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Кіріспе
«Микроэлектрониканың физикалық негіздері» дәрістер конспектісінде
осы пән бойынша есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету
бакалавриат мамандықтары үшін дәрістердің қысқа мазмұны берілген.
Әр дәрісте тақырыптың негізгі сұрақтары мен олардың логикалық
байланысы және құрылымдық тұтастығы математикалық дәлелдеусіз немесе
мысалдар келтірмей-ақ көрсетіледі. Сондықтан оқу-әдістемелік құрал
студенттің дәрістік сабақтар, аудиториядан тыс өзіндік жұмыстар сияқты оқу
іс-әрекеті үшін бағыттаушы құрал болып табылады.
Әр дәрістің мақсатының нақты берілуі, оқу материалының мазмұндалу
формасы оның мазмұнына сай келеді, ол «Микроэлектрониканың физикалық
негіздері» курсын меңгеруде ЕСЖ-ларды жүйелеуге, жақсы меңгеруге көмек
береді.
Дәрістер конспектісі есептеу техникасы және бағдарламамен
қамтамасыз ету бакалавриат мамандықтарының студенттеріне арналған. Осы
мамандықтар үшін «Микроэлектрониканың физикалық негіздері» курсы
жалпы мазмұнға ие. Мамандық бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің
барлық жүйесі кейбір бөлімдерді ғана тереңірек қарастырады.
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1-дәріс. Кванттық механиканың негізгі түсініктері
Дәрістің мақсаты:
- заманауи физикадағы кванттық механиканың рөлін, оның негізгі
принциптерін түсіну;
- қара дененің сәуле шығаруын, фотоэффект және Комптон эффектісін
оқып үйрену.
1.1 Кванттық механиканың негізгі түсініктері. Фотоэффект.
Комптон эффектісі
Кванттық механика - атомдық деңгейдегі бөлшектердің қозғалысы мен
әсерлесулерінің жалпы заңдылықтарын зерттейді және осы заңдылықтарға
сүйене отырып атом ядросының, атомның, молекулалар мен қатты денелердің
құрылысы теориялары мен қасиеттерін тағайындайды.
Классикалық физиканың атомдардың қасиеттері мен құрылысын және
олардың жарықпен әсерлесуін түсіндіре алмауына байланысты физиканың
жаңа бөлігі – кванттық механика пайда болды.
Кванттық механика қазіргі заманғы физиканың негізгі теориясының бірі.
Кванттық механика - микробөлшектердің (элементар бөлшектердің,
атомдардың, молекулалардың) қозғалыс заңдылықтарын зерттейтін теория.
Фотоэффект дегеніміз – электромагниттік сәуле шығару әсерінен
электрондардың заттан вакуумге ұшып шығу құбылысы (сыртқы
фотоэффект) немесе заттың ішіндегі байланысқан күйдегі электрондардың
еркін электрондарға айналу құбылысы (ішкі фотоэффект). Сыртқы
фотоэффект қатты денелер мен сұйық заттарда (металл, жартылай өткізгіш,
диэлектриктерде) бақыланады. Ал газдарда болатын фотоэффект құбылысы
фотоионизация деп аталады, бұл газдың жекелеген молекулалары мен
атомдарынан электрондардың ұшып шығу құбылысы.
Сыртқы фотоэффектіні бірінші рет Г.Герц ашты. Бұл құбылысты
А.Столетов 1888 – 1889 жылдар аралығында эксперимент жүзінде жан-жақты
зерттеген.
Фотоэффект заңдарын алғаш рет 1905 ж. А.Эйнштейн түсіндірді. Фотон
металл бетіне түскенде өзінің барлық энергиясын электронға береді (яғни
электрон фотонды резонанссыз жұтады). Егер бұл энергия үлкен болса,
электрон металдың ішінде ұстап тұрған күшті жеңіп, металдан сыртқа ұшып
шыға алады. Бұл процесте энергияның сақталу заңы орындалады:
  A 

mm2
,
2

(1.1)

мұндағы  m – металл бетінен ұшып шыққан электронның максималды
жылдамдығы;
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A – электронның металдан шығу жұмысы;
m –электронның массасы.

(1.1) өрнегі фотоэффект үшін Эйнштейн заңы деп аталады. Бұл
формула фотоэффектінің барлық заңдылықтарын түсіндіреді:
- егер сәулелену интенсивтілігі өте жоғары болмаса, онда әрбір
фотоэлектрон бір фотонның энергиясын қабылдайды. Бұл кезде электронның
максималды жылдамдығы фотонның энергиясына ғана тәуелді;
- белгілі жиіліктегі сәулелену интенсивтілігі фотондардың ағыны
тығыздығына ғана тәуелді. Фотондардың ағыны тығыздығы фотондардың
электрондармен соқтығысу санына байланысты өзгереді. Сондықтан қанығу
тогы сәулелену интенсивтілігіне тура пропорционал;
-   A кезінде Эйнштейн теңдеуінің мағынасы жоқ, (электронның
кинетикалық энергиясы теріс сан болуы мүмкін емес), бұл фотоэффектінің
қызыл шекарасы бар екенін көрсетеді.
Комптон эффекті. 1922 жылы А.Комптон эксперимент жүзінде рентген
сәулелерін еркін электрондар арқылы шашыратқанда олардың жиіліктері екі
бөлшектің (фотон мен электронның) серпімді соқтығысу заңына сәйкес
өзгеретінін көрсетті.
Комптон тәжірибе жасаған құрылғының схемасы 1.1-суретте
көрсетілген.

1.1 сурет
Комптон эффектісінің негізгі ерекшелігі: толқын ұзындығы өзгерісі
      түскен сәуленің толқын ұзындығына да, шашырататын затқа да
тәуелді емес, шашырау бұрышымен  ғана анықталады.
       с 1 cos  ,

(1.2)

мұндағы  c – тұрақты сан, электронның комптондық толқын ұзындығы
деп аталады, c  2,43 10 12 м .
Комптон эффектісін түсіндіру үшін рентген фотоны мен тыныштықтағы
еркін электронның серпімді соқтығысуын қарастырамыз. Атомдағы
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электронның байланыс энергиясы фотонның электронға беретін энергиясынан
(әлдеқайда) біршама кіші.
Комптон формуласы энергиямен импульстың сақталу заңдарынан
алынады:
  m0c 2    c p 2  m0c 2 ,
 

k  p  k  ,

(1.3)
(1.4)

мұндағы  и   – рентген фотонының соқтығысуға дейінгі және одан
кейінгі энергиялары;
m0 c 2 – электронның соқтығысуға дейінгі энергиясы;
c p 2  m0 c 2 - электронның соқтығысудан кейінгі энергиясы;

р – соқтығысудан кейінгі электрон импульсі;


k и k  - соқтығысудан кейінгі және одан кейінгі фотон импульсі.

Комптон өрнегі тәжірибелер нәтижелерімен сәйкес келеді. Бұл
электрмагниттік сәуле шығарудың корпускулалық қасиеті туралы түсініктің
дұрыс екенін көрсетеді.
1.2 Стефан-Больцман және Вин заңдары. Рэлей-Джинс формуласы.
Сәулелену энергиясының тепе-теңдік тығыздығы. Планк формуласы
Абсолют қара дененің жылулық сәуле шығаруын эксперимент жүзінде
зерттегенде f , T  тәуелділігінің температураға тәуелді екені анықталды (1.2
сурет). Эксперименттен төмендегідей заңдылықтар ашылды:
RT  T 4 ;

(1.5)

m  bT ,

(1.6)

1.2 сурет
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мұндағы  – Стефан-Больцман тұрақтысы   5,67 10 8

Вт
;
м2 К 4

b –Вин тұрақтысы b  2,9 10 3 м  К .

(1.5) қатынасы Стефан-Больцман заңы деп аталады, ал (1.6) қатынасы
Виннің ығысу заңы деп аталады. Бұл екі заң жылулық сәуле шығару
теориясының дамуы кезінде үлкен рөлі атқарды.
Рэлей-Джинс формуласы.
Жылулық сәуле шығару заңдылықтарын Рэлей мен Джинс теориялық
түрде түсіндірмек болды. Олар энергияның еркіндік дәреже бойынша таралу
туралы классикалық статистика теоремасын қолданды. Тұйық қуыстағы тепетең жылулық сәуле шығару қарастырылды. Релей-Джинс заңы
2
f  , T  
kT .
4 2 c 2

(1.7)

Рэлей-Джинс теориясындағы абсолют қара дененің энергетикалық
жарқырауы RT   болады; мұның физикалық мәні жоқ.
Кирхгоф заңы. 1859 ж. неміс физигі Г. Кирхгофтың ашқан заңына
сәйкес тепе-теңдік күйде сәуле шығарғыштық қабілеттіліктің сәуле
жұтқыштық қабілеттілікке қатынасы дене табиғатына тәуелді емес:
r  , T 
 f  , T  .
  , T 

(1.8)

Мұнда f  , T  - барлық денелер үшін бірдей жарық жиілігі мен дене
температурасының әмбебап функциясы, қара дененің сәуле шығарғыштық
қабілетілігі деп аталады. Осы атаудың мағынасы қара дене анықтамасынан
түсінікті, осы анықтамаға сәйкес осындай дене үшін   , T   1 , демек,
r  , T   f  , T  .
Тепе-теңдік жылулық сәуле шығарудың спектрлік тығыздығы. Тепетеңдік жылулық сәуле   , T  спектрлік тығыздықпен сипатталады; ол
кеңістіктің бірлік көлеміне және  жиілік маңындағы ені d жиіліктердің
шексіз кіші аралығына келетін Т температурада шығарылатын теп-теңдік
сәуле энергиясы ретінде қарастырылады. V көлемдегі және жиіліктердің  ден   d -ге дейінгі жиіліктер аралығындағы жылулық сәуле шығару
энергиясы мынаған тең
dw  V ,T d .

