való létezésének átlagos idıtartamában szorzatával.  

A létezési idıtartam két folyamattal korlátozódik: eltőnéssel vagy 
rekombinációval és a p-n átmeneten való áthaladással. Elég vékony bázis 
esetén a rekombináció hatása elhanyagolható, mivel minden kisebbségi 
töltéshordozó τ, idıtartamtól sokkal rövidebb idı alatt érkezik átmenni a 
p-n átmeneten keresztül.  

A fénydióda üzemmódban a J=f(I)  összefüggés lineáris, a 
megvilágítás nagyon széles tartományban történı változtatásakor.  

A szelepes üzemmódban az rövidre zárási áram kezdı szakaszának 
jelleggörbéje szintén lineáris, de jelentékenytelen megvilágításkor (eltérı 
mintákra ez különbözik) jelentıs eltérés figyelhetı meg a lineáris 
összefüggéstıl. Ez azzal áll összeföggésben, hogy  magas megvilágítottság 
esetén a félvezetı vastagságának ellenállása, a kontaktusok és a külsı kör 
jelentıs szerepet kezdenek játszani és emiatt nem érvényesül az áram 
rövidre zárásának üzemmódja.  

 Nyitott áramkör üzemmód során, ahogy ez a (13) egyenletbıl 
következik, a fotoelektromotoros erı logaritmikusan függ Jf –tıl és ennek 
megfelelıen a megvіlágítás intenzitásától.  

A fényérzékenység spektrális összefüggéseinek hosszúhullámú 
határa megfelel a félvezetı saját elnyelési határának. Megközelitıleg úgy 
lehet tekinteni, hogy a rövid hullámhossz irányába haladó extrapoláció  
görbe áthalad a nullán. A töltéshordozók száma, amelyek a félvezetıben 
jönnek létre nem a fényenergiával, hanem a fénykvantumok számával 
arányos.  
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4.5. A mintához való követelmények – a méréseket standart 
fénydiódákon kell végezni.  

 
4.6. A munkához való felkészülés és a munka végzésének rendje 
 
A 4.4 pontban leírtaknak megfelelıen szükséges megvizsgálni a 

fénydióda jellemzıit szelepes és fénydióda üzemmódokban. A méréseket 
szobahımérsékleten kell végezni.  
 
5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 
 
1) Megvizsgálni a p-n fényérzékeny elem terhelhetıségét  szelepes 

üzemmódban φ=f(R). Leellenırizni a (3) kifejezés teljesülését.  
2) Megrajzolni a külsı áramkörben áthaladó áram mennyiségének függését 

az ellenállástól (szelepes üzemmódban, J=f(R)) és a p-n fénydióda volt-
amper jelleggörbéjét  szelepes üzemmódban. 

3) A p-n átmenetre záróirányú feszültséget kapcsolni és megvizsgálni a 
fényérzékelı elem volt-amper jelleggörbéjét fénydióda üzemmódban 
sötétben és eltérı intenzitású megvilágításnál.  

4) Megvizsgálni a fénydiódák lux-amper jellemzıit szelepes és fénydióda 
üzemmódban.  

5) Megvizsgálni a fénydióda fotoármának spektrális eloszlását, feltüntetve 
az ordinátatengelyen a fotoráam értékeket és az abcisszatengelyen pedig 
a hullámhossz értékeit mikrométerekben.  

6. A mérések feldolgozása és a hibák értékelése 
 
1) Minden mérést néhányszor el kell végezni és a megfelelı 

összefügéseket az átlagértékok alapján kell megrajzolni.  
2) A mérések hibái a monochromátoron függnek annak felbontó 

képességétıl. Az eszköz felbontóképességét annak diszperziója 
határozza meg D és a spektrális rés szélessége, azaz ∆ν=DS. Tehát, 
ahhoz hogy a mérési hibákat a minimumra csökkentsük, jól kell 
beszabályoznunk és kiválasztanunk a rés S szélességét  a mőszaki 
leírásban szereplı adatok alapján.  

 
7. Önállóan elvégzendı feladat 
 

Megtanulni a p-n átmenetekben végbemenı diffúziós folyamatok 
elméletét.  
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8. Ellenırzı kérdések 
 
1) Miben rejlik a fénydióda munkája szelepes üzemmódban ? 
2) Miben rejlik a fénydióda munkája fénydióda üzemmódban ? 
3) Milyen jellemzıkkel írható le a fényelektromos elem munkája? 
4)  A fényelektromos elemek használatának területei. 
5) A p-n átmenetekben történı “diódás” és “diffúziós” folyamatok 

elmélete. 
6) Megrajzolni a p-n átmenet energia sémáját a megvilágítás esetén és 

annak hiányában. 
 
9. Irodalom 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №12 
 

A FOTOMÁGNESES EFFEKTUS VIZSGÁLATA 
 

 
1. . A munka célja: 
 

A laboratóriumi munka célja tanulmányozni a fotomágneses effekus 
fizikai alapjait, megvizsgálni a fotomágneses elektromotoros erı függését 
a mágneses tér indukciójától és a megvilágítás intenzitásától. 
 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzéséhez a diákoknak meg kell tudniuk 
különböztetni a fotomágneses effektust a hı- és galvanomágneses 
effektusoktól, képesnek lenniük összeszerelni a kísérleti eszközök 
rendszerét a kísérletek elvégzéséhez.  
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 
 

A legérdekesebb fotoelektromos jelenségekhez tartoznak a 
fotomágneses effektusok (fotomagnetoelektromos, fotogalvano-mágneses, 
Kikoin-Noszkov effektus). A fotomágneses effektust (FME) 1934-ben 
Kikoin és Noszkov fizikusok fedezték fel és Frenkel magyarázta meg. 
Idıvel kiderült, hogy a FME mérése nagyon jó módszer a kisebbségi 
töltéshordozók élettartamának és egyébb paramétereinek meghatározására 
a félvezetıkben. Az FME alapján hozták létre az infravörös sugárzási 
érzékelıket, magnetométereket a germánium, szilíciumon, indiumon, 
antimonidon és más egyéb anyagokon. 

Ha a félvezetıt olyan energiával rendelkezı fotonokkal sugározzuk, 
amelynek értéke nagyobb a tiltott sáv szélességénél, akkor a sugárzás 
hatására a töltéshordozók átmennek a valenciasávból a vezetési sávba, 
azaz elektron-lyuk párok generációja történik meg. A szabad 
töltéshordozók generációjat külsı hatás következtében bipoláris 
gerjesztésnek nevezzük. A fotonok kisebb energiaértékeinél figyelhetı 
meg az egyforma elıjelő töltések generációja (monomolekuláris 
gerjesztés) fény hatására. A fény által generált többleti töltéshordozók 
együtt az egyensúlyi töltéshordozókkal részt vesznek az elektromos 
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veztésben és diffundálhatnak a minta egyik pontjából  a másikba. Az egyik 
töltés találkozása a másikkal, vagy az adalék cenrtumokkal, a 
többlettöltéshordozók rekombinációjához vezethet. A 
többlettöltéshordozók olyan paraméterekkel jellemezhetık, mint az 
élettartam, diffúziós hossz és így tovább. Fotomágneses effektussal lehet 
megmérni a kisebbségi töltéshordozók paramétereit.  

A fotomágneses effektus a fotoelektromotoros erı vagy a fotoáram 
megjelenésében rejlik a megvilágított félvezetıben, amely a mágneses 
térben van. A fotomágneses elektromotoros erı a fénysugár és a mágneses 
tér irányával merıleges irányban figyelhetı meg.  

