Hivatalosan kiadott gyakorló
feladatok/kérdések
(Vegyük jegyzőkönyvbe: A diák/órák hihetetlenül szarok.)
http://vik.wiki/images/0/07/Fizika3_kidolgozas_2009_minimumkerdesek.pdf
Szilárdtest fizika for dummies:
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Szil%C3%A1rdtestfizika#A_.28kovalens.29_k.C3.A9miai_k
.C3.B6t.C3.A9s_egyszer.C5.B1_kvantummechanikai_modellje
(Nem igazán értem, hogy ezt az oldalt kiknek szánták, minden második bekezdés alá oda
van írva, hogy a részletesebb magyarázatot majd MScn fogjuk látni, de én még azt sem
érzem, hogy az itt leírtakat átadták vna...)
Egydimenziós mezoszkopikus vezetőben az elektronok reflexiós valószínűsége R =
0,9. Mekkora a vezető ellenállása?
Mezoszkopikus transzport
:
R+T=R’+T’=1, Ha R=0,9 akkor T=0,1

G = T 2eh ≈ 7, 7 * 10−6Siemens ⇒ R ≈ 129 kΩ
2

Miben hasonlít és miben különbözik egy makroszkopikus, ohmikus vezető egy
ballisztikus vezetőtől? Adjon meg legalább négy szempontot.
Ballisztikus vezető
:
● Nincs termikus egyensúly, ezért nem definiálhatóak a lokális paraméterek (
EZ A
2
LEGFONTOSABB!
) Itt definiálható a vezetőképesség kvantum G=2e
/h *M, ahol M a
nyitott csatornák száma.
● Nincs ellenálláshosszfüggés, a csatornába bekerülő elektron biztosan átjut a
túloldalra
● Joulehő a kontaktusoknak attól a tartományától származik amelyben az elektronok
termalizálódnak > rugalmatlan szórás
● A ballisztikus vezetés egy nemegyensúlyi jelenség
● Releváns hossz paraméterek: konstrukció geometria és Fermihullámhossz
Makroszkopikus vezető:
● A rendszer termikus egyensúlyban van
● Definiálhatók a lokális paraméterek (például vezetőképesség)
● Eltolódott eloszlás függvény
Hasonlítanak:
● A vezető vastagságának növelésével nő a vezetőképesség (csökken az ellenállás).
(Hozzá kell tenni, hogy ohmikus vezetőnél lineáris a növekedés, ballisztikus
vezetőnél kvantált.)

Hogyan függ egy intrinsic félvezetőben a töltéshordozók sűrűsége a hőmérséklettől
és a tiltott sáv szélességétől?
A töltéshordozók sűrűsége exponenciálisan függ a tiltott sáv szélességének és a
hőmérsékletnek hányadosától

Milyen paraméterek határozzák meg egy n típusú adalékolt félvezetőben a
töltéshordozók sűrűségét?


A hőmérséklet és az adalékolás mértéke. (Mivel a vezetési sávba gerjesztett
elektronok eloszlását a lenti képen látható FermiDirac eloszlásfüggvény határozza
meg)

Alacsony hőmérsékleten, amíg, a donor nívóról felgerjesztett elektronok száma szintén
exponenciálisan változik, de a fenti ábrázolásban a hozzá tartozó meredekség jóval kisebb.
Magas hőmérsékleten már (jó közelítéssel) az adalékolással bevitt valamennyi elektron a
vezetési sávba kerül, a donor nívókról leszakadnak a többlet elektronok.

http://dept.phy.bme.hu/vik/18_makroszkopikus_elektron_transzport_felvezetok.pdf
8. Oldala alapján a képletből azt mondanám, hogy:

m* effektiv tömeg, T hőmérséklet, Eg tiltott sáv szélessége, nd donor elektronok száma
Tekintsük szilárdtestbeli elektronok egydimenziós szoroskötésű modelljét. Adja meg
és ábrázolja a diszperziós relációt. Mekkora a sáv szélessége? Hogyan változik a sáv
szélessége, ha a rácsállandót növeljük? Ha minden atom egyetlen elektronnal járul
hozzá e sáv betöltéséhez, akkor hol van a Fermienergia? Fémes vagy szigetelő
viselkedésű az így kapott anyag?