(1.9)

dw шамасы Дж-мен өлшенеді. (1.7) формуланы   , T  функциясының

анықтамасы ретінде қарастыруға болады.
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  , T  функция қара дене шығаратын сәуленің спектрлік тығыздығы
деп атайды, өйткені осы функция қара дененің сәуле шығарғыштық
қабілеттілігі мағынасына ие Кирхгофтың әмбебап f , T  функциямен
бірмәнді байланысқан.
Тепе-теңдік жылулық сәуле шығарудың   , T  спектрлік тығыздығын
теориялық есептеуге көшейік.
Планк формуласы.
Неміс физигі М.Планк бірінші рет Кирхгоф функциясын дұрыс
өрнектеді және абсолют қара дененің сәуле шығаруының спектрлік
заңдылығының теориясын жасады.
Ол үшін Планк ω жиілікпен тербелетін гармоникалық осцилятордың
(атомның) энергиясын дискретті мән ғана қабылдайды деген гипотеза ұсынды.
Энергияның бұл дискретті мәні энергияның элементар (бөлігі) порциялары,
яғни энергия кванттарының бүтін санына тең:
W  n ,

(1.10)

мұндағы   h / 2 – универсал тұрақты деп аталады;
h  6,62 10 34 Дж  c – Планк тұрақтысы;
n  1,2,3,... бүтін сандар.
Планктың гипотезасын негізге ала отырып, абсолют қара дененің сәуле
шығарғыштық қабілеті үшін төмендегі өрнекті жазуға болады:
f  , T  

 3
1
.
2 2
4 c exp  / kT   1

(1.11)

Планк формуласы 0,   жиілік интервалдағы барлық эксперименттік
нәтижелерді қанағаттандырады. Планк формуласы негізінде Стефан-Болцман
және Вин заңдарындағы тұрақтылар есептелініп шығарылды. Планк
формуласынан аз жиіліктер аймағында Рэлей-Джинс формуласын алуға
болады.
Сонымен, электромагниттік сәуле шығару корпускуляторлық сипаты
туралы Планк гипотезасы дұрыс деген қорытындыға келдік. Планктың дәл
осы идеясы кванттық физиканың дамуына түрткі болды.
2-дәріс. Атом үшін Бор теориясы
Дәрістің мақсаты:
- атомдық спектрдің заңдылықтары мен Бор постулаттарын оқып
үйрену;
- орбиталардың квантталу ережесін және энергетикалық деңгейлердің
дискреттілігін меңгеру.
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2.1 Атом спектрлеріндегі заңдылықтар. Бальмeрдің жалпылама
формуласы
Атом оң зарядталған ядродан және оны қоршаған теріс зарядталған
электрондардан (электрондық қабық) тұратындығы тағайындалған. Ядроның
сызықтық мөлшері 10-15-10-14 м шамасында. Атомның электрондық қабығымен
анықталатын өзінің мөлшері бұдан 105 еседей үлкен. Бірақ атомның түгелге
дерлік массасы (99,95 %) ядрода шоғырланған.
Атомның планетарлық моделін -бөлшектердің өте жұқа алтын фольгадан
(қабыршақтан) шашырауы бойынша тәжірибе нәтижелеріне сүйеніп, Резерфорд
(1911) ұсынған. Сондықтан ол Резерфорд моделі деп аталады. Бірақ бұл модель
атомның сызықты спектрін түсіндіре алмайды.
Сиретілген газдардың сәуле шығаруына жүргізілген экспериментті
зерттеулер, әрбір элементтің сызықты спектрі белгілі бір сызықтар сериясына
сәйкес келетінін көрсетті. Олардың орналасуы қарапайым эмпирикалық
формуламен сипатталады. Сутегі атомы сызықтарының көрінетін спектр
аймағында орналасуы Бальмер формуласымен сипатталады:
1



 R (

1
1
 2 ) немесе
2
2
n

 R(

1
1
 2 ) , n  3, 4, 5...
2
2
n

(2.1)

мұндағы R   1,110 7 м 1 , R  R   c  3,29 1015 c 1 - Ридберг тұрақтысы.
1
1
 2 ) , n  2,3, 4...
2
1
n
1
1
Инфрақызыл аймақ үшін Пашен сериясы:   R ( 2  2 ) , n  4, 5,6...
3
n
1
1
Брэкет сериясы:   R ( 2  2 ) , n  5,6,7...
4
n
1
1
Пфунд сериясы:   R ( 2  2 ) , n  6,7,8...
5
n
1
1
Хэмфри сериясы:   R ( 2  2 ) , n  7,8,9...
6
n

Ультракүлгін аймағы үшін Лайман сериясы:   R (

Осы сериялардың барлығы Бальмердің жалпылама формуласымен
сипатталады:
 R(

1
1
 2) ,
2
m
n

(2.2)

мұндағы m=1, 2, 3, 4, 5, 6 серияларды, n=m+1, m+2,… осы сериялардың
жеке сызықтарын анықтайды.
2.2 Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері
Н. Бор сутегі атомының спектрлік заңдылықтарын түсіндіру үшін
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Резерфордтың планетарлық моделін Планктың жарық кванттары туралы
гипотезасын біріктірді. Бор атомының теориясы екі постулатқа негізделеді:
Бордың бірінші постулаты. Атомның стационарлық күйлеріне
стационарлық орбиталар сәйкес келеді, осы орбиталар бойынша электрондар
қозғалады. Стационар орбиталар бойынша электрондардың қозғалысы кезінде
электромагниттік сәуле шығарылмайды. Атомның стационарлық күйінде,
электрон дөңгелек орбита бойымен қозғалып,
men rn  n (n  1,2,...)

(2.3)

шартын қанағаттандыратын, импульс моментінің дискретті квантталған
мәндеріне ие болуы тиіс.
Бордың екінші постулаты. Электрон бір орбитадан басқа орбитаға
ауысқанда энергиясы тиісті стационар күйлердің энергиялары айырымына тең
h  En  Em

(2.4)

бір энергия кванты – фотон шығарылады (жұтылады).
Франк-Герц тәжірибелері. Бор постулаттарының дұрыс екендігін неміс
физиктері Джеймс Франк (1882-1964) және Густав Герц (1887-1975) жасаған
тәжірибелері (1913ж.) айқын көрсетті. Олар тежегіш потенциал әдісімен
электрондардың газ атомдарымен соқтығысуын зерттеу арқылы атомның
энергия мәндері дискретті болатындығын тәжірибе жүзінде дәлелдеді.
Тәжірибелердің идеясы мынадай. Электрондық соққымен қоздырылған
сынап шарлары толқын ұзындығы 255 нм ультракүлгін сәуле шығару көзі
болып табылды. Бұл сәуле шығару сынап атомы электронмен соқтығысқаннан
кейін қозған күйден негізгі күйге өту кезінде пайда болады. Электронның
атоммен серпімсіз соқтығысуы кезінде электроннан атомға энергия беріледі.
Егер атомның ішкі энергиясы үздіксіз өзгеретін болса, онда атомға
энергияның кез келген мөлшері берілуі мүмкін. Егерде атом күйлері дискретті
болса, онда оның ішкі энергиясы электронмен соқтығысқан кезде де дискретті
өзгеруі – атомның стационарлық күйлердегі ішкі энергиясының айырымына
тең мәндерге өзгеруі тиіс, яғни Бор постулатына сәйкес h  E n  E m  Е .
Е  4.86эВ болғанда,   hc / E  255нм .
Демек, серпімсіз соқтығысқанда электрон атомға белгілі энергия
мөлшерін ғана бере алады. Бұларды өлшеп, атомның стационарлық күйлерінің
энергиялары мәндерін анықтауға болады.
2.3 Сутегі атомы үшін қарапайым Бор теориясы. Импульс моментін
кванттау
Дөңгелек стационар орбиталармен шектелген сутегі тектес жүйелердегі
электрон қозғалысын қарастырайық. Ньютонның екінші заңынан
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me 2
Ze  e

r
4 0 r 2

(2.5)

және me n rn  n импульс моментінің квантталу шартынан электронның n–ші
стационар орбитасының радиусын алуға болады:

rn  n 2

 2  4 0
me Ze 2

(n  1,2,...) .

(2.6)

Сутегі үшін (Z=1) бірінші бор радиусы (бірінші орбита радиусы)

 2  4 0
a0  r1 
 5.28  10 11 м .
2
me e

(2.7)

Сутегі тектес жүйедегі электронның толық энергиясы кинетикалық және
потенциалдық энергиядан тұрады:
me 2
Ze 2
1 Ze 2
E


,
2
4 0 r
2 4 0 r

(2.8)

және rn орбиталардың квантталу ережесін ескерсек,
me 4 Z 2
En   2 2 2
8h  0 n

(n = 1, 2, 3, …),

(2.9)

минус таңбасы электронның байланысқан күйде тұрғанын көрсетеді.
Атомның энергетикалық деңгейлерін анықтайтын n бүтін саны бас
кванттық сан деп аталады. n=1 -ге сәйкес энергетикалық деңгей негізгі күй,
n>1 күйлер қозған күйлер деп аталады. Сутегі атомының минимал энергиясы
4
Ei   E1  me
 13,55 эВ , n=∞ болғанда, максимал энергия E∞=0
(8h 2 02 )
атомның иондалу энергиясы деп аталады. n cтационар күйден m стационар
күйге ауысқанда
me 4 1
1
1
1
h  E n  E m   2 2 ( 2  2 )  hR( 2  2 )
8h  0 n
m
n
m
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(2.10)

me 4
кванты шығарылады. Мұндағы R 
.
8h 3 02
Бор теориясы көпэлектронды атомдар спектрін түсіндіре алмайды.