A félvezetı minta felületének megvilágítása során az erısen 
elnyelıdı fénnyel (a saját elnyelési tartományban) koncentráció gradiens 
keletkezik a fény terjedésének irányában, és megtörténik a nem egyensúlyi 
töltéshordozók diffúziója a minta megvilágított részétıl a belsejéig (1. 
ábra). Ha az ilyen mintát H mágneses térbe helyezzük, amely merıleges a 
fény terjedési irányára akkor a diffundáló töltéshordozókra Lorentz-féle 
erı fog hatni. Ez utóbbi eltéríti a töltéseket a mozgási irányukkal 
merıleges irányba. Az elektronok és lyukak eltérı irányokba térnek el, s  
ez azt jelenti, hogy minta ellenkezı oldalain ellenkezı elıjelő töltések 
jelennek meg, azaz a fény terjedésére és a mágneses térre merıleges 
irányban elektromos tér és elektromotoros erı jön létre.  

Az elektromotoros erı növekedése addig fog tartani, amíg a vezetési 
áramot (az elektromotoros erı hatására létrejöttet) nem egyenlíti ki a 
magnetodiffúziós áram. A mágneses elektromotoros erı mennyiségének 
rövidre zárási áramánal meghatározásához a következı elgondolást 
használhatjuk a gyenge tér esetén. Ismert, hogy a mozgó töltések árama az 
arra merıleges mágneses térben. Ekkor a  töltéshordozók Hall-szöggel ϕ 
térnek el a kezdeti iránytól (1. ábra), miközben:  
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1. ábra. Az elektronok és lyukak eltérésének diagramja a mágneses térben, ahol 

a ϕϕϕϕn és ϕϕϕϕp – az elektronok és lyukak eltérési szögei megfelelıen. 
 

ahol µn
* és µp

* - az elektronok és lyukak Hall mozgékonysága. A Hall 
mozgékonyság a szóródás mechanizmusától függıen egy kissé különböxik 
az elektronok és lyukak driftje során keletkezı mozgékonyságtól.  

A töltéshordozók diffúzióján keresztül a megvilágított felület elülsı 
részétıl az ох irányába megjelennek a Jnx és Jpx áramok, amelyek ϕn (az 
elektronok esetén) és ϕp (a lyukak esetén) szögekkel térnek el. Az 1 
ábrából látható, hogy az áramok ”magnetodiffúziós” összetevıi 
megjelennek az oy tengely irányában, amely a fotomágneses 
elektromotoros erı mejelenéséhez vezet.  

A magnetodiffúziós áramok mennyiségei a következık lesznek: 
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és a teljes áram minden pontban 
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JJJ µµ −=+=                     (3) 

A (3) képletbıl látható, hogy az oy tengely irányába folyó áram függ 
az ox tengely irányába folyó diffúziós áramtól. Azon feltétel esetén, 
amikor ∆n=∆p, akkor: 

,n
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eDJJ nxpx ∆−=∆=−=                         (4) 
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ahol 

np D

p

D

n
pn

D
+

+=  - a bipoláris diffúzió együtthatója. 

Az alacsony szintő gerjesztések során a D együtthatót állandónak 
tekinthetjük. Azaz a Jy teljes áram meghatározására szükséges ismerni a 
∆n vagy ∆p koncentráció eloszlást az ox tengely mentén. Az erıs 
fényelnyelés esetén (kL>> І) a ∆p meghatározó kifejezés így írható fel: 
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Az (5) képletben az S0 és SL a felületi rekombináció sebességei az elülsı 
(megvilágított) és hátsó felületeken, h- elnyelési együttható, β - a belsı 
fotoeffektus ”hozama”, lD – a diffúziós eltolódás effektív hossza, I0 – a 
fény intenzitása, L – a minta vastagsága. 

A rövidre zárási fotomágneses áram:  
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0
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yK ∆−∆+== ∫ µµ ,                 (6) 

ahol g – a minta mérete az oz irányban. A rövidre zárási fotomágneses 
áram csak a nem egyensúlyi töltéshordozók koncentrációkülönbségével 
határozható meg a minta elülsı és hátsó oldalai között.  

A fotomágneses elektromotoros erı a szigetelt mintában ezzel a 
kifejezéssel határozható meg  
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ahol σ0 - a fajlagos vezetıképesség a sötétben, h - vastagság. 
Tehát a fotomágneses elektromotoros erı arányos a mágneses térrel 

és a nem egyensúlyi töltések ∆p eloszlásával határozható meg. Elemezve a 
∆p-t azt látjuk, hogy a gerjesztés növekedésével a fotomágneses 
elektromotoros erı a telítettséghez közelít. Valóban a (7) kifejezés 
számlálója arányos ∆p-vel a nevezı pedig két tagból áll, amelyek közül az 
egyik (Lσ0) és másik аrányos ∆p-vel. Alacsony gerjesztési szinteknél a 
második tag a nevezıben kicsi és a fotomágneses elektromotoros erı 
arányos ∆p-vel – azaz a gerjesztés intenzitásával. Magas gerjesztési 
szinteknél az elsı tagot el lehet hanyagolni és a számlálóban való 
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egyszerősítés után és a nevezıben a fotomágneses elektromotoros erı 
állandóvá válik.  
 
4.0. Kísérleti módszerek és a kísérleti eszközök leírása  

 
4.1. Szükséges eszközök és anyagok: elektromágnes, fényforrás, 

hıelem, modulátor, szőrı, diafragma, minta, erısítı, digitális voltmérı. 
 
4.2. A használt módszertan alkalmazhatósági területe – A 

töltéshordozók diffúziós hossz eltolódásának, a felületi rekombináció, a 
fotomágneses elektromotoros erı és a rövidzárási áram meghatározása. 

 
4.3. Az eszközök mőködési elve és azokhoz főzıdı követelmények 

– a fizika általános tanulása során már vizsgálták ezeket.  
 
4.4. A fotomágneses effektus vizsgálatának elvi sémája a 2 ábrán 

van feltüntetve. Fényforrásként az LG-126 típusú optikai 
kvantumgenerátort használjuk, amely sugázást generál három 
hullámhosszon (λ=0,63 µm, λ=1,06 µm, λ=3,39 µm) vagy DRS típusú 
lámpat. 

 
4.5. A mintához való követelmények – a vizsgálatokat olyan 

mintákan végezzük, amelyeknek szabályos geometriai formájuk van és két 
végük kontaktussal rendelkeznek. A minta germániumból készült, 
amelynek rövidre zárási árama (elektromotoros ereje) mérıeszközzel 
mérhetı meg.  

 
4.6. A mérésekhez való felkészülés és azok végzésének rendje 
 
A fotomágneses effektus vizsgálatának elvégzéséhez egy sémát 

szükséges összeállítani, amely a 2. ábrán van feltüntetve. Elhelyezve a 
mintát a mágnseses térben és változtatva annak indukcióját és a beesı fény 
intenzitását, meg kell határoznunk a fotomágneses elektromotoros erı 
függését a mágneses indukciótól és a megvilágítás intenzitásától. 
Felcserélve a fényforrást (a DRS lámpát) az LG-126 típusú optikai 
kvantumgenerátorra meghatározni a fotomágneses elektromotoros erı 
függését a lézer különbözı hullámhosszain. 
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5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok  
 
1)  Összeszedni a fotomágneses effektus vizsgálatához szükséges sémát. 
2)  Megvizsgálni a fotomágneses elektromotoros erı függését a mágneses 

tér indukciójától.  
3)  Megvizsgálni a fotomágneses elektromotoros erı függését a beesı 

sugárzás intenzitásától. 
4) Meghatározni a fotomágneses rövidre zárási áramot az eltérı lézer 

hullámhosszokon..  
5)  Megmagyarázni a kapott eredményeket.  