A diszperziós reláció az az ami fent van.
A tiltott sáv szélessége: Ami a 4tp és a 4ts között van(két szürke oszlop között
függőlegesen)
Ha nő a rácsállandó, csökken a sáv szélessége. (távolodnak az atomok egymástól).
Beszükülnek a vezetési sávok is. → előbb utóbb csak egy vonal lesz az elektron
eredeti E
állapota.
0
Ha mindenki egy atommal járul hozzá ezen sáv betöltéséhez, akkor ez azt jelenti,
hogy az alsóbb nívók mindenhol be vannak töltve, a szóban forgó nívó viszont pont
félig van betöltve (az elektron feles spinje miatt), tehát a Fermienergia ezen elektron
energiája.
Ez egy fémes anyag. Semmiképpen nem szigetelő, mert azoknak a legfelső pályája
teljesen be van töltve. Esetleg félvezető lehet, mert azt csak az különbözteti meg a
vezetőtől, hogy van tiltott sávja a vegyérték és a vezetési sáv között (mint a
szigetelőnek), de az annyira kicsi, hogy termikus energia is fel tudja gerjeszteni a
vegyérték elektront a vezetési sávba. Tekintettel arra, hogy a kérdés fémes, vagy
szigetelő, és sehol nem szerepel a kérdésben a félvezető szó, én a fémes (vezető)
választ jelölném. :)

Szerintem:
Az egyenlet:
(epszilon(k) =..)

A konzi alapján
A rajz:

A 4t ezen az ábrán a diszkrét energiaszint kiszélesedésnek mértéke. A t az átfedési integrál.
A 4es szorzó a fenti ε
a)ból jön, a koszinuszos tag peakto peak értéke. (2t
k = ε
0 + 2tcos(k
x
az amplitúdó)
Innen tiltott sáv szélessége: 4t, ahol t az (
átfedési integrál
)átugrási energia(konzin). Szoros
kötésű modellben onnan indulunk, hogy végtelen távol vannak az atomok, ekkor a fenti
függvény egy vonal, tehát t=0 lesz.
http://dept.phy.bme.hu/vik/14_szilard_testek_savszerkezete.pdf
4. Oldal alapján

ha itt N db felhasadt állapot van az ábra alapján, és N db atomunk van, és egy állapotban 2
elektron lehet akkor talán a feléig lesz feltöltve, és akkor fémes anyag lesz nyílván.

(forrás:
https://wiki.sch.bme.hu/images/4/43/Fizika3_kidolgozas_2009_szilardtestfizika
_sapi.doc
)

Miben különbözik egy hidrogénatomban kötött elektron energiaspektruma egy
félvezetőbeli donoratomhoz kötött elektron energiaspektrumától?
A hidrogénnek egyetlen elektronja van, iszonyú mély pályán, nagyon alacsony energia
szinten, ezért macerás olyan állapotba gerjeszteni, hogy vezetővé váljon.
A
hidrogén 
kötött elektronjának lehetséges e
nergiaszintjei
:

Ez azt jelenti, hogy ha n=1 (alapállapotban lévő elektronnal rendelkező) hidrogénnek 13.6eV
energiát kell felvenni ahhoz, hogy az elektronja leszakadjon, vagyis az atom ionizálódjon.
Ezt így is hívják: 
ionizációs energia
Ez azért érdekes, mert ha figyelembe vesszük hogy a félvezető donorjának (pl a foszfor (P))
egy plusz elektronja van valami felsőbb pályán, akkor az n adalékolt félvezető kristályt
helyettesíthetjük úgy, hogy egy tiszta Si kristály és ahol a P lenne, ott a Si mellett megjelenik
egy olyan H atom, aminek az egyetlen elektronja nem a legalsó pályán van, hanem fent ahol
a P plusz elektronja. Ettől majd azt várjuk, hogy a donor elektronját 
könnyebb lesz
vezetősávba gerjeszteni
, mert eleve több energiája van.
Ha most kiszámoljuk erre a H atomra az 
ionizációs energiát
, akkor figyelembe kell venni,
hogy tiszta Si környezetbe kerül az elektron, vagyis a fenti egyenlet helyett 
ezt 
kell
használni:

Ez csak a 
relatív dielektromos állandóban
tér el a fentitől.
2 
(alul hiányzik egy négyzetre emelés a képletben, ε
r kellene, bocs ez csak egy kép a
fizipediaról...)
Sire ε
= 12
. Vagyis az 
ionizációs energia a
z Si környezetben:
r

Vagyis azt látjuk, hogy a donor elektronját könnyebb leszakítani Si környezetben, mint a H
elektronját H környezetben. 
Az igazi válasz 0,045, az effektív tömeg behoz egy 0.5ös
szorzót.
Amúgy ez elég jó, mert a Si tiltott sávja 1.1eV, tehát ezeknek az elektronoknak a kötött
állapotbeli energiája a tiltott sávban, 
közvetlenül a vezetési sáv a
latt van.