3-дәріс. Кванттық механика элементтері
Дәрістің мақсаты:
- Де-Бройль гипотезасының және заттардың толқындық қасиеттерінің
мағанасын беру;
- Паулидің тыйым салу принципі мен Шредингер теңдеуін оқып үйрену.
3.1 Де-Бройль гипотезасы. Заттардың толқындық қасиеттері.
Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы
Бөлшек пен толқын дуализмін бірінші рет француз ғалымы Луи де
Бройль 1924 жылы тұжырымдады.
Де Бройль идеясы бойынша, дуализм тек оптикалық құбылыстарға ғана
тән емес, оның универсалды мәні бар, яғни корпускулалық-толқындық
қасиеттер тек қана фотонмен бірге, барлық бөлшектерде болады; мысалы,
электронда да болады.
Сонымен Де Бройль теориясы бойынша кез келген микрообъектінің бір
жағынан корпускулалық сипаттамалары болады: энергия W , импульс p ,
екінші жағынан толқындық сипаттамалары болады: жиілік  , толқын
ұзындығы  . Кез келген бөлшектің корпускулалық-толқындық сипаттамалары
дәл фотонның сипаттамалары сияқты байланысқан:


W
2
,
.

p

(3.1)

Еркін қозғалатын бөлшек ретінде қарастырылатын толқын де Бройль
толқыны деп аталады.
Кез келген бөлшектің W энергиясы оның
импульсіне р тәуелді W  p  . Бұл тәуелділік әр бөлшек
үшін әртүрлі, (себебі әр бөлшектің табиғаты әр түрлі,
мысалы релятивистік емес бөлшек үшін W  p 2 / 2m ).
Кез келген толқынның жиілігі  k  оның
толқындық векторына тәуелді; Бұл тәуелділік  k 
дисперсия заңы деп аталады. Бұл заң әрбір толқын
үшін әр түрлі жазылады.
3.1 cурет
3.1-суретте қалың горизонталь сызықтар белгілі
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универсал заңдылықтарды, ал жіңішке вертикаль сызықтар жеке
заңдылықтарды көрсетеді. Сонымен, энергиясы өте жоғары емес   c 
қозғалыстағы электронға немесе кез келген бөлшекке толқын ұзындығы


h
m

(3.2)

болатын толқындық процесс сәйкес келеді. Мұндағы m және  – бөлшектің
массасы мен жылдамдығы.
Механикадағы макроскопиялық денелердің толқындық қасиеттері
байқалмайды. Мысалы, массасы 1 г дене 10 м/с жылдамдықпен қозғалса, оған
сәйкес де Бройльдық толқын ұзындығы   10 31 м . Қазіргі уақытта элементар
бөлшектер физикасында 10 18 м-ге дейінгі арақашықтықта эксперимент
жасауға болады, одан аз қашықтықты бақылай алмаймыз. Сондықтан
макроскопиялық дененің толқындық қасиетін ескермейміз. Микроскопиялық
бөлшектер үшін, мысалы энергиясы 10 эВ-тан 10 4 эВ-қа дейінгі электрон үшін
Бройль толқынының ұзындығы  ≈ (0,1  10)  10 10 м, бұл рентген сәулелерінің
толқын ұзындығының диапозоны болып табылады. Сондықтан мұндай
электрондардың толқындық қасиеттері рентген сәулелерінің дифракциясы
байқалатын кристалдармен шашыратқанда көрінеді.
Де Бройль гипотезасын америка ғалымдары К.Дэвиссон мен Л.Джеммер
эксперимент жүзінде электрондар ағынының интерференциясын зерттегенде
дәлелдеді. П.С. Тартаковский және Г.П. Томсон бір-біріне тәуелсіз
электрондардың металл фольгадан өткен кездегі дифракциясын бақылады.
Л.М. Биберман, Н.Г. Сушкин и В.А. Фабрикант (1949 ж.) тәжірибелерінде
толқындық қасиеттер микробөлшектер ағынына емес, жекелеген
микробөлшектерге тән екенін дәлелденді.
Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Классикалық механикада
кез-келген бөлшек белгілі бір траекториямен қозғалатын болса, онда кез
келген уақыт мезетінде оның координатасы мен импульсін анықтауға болады.
Классикалық бөлшектен айырмашылығы микробөлшектердің толқындық
қасиеттері бар екенінде. Негізгі айырмашылығы микробөлшектердің
траекториясы хаостық, ал оның координатасы мен импульсінің дәл мәнін
анықтау мүмкін емес.
Бұл корпускулалық-толқындық дуализмнен шығады. Мысалы, бір
нүктедегі толқын ұзындығы деп айтуға болмайды, оның физикалық мағынасы
жоқ, ал импульс толқын ұзындығына тәуелді шама, осыдан, микробөлшектің
импульсі белгілі болса, координатасы белгісіз және керісінше,
микробөлшектерінің координатасының дәл мәні белгілі болса, онда оның
импульсі белгісіз болады.
Мысалы, электрон үшін координата x мен импульс компонентінің p x дәл
мәнін анықтау мүмкін емес. х пен р х анықталмағандықтары төмендегі
қатынасты қанағаттандырады
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х  рх   .

(3.3)

Аналогиялық түрде (3.3) қатынасын y пен р у , z пен p z үшін де және
энергия мен уақыт үшін де жазуға болады
W  t   .

(3.4)

(3.3) и (3.4) қатынастары анықталмағандық қатынастары деп аталады.
Анықталмағандық қатынастарын бірінші рет 1927 ж. В.Гейзенберг орнатты.
Бұл қатынастардың физикалық мағынасы төмендегідей: микроәлем
объектісі координаталары мен импульс проекцияларының дәл мәні
анықталатын күйде бола алмайды.
(3.4) формулаға сәйкес энергияны W дәлдікпен өлшеу үшін t   / W
уақыт қажет. Мысал ретінде сутегітектес атомдардың энергетикалық
деңгейлерінің (негізгі деңгейден басқа деңгейлер) дәл мәнінің болмауын
келтіруге болады. Бұл спектрлік сызықтардың кеңеюіне әкеліп соғады және
оны барлық қозған күйдегі өмір сүру 10 8 с уақытымен түсіндіруге болады.
Сонымен бірге, егер жүйе тұрақты болмаса (радиоактивті ядро), онда өмір
сүру уақытының шекті болуына байланысты оның энергиясы W -дан аз емес
статистикалық дәлдікпен анықталады
W   /  ,

(3.5)

мұндағы  – жүйенің өмір сүру уақыты.
Мұндай сипаттама классикалық механикадағы бөлшек қозғалысының
сипатттамаларынан өзгеше болады, себебі классикалық механикада бөлшек
белгілі траекториямен қозғалады және әрбір нүктедегі координатасы мен
импульсі белгілі. Екі түйіндес айнымалының анықталмағандық мәндерінің
көбейтіндісі Планк ħ тұрақтысынан аз болмайды деген тұжырым
Гейзенбергтің анықталмағандық принципі деп аталады.
Гейзенбергтің анықталмағандық принципі кванттық механикадағы
фундаменталды қағидаларының бірі болып табылады және корпускулалықтолқындық дуализммен байланысты.
3.2 Шредингер теңдеуі. Импульс моментінің квантталуы
Толқындық функция микробөлшектер күйінің негізгі сипаттамасы.
Кванттық механикада толқындық функция арқылы осы күйдегі берілген
объекті сипаттайтын физикалық шаманының орташа мәнін есептеуге болады.
Күйдің уақыт бойынша өзгеруі, яғни микробөлшектер динамикасы,
релятивистік емес жағдайда, кванттық теориялардың негізі болып
табылатын Шредингердің стационар емес теңдеуімен сипатталады
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i


2

  U x, y, z, t  ,
t
2m

(3.6)

мұндағы i   1 - жорамал бірлік;
m - бөлшек массасы;
 - Лаплас операторы;
U - микробөлшектің потенциалдық энергиясы.
Бұл теңдеуді қандай да бір классикалық физиканың заңдарынан
қорытылып шығарылмайды. Классикалық физикада Ньютонның екінші заңы
қандай рөл атқарса, релятивистік емес кванттың механикада Шредингер
теңдеуі дәл сондай рөл атқарады.
Кванттық механикада микробөлшек стационар күш өрісінде орналасқан
және оның потенциалдық энергиясы уақытқа тәуелді емес болатын,
стационар есептер көптеп кездеседі. Бұл жағдайда Шредингердің стационар
теңдеуі қолданылады
 

2m
W  U   0 .
2

(3.7)

Бұл теңдеудегі W параметрінің мағынасы бөлшектің толық энергиясы,
ал бұл теңдеудің x, y, z  шешімі кеңістіктік координатар функциясы болып
табылады. Шредингер теңдеуі дербес туындылы теңдеу және оның шешімі
үшін бастапқы және шекаралық шарттар берілуі қажет.
Берілген U x, y, z  жағдайда, (3.7) теңдеуін қанағаттандыратын x, y, z 
функциясы меншікті функция, ал теңдеудің шешімінен шығатын W энергия
мәндері меншікті мәндер деп аталады.
Кванттық механикада (3.6) Шредингер теңдеуін бас кванттық n,
орбиталдық l, және магниттік ml деп аталатын үш кванттық санмен
анықталатын n,l ,m (r , , ) меншікті функциялары қанағаттандырады.
n бас кванттық сан атомдағы электронның энергетикалық деңгейлерін
анықтайды және бірден бастап кез келген бүтін санды қабылдайды: n = 1,2,3,
Шредингер теңдеуінен электронның импульс моменті (механикалық
орбиталды момент) квантталатыны шығады, яғни төмендегі формуламеен
анықталатын дискретті мәндерді ғана қабылдайды:
Ll   l (l  1) ,

(3.8)

мұндағы l – орбиталдық кванттық сан, берілген n мәнінде мына
мәндерді қабылдайды: l = 0,1, …, (n – 1), яғни барлығы n мән атомдағы
электронның импульс моментін анықтайды.
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Сондай-ақ Шредингер теңдеуінен электронның импульс моменті
векторы Ll кеңістікте оның сыртқы магнит өрісі z бағытына проекциясы Ll z
 -қа еселі кванттық мәндерді қабылдайтыны шығады:

Ll z  ml ,

(3.9)

мұндағы ml - магниттік кванттық сан, берілген l мәнінде келесі
мәндерді қабылдайды: ml  0,  1,  2, ..., l , яғни барлығы 2l + 1 мән.
Сонымен, магниттік кванттық сан ml электронның импульс моментінің
берілген бағыттағы проекциясын анықтайды, атомдағы электронның
импульс моменті векторы кеңістікте 2l + 1 бағытқа ие болады. Берілген n –ге
сәйкес әртүрлі күйлердің саны
n 1

 (2l  1)  n

2

l 0

(3.10)

тең.
n, l, және m l кванттық сандары Бор теориясымен алынған сутегі
атомының шығару (жұтылу) спектрін толық сипаттауға мүмкіндік береді.
Спектрлік сызықтардың жіңішке құрылымын, сондай-ақ атомдық
физикадағы басқа да қиыншылықтарды түсіндіру үшін американдық физиктер
Д. Уленбек и С. Гаудсмит электрон электронның кеңістікте қозғалысымен
байланыссыз меншікті жоғалмайтын механикалық импульс моменті – спинге
ие болады деп болжады.
Электрон спині (барлық микробөлшектер үшін) – кванттық шама, оның
классикалық ұқсастығы жоқ, ол заряд пен масса сияқты электронның
ажырамас ішкі қасиеті.
Егер электронның меншікті механикалық импульс моменті (спин) L s
болса, онда оған p ms. меншікті магниттік момент сәйкес келеді. Спин мына заң
бойынша квантталады:

Ls   s( s 1 ) ,

(3.11)

мұндағы s – спиндік кванттық сан.
Орбиталдық импульс моментіне ұқсас, спиннің L sz проекциясы L s
векторы 2s+1 бағыт қабылдайтындай болып квантталады. Себебі Штерн және
Герлах тәжірибелерінде екі бағыт байқалған, онда 2s + 1 = 2, бұдан S=1/2.
Спиннің сыртқы магнит өрісі бағытына проекциясы (3.9)-ға ұқсас өрнекпен
анықталатын кванттық шама болып табылады:

Lsz  ms ,
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(3.12)

мұндағы m s - магниттік кванттық сан, ол тек қана екі мәнді қабылдайды:
ms   1 .
2
Атомдағы электронның күйін толық сипаттау үшін бас, орбиталды және
магниттік кванттық сандармен қатар магниттік спиндік кванттық санды да
беру керек.
Атомдағы электрондардың таралуы Паули принципіне бағынады: бір
атомда n, l , ml , ms төрт кванттық саны бірдей бір электроннан артық электрон
болуы мүмкін емес,
Z (n, l , ml , ms )  0 немесе 1,

(3.13)

мұндағы Z (n, l , ml , ms ) - төрт кванттық санмен сипатталатын кванттық
күйде орналасқан электрондар саны.
Сонымен, Паули принципі бір атомда байланысқан екі электрон ең
болмағанда бір кванттық санмен ғана бір-бірінен ажыратылатынын көрсетеді.
Берілген кванттық санмен анықталатын күйлерде орналасқан электрондардың
максимал саны
n 1

Z (n)   2(2l  1)  2n 2 .

(3.14)

l 0

4-дәріс. Энергияның квантталуы
Дәрістің мақсаты:
- Шредингер теңдеуің
қолданылуын қарастыру.

әртүрлі

4.1 Потенциалды жәшікте
Шредингер теңдеуін қолдану

кванттық-механикалық

бөлшек

энергиясын

есептерге

табу

үшін

Массасы m бөлшек Ох осі бойымен ғана қозғалсын. Бөлшектің
қозғалысы
шұңқырдың
қабырғаларымен
шектеулі,
қабырғалардың
координаталары x=0 және x=L. Мұндай өрістегі бөлшектің потенциалдық
энергиясы 4.1 - суретте көрсетілген. Бөлшектің  функциясы х
координатасына ғана тәуелді болғандықтан, Шредингердің стационарлық
теңдеуі мына түрде жазылады
d 2  2m
 2 W  U   0.
dx 2


Бөлшек шұңқырдан шыға алмайды, сондықтан
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(4.1)

x  0 және x  L аймақтарда x   0 . Пси- функцияның үздіксіздік

шартынан шығатыны, шұңқырдың шекараларында ол нөлге тең болуы қажет
0  L  0 .

(4.2)

Шекаралық шарт - (4.2) теңдеуі (4.1) теңдеуіне қосымша. Шұңқырдың
шектерінде (бұл аймақта U  0 ) (4.1) өрнегі мына түрде жазылады:
d 2  2m
 2 W  0 .
dx 2


(4.3)

4.1 сурет
Бұл теңдеудің шешімін табу дегеніміз, бөлшектің W (знергетикалық
спектр) толық энергиясының мүмкін мәндерін және осы мәндерге сәйкес
келетін х  толқындық функциясын табу.
Жоғарыдағы (4.3) теңдеуі – тербелістер теориясындағы белгілі теңдеу.
Ол (4.2) шартты энергияның мына мәндерінде қанағаттандырады
Wn 

 2 2
2

2mL

n2 ,

(4.4)

мұндағы n  1,2,3... - бүтін сандар.
Бұл нәтиже микробөлшектің потенциалдық шұңқырдағы энергетикалық
спектрі дискретті және бөлшек энергиясы квантталатынын көрсетеді. Ал Wn
энергияның кванттық мәндері - энергия деңгейлері, n-бас кванттық сан деп
аталады.
Бөлшектің меншікті функциясы (4.4) өрнегіне сәйкес,
 n 
n x   A sin
x , o  x  L .
(4.5)
 L 
Нормалдау шартынан A коэффициенті табылады және (4.5) өрнегі мына

түрде жазылады
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n x  

2
nx
sin
.
L
L

(4.6)

Бөлшектің потенциалдық шұңқырдағы энергетикалық деңгейлері 4.2 –
суретте (а), сонымен қатар n x  функциясының сызбасы (б) және
координатасы х нүкте айналасында бөлшектің болуының dP / dx (в)ықтималдық тығыздығының сызбалары келтірілген.

4.2 сурет
Кванттық және классикалық бөлшектердің айырмашылықтары 4.2
суретте сипатталған. Классикалық бөлшек шұңқырда кез келген энергияға ие
бола алады және шұңқыр түбіндегі тыныштықтағы бөлшек үшін Wmin  0 . Ал
кванттық бөлшек спектрі дискретті, оның ең аз энергиясы n=1 мәніне сәйкес
келеді және ол нөлге тең болмайды. Кванттық бөлшек тыныштықта боуы
мүмкін емес. Классикалық бөлшек шұңқырдың кез келген нүктесінде болу
ықтималдығы бірдей. Кванттық бөлшектің, мысалы ең төменгі n=1
энергетикалық деңгейде шұңқырдың ортаңғы бөлігінде болу ықтималдығы ең
жоғары болады, ал шұңқырдың шет жағында кез келген деңгейде бөлшектің
табылу ықтималдығының тығыздығы нөлге тең.
4.2 Потенциалды бөгеттен бөлшектің өтуі. Туннелді эффект
Туннельдік эффект – классикалық физиканың заңдарына қайшы
келетін, кеңістіктің аймақтарынан микробөлшектердің өтіп кетуі. Бөлшектің
(бірөлшемді) х осі бойымен тікбұрышты қарапайым потенциалдық
тосқауылдан өтуін қарастырамыз (4.3 сурет). Егер бөлшектердің W толық
энергиясы потенциалдық тосқауылдың U 0 биіктігінен аз болса, онда x1
нүктесінде ол шағылады. Шредингер теңдеуінен шығатыны x  x1 аймақта
бөлшектің бөгеттен өту ықтималдығы нөлден өзгеше. Бөгеттің сол жағында
түскен және шағылған толқын, ал оң жағында тек өткен толқын болады. Бөгет
ішінде  -функциясы толқындық сипатта болмайды, ықтималдылық
экпоненциалды кемиді.
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4.3 сурет
Туннельдік эффект арқылы металдардағы электрондардың суық
эмиссиясын, альфа ыдырауын, ядролардың спонтанды бөлінуін және т.б.
түсіндіруге болады.
4.3 Кванттық күй. Гармоникалық осциллятор
Сызықты гармоникалық осцилятор - квазисерпімді күштің әсерінен бір
өлшемді қозғалыс жасайтын жүйе. Ол классикалық және кванттық теория
есептерінде
қолданылады.
Кванттық
гармоникалық осцилятордың потенциалдық
энергиясы
U x  

m 2 x 2
.
2

(4.7)

Мұндағы m - бөлшек массасы;
 - тербеліс жиілігі және қозғалыс х осі
бойымен болады.
Кванттық осциллятор үшін Шредингер
4.4 сурет
теңдеуін шешу күрделі математикалық есеп.
Кванттық гармоникалық осцилятордың тек энергетикалық спектрін ғана
қарастырамыз
1

Wn   n   ,
2


(4.8)

мұндағы n  0,1,2... – кез келген теріс емес бүтін сан.
Осциллятордың энергетикалық спектрі өрнегінен дискретті екені
шығады және энергияның ең төменгі мәні W0   / 2 . Бұл кванттық
осциллятордың негізгі деңгейі. Көршілес екі деңгейлер аралығы W   n кванттық санға тәуелсіз, яғни бірдей (4.4 сурет).
Сонымен негізгі деңгей W0  0 болса, онда кванттық осцилляторды
тоқтату мүмкін емес. Мысалы абсалютті нөл температурада да кристалл
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тордағы атомдардың тербелісі тоқтамайды. Кванттық тербелістің ең аз
энергиясы нөлдік энергия деп аталады.
5-дәріс. Жартылай өткізгіштер
Дәрістің мақсаты:
- жартылай
өткізгіштердің
құрылымын,
деңгей
бойынша
электрондардың таралуын оқып үйрену;
- энергетикалық деңгейлер түрін және p-n ауысудың әрекет принципін
қарастыру.
5.1 Жартылай өткізгіштердің құрылымы.
деңгейлер. Валенттік аймақ және өткізгіш аймақ