 

 
2. ábra. A fotomágneses effektus vizsgálatának sémája a félvezetıkben: 1-

fényforrás, 2,3- objektív, 4 - szőrı, 5 -diafragma, 6- minta, 7- 
potenciométer, 8- változtatható ellenállás, 9- rezonancia erıssítı, 10-

digitális voltmérı, 11- zondok, 12- modulátor. 
 

6. A mérések feldolgozása és a hibák értékelése 
 
A fotomágneses elektromotoros erı függésének vizsgálata a mágneses tér 
indukciójától és a megvilágítási intenzitástól meg kell különböztetni a 
gerjesztés szintjét.  
 
7. Önállóan elvégzendı feladat 
 
        Tanulmányozni a fotomágneses elektromotoros erı lehetséges  
felhasználását a töltéshordozók diffúziós hosszának és a felületi  
rekombináció sebességének meghatározására.  
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8. Ellenırzı kérdések: 
 
1)  Miben áll a fotomágneses effektus lényege? 
2)  Milyen gerjesztés nevezünk monopolárisnak és bipolárisnak? 
3) Milyen irányban jön létre a fotoelektromotoros erı a mágneses térben 

lévı félvezetıben, amelyet fénnyel világítunk meg annak elnyelési 
tartományában? 

4)  Ki fedezte fel elıször a fotomágneses effektust? 
5) Milyen tényezıktıl függ a rövidre zárási áram és a fotoelektromotoros   
     erı? 
6)  Miben rejlik a keresztirányú fotomágneses effektus? 
7)  Miben rejlik a lényege p-n átmenetben történı fogomágneses  
     effekusnak? 
8)  Milyen paramétereket lehet meghatározni a mágneses effektus  
     vizsgálatakor? 
9)  Milyen félvezetı eszközökben használják a fotomágneses effekust? 
 
9. Irodalom 
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LABORATÓRIUMI MUNKA №13 
 

A FERROELEKTROMOS ANYAGOK, FÉLVEZET İK 
ALAPVET İ PARAMÉTEREK H İMÉRSÉKLETT İL VALÓ 

FÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA  
 

 
1. A munka célja: 
 

Meghatározni a ferroelektromos anyagok és félvezetık elektromos 
tulajdonságait a dielektromos hiszterézis hurok segítségével és 
tanulmányozni az elektromos tér hatását a hurok formájára.  

 
2. Az elméleti tudás és gyakorlati készségek, amelyeket a diákoknak 

meg kell szerezniük  a munka elvégzése során: 
 

A laboratóriumi munka elvégzéséhez a diáknak tudniuk kell :  
1) A ferroelektromos anyagokban lejátszódó fizikai törvényszerőségek 

alapjait.  
2) A ferroelektromos anyagok elsırendő és másodrendő fázismeneteinek 

termodinamikai elméletét. 
3) A ferroelektromos anyagok spontán polarizációjának természetét és 

dielektromos permittivitását a fázisátmenetek területén.  
4)  A szimmetria változását a másodrendő fázisátmenetek során.  
5)  Curie-Weiss törvényét. 
6)  A ferroelektromos félvezetık fıbb típusait.  
 

Képesnek kell lenniük: 
 

1)  Meghatározni ferroelektromos anyagok elektromos paramétereit a   
      hiszterézis hurok segítségével; 
2) Felhasználni a laboratóriumi praktikum során szükséges mérı-

eszközöket. 
3)  Feldolgozni a kapott eredményeket. 
 
3. Alapvetı elméleti ismeretek 

 
A ferroelektromosság  olyan jelenségek összessége, amelyek egyes 

kristályok spontán elektromos polarizációjának jelenlétével kapcsolatosak. 
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A ferroelektromos anyagok  a piroelektromos anyagok egyik alcsoportja. 
A piroelektromos kristályok spontán polarizációval rendelkeznek a kristály 
fázis teljes hımérsékleti tartományában az olvadási hımérsékletig. A 
ferroelektromos anyagokban az elektromos polarizáció minden anyag 
számára bizonyos hımérsékleten (Curie hımérséklet) figyelhetı meg és 
megırzıdik alacsonyabb hımérsékleteken is. A spontán polarizáció 
kapcsolatban van az anyagok szerkezeti fázisátmenetekkel a Curie 
hımérsékleten, amelynél változik (csökken) a kristályrács szimmetriája.  

A ferroelektromos kristály minden elemi cellájának µr  elektromos 
dipólus momentuma van, és a polarizáció ekkor  

 
µr

r
NP = ,                                                  (1) 

 
ahol N- a cellák száma az elemi térfogatban. A µr  mennyiség értéke az 
ionok jellegzetes nem szimmetrikus elhelyezkedésével határozható meg az 
elemi cellában, aminek következtésben a pozitív és negatív töltések 
“súlypontjai ” nem esnek egybe. 
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i

re
rr

∑=µ .                                                (2) 

Itt az r
r

- egy szabadon választott pontból a cella i-számú töltéséhez húzott 
vektora, ie - az ion töltése. 

A ferroelektromos anyagok jellegzetes sajátosságaik a bennük jelen 
lévı spontán polarizált tartományok (domenek), amelyek  külsı tér 
megléte hiányában is léteznek. A spontán polarizáció megszőnik a Curie 
hımérsékletnél a kristály fázis létezésének tartományában.Tehát ezen a 
hımérsékleten a töltések elhelyezkedése az elemi cellában 
szimmetrikusabbá válik és a P

r
=0 dipólus momentumnak felel meg. Ezért 

a dipólus momentum mennyiségét, amely a kevésbé szimmetrikus fázisban 
jön létre meg lehet határozni, mint:  

 

ii
i

re
rr ∆= ∑µ ,                                              (3) 

ahol ir
r∆ - az i-k ion átalgos eltolódása az egyensúlyi helyzettıl a 

szimmetrikus fázisban. Ha µr  és P
r

 folytonosan függnek a hımérséklettıl, 
akkor ferroelektromos anyag elsırendő fázisátmenetérıl van szó, ha a 
Curie pontban a spontán polarizáció ugrása figyelhetı meg, akkor pedig 
elsırendő fázisátmenetrıl van szó.  
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Az elsırendő fázismenetek – ezek olyan fázis átalakulások, 
amelynek során a sőrőség és a termodinamikus függvények (belsı energia, 
szabad energia, entalpia és entrópia) az átmenet pontjában ugrásszerően 
változnak. Az elsırendő fázisátmenet során hı nyelıdik el vagy szabadul 
fel. Az elsırendő fázisátmenetek példái: kristályosodás, olvadás, polimorf 
átalakulások és egyéb átalakulások. A fázisátmenet pontjában a 
hımérséklet Т és nyomás Р az átmenet folyamán állandó marad, miközben 
a testben egyensúly vam a különbözı állapotokban. Két fázis 
termodinamikai potenciálja F1(Р,Т) és F2(Р, Т) egybeesik a fázisátmenet 
pontjában és mindkét függvény F1(Р,Т) és F2(Р, Т) az átmenet pontjától 
mindkét irányban egyensúlyi állapotnak felelnek meg.  

A másodrendő fázisátmenetek során a sőrőség és a termodinamikus 
függvények folytonosak és ezek deriváltja ugrásszerően változik 
(hıkapacitás, lineáris tágulási együttható és egyéb). Ezzel kapcsolatban a 
másodrendő fázisátalakulás nem jár hı felszabadulással vagy elnyeléssel. 
A másodrendő fázisátmenetek során a test állapota folyamatosan változik, 
míg a szimmetria ugrásszerően. Minden idıpillanatban meg lehet 
állapítani, hogy a két fázis közül melyikben található a test. Ezzel együtt az 
átmenet pontjában mindkét fázis állapota megegyezik. A legtöbb ismert 
fázisátmenetek esetén a szimetrikusabb fázis magasabb hımérsékletnek 
felel meg, míg a kevésbé szimetrikus alacsonyabb hımérsékletnek.  