Ábrázolja vázlatosan a kvantum pötty szerkezetét! Ábrázolja, és röviden magyarázza
el, hogy kis sourcedrainfeszültség esetén hogyan függ a rendszeren átfolyó áram a
kapufeszültségtől.

A kvantum dot tranzisztorként működik. Kapu feszültséggel az I
SDáram kibe kapcsolható.
10
Fél elektron töltés megjelenése a kapu elektródán ~10
e/sec áramot tud kibe kapcsolni!
6 nagyságrenddel jobb a FETnél!!!4!!!négy!!

Isd áram függése a kapu feszültségtől:

Milyen fizikai mechanizmuson alapul a piezorezisztív szenzorok működése? Ábrázolja
vázlatosan és ismertesse röviden, hogy hogyan működik egy piezorezisztív
gyorsulásmérő.
Piezorezisztív szenzorok működési elve
Deformáció hatására változik a rácstávolság, emiatt a sávszerkezet, és a félvezetőben a
gerjesztett elektronok száma is.

Piezorezisztív gyorsulásszenzor
:
A kontaktusok és a piezorezisztív érzékelő kialakítása a szilícium szelektív adalékolásával
történik. A kantilever szerkezet felépítése a szilícium technológia fejlett litografálási és
marási lépéseivel történik.

Ábrázolja vázlatosan és ismertesse röviden a Halleffektus mérésére szolgáló
elrendezést. A Drudemodell keretében vezesse le, hogy a Hallellenállás hogyan függ
az elektron rendszert jellemző paraméterektől.

Ha egy derékszögű hasáb alakú félvezető lapka (
4.ábra
) egyik hosszú élével párhuzamosan
áram ( ) folyik, és a lapkára merőleges irányban mágneses teret (

) hozunk létre, akkor a

mágneses térre és az áramra merőleges irányban a mintán elektromos feszültség (
létre. A jelenséget Halleffektusnak, a létrejött

) jön

feszültséget Hallfeszültségnek nevezik.

A jelenséget a mágneses térben mozgó töltéshordozókra ható Lorentzerő okozza, amely a
sebességgel mozgó töltéshordozók eltérítésével

elektromos teret hoz létre (vö. mozgási indukció). A 
4.ábra elrendezése esetén a térerősség
nagysága tehát (v és B merőleges egymásra):

Feltételezve, hogy a vezetést egyfajta,

koncentrációban jelenlévő töltéshordozó hozza

létre (félvezetőben ez a szennyezéses vezetés tartományában áll fenn), a Halltérerősségre
az alábbi kifejezést kapjuk:

Itt bevezettük az

ún. Hallállandót (
átfolyó

a töltéshordozókoncentráció). Az áramsűrűséget kifejezve a mintán

árammal, a

él mentén fellépő Halltérerősséget pedig homogénnek

feltételezve, a Hallfeszültségre azt kapjuk, hogy

A Hallfeszültség tehát mind a mintán átfolyó árammal, mind pedig a mágneses indukcióval
arányos. Emiatt, ha például adott

és

értékek mellett mérjük, és grafikonon ábrázoljuk a

Hallfeszültségnek a mágneses indukciótól való függését, akkor a mérési pontokhoz illesztett
egyenes
Hallállandót

meredekségéből 
(17) alapján meghatározhatjuk a Halleffektust jellemző

ennek ismeretében pedig a 
töltéshordozókoncentrációt:

A Hall feszültség előjelét meghatározva, a mintán folyó áram és a mágneses tér irányának
ismeretében meghatározható a töltéshordozó töltésének előjele is, vagyis eldönthető, hogy a
mintában a többségi töltéshordozók elektronok vagy lyukak. Egyetlen fajta töltéshordozó
esetén a töltéshordozó mozgékonysága is meghatározható, hiszen az 
(5) és 
(16) egyenletek
felhasználásával azt kapjuk, hogy

Itt

az anyag mágneses tér nélkül mért vezetőképessége,

pedig a már ismertnek

feltételezett Hallállandó.