Энергетикалық

Екі өткізгішті бір-біріне түйістірген кезде жылулық қозғалыстың
әсерінен электрондар бір өткізгіштен басқа өткізгішке өтеді. Егер түйісетін
өткізгіштер әртүрлі материалды болып келсе немесе олардың әртүрлі
нүктелеріндегі
температуралары бірдей
болмаса,
онда электрондар
диффузиясының екі жақты ағындары бірдей болмайды, осының нәтижесінде
бір өткізгіш оң, ал екіншісі – теріс зарядталып қалады. Сондықтан өткізгіштің
ішінде және өткізгіштер арасындағы сыртқы кеңістікте электр өрісі пайда
болады.
Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігін зоналық теория негізінде
тек кванттық механика жан-жақты түсіндіріп бере алады.
Ең басты мәселелерге ғана тоқталамыз:
1) Егер жартылай өткізгіштің температурасы абсолют нөлге жақындаса,
онда кристалдағы барлық байланыстар бұзылмайды, сондықтан жартылай
өткізгіш диэлектрикке айналады.
2) Температура жоғарылағанда немесе сыртқы әсердің себебінен кейбір
байланыстар бұзылып, кристалл ішінде электр өрісінде қозғала алатын
«еркін» электрондар пайда болады.
3) Электроны кетіп, байланыстың үзілген орны «кемтік» деп аталады,
оның заряды оң, сондықтан кемтіктер де электр өрісінде қозғала алады.
Кристалдағы атомдардың энергетикалық деңгейлерінің жіктелінуі 5.1
суретте көрсетілген. Паули принципі бойынша электрондар рұқсат етілген
энергетикалық аймақтардың ең төменгі деңгейінен бастап, әртүрлі күйлеріне
таралып орналасады.
Сонымен, кристалдарда электрондардың энергетикалық спектрі
аймақтық құрылымға ие болады. Аймақтар ені кристалдың өлшеміне тәуелсіз.
Кристалдағы атомдар саны неғүрлым көп болса, аймақтағы деңгейлер
соғұрлым жиірек орналасады. Рұқсат етілген аймақ ені бірнеше электронвольтқа тең. Егер кристалдағы атомдар саны 10 23 болса, аймақтағы деңгейлер
ара қашықтығы шамамен 10 23 эВ болады. Әрбір энергетикалық деңгейде
спиндері қарама-қарсы екі электрон бола алады.
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5.1 сурет
Атомдардың белгілі бір қасиеттеріне байланысты рұқсат етілген аймақ
арасында ені ΔW болатын тыйым салынған аймақ болады немесе көршілес
аймақтар қабаттасып кетеді (5.2 сурет). Атомдардың валенттік электрондары
рұқсат етілген аймақтардың бірінде толығымен немесе жартылай толып
орналасуы мүмкін. Бұл аймақ валенттік аймақ деп аталады. Одан жоғары бос
аймақтар орналасқан.

5.2 сурет
Кристалдардың өткізгіштігі ондағы электрондардың энергетикалық
спектрінің аймақтық құрылымына және Т  0 температурада осы спектрдің
электрондармен толуына байланысты. Осы қасиеттер арқылы кристалдардың
металл, диэлектрик немесе жартылай өткізгішке жататынын анықтауға
болады.
Толтырылған
және
жартылай
толтырылған
аймақтардағы
электрондардың қасиеттері әртүрлі. Егер аймақ электрондармен жартылай
толтырылған болса, әлсіз электр өрісінің өзі осы аймақ ішіндегі
электрондарды бос күйлерге өткізе алады. Электрондар қозғалысының орташа
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жылдамдығы нөлден өзгеше болып, кристалда электр тогы пайда болады.
Сондықтан кез келген жартылай толтырылған аймақ өткізгіштік аймақ
болып табылады.
Егер Т=0 К кезінде валенттік аймақ толық толтырылған болса, кристалл
оқшаулағыш немесе жартылай өткізгіш болып табылады. Мұндай кристалды
қыздырғанда жылулық ауытқу әсерінен валенттік аймақтағы электрондардың
қандай да бір бөлігі көршілес бос аймаққа өтіп кетеді. Нәтижесінде екі аймақ
та өткізгіштік аймаққа айналады. Егер тыйым салынған аймақтың ені W
бірнеше электрон-вольт болса, онда мұндай электрондар саны өте аз болады.
Сондықтан тыйым салынған аймақтың ені үлкен болатын кристалдар
диэлектриктер деп аталады. Егер кристалдағы тыйым салынған аймақтық ені
W  1 эВ болса, онда ол T  0 температурада жартылай өткізгіш болып
табылады.
5.2 Электронды және кемтікті жартылай өткізгіштер. Акцепторлы
және донорлы энергетикалық деңгейлер. p-n ауысудың әрекет принципі
Жартылай өткізгіштердің металдардан ерекшелігі оларда ток
тасымалдаушының екі түрі болады. Олар: электрондар мен кемтіктер.
Электрондар валенттік аймақтан өткізгіштік аймаққа өткен кезде валенттік
зонада кемтіктер (бос орындар) пайда болады. Сыртқы өріс әсерінен бос
орынға көршілес атомның байланысқан электрондарының бірі келіп түседі де,
есесіне ол атомдағы электронның орны бос қалады. Осының салдарынан
кемтіктер электрондар бағытына қарама-қарсы қозғалатындай әсер
қалдырады.
Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігінің екі түрі болады. Олардың біріменшікті (таза жартылай өткізгіштер), екіншісі қоспалы деп аталады.
Меншікті жартылай өткізгіштерде кемтіктер мен электрондар саны тең
болады. Қоспалы жартылай өткізгіштерде негізгі ток тасымалдаушысы
электрондар болса n-типті, ал кемтіктер болса р-типті өткізгіштік деп
аталады.
Электрондардың бос және валенттілік аймақта үлестірілуі Ферми-Дирак
функциясымен сипатталады. Есептеулер Ферми деңгейі тыйым салынған
аймақтың ортасында орналасатынын көрсетеді, яғни W  WF  W / 2 . Бос
аймақтың деңгейлерінің толу ықтималдығын былай жазуға болады:

f W   e  W / 2kT .

(5.1)

Бос аймаққа өткен электрондар саны және пайда болған кемтіктер саны
f W  функциясына пропорционал болады. Бұл электрондар мен кемтіктер –
ток тасымалдаушылар, бос аймақ - электрондардың өткізгіштік аймағы, ал
валенттілік аймақ - кемтіктердің өткізгіштік аймағы.
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Сонымен, 
өткізгіштік тасымалдаушылар концентрациясына
пропорционал, олай болса жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
   0e



W
2 kT

,

(5.2)

мұндағы  0  const .
Бұл өрнектен температура артқан сайын жартылай өткізгіштердің
меншікті өткізгіштігі шапшаң артатындығын көруге болады. Жартылай
өткізгіштер
мен
металдардың
өткізгіштіктерінің
температураға
байланыстылығы қарама-қарсы.
Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі өте аз, себебі тыйым
салынған аймақ W ені (активация энергиясы) kT жылулық энергиядан
әлдеқайда артық.
Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігін оларға қоспалар қосу арқылы
едәуір арттыруға болады. Қоспаның валенттілігіне байланысты тыйым
салынған аймақтарда (донорлық қоспада бос аймақтың түбіне жақын аймақта,
акцепторлық қоспада валенттілік аймақтың жоғарғы жағында) қосымша
деңгейлер пайда болады. Қоспалы жартылай өткізгіштер қазіргі заманғы
электроникада кеңінен қолданылады.
Жартылай өткізгіштің кристалына бір мезгілде акцепторлық және
донорлық қоспа ендірсе, егер акцепторлық қоспа артық болса, онда кристалл
р-типті, ал донорлық қоспа артық болса n-типті болып шығады. Мынадай
жағдайда да болуы мүмкін, р-типті және n-типті қоспалар бірін-бірі
теңгеретіндей шамада ендірілген. Сонда, n-типті қоспаның атомдары
иондалу кезінде пайда болған бос электрондар, р-типті қоспаның атомдары
қамтып алып, «қозғалмайтын» n-типті атомның оң заряды, және р-типті
атомның теріс заряды алынады, ал кристалдағы еркін зарядты
тасымалдаушылар, қоспасыз жартылай өткізгіштегімен бірдей болады. Бұл
құбылысты компенсация деп атайды. Мұндай жартылай өткізгіштің
өткізгіштігі, қоспасыздағыдай аз болады.
n-типті жартылай өткізгіштердің өткізгіштігінің электрондық сипаты
және р-типті жартылай өткізгіштердің өткізгіштігінің кемтіктік сипаты
эксперимент жүзінде Холл эффектісін зерттегенде дәлелденеді. Холл
эффектісі деп ток жүріп тұрған жалпақ металл өткізгішті, пластинаға
перпендикуляр магнит өрісін орналастырған кезде, оның ені бойынша екі
шетінде потенциалдар айырымының пайда болу құбылысын айтады. n-типті
жартылай өткізгіштегі бақыланатын холл потенциалдар айырымының таңбасы
теріс ток тасымалдаушыларға, ал р-типті жартылай өткізгіштерде – оң
тасымалдаушыларға сәйкес келеді.
Қоспалар тордың өрісін айнытады, кристалдың тыйым салынған
зонасында орналасқан, қоспалық деңгейлердің энергетикалық сұлбасының
пайда болуына алып келеді. Бұл қоспалық деңгейлер n-типті жартылай
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өткізгіштер жағдайында донорлық (5.3 cурет., а), ал р-типті жартылай өткізгіш
жағдайында акцепторлық деп аталады (5.3 cурет., б).