A ferroelektromos félvezetı anyagok szimmetriájának csökkenése és 
a spontán polarizáció megjelenése az ionok egyensúlyi helyzetétıl való 
eltolódása miatt megy végbe és így az ionok és molekuláris csoportok, 
amelyek szimmetrikus fázisban egyforma valószínőséggel foglalták el a 
különbözı egyensúlyi helyüket, igy azok helyei részlegesen rendezetté 
váltak. Vizsgáljuk meg a spontán polarizáció létrejöttének fizika okait. 
Ebbıl a célból megvizsgáljuk az АВ típusú kétatomos kristályt, ahol А- 
egyvegyértékő kation, В- egyvegyértékő anion (1 ábra).  

Elég magas hımérsékleteken az А ionok rácsa teljesen rendezett, és 
az egységnyi térfogatban lévı a felsı és alsó minimunban U(z) található 
ionok száma (Nf) és (Nb) egyenlı. Úgy tekintjük, hogy a dipólus 
momentum minden elemi cellája µ = 0ez± . Akkor a dielektrikum 

polarizációja µ)( bf NNP −= . 
Ha a z tengely mentén a kristályt Е elektromos térbe helyezzük, 

akkor az effektív elektromos tér, amely minden dipólusra hat egyenlı lesz: 
  

РЕEеf

rrr
β+= ,                                           (4) 



179 
 

ahol β- Lorentz faktor. 
Felhasználva a Boltzmann eloszlást meghatározzuk az ionok átlagos 

számát Nf і Nb : 
 

Nf=N
кТ

Е

кТ

Е

кТ

E

еfеf

еf

ее

e
µµ

µ

−

+
 ,   Nb=N

кТ

Е

кТ

Е

кТ

E

еfеf

еf

ее

e
µµ

µ

−

−

+
.                  (5) 

 

 
                                      а)                                          b) 
 
1 ábra. Kétatomos ionkristály modellje (а) és potenciális felület, amelyban az A 

típusú ionok mozognak (b). 
 

Felhasználva a polarizáció képletét meghatározzuk: 
 

Р=N
kT

PE
th

)( βµµ +
.                                       (6) 

 
Az egyenlet jobb oldalának Е(Р) tagokra való bontása után: 

 

)(
µµ

β
N

P
arcth

kT
PE +−=                                     (7) 

 a Taylor sorban a P/µN<<1 paraméter szerint, a következı összefüggést 
kapjuk  
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kT
P

N

kT

µµµµµ
β      (8) 

Ha β=0, ez a dipólusok közötti kölcsönhatás hiányát jelenti, akkor 
bármilyen hımérsékletnél Р→0 az Е→0 eset során. De ha β≠0, akkor egy 
bizonyos  Т0 véges hımérsékleten az együttható a Р esetén egyenlı kell 
hogy legyen nullával és aztán negatívvá kell válnia. Ebben az esetben az В 
Е(Р) olyan érték tartományt vesz fel, amely három megoldást tartalmaz. 
Ezért az Е=0 eset során a kristályban “megmaradó“ spontán polarizáció 
lesz. A fázisátmenet hımérséklete (Curie hımérséklet) a következı feltétel 
szerint határozható meg:  
 

;02 =+−
N

kTc

µ
β               ,

2

k
Tc

βµ=                                                        (9) 

és a (8) egyenletet fel lehet írni a következı formában  
 

3BP
P

TT
AE c +−= .                                      (10) 

Itt ,2N

k
A

µ
=      B= 

3
1

3









N

kT

µµ
. 

A paraelektromos fázisnak Р=0 megoldás felel meg, és a 
ferrolektromosnak – Р2=-А(Т-Тс )/В. Tehát a spontán polarizáció 
hérmérsékletfüggése a Curie pont közelében:  
 

Р
2= )( TT

B

A
c − ,    T<Tc .                                   (11) 

 
Az entrópia és a hıkapacitás ugrásszerő változása Т→Тс eset során a 

következı összefügéssel írható le:  
 

),(
2

co TT
B

A
S

T

E
S −+=

∂
∂−=  2A

B

T

T

S
TC c

p
p 








∂
∂=∆ ,          (12) 

aho S0- a paraelektromos fázis entrópiája. 
Határozzuk meg a dielektromos permittivitás hımérsékletfüggését a 

Curie hımérséklet közelében. A paraelektromos tartományban  
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( ) ,
4

cTTA −
≈ πε      Т>Tc,                                 (13) 

a ferroelektromos tartományban  

( )cTTA −
−≈ 2ε ,     Т<Tc.                               (14) 

Egyesítve a (13) és (14) kifejezéseket, megkapjuk a 
hımérsékletfüggést a paraelektromos fázisban, a Curie-Weiss törvény 
formájában:  

( ).cTT

const

−
≅ε  

 
Elemezzük a (10) egyenlet által megadott Р(Е) összefügést, amely a 

2 ábrán van feltüntetve.  
 

 
2 ábra. A kristály polarizációjának az elektromos tértıl való függése. 

 
A Р(Е) görbe АВ szakasza T<Tc eset során a kristány nem stabil 

állapotának felel meg: dielektromos szuszceptibilitás χ=dP/dE∼(T-Tc)
-1<0. 

Ezért az Е=0 során a kristály olyan állapotban lehet, amely vagy az N vagy 
М pontoknak felel meg (a felsorolt pontok a spontán polarizáicó 
különbözı irányainak felelnek meg). Ha a tér a növekvı oldal irányban 
változik, amely ellentétes a polarizációs vektor irányával, akkor az А és В 
pontokban átmenet történik a K vagy L pontba – más irányú polarizációs 
állapotokkal.  
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A spontán polarizáció elıjelének változását elektomos tér hatására 
átpolarizálásnak nevezzük. A kristály átpolarizálása az elektromos tér 
kritikus térerısségénél történik, amelyet koercetiv térnek nevezünk. Ez az 
érték meghatározhatóa az Е(Р) eksztrémumából: 

0=
∂
∂
P

E
,                                                (15) 

amely meghatározza:  

( ) 2/3

3
2 




 −−±=
B

TTA
BE c

k .                               (16) 

A ferroelektromos fázisátmenet során a kristály nem lesz egynemően 
polarizált – ez nem hasznos energetikai szempontból. A kristály energia 
minimumának az az állapot felel meg, amikor külön tartományokra 
(domenekre) osztódik, amelyek úgy vannak polarizálva, hogy a 
domenekben lévı polarizációs vektor eltérı irányokba mutat.  

Ha a kristályra statikus elektromos teret helyezünk, vagy abban 
mecharnikus feszültséget idézünk elı, akkor az megváltoztatja a 
hiszterézis hurkot, antiszimmetrikust képezve abból. Ismert, hogy a 
mechanika feszültség állandó piezoelektromos polarizáció kelt, amely 
összeadódik az elektromos tér által keltett polarizációval. A mechanikai 
feszültség okozta hurok aszimmetriát teljesen meg lehet szüntetni, ha a 
kristályt állandó elektromos térbe helyezzük, amely ellenkezı elıjelő 
polarizációt vált ki benne.  

A ferroelektromos kristályok néhány példái és azok tulajdondágai az 
1 táblázatban vannak feltüntetve. 