A Halljelenség jól leírható klasszikus, 
Drudeközelítésben
. Az egyszerűség kedvéért
számoljunk két dimenzióban. Az elektronok

impulzusának idő szerinti deriváltját az

elektronokra ható erők összegeként kapjuk meg. A

elektromos, illetve

Lorentz erő mellett figyelembe vesszük azt is, hogy a kristályban történő szóródások
következtében az elektronok átlagosan

momentumrelaxációs idő alatt elveszítik

impulzusukat:

A sebesség helyett vezessük be a

áramsűrűséget, ahol

az elektronok

(kétdimenziós) sűrűsége. Az egyenletet átrendezve az alábbi mátrixegyenletet kapjuk az
elektromos tér és az áramsűrűség komponensei között:

Az áramot x irányba folyatva és x irányú feszültséget mérve a minta longitudinális
ellenállását a

fajlagos ellenállásból kaphatjuk meg a geometriai

faktorokkal történő skálázás után.
A fenti számolásból jól látszik, hogy véges mágneses térben x irányú áram esetén y irányú
feszültség is megjelenik. A Hallellenállást a 4. és 5. kontaktusok között megjelenő
Hallfeszültség és az

áram hányadosaként definiáljuk. Két dimenzióban ez megegyezik az

y irányú elektromos tér és az x irányú áramsűrűség arányával:

Egyszerű számolásunkból jól látszik, hogy a Hallellenállás a

mágneses térrel egyenesen

arányos, és ezen kívül csak az elektronok sűrűségétől függ, azaz az
longitudinális
köszönhetően

ellenállástól
a

eltérően

Hallellenállás

a

Hallellenállásban

mérése

általánosan

nem
bevett

relaxációs idő a

jelenik meg. Ennek
módszer

félvezetők

elektronsűrűségének meghatározására.

Miben különbözik egy direkt tiltott sávú félvezető egy indirekt tiltott sávú félvezetőtől?
Szemléltesse a különbséget diszperziós relációk felrajzolásával. Melyik félvezető
előnyösebb optikai alkalmazások szempontjából, és miért?


Optikai alkalmazásokhoz direkt sávszerkezetet használunk, mert ott az optikai
gerjesztés nem jár impulzus változással, míg indirekt tiltott sávú félvezetőnél igen,
vagyis az indirekthez fonon emisszió/elnyelés szükséges, aminek az előfordulási
valószínűsége kicsi, így az indirekt váltás nehezebb, mint a direkt.

Jegyzet / Egyéb
Paulielv
Elektronrendszerben (pl atomban) nem lehet két elektron ugyanabban a kvantumállapotban.
(
Másképp fogalmazva
: Egy adott sajátállapotban csak két elektron lehet ellentétes spinnel.
Az elektron feles spinje miatt.)
Az elektronok így egyre magasabb energiaszintre kerülnek.
A legmagasabb betöltött állapot
 energiája: a 
Fermi energia



impulzusa: a 
Fermi impulzus

A legmagassabb energiájú betöltött állapotok ekvienergiájú felülete a F
ermifelület
(Fermi felület: azon ktérbeli pontok halmaza, amelyek ε
F
energiával rendelkeznek)
A nívók betöltése T=0 hőmérsékleten, alapállapotban:

A Paulielv fontos 
következménye, hogy fémekben nagyon nagy energiájú elektronok is
jelen vannak. T=0 hőmérsékleten a legnagyobb betöltött nívó energiája: 58 ev
Még egy fontos dolog
: Mélyen a Fermiszint alatt (<<k
T) kis energiával gerjeszthető
B
elektronok nincsenek, mert a Pauli elv miatt nem tudnának létezni a következő energia
szinten. A Fermiszint fölött (>k
T) viszont kevés számú elektron van, így nincs is mit
B
gerjeszteni. Tehát kis energiával gerjeszthető állapotok csak a Fermiszint (~k
T)
B
környezetében vannak. Ezt jelenti az, hogy a “Fermitenger felülete párolog”.

Fermi
Dirac eloszlásfüggvény
Feles spinű részecskékre (ezek a fermionok (fermion, mint 
Fermi … onok), mint például az
elektron és a kvarkok, és a belőlük felépülő proton és neutron) érvényes a Paulielv. Feles
spinű részecskékből álló rendszerre pedig a FermiDirac eloszlásfüggvény érvényes.

Jelentése
: Annak a valószínűsége, hogy egy kiszemelt elektron az ε energiájú nívón lesz,
vagyis az ε energiájú nívó átlagos betöltöttsége T hőmérsékleten.
(A részecskék egyensúlyi eloszlását írja le.)
T=0 hőmérsékleten az eloszlásfüggvény egy lépcsőfüggvény. Ez azt jelenti, hogy az
elektronok az ε
energiaszintig minden állapotot betöltenek,
F (=Fermiszint,Fermienergia)

azon felül pedig minden állapot üres.
Bose
Einstein statisztika
Egész spinű részecskékből álló rendszerre vonatkozik (ezek a bozonok (bozonok, mint
Bose
...onok), például a foton, fonon, és a két kapcsolódó elektronból álló Cooperpár). Az
egész spinű részecskék egyensúlyi eloszlását írja le a B
oseEinstein eloszlásfüggvény:

Vagy egy kicsit következetesebb jelölésrendszert használva (A FermiDirachoz hasonlóan):

Fotonokra így néz ki:

Megjegyzés: Mivel itt nem érvényes a Paulielv, elvileg nagyszámú bozon tartózkodhat
ugyanabban az (alacsony) energiaállapotban.