5.3 сурет
n – типті жартылай өткізгіштерде Ферми деңгейі тыйым салынған
зонаның жоғарғы жартысына орналасса, ал p – типті жартылай өткізгіште –
тыйым салынған зонаның төменгі жартысында орналасады. Температура
артқан кезде жартылай өткізгіштердің екі түріндеде Ферми деңгейі тыйым
салынған зонаның ортасына ығысады.
Егер донорлық деңгейлер валенттік зонаның төбесінен алыс
орналаспаса, олар кристалдың электрлік қасиетіне мәнді әсер ете алмайды.
Мұндай деңгейлердің өткізгіштік зонаның түбінен қашықтығы, тыйым
салынған зонаның енінен едәуір аз болған жағдайда басқаша болады. Бұл
жағдайда қалыпты температураның өзінде жылулық қозғалыс энергиясы,
донорлық деңгейден өткізгіштік зонаға ауыстыру үшін жеткілікті болады (5.3
сурет, а). Бұл процеске қоспа атомынан бесінші валенттік электронды бөліп
алу сәйкес келеді. Қоспа атомының бос электронды қамтып алуына 5.3 –
суретте, аз электронның өткізгіштік зонадан бір донорлық деңгейге көшуі
сәйкес келеді.
Акцепторлық деңгейлер кристалдың электрлік қасиетіне, егер олар
валенттік зонаның төбесіне жақын орналасса мәнді әсер етеді (5.3,б-сурет).
Кемтіктің пайда болуына электронның валенттілік зонадан акцепторлық
деңгейге ауысуы сәйкес келеді. Кері процесс қоспа атомының төрт
коваленттік оның көршілерімен байланысының үзілуіне және бұл кезде пайда
болған электрон мен кемтіктің рекомбинациясына сәйкес келеді.
6-дәріс. Жартылай өткізгішті құралдардың физикалық принциптері
Дәрістің мақсаты:
- биполяр транзистордың жұмыс істеу құрылымы және жұмыс істеу
принципімен танысу;
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- транзистордың
күшейту
параметрлерін оқып үйрену.

қасиеттерін

сипаттайтын

негізгі

6.1 Биполярлы транзистор. Жұмыс істеу принципі
Биполярлы транзистор (БТ) кезектесе орналасқан, үш қабатты
құрылымнан (электродтан) тұратын, электр сигналдарын күшейтуге және
түрлендіруге арналған жартылай өткізгішті аспап. Ол екі электронды-кемтікті
ауысудан тұрады. Транзистордағы негізгі ток тасымалдаушылар
транзисторлардың p-n-p және n-p-n түрлеріне (6.1 сурет) байланысты.

6.1 сурет
База – транзистордың негізгі құрылымы, реттеуші, басқарушы болып
табылатын, жартылай өткізгішті қабат.
Эмиттер - базалық қабатты заряд тасушылармен қамтамасыз ететін
жартылай өткізгіщті қабат.
Коллектор – базалық қабат арқылы өтетін заряд тасушыларды
жинақтайтын жартылай өткізгішті қабат.
Эмиттерде базаға қарағанда негізгі заряд тасушылар саны әлдеқайда
артық болады. Бұл транзистордың негізгі жұмыс шарты, өйткені бұл
жағдайда, эмиттерлік ауысудың тура ығысуында, ток эмиттердің негізгі
тасушыларына негізделеді. База қабатына тасушыларды енгізуі эмиттердің
басты қызметі. Эмиттердегі кері ток шамасы барынша аз болады. Ондағы
негізгі ток тасушыларды арттыру жоғары концентрациялы қоспа қосу арқылы
жүзеге асады.
Базаның қалыңдығын мүмкіндігінше аз етіп жасалынады. Заряд
тасушылар базаға енгенде базадағы негізгі тасушылармен барынша аз
рекомбинацияланып, коллекторға жетуі тиіс.
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Коллектор база арқылы өткен тасушыларды көп жинақтап, базаның
енін үлкейтуге тырысады. Мысал ретінде p-n-p транзисторды (6.2 сурет)
қарастырамыз.

6.2 сурет
Сыртқы кернеу жоқ кезде қабат араларында потенциалдар айырымы
пайда болады. Түйісу аймағында потенциалдық бөгет пайда болады. Егер
эмиттер мент коллекторда кемтіктер саны бірдей болса, потенциалды бөгеттер
ені бірдей болады.
Транзистор дұрыс жұмыс жасау үшін эмиттерлі ауысу тура бағытта, ал
коллекторлы кері бағытта ығысуы тиіс. Бұл транзистордың қарқынды жұмыс
тәртібіне сәйкес келеді. Мұндай қосу жүзеге асуы үшін екі ток көзі болуы
қажет. Uэ кернеуі бар ток көзі оң полюсімен эмиттерге, теріс полюсі базаға
жалғанады. Uк кернеуі бар ток көзі теріс полюсімен коллекторге, оң полюсі
базаға жалғанады (6.3 сурет). Uэ < Uк болады.

6.3 сурет
Uэ кернеудің әсерінен эмиттерлі өту тура бағытта ығысады.
Электронды-кемтікті ауысудың тура ығысуында сыртқы өріс бағыты өтпелдің
өрісіне қарама қарсы болады және оны әлсіретеді. Өтпел арқылы негізгі
тасушылар өте бастайды, эмиттерде бұл - кемтіктер 1-5, базада электрондар 78 (6.3 сурет). Эмиттердегі кемтіктер саны базадағы электрондар санынан
артық болғандықтан, эмиттерлі ток негізгі ток болып саналады.
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6.2 Тасушылардың таралуы. Токтың күшейту коэффициенттері.
Статистикалық сипаттамалар
Эмиттерлі ток кемтіктерден тұратын эмиттерлі ток I эр пен базадағы
электрондардан құралған токтың I эn қосындысына тең
I э  I эр  I эn .

(6.1)

Пайдалысы кемтікті құраушы болғандықтан, электронды барынша аз
болатындай етіп жасауға тырысады. Эмиттерлі ауысудың сапалы сипаттамасы
инжекция коэффициенті болып табылады.


I эр
Iэ

.

(6.2)

Бұл коэффициент мәнін 1 - ге жақындатуға тырысқан жөн.
Бұл
транзистордың
маңызды
шарты–базадағы
кемтіктер
концентрациясы жуықтап электрондардың концентрациясына тең болуы
қажет. Басқаша айтқанда базаның электронейтрал жағдайы қамтамасыз
етілуі тиіс.
Коллектордағы ток эмиттердегі токтан I б базадағы токтын
шамасындай өзгешелігі бар
I эр  I kp  I бp .

(6.3)

Осыдан тасушылардың тасымалдау коэффициенті пайда болады.


I кр
I эр

.

(6.4)

Транзистордың I кр коллекторлы тогы кемтікті құраушылардан және
коллектордың кері I кк тогынан тұрады.
I э  I kp  I кк .

(6.5)

Коллектордың кері тогы коллекторлық ауысудың кері ығысуынан пайда
болады. Кері ток негізгі емес тасушылардан құралғандықтан, ол тек
термогенерация процесіне ғана, яғни температураға тәуелді болады.
Сондықтан оны көбіне жылулық ток деп атайды.
Транзистор сапасы жылулық токтын шамасына байланысты, ол аз
болған сайын транзистор сапалы болып саналады.
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Коллекторлы ток эмиттерлі ток беру коэффициентіне байланысты.


I кр
Iэ

.

(6.6)

Транзистордағы токтардың негізгі қатынастары
I э  Ik  Iб .

Коллектордағы ток

I К  I Э  I КК .

Осылардан мынандай қорытынды шығаруға болады: база - эмиттер
тізбегіндегі токты өзгерте отырып, коллектордың шығу тогын реттеуге
болады. Базадағы токты ескерусіз өзгертіп, коллектордағы токты едәуір
өзгертуге болады.
Биполярлы транзистордың статистикалық сипаттамалары ретінде ток
пен кернеу арасындағы функционалды тәуелділіктер (төменде келтірілген 6.4
және 6.5 суреттер) қолданылады.

а) шығыс сипаттамалары;

б) кіріс сипаттамалары.

6.4 сурет – Жалпы база (ОБ) сұлбасындағы БТ сипаттамалары

а)

б)
6.5 сурет
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7-дәріс. Өрістік транзистор жұмысының физикалық негіздері
Дәрістің мақсаты:
- өрістің транзистордың құрлымы мен жұмыс істеу принципімен
танысу;
- өрістік транзистордың биполяр транзистордан артықшылықтары мен
кемшіліктерін анықтау.
7.1 Жалпы мағлұматтар. p-n – ауысумен басқарылатын өрістік
транзисторлар
Өрістік (униполярлы) транзисторлар электр өрісімен басқарылады.
Өрістік (арналық) транзистор – жұмыстық токтың өзгеруі кіріс сигналы
тудыратын, оған перпендикуляр бағытталған электр өрісі әрекетінен болатын
транзистор. Өрістік транзисторларда кристалл арқылы өтетін токты тек бір
таңбалы заряд тасушы – электрон немесе кемтік тудырады.
Өрістік
транзисторлар
байланыс,
есептеуіш
техникаларында,
теледидарда шусыз, қуатты және ауыстырып - қосқыш (кілттік) ретінде
қолданылады.
Өрістік транзисторлар p-n – ауысумен басқарылатын және оқшауланған
болып екіге бөлінеді.
p-n – ауысумен басқарылатын транзистор бір ғана p-n – ауысуынан
тұрады.
p-n – ауысумен басқарылатын транзистордың қарапайым құрылымы,
өткізгіштіктің р-типті каналы 7.1. а суретте, n – типті каналды өрістік
транзистордың құрылымы 7.1,б суретте кескінделген.