1 táblázat 
 

Képlet 
 

 
Тс, K 

 
Рs, kg/m2 

BaTiO3 

PbTiO3 

CdTiO3 

KNbO3 
KH2PO4 
KD2PO4 

SbSJ 
 

393 
763 
55 
708 
123 
213 
278 

0,26 
0,5 
- 

0,3 
0,0475 
0,0483 

- 

Megjegyzés: Тс- Curie hımérséklet; Рs- spontán polarizáció. 
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Vizsgáljuk meg a spontán polarizáció létrejöttét a ВаТіО3-ban. Ez a 
vegyület a piroxit szerkezetében kristályosodik. A ВаТіО3 rácsa 
Т>Tc=393 K hımérsékletek során kocka formájú marad, és az átmenet a 
ferroelektromos fázisba a tetragonális  torzitások megjelenésével jár a 
kockában. A Т<Tc hımérséklet során az elemi cellában a következı 
változások mennek végbe – a cella 1% körül széthúzódik a pszeudaköbb 
irányban (С tengely) és 0,5% körül összenyomódik mindegyik tengely 
mentén, amely párhuzamos erre az irányra. Minden kation alrácsa Ba és Ti 
a С tengely mentén felürlre vagy alulra tolódik el az oxigén alrácsához 
viszonyítva. Ez pedig a kristály energiájának csökkenésével jár (a Ва+ 
ionok a kocka tetején, az О- ionok az élek közepén és a Ті

4+ ionok a kocka 
közepén helyezkednek el). Két alrács viszonylagos elehelyezkedése 
körülbelül 0,1 Å-el egyenlı, amely elegendı a jelentıs térpolarizáció 
létrejöttéhez. A С tengely iránya mentén a BaTiO3 tetragonális kristályban 
a polarizáció vagy “felülre”vagy “alulra” irányul, attól függıen milyen 
irányba tolódik el az egyik alrács a másikhoz képest. Meg kell említeni, 
hogy minden Ті (vagy Ва) ionnak két helye van a kristályrácsban, 
amelynél azok energiája minimális és ezek energiagáttal vannak 
elválasztva. Csak a Т>Tс eset során szőnik meg a gát és a rács 
legalacsonyabb energia értékénél felel meg egy helynek minden ion 
számára.  
 
4.1. A kísérletek módszertana és a kísérleti eszközök leírása  

 
4.1. Szükséges eszközök és anyagok: 

 
Áramforrás, oszcillográf, voltmérı, vizsgálandó minta, hıelem. 

 
4.2. A használt módszer alkalmazhatósági területe 

 
A vizsgálat tárgya a BaTiO3 kristály lemezek formájában. Ha a 

kristályra mechanikai feszültséggel hatunk σ3=F/S (F- erı, S- a felület 
területe), akkor a polarizáció mennyisége a piezoelektromos effektus 
egyenlete szerint eképpen határozható meg:  

Р1=
2

314σd
,                                            (17) 

aho d14– piezomodul. Ilyen polarizációt lehet elıidézni az U elektromos tér  
segítségével: 
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Р2=
tl

U

π
ε

4

)1( 11 −
,                                         (18) 

ahol l t– a lemez vastagsága. Tehát a két tér hatásának eredményeként a 
hurok szimmetrikus marad, ekkor Р1=Р2 és 

d14=
tl

U

3

11

2

)1(

πσ
ε −

.                                         (19) 

A (19) lehetıséget ad meghatározni a kristály piezomodulát.  
A dielektromos hiszterézis hurok segítségével meghatározhatóak a 

dielektromos veszteségek a ferroelektromos kondenzátoron. Az 
energiaveszteségek a dielektrikumokban a δ szöggel jellemezhetık, amely 
a teljes áram és a feszültség közötti fáziskülönbséget π/2-vel egészíti ki. A 
ferroelektromos kondenzátoron keresztül átfolyó áram az aktív іа és 
reaktív ір áram összetevık vektorális összegeként határozható meg. Ekkor 
a dieleketromos veszteségek tangens szöge gδ= іа/ір=1. 

tgδ=
cRω
1

.                                             (20) 

Ezen kívül : 

tgδ=
p

a

W

W
,  

ahol Wa– a kondenzátoron felszabaduló teljesítmény, Wp– a reaktív 
teljesítmény.  

Ha az U feszültségnél a kondenzátor dq-val növekszik, akkor a külsı 
forrás által elvégzett munka dA=Udq. A kondenzátor egyszeri 
újratöltésekor elvesztett energia  

 
А= ∫Udq 

 
arányos a hiszterézis hurok területével. Az f frekvencián való veszteségek 
egyenlık: 
 

Wa=A f=f ∫Udq. 
 

A lineáris kondenzátor reaktív teljesítménye:  
 

Wp=U2
ωC=2πUQf. 

Amplitúdó értékekben: 
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tgδ= 

2
2 mmQU

f

Udqf

π

∫ =
mm

QU

Sq

π
. 

Itt az Sq= ∫Udq– hiszterézis hurok területe, Qm– a kondenzátoron levı 
töltés Um maximális feszültségnél . 
 

4.3. A mérési eszközök mőködési elve és azokhoz főzıdı 
követelmények 

 
A használt eszközök mőködési elve részletesen le van írva azok 

mőszaki leírásában.  
 

4.4. Mérési módszer 
 
A dielektromos hiszterésishurok vizsgálatára szolgáló kísérleti 

eszközrendszer sémája a 3. ábrán van feltüntetve. A sémán  Сk-van jelölve 
a kondenzátor a BaTiO3 kristállyal, és С0– etalon kondenzátor (С0>>C k), 
r1 i r2– állandó ellenállások. Az oszcillográf fénysugarának vízszintes 
eltérése arányos a Сk–С0 kapcsaira kapcsolt potenciálkülönbséggel  

≈+
= U

rr

r
U

x

21

1 . Az oszcillográf függıleges 

 
3. ábra. A dielektromos hiszterésishurok vizsgálatára szolgáló kísérleti 

eszközrenszer vázlatos sémája, 1- oszcillográf, 2– vizsgálandó minta, 3– 
áramforrás. 
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sugara az Uy=Q/C0 feszültséget mutatja. Mivel a Ск és С0 kondenzátorok 
sorosan vannak kapcsolva ezért ugyanaz a feszültség van a kondenzátorok 
fegyverzetein. Ezért az oszcillográf függıleges sugarának elhajlása 
arányos a Q-val és az oszcillográf képernyıjén megkapjuk a Q(U) 
összefüggést vagy bizonyos skálán belül P=P( E

~
) összefüggést. A 

kamrában való hımérséklet a króm-nikkel termopárák segítségével lön 
létre. 
 

4.5. Követelmények a mintát illetıen 
 
A munka során  BaTiO3 lemezeket használunk, amelyeknek mindkét 

síkfelülete fém elektródokkal van bevonva.  
 
4.6. A mérésekhez való felkészülés és azok végzésének rendje  
 
A kondenzátort a BaTiO3 ferroelektreomos kristállyal hiszterézis 

hidba helyezik (3. ábra). A 4.2 és 4.4 pontokban leírtaknak megfelelıen 
elvégezni a dielektromos hiszterézis oszcillográfos vizsgálatát és 
meghatározni a ferroelektromos anyag paramétereit.  

 
5. A laboratóriumi munka során elvégzendı feladatok 

 
1) Bekapcsolni az oszcillográfot, annak sugarát fókuszálni a képernyı 

közepén. Az oszcillográf erısítésének szabályzócsavarait közepes 
pozícióba helyezni.  

2) Bekapcsolni a hiszterézisgráfot. Az ellenállás változtatásával 
feszültséget kapcsolni a kristályra. Megkapni a hiszterézis hurkot.  