Fémek elektronszerkezete  Sávelmélet



Törzselektronok: Az atommaghoz szorosan kötődnek
Vegyértékelektronok: Könnyen leszakíthatók

Def: 
Degenerált nívók:
azonos energiájú állapotok
A
Sommerfeld modell 
a könnyen leszakítható elektronokat szabad elektronokként kezeli.a
fotoemissziós kísérletekben ezek az elektronok jelennek meg először, mert kis energiával
gerjeszthetők. (ők vannak a Fermi szint közelében).
 Ez a 
modell rossz modell, 
mert nem ad magyarázatot a fémek eltérő
tulajdonságaira, rosszul értelmezi a szigetelőket, és egyáltalán nem érti meg a
félvezetőket.
Blochtétel
A 
Blochhullám
, vagy Blochállapot egy periodikus potenciálban tartózkodó részecske
állapotát leíró 
hullámfüggvény
.
(Leírja az elektronok hullámfüggvényének alakját kristályos anyagban.)

Mivel a kristályos anyagban az atomok periodikusan helyezkednek el, ezért a kristály ionjai
(atomjai, attól lesz ion, hogy a vegyérték elektront nem számoljuk az övének, és akkor
pozitív töltése lesz az atomnak >ion) által keltett potenciál periodikus lesz, és az
elektronsűrűség is periodikus lesz. (Ez a BornKármán határfeltétel miatt van)
Emiatt a hullámfüggvénynek csak a fázisa változik R rácsvektorral való eltolás hatására.
(Mint ahogy az órán kivetített fenti képlet is ‘szemléletesen’ mutatja...)
Atomi nívók felhasadása
Na, most, hogy tudjuk, hogy van Pauli elv, meg azt is tudjuk, hogy az elektron feles spinű,
így már megnézhetjük, hogy hasadnak fel a a nátrium nívói, és jönnek létre a sávok, aztán
hogy lesz belőlük vezetési sáv.




Na  11 elektron
Egy nívón két elektron (feles spin, Pauli elv)
Első héjon 2 (egy nívó), második héjon 8 (4 alhéjon > 4 nívó), harmadik héjon 1
elektron (még egy nívó).







Ez egy Nara tök jó.
Ha több Na atom van, mondjuk egy kristályba rendeződve, akkor az egymás
közelében lévő atomok hatnak egymásra. A 
nívók is hatnak 
egymásra, és ezért
felhasadnak 
(egyszerűen fogalmazva több lesz belőlük, több különböző
energiaszinten is tudnak lenni)
Egy nívó annyi alnívóra hasad fel, ahány atom van egymással
kölcsönhatásban.
2 Na atom esetén tehát 2*6 nívó lesz. Az első kettőre oszlik, a második héj a négy
nívójával 8ra a harmadik pedig megint kettőre.

Ha nagyon 
sok atom 
van egymással kölcsönhatásban, mint ahogy egy 
kristályban 
ez a
helyzet, akkor annyira 
sok nívóra esnek szét a
héjak, hogy s
ávokat a
lkotnak.
A 
sávok között 
vannak tiltott részek, ezeket a 
nívókat (energiaszinteket) az elektronok
nem tölthetik be
, ezek a 
tiltott sávok.

A legfelső nem teljesen betöltött sáv a vezetési sáv.

(Egy kis segítség a megértéséhez: 
http://uniobuda.hu/users/racz.ervin/Savelmelet.pdf
)
(Az órai jegyzetnek ebben a témában félelmetes módon sikerült mérföldekkel alulmúlnia
önmagát, mert az a matematikai handabanda amit több dián keresztül lenyom az
elképesztő.)
Én valami olyasmit még megpróbáltam kihámozni belőle, hogy ha az elektronok
hullámfüggvényére vetítjük ezt a nívó felhasadás dolgot, akkor ott ugye a többi atom zavaró
hatása miatt valamiféle szóródás (diszperzió) alakul ki, és ebből jön az alábbi,
szemléletesnek nem nevezhető, képen ez a kiszélesedés.