а)

б)
7.1 сурет

Жартылай өткізгіштің n – типті каналды өрістік транзистор жиілікті
және температуралық қасиеттері, аз амплитудалы шуылды құрауы р – типті
каналды өрістік транзистордан қарағанда артықшылықтары бар.
p-n – ауысумен басқарылатын өрістік транзисторлардың жұмыс
жасау принципі өрістің әсерінен тиек Т (затвор) пен бастау Б (исток)
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арасына кернеу бергенде пайда болатын каналдың қимасының ауданы
өзгеруіне негізделген.

7.2 сурет
р - типті каналды, ауысумен басқарылатын өрістік транзисторлардың
кысқаша құрылысы 7.2 суретте кескінделген.
Тиек пен бастау арасына басқару кернеуі берілмей тұрған кезде
электронды-кемтікті ауысудың ішкі өрісі әсерінен олардың арасы жабық
болады, канал қимасы үлкен, кедергісі төмен, транзистордағы құйма
(сток)тогы максимал болады. Құйма тогы барынша максимал болған кездегі,
тиек пен бастау арасындағы кернеу қанығу кернеуі деп аталады.
Тиек пен құйма кернеулерінің көмегімен канал енін өзгерте отырып,
керегімізше құйма тогының шамасын реттеуге, басқаруымызға қолымыз
жетеді. Өрістік транзистордың бір ерекшелігі: р-n - ауысуында пайда болатын
электр өрісі арқылы құйма тізбегіндегі ток тиек пен бастау арасындағы
кернеумен басқарылады. Осы себептен мұндай транзистордың түрі өрістік
транзистор деген атқа ие болған.
Өрістік транзисторлардың маңызды сипаттамалары: құйма - тиек
сипаттамасы мен құймалық сипаттамалары. Құйма - тиек сипаттамасы құйма тогы мен құйма - бастау кернеуі тұрақты кезде, шығысына берілетін
тиек-бастау кернеуі арасындағы тәуелділік. Бұл тәуелділік 7.3, а суретте
кескінделген, жартылай өткізгіштің n – типті және р-типті каналдарына
арналған.
Құймалық сипаттамалар - құйма тогы мен тиек - бастау кернеуі тұрақты
кезде, құйма-бастау кернеуі арасындағы тәуелділік 7.3, б суретте келтірілген.
Құйма-бастау кернеуі бір мәнге жеткенде тиек пен бастау арасындағы
аймақта легімен тесілу өрбиді. Осыдан құйма тогы кенеттен артады. Мұны
сипаттамадан көруге болады.
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а)

б)
7.3 сурет

7.2 Оқшауланған жапқышы бар МДЖ транзисторлар. Өрісті
транзисторлардың параметрлері
Соңғы кездерде оңашаланған (изоляцияланған) тиегі бар өрістік
транзисторлар кеңінен қолданылуға ие болды. Мұндай транзисторларда тиек
металдан жасалынады және жартылай өткізгіштен диэлектриктің жұқа қабаты
арқылы оқшауланады. Диэлектриктің қызметін кремний тотығы атқарады.
Бұндай өрістік транзисторды МДЖ (металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш)
транзистор деп атайды. Осыған орай, транзистордың құрылысын зерттейтін
болсақ, ол металл, диэлектрик және жартылай өткізгіш қабаттарынан
тұратынын байқаймыз. Көптеген жағдайда транзистор кремнийден жасалып,
ал диэлектрик ретінде кремний тотығы (SiO2) қолданылады. Сондықтан да
ертеректе МДЖ транзисторы МТЖ (металл-тотық-жартылай өткізгіш) деген
атпен де белгілі болған. МДЖ транзисторының бір түрі – индукцияланған
каналды транзистордың құрылысы 7.4, а суретте кескінделген.

а)

б)
7.4 сурет

Бұл транзистордың жұмыс істеу принципі: тиекке ток көзінің теріс
полюсі қосылса, түсірілген кернеудің әсерінен тиектің астындағы электрондар
одан алшақтай түседі. Табан ретінде пайдаланған n-текті жартылай
өткізгішінде кемтіктер аз болғанымен олар баршылық та, түсірілген тиек
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кернеуінің әсерінен олар оған тартыла түседі. Кернеудің белгілі бір шамасына
жеткенде (ток пайда болу кернеуі Uп деп аталады), кемтіктер тиектің астын
бастаудан құймаға дейін толық жабады да, олардың арасында белгілі бір жол
(канал) ашылғандай болады (р-қабат). Ал бастау пен құйманың аралығына
құйма кернеуін беретін болсақ, онда осы электродтардың арасында ток жүре
бастайды. (Қаралып отырған жағдайда оң кемтіктерді құймаға жинау үшін
оған теріс кернеу түсіруіміз керек).
Қондырылған каналды МЖД транзисторының құрылымы төмендегі 7.5,
б суретте кескінделген.
Бұл суретте МДЖ транзисторының екінші түрі – қондырылған каналды
өрістік транзистор көрсетілген. Атына сәйкес бұл транзистордың каналы
алдын ала қондырылып, технологиялық әдіспен арнайы жасалынады.
Сондықтан да бұл транзистордың тиегіне кернеу түсірілмей жатып-ақ құйма
тогының пайда болуы мүмкін. Оның үстіне тиекке теріс кернеу беретін
болсақ, онда n каналдан электрондар аласталынып, оның өткізгіштігі
төмендейді де, құйма тогының шамасы азаяды; ал кернеу оң бағытпен
түсірілсе, электрондар жан-жақтан каналға тартыла түсіп, оны заряд
тасушыларымен қанықтыра отырып, құйма тогының шамасын арттырады.
Сондықтан да бұл режимді байыту режімі деп, ал алдыңғысын кедейлену
режимі деп атайды. Осы тұрғыдан алғанда индукцияланған каналды
транзистор
тек
байыту
режиміне
ғана
жұмыс
істей
алады.
Оқшауланған тиекті өрістік транзисторлардың құймалық сипаттамаларының
сыртқы түрі р-n ауысулы өрістік транзистордың сипаттамасына ұқсас келеді.
Оқшауланған
тиекті
өрістік
транзисторлардың
құйма-тиектік
сипаттамаларының өзара айырмашылығы 7.5 суретте индукцияланған және
қондырылған каналды түрлеріне арналып салыстырмалық түрде көрсетілген.

а)

б)

7.5 cурет - Индукцияланған (а) және қондырылған (б) каналды МДЖ
транзисторларының құйма-тиектік сипаттамалары
Өрістік транзистордың негізгі параметрлері:
1) транзистор құйма тізбегіндегі қанығу тогы IҚ0 (UТБ=0);
2) құйма – бастаудың ең үлкен кернеуі UҚБ0;
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3) төмендету кернеуі UҚБ ТӨМ;
4) ri -ішкі кедергі – айнымалы ток үшін құйма мен бастау арасындағы
(канал кедергісі) транзистор кедергісі (UТБ=const):

ri 

U Қ
I Қ

;

5) құйма-тиек сипаттамаларының тіктігі (UҚБ=const): S 

I Қ
U ТБ

;

6) ол транзистордың шығыс тогына тиек кернеуінің әсерін кескіндейді;
7) транзистордың кіріс кедергісі UҚБ=const кері бағытта ығысқан р-n
ауысу кедергісінен анықталады
rкір 

U ТБ
.
I Т

8-дәріс. Фотоэлектрлік құбылыстар
Дәрістің мақсаты:
- біртекті жартылай өткізгіштің электр кедергісінің өзгерісін
түсіндіру;
- фотодиод пен фототранзистордың вольт-амперлік сипаттамаларын
түсіндіру.
8.1 Оптикалық генерация ескерілген тасымалдау құбылысы.
Фотоөткізгіштік
Жартылай өткізгіштерді, h 0  E теңдігімен анықталатын (мұндағы
ΔЕ - жартылай өткізгіштің тыйым салу аймағының ені)  0 - қызыл
шекарасынан асатын жиілігі  болатын жарықпен жарықтандырғанда
олардың электр өткізгіштігін арттыратын тепе-теңдіксіз артық ток
тасымалдаушылардың пайда болуымен түсіндірілетін ішкі фотоэффект
құбылысы бақыланады. Фотокедергілердің негізгі жұмыс істеу принципі осы
құбылысқа негізделген.
Жартылай өткізгіштің бастапқы  0 - электрөткізгіштігі мына өрнекпен
анықталады:
 0  q n0 un  p0 u p  ,
(8.1)
мұндағы nо және ро - тепе-теңдік күйдегі қозғалыстағы заряд тасушылар
концентрациясы;
q - электрон заряды;
u n және u p - электрондар мен кемтіктердің қозғалғыштықтары.
Жартылай өткізгішті жарықтандырғанда немесе басқа да әсерлердің
нәтижесінде қозғалыстағы заряд тасушылар концентрациясы р және n
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шамаларға артады. Сонда тасушылар концентрациялары n  n0  n және
p  p0  p , ал электрөткізгіштік



  q n0  nun   p0  p u p



(8.2)

түрінде жазылады.
Жарықталыну бар (  ) және жарықталыну жоқ кездегі (  0) өткізгіштер
айырмасына тең   химиялық таза (меншікті) жартылай өткізгіштердегі
меншікті фотоөткізгіштігін анықтайды
     0  qnu n  pu p .