3) Meghatározni a spontán polarizáció és a koercitív tér mennyiségének 
értékét adott szobahımérséklet esetén. Ehhez a digitális voltmérı 
segítségével megmérni a feszültséget, amely kristályra adódik (a 
“kristály” és a ”föld” kapcsai között). Ez a feszültség az oszcillográf 
sugár eltérésének maximális értékével egyenlı vízszintes irányban: 

t
k ll

Ul
E

1

2 2= , 

ahol l1 і l2– a hurok képének hossza mm-ben vízszintes irányban és a 
hurok tengellyel való metszet pontjai közötti távolság, l t– a minta 
vastagsága. 
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4) A С0 kondenzátoron lévı feszültséget akkor számolják ki, amikor 
megmérték az oszcillográf érzékenységét az adott erısítésnél. Ehhez a 
kristály helyett egy ugyanolyan értékő lineáris kapacitást használnak, 
hogy az oszcillográf képernyıjén megkapott ellipszis méreteiben 
körölbelül megfeleljen a hurok formájának. Ezután voltmérıvel 
meghatározzák az oszcillográfra érkezı (Uy) feszültséget és megmérik 
mm-ben az ellipszis képének l3 hosszát függıleges irányban: 

Еy=
3

22

l

U y  (V/mm). 

A spontán polarizáció eképpen határozható meg:  

Рсп=
S

ShC

S

Q y2/0=   (C/сm2). 

Itt h– a hurok magassága mm-ben függıleges irányban (lásd a 2. ábrát, 
MN), С0– a vizsgált minta fémfegyverzeteinek kapacitása.  

5). Meghatározni a dielektromos hiszterézishurok területét (cm2-ben).  
6). A képlet szerint tgδ=Sq/(πxmахymax) meghatározni a polarizációs 

veszteségek tangens szögét. 
7). A hımérséklet szabályzóval változtatni kristály hımérsékletét 300-tól 

400 К-ig.  
8). Megmérni az oszcillogrammákat 25 K-ént. Minden megmért 

hımérsékleti értékre meghatározni a spontán polarizációt és a koercitiv 
teret. 

9). Megrajzolni a spontán polarizáció és a koercitív tér hımérséklet - 
függését. Meghatározni a Curie - hımérsékeletet a BaTiO3 kristály 
esetén a  Рсп(Т) összefüggés alapján. 

 
6. A mérések feldolgozása és azok hibáinak értékelése 

A mérési hibákhoz tartoznak azok a hibák, amelyek az eszközök 
mutatóinak hibái és a hiszterézishurok terület meghatározásának hibája, 
valamint az elektródok területébıl és a mintára való nem szimmetrikus 
felvitelébıl adódnak.  

 
7. Önállóan elvégzendı feladat 
 
1) Megvizsgálni a másodrendő fázis átmenetek elméletét Landau szerint és 

a termodinamikus potenciál együtthatóinak szétbontását.  
2) Meghatározni a ferroelektromos anyagok elsırendő fázis átmeneteit és a 

polarizáció természetét az átmenetek közelében.  
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8. Ellenırzı kérdések 
 
 
1) Mi a különbség a piroelektromos és ferroelektromos anyagok között ? 

2) Mi az a Curie hımérséklet és hogyan határozható meg ? 

3) Mi az oka a spontán polarizáció létrejöttének a ferroelektromos 

anyagokban? 

4) Milyen fázisátmeneteket nevezünk elsırendőeknek ? 

5) Milyen fázisátmeneteket nevezünk másodrendőeknek? 

6) Miben rejlik a spontán polarizáció és a dielektromos permittivitás   

     természetének sajátossága a Curie közeli hımérsékeleten ? 

7) Mi az oka a dielektromos hiszterézishurok létrejöttének a   

    ferroelektromos anyagokban ? 

8)  Hozzatok fel példákat ferroelektromos anyagokra! 

9) A BaTiO3 kristály szerkezeti változásainak sajátosságai a 

ferroelektromos fásisátmenet során.  
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LABORATÓRIUMI MUNKA № 14 
 

SZIMULÁCIÓS JÁTÉK 
 

MEGADOTT PARAMÉTER Ő FÉLVEZET İ ÉS DIELEKTROMOS 
ANYAGOK KIVÁLASZTÁSA ÉS AZOK JELLEMZ İINEK 

KISZÁMÍTÁSA 
 

 
A munka célja: 
 

Felhasználni a megszerzett elméleti ismereteket “Fizikai folyamatok 
a félvezetıkben és a dielektrikumokban” nevő speciális tantárgyból a 
következı gyakorlati feladat megoldása céljából: megadott paraméterő 
anyagok kiválasztása és azok jellemzıinek kiszámítása. 
 
1. A játék levezetésének fı szabályai 

 
A szimulációs játékra jellemzık a következı sajátosságok: 

1. A játék vezérvonala a modellezés, amely magában foglalhatja a megadott 
tulajdonságú anyag elkészítését technológiai fejlesztés során vagy a 
tudományos, kísérleti helyzetet, például a fizikai mennyiségek 
kiszámítását amelyek jellemzik egyik vagy másik félvezetı anyagot.  

2. A szerepek (”elméleti fizikusok“, ”technológusok“, ”kisérleti fizikusok“) 
elosztása a résztvevık között, amelyek kiválasztása és elvégzésének 
jellege a játék céljától és tárgyától függ. 

3. Különbözı tudományos-kutató érdeklıdéssel rendelkezı résztvevık 
csoportokká való egyesítése, amely a probléma vagy konfliktus helyzet 
megoldását teszi lehetıvé.  

4. A probléma helyzetekbıl adódó bizonytalansága az információban. 
5. A megoldások sorozata és folytonossága.  
6. A játék tetszıleges idıben való elvégzése.  
7. Következetes és átfogó szervezés, a játék eredményeinek tervezése és 

értékelése és azok résztvevıinek ösztönzése (a munka minısítése 
jegyekkel, a diákok bevonása a tudományos-kutató munkába). 

A játék során felvetett megoldások lehetnek általánosak vagy 
részlegesek, epizódikusak vagy rendszeresek. A játék megszervezéséhez 
szükséges információs modellt kell készítenünk, amely kiegészítı 
információt tartalmaz a félvezetı anyagok paramétereirıl, annak 
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változtatásairól technológia és tudományos kutatói körülmények között. Az 
információs modell létrehozása – a szimulációs játék kezdeti szakasza. 

 
2. A szimulációs játék levezetésének sémája  

 

 
 

1. ábra. A szimulációs játék levezetésének sémája. 
 

3. Felkészülés a foglalkozáshoz 
 

A foglalkozáshoz való felkészülést minden diák önállóan végzi 
könyvekbıl (a diák egyedül választja ki a szükséges irodalmat) vagy a 
félév során hallgatott lekciók anyagából. A diákok 5-6 tagú alcsoportokra 
osztódnak. Minden alcsoport a vezetıtanár által megadott feladat szerint 
készül. Tanulmányozza az irodalmat, készíti a kitőzött feladatok 
megoldásait, elmondja a többi diáknak, megvédi a megoldás helyességét, 
fizikai szempontból megindokolja a feladatra adott megodást. A 
foglalkozás befejezése után minden diák egyénileg protokollt (jegyzetet) 
készít, amely tartalmazza a kitőzött feladatokat és azok megoldásait. A 
diák elvégzett munkája az elkészített protokoll egyéni megvédése után lesz 
értékelve. 
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4. A félvezetık alapvetı fizikai paraméterei 

 
Azokat a fizikai mennyiségeket, amelyek jellemzik a félvezetıt 

feltételesen néhány csoportra lehet osztani. Az elsı csoporthoz tartoznak, 
azon mennyiségek, amelyek kis mértékben függnek a kristályok tisztasági 
fokától, azaz az adalékok vagy defektusok jelenlététıl. Az elsı csoporthoz 
tartozó mennyiségek példái a tiltott sáv szélessége 

g
E , az elektronok és 

lyukak effektív tömege mn
* és mр

*, a saját töltéshordozók koncentrációja ni, 
a rács paramétere а, fonon hıvezetése χф, Debye hımérséklet θ és egy sor 
egyéb mennyiség. Az elsı csoport mennyiségeit még fundamentális 
paramétereknek is nevezik.  