A nívó(sáv) kiszélesedés mértéke az adott nívóra jellemző átfedési integráltól függ
(gondolom minden nívó tudja, hogy rá mennyire hatnak a többiek). Kis átfedési integrálja
van az alsó nívóknak, amik közel vannak az atommaghoz. A távolabbi nívóknak nagyobb
átfedési integrálja van, így jobban kiszélesednek.
Effektív tömeg: Ez a kiszélesedés pozitív, vagy negatív irányba is mehet. (ez a diszperziós
reláció görbülete). Ha negatív az effektív tömeg, akkor az negatív elektron tömeget jelent,
vagyis lyuk van ott.

Direkt és indirekt sávszerkezetek
Direkt, 
amikor a 
vegyérték 
sáv 
teteje 
és a 
vezetési 
sáv 
alja 
(és nem fordítva mint a
jegyzetben) 
ugyanannál 
a hullámszám értéknél van. Ilyenkor az elektron átlépésénél
egyszerűen kibocsáthat/elnyelhet egy fotont. (Az optikai gerjesztés nem jár impulzus
változással)

Indirekt, 
amikor a vegyértéksáv TETEJE és a vezetési sáv ALJA 
eltérő hullámszám
értéknél van. Ilyenkor egy fononra is szükség van a váltáshoz. Az optikai gerjesztés
impulzusváltozással jár. Mondjuk úgy, hogy fel/le irányban a foton emisszió vagy elnyelés
van, jobbra/balra irányban pedig fonon emisszió vagy kibocsátás. Ez egy nehezebb váltás,
mert a fonon előfordulási valószínűsége kicsi. Ezért van az, hogy a LEDek és a lézerek
mindig direkt sávszerkezetűek. (a szilícium 
indirekt
)

Ballisztikus elektron transzport
Ellenállás
Az elektron az anyagban való mozgása közben elég gyakran ütközik a kristályhibákon,
szennyeződéseken. Emiatt gyakran megváltoztatja a mozgásának irányát, tehát a teljes
elektronhullám szóródik. Ez okozza a vezető ohmikus ellenállását.

Szabad úthossz
Azt a távolságot, amit az elektron anélkül tenne meg, hogy valamibe beleütközne, és emiatt
megváltozna az impulzusa szabad úthossznak hívjuk. Ez nyilván a kristályon belül több
fajta értéket is felvehet, mivel a kristályhibák nem feltétlenül periodikusan vannak jelen.
Emiatt van egy átlagos szabad úthossz (ha jól emlékszem ez anyagi jellemző).
A cél az, hogy az 
átlagos szabad úthosszat növeljük
, mert ezzel csökken a vezetőnk
ellenállása. Ezt megtehetjük úgy, hogy csökkentjük a kristályhibák számát, vagy csökkentjük
a hőmérsékletet.
A
ballisztikus transzport akkor jelentkezik, ha az átlagos szabad úthossz 
nagyobb, 
mint a
vezetőnk hossza, amiben az elektron utazik. Ha van két vezetőnk egymás mellett, akkor
ezeket falként használva köztük az elektron tud pingpongozni. Ha az elektron csak a
falakon való 
pattogásoktól
változtatja az irányát, akkor ez egy b
allisztikus transzport
.
Felhasználás/magyarázat egy példán keresztül
Ez a dolog elég jól jön ha pl. egy MOSFET csatorna ellenállását szeretnénk csökkenteni.
(Ennek tényleg van haszna, a MOSFET disszipációja elég nagy gond az elektronikában, azt
hiszem ezt nem kell magyarázni vill.mérnököknek)
Ha elérjük, hogy a csatorna hossza kisebb, mint az átlagos szabad úthossz, akkor az
elektronok ballisztikusan terjednek, vagyis nem hatnak kölcsön a csatorna anyagával, vagyis
nincs elveszített (ütközésekből eredő) energia, azaz nincs disszipált hő, azaz csökken az
ellenállás, tehát nem fűti széjjel magát a szerencsétlen FET. Idáig minden ideálisnak
mondható, az egy gond csak azzal van, hogy az elektron nem fog csak úgy nekiállni
ballisztikusan átterjedni a FET csatornáján, justbecauseitcan felfogásban.
Ahhoz, hogy 
elindítsuk az egyik oldalon meg kell emelni az elektronok potenciális
energiáját, vagyis fel kell őket 
gerjeszteni egy magasabb nívóra 
(ha nem is mindet,
legalábbis egy párat).
Az alábbi ábrán látszik (1D esetben), hogy a jobb oldalon magasabb nívók is be vannak
töltve, az energia különbség 
eV
:

Mivel a csatornát ideális vezetőként fogtuk fel (vagyis ballisztikus a terjedés benne), ezért
mondhatjuk, hogy az elektron megőrzi a kezdeti energiáját az utazása során, így ez az 
eV

energia különbség a teljes csatornában jelen van. (Ha nagyon ínyencek akarunk lenni, akkor
a fentebb leírtak alapján azt mondhatjuk, hogy a csatornában végig létrejön a
Fermienergiák 
közti eV különbség).
Innentől már egyszerű a dolog: Mivel feszültség különbség van, áram is van (nyilván
egészen eddig erről beszéltünk, az elektronok mozgása az áram...), tehát a kettő hányadosa
lesz az ellenállás (tudom, hogy arról ment a duma, hogy ideális vezetőnk van, de pont ez
lesz a 
lényeg
).
Írjuk fel,
hogy az 
Áram
= elektronok száma*egy elektron töltése*elektron sebessége:

Sebesség 
(ez gondolom valami korábbi órán volt, elég kvantummechanikásan néz ki)

Elektron sűrűség
(ez se tudom miből jön)

Ha behelyettesítünk, 
akkor ezt kapjuk az á
ramra
:

Amit ha leosztunk a feszültséggel, akkor c
sodák csodájára e
gy véges számot kapunk az
vezetőképességre
:

Ebben igazából nem is az a szép, hogy ez így van, hanem az, hogy ez a vezetőképesség
nem függ a csatorna hosszától. Tehát, egészen addíg amíg a csatorna 
kisebb 
mint az
átlagos szabad úthossz, VAGY az átlagos szabad úthossz 
nagyobb 
mint a csatorna, addíg
ezt a vezetőképességet látjuk.
Megjegyzés:
Annak ellenére, hogy a ballisztkus vezető ellenállása véges, mégsincs disszipált Joulehő
rajta. Ennek az ellentmondásnak a magyarázata az, hogy a ballisztikus transzport egy 
nem
egyensúlyi jelenség. A hőveszteség a kontakt felületen keletkezik.

2D ballisztikus transzport
Képzeljük el az egész FETet úgy, hogy a szilícium tetején vannak a kontaktusok, és lefelé
értelmezzük a vastagságot.

Egészen eddig azt az esetet néztük, amikor ez vastagság egy atomnyi. Úgy lesz 2D
transzportunk, hogy több atom vastag csatornát nézünk. (mint ahogy ez a valóságban lenni
is szokott). Az egész dolog vezetőképessége az 1D széles vezetőképesség szuperpozíciója
(összege) lesz. Figyelni kell arra, hogy mivel több atom van egymás mellett, felhasadnak az
energiaszintek, és csak azokat a sávokat kell összegezni, amik nem tiltottak (hiszen ott nem
lehet elektron.)
Ez lesz 
a vezetőképesség kvantum:

Ahol 
M jelöli a 
nyitott csatornák számát 
(a sávokra hasadt nívók közül hány olyan van ami
betölthető/megengedett.)
Következmény:
Ha rétegnövesztés közben lineárisan növesztjük a csatornánk vastagságát, akkor a csatorna
vezetőképessége 
NEM 
lineárisan fog nőni, hanem G
kvantumokkal fog ugrálni.
0 nagyságú

Minden ugrás egy 
újabb nyitott csatorna m
egjelenését mutatja.
Az átfolyó áram nagysága

Ahol k
F a Fermienergiához tartozó hullámszámvektor, W a vezető vastagsága, V a
feszültség.
Még egy dolog
: Ha mágneses térben vagyunk, akkor egy nívót egy elektron foglalhat el, és
nem kettő (ezt jelenti az, hogy 
megszűnik a spin szerinti degeneráció
). Ezért a fenti G
kifejezésből kiesik a 2es szorzó, és a vezetőképesség fele akkora meredekséggel fog
ugrálni.