A második csoporthoz azon mennyiségek tartoznak, amelyek 
jelentısen függnek a deffektusok típusától és koncentrációjától. Ezekhez 
elsısorban a deffektusok (donorok Nd és akceptorok Nа) koncentrációi 
tartoznak majd a tılük függı mennyiségek: fajlagos ellenállás ρ, 
рухливість az elektronok és lyukak mozgékonysága µn és µp, a nem 
egyensúlyi töltéshordozók élettartama - τn és τp. Ezen mennyiségeket 
karakterisztikus mennyiségeknek nevezzük.  

A mennyiségek harmadik csoportja, amelyek ismerete szükséges a 
félvezetı anyagok megfelelelı technológiai elıállításának kidolgozásához. 
Ezeknek fıleg fizikai és kémiai jellegük van. Például az adalékok 
oldhatóságának határa Сі az adott félvezetıben, párolgáshı L, diffúziós 
együttható D, szublimációs hımérséklet, olvadás és forrás és egyéb.  
 
5. Alapvetı feladatok a játékhoz. Felkészülés a játékhez  

 
I. téma. A töltéshordozók statisztikája a szilárd testben  
 
Feladatok:  

1.1. Írjátok fel a töltéshordozók statisztikájának alapvetı egyenleteit és 
összefüggéseit a szilárd testben. Tárjuk fel azok fizikai tartalmát. 
1.2. Határozzátok meg a Fermi - szint elhelyezkedését és a koncentráció 
hımérsékletfüggését a saját vezetéső félvezetıben, nem degenerált 
állapotban. Hogyan változik az elektronok koncentrációja a hımérséklet 
változásakor 200 K-tıl 300 K-ig, ha a tiltott sáv szélessége Еg=(0,785–ξT) 
eV? Milyen félvezetırıl van szó? Felhasználva az 1. táblázatot soroljanak 
fel olyan félvezetı anyagokat, amelyek jobb paraméterekkel rendelkeznek. 
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1. táblázat 
Egyes félvezetık alapvetı fizikai paraméterei 

 
Tiltott 

sáv 
szélessége 

 
Effektív 
Tömeg 

Mozgé-
konysága 

F
él

ve
ze

tık
 

Eg 
(0 
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,ρ  
g/cm3 

 
 
 
ni, 
сm-3 

Т
К
Л
Р
·1

06 , К
-1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Si 1,16 1,11 -2,3 -1,5 0,98 0,5 3,44 11,7 1350 480 2,328  

1,6·101

0 

2,6 

Ge 0,74 0,67 -3,7 5,0 1,58 0,3 4,0 16,3 3900 1900 5,327  
2,5·101

3 

5,8 

α-Sn -0,2   5,0 0,02    2000 1000    
Se 1,95 1,74 -14 -20  0,12 5,56 8,5 1     
Te 0,33

4 
0,32 -0,3 -19 0,03

8 
0,10 3,07 5,0 1100     

GaP 2,4 2,25 -5,4 -1,7 0,13 0,8 3,37 10 120 120    
GaAs 1,52 1,43 -5,0 11 0,07 0,5 3,4 12 8600 400 5,32  

1,1·107 5,9 

GaSb 0,81 0,69 -4,1 12 0,04
5 

0,39 3,9 15 4000 650    

InP 1,42 1,28 -4,6 4,6 0,07 0,40 3,37 12,1 4000 650    
InAs 0,43 0,36 -3,3 5 0,03 0,33 3,42 15,5 3000

0 
240    

CdS 2,58 2,53 -5,0 3,3 0,20 0,7 2,5 8,9 210     
CdSe 1,85 1,84 -4,6  0,13   10,6 500     
CdTe 1,60 1,50 -4,1 1,5 0,11 0,35 2,75 10,9 600     

 
 
 
1.3. Határozzátok meg az elektron és a lyuk effektív tömegének szorzatát, 

ha tudjuk, hogy a tiltott sáv szélessége a következı törvény szerint 
változik Еg=(0,785-4·10-4·T) еV, az elektronok koncentrációja a 
sajátvezetéső félvezetıben Т=400 К hımérséklet esetén egyenlı 
1.38·1015 сm-3. 

       Hol alkalmazzák az adott félvezetı anyagokat? 
       Nevezzetek meg más félvezetıket, amelyeknek nagyobb az  
       elektromos vezetıképességük. 
1.4. Az elektronok mozgékonysága a tiszta germániumban 
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szobahımérsékleten (300 K) egyenlı 3800 сm2/V s. Határozzuk meg 
ezen anyag fajlagos ellenállását szobahımérsékleten (300 K) és 
Т=30 К hımérsékletnél, figyelembe véve azt, hogy  mozgékonysága 
hımérséklettel a következı törvény szerint változik µ=аТ-3/2 , ahol а- 
állandó. Az elektronok és lyukak effektív tömegeit tekintsük 0,56m0, 
és 0,37m0 megfelelıen. Minden hımérsékletnél tekintsük úgy, hogy 
a tiltott sáv szélessége egyenesen arányos a hımérséklettel 
Еg=(0,785-4.10-4·T) eV, és az elektronok és lyukak 
mozgékonyságának arányát az egyszerőség kedvéért tekintsük 
állandónak,melynek értéke b=µn/µp=2,1. 

Ajánljátok az adott jelenség lehetséges felhasználási módszereit, 
amelyekkel hımérsékleti érzékelıket lehet kifejleszteni. 

 
ІІ. téma A töltéshordozók rekombinációja és diffúziója a szilárd 

testekben 
Feladatok: 
 

2.1. Felírni a töltéshordozók rekombinációjának és diffúziójának alapvetı 
egyenleteit a szilárd testekben. Tárjuk fel azok fizikai tartalmát.  

2.2. A t1=10-4 s idıpillanatban az elektron-lyuk párok egyenletes térbeli 
generációja után a nem egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja 10-
szer nagyobbá vált mint a t2=10-3 mp pillanatban. Határozzuk meg a τ 
élettartam idejét, ha a gerjesztési szint nem nagy és a rekombináció az 
egyszerő defektusokon megy végbe.  

      Felhasználva az 1. táblázatot mutassátok meg azokat a  
      félvezetıket, amelyek rekombinációs paraméterei jobbak.  
2.3. Számítsuk ki az elektronok diffúziós együtthatóját a nem degenerált 

germániumban Т=300 K hımérsékletnél (µn=3800 сm2/V.mp), a 
bipoláris diffúzió együtthatóját a sajátvezetéső germániumban  

      Т=300 К (µn=3800 сm2/V.mp, b=µn/µp=2,1) esetén. 
      Hasonlítsuk össze a germánium sajátvezetését a szilíciuméval. 
2.4. Az egynemő elektron félvezetı mintában megvilágítás segítségével 

töltéspárokat generálnak fény segítségével. Egydimenziósnak tekintve 
a feladatot, határozzuk meg a lyukak diffúziós hosszát, ha a nem 
egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja 2 mm távolság esetén a 
szondától egyenlı ∆р1=1014 

сm-3, és =4,3 mm távolságnál a szondától 
egyenlı ∆р2=1013 

сm-3. 
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ІІІ. téma Felületi jelenségek a szilárd testekben  
 
Feladatok: 
 

3.1. Írjuk fel a felületi jelenségeket jellemzı alapvetı egyenleteket és 
összefüggéseket a szilárd testekben. Tárjuk fel azok fizikai tartalmát.  

3.2. Számítsuk ki a sávok elhajlásának mennyiségét a sajátvezetéső 
germánium felületén szobahımérsékleten, ha  annak felülete donor 
szennyezıt adszorbált N=109 cm-2 sőrőséggel. A szennyezıket 

tekintsük teljesen ionizáltaknak; ni=2,2.1018 cm-3, ε=16, 
kT

eϕ
<<1. 

      Mi fog történni fordított esetben? 
3.3. Az n-típusú szilícium félvezetı felületén szegényített réteg van (az 

elektronok koncentrációját el lehet hanyagolni). Határozzuk meg a 
tértöltés tartományának vastagságát 300 K esetén, ha еφs=0,25 V, és a 
teljesen ionizált akceptorok koncentrációja a térfogatban Na=1015 cm-3. 

3.4. Az n-típusú szilícium félvezetı felületén erıs sávelhajlás van felfelé, 
amely a szegényített réteg létrejöttének felel meg. Milyen potenciál 
érték esetén egyezik meg a lyukak és elektronok koncentrációja a 
felületi rétegben? Értékeljük a felületi réteg vastagságát, amelyben 
р(х)>n(x), ha еφs=0,5 V, az elektronok koncentrációja a térfogatban 
n=1015 cm-3, Т=300 K, b=µn/µp=2,9. 

 
ІV. téma A fotoelekromotoros erı a szilárd testekben  
Feladatok: 
 

4.1. Írjuk fel a fotoelektromotoros erıt jellemzı alapvetı egyenleteket és 
összefüggéseket a félvezetıkben. Tárjuk fel azok fizikai tartalmát.  

4.2. Határozzuk meg a fotoelektromos erıt monopoláris vezetéső 
félvezetıben bármely degeneráltsági fok esetén.  

4.3. Megfogalmazni a félvezetı fotoelektromotoros erejének információs 
modelljét és kiválasztani  a legoptimálisabb anyagokat.  

4.3. Az n-típusú Ge fotoelektromos erejének kiszámítása, ha annak 
középsı része (1.ábra) úgy van megvilágítva, hogy abban a  
∆σ=0,20 Ω-1

·сm-1, és azon kívül ∆σ=0. A megvilágítás hiánya esetén 
a В keresztmetszetben a fajlagos ellenállás ρВ=15 Ω·сm és az А 
keresztmetszetben pedig ρА=50 Ω·сm.  
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2. ábra 

 
4.4. Számítsátok ki  egynemő gerjesztés esetén a szelepes 

fotoelektromotoros erıt, amely a Ge átmenetben jön létre 75 K 
hımérsékleten. Az n-tartomány van megvilágítva (2. ábra), amely a p-
n átmenet szomszédságában van; annak belsejében ∆n=1010 сm-3, és 
azon kívül ∆n=0. Az n-tartomány mélyén n0=nn=1015 сm-3; a p-
tartomány mélyén pedig np=1014 сm-3; µn=3·103 cm2/V .mp; 
b=µn/µp=0,5. 

 

 
 

3. ábra 
 

Vizsgáljátok meg a p-n félvezetı alkalmazhatóságának 
lehetıségét és azzal kapcsolatos hatásokat. 

 
V. téma A félvezetık optikai tulajdonságai 
 
Feladatok: 
 

5.1. Írjuk fel a félvezetıben lejátszódó jelenségeket jellemzı alapvetı 
egyenleteket és összefüggéseket Tárjuk fel azok fizikai tartalmát. Írjuk 
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fel azt az öt alapvetı összefüggést, amelyekkel leírható az intristic 
hosszúhullámú abszorbciós él a kristályos és amorf testekben. 

5.2. A λ=1,0 µм hullámhosszúságú fény visszverıdése a félvezetı 
mintáról, amelynek visszverıdési együtthatója R=0,36. Az ugyanazon 
anyagú d=1 µм vastagságú vékonyréteg áreresztıképességének 
együtthatója Т=0,17. Határozzátok meg az elnyelési együtthatót α. 

Milyen félvezetırıl van szó? 
5.3. Határozzátok meg az elektronok és lyukak kvázi hullámvektrorait, 

amelyek a hν fénykvantum elnyelıdésekor keletkeznek a direkt sávú 
félvezetıkben parabolikus izotóp diszperziós törvényekkel. 
Értékeljétek az átmenetek nem függıleges voltát, összehasonlítva az 
eredményt az elnyelt foton hullámvektor mennyiségével q

r
, az 

mn=mp=0,4m0 - effektív tömegek, n=4 törésmutató.  
           A félvezetık optikai tulajdonságainak lehetséges alkalmazási  
       területei az orvostudományban és a biológiában. 
5.4. Határozzuk meg azon részecskék energiáit, amelyek a hν>Eg fény 

elnyelésekor születnek a degenerált tiltott sávú félvezetıben. A 
diszperzió törvényeit tekintsük parabolikusnak és izotrópnak az 
elektronok effektív tömegével mn=0,05m0 és mph=0,5m0 megfelelıen. 
Az Еg=1,43 еV, hν=1,5 еV. Milyen félvezetırıl van szó? 

 
VI . téma A szilárd testek dielektromos tulajdonságai  
 
Feladatok:  
 

6.1. Írjátok fel a dielektrikumok alapvetı makro és mikro dielektromos 
tulajdonságait és elméletét, az elektromágnesesség fıbb törvényeit és 
a polarizáció alapvetı mechanizmusait a dielektrikumokban.  

6.2. Vizsgáljátok meg a dielektromos permittivitás valós és képzelet 
részének hımérsékletfüggését a poláris szilárd test esetében voltak 
elvégezve, amelyeben a rács rezgéseinek Debye hımérséklete egyenlı 
153 К. A dielektromos tulajdonságok 110 kHz-en való mérésének 
eredményeként meghatározták a dielektromos veszteségek görbéjén a 
maximumot Т=270 K hımérsékletnél. Bizonyítsuk be hogy ez 
megegyezik a két lehetséges dipólus orientációjával és határozzuk 
meg a gátló feszültséget U0. 

6.3. A dielektromos permittivitas Debye elmélete szerint felirhatjuk a 
következıt: 
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Számítsuk ki a
1

χ  és 
2

χ  összefüggéseket a dielektrikumra 110 kHz 
frekvencián az А=5, В=15 eset során 250 K-tıl 290 K-ig terjedı 
hımérsékleti tartományban és határozzuk meg a közöttük lévı 
összefüggéseket. Az U0=0,4 еV, 

D
θ =153 K.  

       Felhasználva az 1. táblázat adatait mutassátok meg azon anyagokat, 
amelyek a legjobb dielektromos tulajdonságokkal rendelkeznek.  
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A speciális gyakorlati segédlet “Fizikai folyamatok a félvezetıkben és 

a dielektrikumokban” a fizika karon tanuló diákok részére készült. Ezen 
kiadvány olyan kérdéseket tárgyal, amelyek az elektromos 
vezetıképességgel, hıvezetéssel valamint a félvezetık és a dielektrikumok 
optikai tulajdonságaival és azok vizsgálatának módszereivel 
kapcsolatosak.  
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