Mezoszkopikus transzport

A mezoszkopikus transzport egy olyan vezetési jelenségkör, amikor a vezetőképességben
már megjelenik elektronok anyaggal való kölcsönhatásából* származó járulék, de továbbra
sem alakul ki termikus egyensúly. Az energiacsere nélküli, rugalmatlan szórások miatt a
kontaktus tartományából a vezetékbe jutó elektron már nem 100%os valószínűséggel halad
keresztül másik kontaktusig: az átjutás valószínűsége a T transzmisszió, a visszaszóródási
pedig az R reflexió.
Az elektronok terjedését a valószínűségi hullámfüggvények írják le. A megtalálási
valószínűség a hullámfüggvény abszolút értékének négyzete.
Mivel a kölcsönhatások során az energia nem változik, a terjedő hullám fázisában az
időfüggő tag a különböző pályákra ugyanolyan időfejlődéssel rendelkezik. Emiatt egy
szuperponált állapotban megjelenik az interferencia tag. Ennek jelenléte miatt érdekes
jelenségek lépnek fel, és továbbra sem lehet olyan lokális paraméterekkel jellemezni a
rendszert, mint pl. a fajlagos ellenállás (nem érvényes az Ohmtörvény).
A mezoszkópikus transzport is nemegyensúlyi transzport: a mintára jellemző geometriai és
transzmissziós paraméterek határozzák meg az ellenállást, de az ellenállástól származó
Joulehő a mintán kívül keletkezik (a kontaktusok termalizációs tartományában). Ha ez nem
így történne, akkor számos, a potenciális alkalmazás szempontjából ígéretes eszköz nem
működne: pl. nanométeres méretskálájú memrisztor (lásd: előadás második fele), vagy a
spinnyomatékkal működő mágneses memóriaelem STTMRAM (lásd: 24. előadás)

Kvantum Halleffektus
KvantumHall effektus: A nyitott csatornák száma változik a mágneses térrel.
Feszültségkülönbség a szemben lévő kontaktusokon, a longitudinális feszültségesés pedig
zérus.

Joulehő, ellenállás felírása

A kétdimenziós ideális vezetéken áram folyik keresztül, ellenállása véges: Joulehőnek kell
fejlődnie! Ugyanakkor az elektronok egy ideális vezetőben megőrzik az energiájukat, azaz
nem történik olyan energiaátadás, ami a Joulehő forrása lehetne.
A megszokott szemléletünknek ellentmondó felismerés oka, hogy – a korábban tanult
jelenségektől eltérő módon – a ballisztikus vezetés egy nemegyensúlyi jelenség. A minta
belsejében nem alakul ki termikus egyensúly, amit legjobban az eloszlásfüggvény alakja
jelez:

A termikus egyensúly a ballisztikus vezetéken kívül, a kontaktusok tartományában jön létre.
Az alkalmazott elektromos feszültségtől energiát nyert elektronok itt vesznek részt olyan
energiacserével járó rugalmatlan ütközésekben, melyek során a rácsrezgéseknek átadják
energiájukat. Az elektronok termalizálódási folyamata során, a vezetéken kívűl, a
kontaktusokban keletkezik a Joulehő.
Ennek a nemegyensúlyi folyamatnak a jellemzője, hogy a konstrukcióra jellemző ellenállás
és az ellenálláshoz tartozó Joulehő térben szétválik. A fent vizsgált egyszerű konstrukció
geometriai paraméterei az L hosszúság és a W szélesség (az R ellenállás értékét a W
2
határozza meg), ugyanakkor a vezeték L∙W „térfogatán” kívül fejlődik az I
R Joule hő.

Giroszkóp, hangvillaelv
Elv: Ha egy forgó test v sebességgel mozog, arra Corioliserő hat.
Megvalósítás: hangvillaelrendezés (tuning fork)
Két tömeg harmonikus mozgást végez ellentétes kitéréssel. Forgatás során F c ellentétes
irányba téríti őket ki. A kitérülést kapacitívan lehet érzékelni.
Alkalmazási példák:
● Gravitációstér mérők
● Földrengés előrejelzés
● Gyorsulásmérő
● Mobil eszköz orientációjának meghatározása

Makroszkopikus transzport sávok telítettsége

Adagolások hatásai (Adalékolás hatásai?)
A szilícium alapvetően szigetelő, mivel mind a négy vegyérték elektronja részt vesz a
kovalens kötésben. Ahhoz, hogy félvezetővé váljon, szabad elektronokat, vagy lyukakat kell
bevinni a kristályba.




Ntípusú adalékolás (donor):
periódusos tábla V. oszlopának elemei, P, As, Sb.
Ptípusú adalékolás (akceptor)
: periódusos tábla III. oszlopának elemei, B, Ga, In

Lock in detektalas (kapcs rajz is kellett)



Phase Sensitive Detector: Azt a jelet detektáljuk amiről tudjuk, hogy az általunk
ismert/alkalmazott gerjesztés hozott létre.
A lockin detektálás egy nagyon zajos válaszból is kiválasztja a megfelelő
frekvenciájú és fázisú jelet

Lineáris lánc rezgésének mozgásegyenlete