(8.3)

Затта қоспа болған жағдайда жарықтың әсерінен электрондар валенттік
аймақтан қоспа деңгейіне ауысу мүмкін немесе қоспа деңгейінен өткізгіштік
аймаққа өтуі мүмкін. Мұндай жартылай өткізгіштерде қоспалы
фотоөткізгіштік байқалады.
Фотодиодтың вольт-амперлік сипаттамасына арналған өрнек:


Dn n p
D p pn
I  q

 LR
Lp
 lp

S



 eU
 q kT  1  qI 0  I  I ,
к
ф


lps


1

Dp


(8.4)

мұндағы s – беттік рекомбинация жылдамдығы;
D p - электрондар мен кемтіктердің сәйкес диффузия
Dn ,
коэффициенттері;
l p - қабат қалыңдығы.
(8.4) –тегі бірінші қосылғыш қараңғы токты, екінші қосылғыш беттік
рекомбинация жоқ кездегі фототокты көрсетеді.
8.2 Фотодиод және оның сипаттамалары. Фототранзистор
Фотодиод
жұмыс
істеу
принципі
жартылай
өткізгіштерді
жарықтандырғанда
пайда
болатын
фотогальваникалық
эффектіге
негізделген.
Мысалы р-n ауысуды монохрамат жарықпен жарықтандырғанда жарық
квантын жұтып, тепе-теңдіксіз фотоэлектрондар және фотокемтіктер
түрленеді. Электр өрісінің әсерінен бұл фототасушылар өтпелі ығысады:
электрондар n-аймаққа, ал кемтіктер р-аймаққа, яғни өтпелден тепе-теңдіксіз
тасушылардың дрейфтік тогы өтеді.
Егер тізбекті ажыратсақ n-аймақтағы электрондар, р-аймақтағы
кемтіктер концентрациясы артады, қоспаның атомдарының көлемдік заряды
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біртіндеп компенсацияланады және потенциалды бөгет кемиді. Бұл кему
фотодиодтың бос жүріс кернеуі U бж деп аталатын фото ЭҚК шамасындай
болады. U бж шамасы өтпелдің түйісу кернеуінен арта алмайды, бұл кезде
өтпелдегі фототасушылар бөлінуі тоқтайды. Егер р және n аймақтарды
сыртқы өткізгішпен жалғасақ, онда U бж 0 және өткізгіште тепе-теңдіксіз
тасушылардан құралған, қысқа тұйықталу тогы
жүреді.
Егер р және n аймақтарды R ж  0 жүктеме кедергісіне жалғасақ, одан
жүктеме тогы өтеді. Жүктемеден R ж  I жU ж электрлік қуаты бөлінеді. Мұндай
жұмыс тәртібі фотогальваникалық деп аталады және күн батерея
элементтерінде қолданады.
Егер фотодиод және жүктеме кедергісіне, р-n ауысудың кері ығысуын
қамтамасыз ететін, қоректендіру көзін тізбектей жалғаса, фотодиодтың
мұндай жұмыс тәртібі фотодиодты деп аталады.
Фотодиодтың Ф=const кездегі I  f Ф вольт-амперлік сипаттамалары
8.1 суретте келтірілген. Фотогальваникалық тәртіптегі жарықтық сипаттамасы
қысқаша токтың IҚТ = f Ф жарық ағынына тәуелділігін және бос жүріс
кернеуінің жарық ағынына U бж  f Ф тәуелділігін айтады (8.2 сурет).

8.1 сурет-Фотодиодтың вольт-амперлік сипаттамасы
Жарық ағыны артқанда IҚТ = f Ф сызықсыздығы артуы фотодиод
базасының көлемдік кедергісіндегі кернеу түсуімен, ал U бж  f Ф
сызықсыздығы - жарық ағыны артқанда потенциалды бөгеттің кемуімен
түсіндіріледі.
Фотодиодтың ВАС мен жүктеме резисторының қиылысуы жүктемеден
бөлінетін R ж  I жU ж электрлік қуаты анықтайды.
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8.2 сурет-Фотодиодтың вольт-амперлік сипаттамасы
Вольт-амперлік сипаттамалар параметрі ол- Ф жарық ағыны. Ф  0
жағдайда фотодиод ВАС мен кәдімгі жартылай өткізгішті диод ВАС мен
сәйкес келеді. Ал Ф  0 жағдайда фотодиод ВАС –нан әртүрлі тәртіпке сәйкес
келетін (III квадрант – фотодиодты тәртіп; IV квадрант- фотогальваникалық
тәртіп) екі аймаққа бөлуге болады. Бұл сипаттамаларда фотодиодты тәртіпте
фототок түскен жарық ағынына тура пропорционал, және IФ  f Ф жарықтық
сипаттама сызықты (8.2 сурет).
Фотокедергі немесе фоторезистор деп өткізгіштегі жарық әсерінен
өзгеретін жартылай өткізгіштік құрылғыны айтамыз.
Фотокедергі ( ФK ) - 1 оқшаулаушы пластинаға жапсырылған, 3
электродтар арасына орналасқан жұқа өткізгіш қабаттан тұратын 2 кедергі
(8.3, а сурет). ФK қабылдау бөлігі әдетте мөлдір қабыршақпен жабылады да,
квадрат тік бұрыш немесе дөңгелек пішінді болып жасалады.

8.3 сурет - Фотокедергі және оны қосу сұлбасы
Егер ФK кернеу көзімен тізбектей қосып, жарықталмаған болса, онда
тізбектен қараңғылық тогы өтеді
I қ  B 0U ,
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(8.5)

мұндағы В-фотосезгіш қабаттың геометриялық өлшемімен анықталатын
коэффициент;
U - ФK -ге берілетін кернеу.
ФK жарықтандырғанда фотосезгіш қабаттың өткізгіштігі (8.2)
формуласына сәйкес артады және қондырғы арқылы ток пен жарық ток өтеді,
яғни
I Ф  I ж  I қ  I қ  B 0U .

(8.6)

Вольт - амперлік, жарықтық және спектрлік сипаттамалар ФK - нің
маңызды сипаттамалары болып табылады. Вольт - амперлік сипаттамасы
тұрақты Ф жарық ағынында немесе тұрақты E 

Ф
S

жарқырауда I Ф

фототоктың ФK - ге берілген U кернеуге байланыстылығын көрсетеді. Бұл
(8.6) формуласы бойынша сызықты байланыста болады, яғни Ом заңына
бағынады (8.4, а сурет ). Жарықтық сипаттамада ФK - нің тұрақты кернеуінде
I Ф фототоктың Ф жарық ағынына (немесе Е) байланыстылығы өрнектеледі.
Ағынның аз мәнінде фототок I ф ~ Ф (8.4, б сурет). ФK - нің жарықтық
сипаттамасын білу оны бүкіл фотометрия мақсатына қолдануға мүмкіндік
береді.

8.4 сурет
9-дәріс. Жартылай өткізгішті лазерлер және когерентті емес жарық
көздері (сәуледиодтар)
Дәрістің мақсаты:
- жартылай өткізгішті лазерлердегі физикалық процестерді түсіну;
- жартылай өткізгішті лазерлердегі рекомбинациялық сәуле
шығарудың мағынасын түсіну.
9.1 Жартылай өткізгішті лазерлердегі физикалық процестер. р-n
ауысудағы инжекция мен рекомбинация
Жартылай өткізгішті лазер деп электр тогын өткізу арқылы когеренттік
сәуле беретін оптоэлектрондық құрылғыны айтады. Жартылай өткізгіш
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лазерлер басқа лазерлер сияқты кеңістік пен уақыт бойынша когеренттік сәуле
шығарады. Жартылай өткізгіш лазерлердің ерекшеліктері:
1) Кванттық ауысулар материалдың зоналық құрылымына байланысты
өтеді.
2) Өлшемдері өте кіші (ұзындығына ~0,1 мм).
3) Кеңістіктік және спектрлік сәуле шығару сипаттамалары ауысу
жасалатын материалдың қасиеттеріне (тыйым салынған аймақ құрылымы,
сыну коэффициенті) тәуелді.
4) р-n ауысуы бар лазерде лазерлік сәуле шығару тура ығысқан диод
арқылы өтетін токтың әсерінен пайда болады. Жүйе өте тиімді болып
табылады, себебі ток модуляциясы есебінен сәуле шығару модуляциясын
жүзеге асыруға болады.
Лазердің жұмысы тасымалдаушылардың ауысуына байланысты үш
негізгі процестермен байланысқан: жұтылу, тосыннан сәуле шығару және
ынталандырушы сәуле шығару.
Негізгі күйді сипаттайтын E1 және қозған күйді E2 , сипаттайтын екі
энергетикалық деңгейді қарастырайық. Бұл күйлердің арасындағы кез келген
ауысу жиілігі h12  E2  E1 қатынасымен анықталатын фотонды шығарумен
немесе жұтумен қатар жүреді.
Әдеттегі температурада атомдардың көпшілігі негізгі күйде болады. 9.1
суретте берілгендей, егер энергиясы h 12 фотонмен жүйеге әсер етсе, E1
күйдегі атом фотонды жұтып, E2 қозған күйге өтеді. Бұл сәуле шығаруды
жұту процесі. Қозған күй тұрақты емес және қысқа уақыт ішінде еш сыртқы
әсерсіз атом энергиясы h 12 фотон шығара отырып, негізгі күйге өтеді
(тосыннан сәуле шығару). Тосын сәуле шығаруға байланысты өмір сүру
уақыты жартылай өткізгіш параметрлеріне, әдетте зона құырылымы және
рекомбинациялық орталық тығыздығына қарай кең диапазонда, әдетте 10 -9 10-3 с аралығында өзгеруі мүмкін. Энергиясы h 12 фотонның қозған күйдегі
атоммен соқтығысуы атомның энергиясы h 12 және фазасы түскен сәуленің
фазасына сәйкес фотон шығара отырып, негізгі күйге лезде өтуін
ынталандырады. Лазерлік режимге жету үшін үш негізгі талаптың орындалуы
міндетті: электрондардың қоздырылуын жүзеге асыру, электрондардың
инверсті орналасуы, оң кері байланысты және кванттық күшейтуді
қамтамасыз ететін резонатордың болуы. Егер қозған күйде электрондардың
саны негізгі күйге қарағанда көп болса, орналасу инверсті деп саналады.
Инверсті орналасуды жасау әдістеріне жартылай өткізгішті жарықтандыру
және негізгі емес тасымалдаушылардың р-n өткелі арқылы инжекциясы
жатады.
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9.1 cурет –Жартылай өткізгіш лазерінде өтетін негізгі процестер
Инжекциялық жартылай өткізгіш лазерлер сәуле шығарушы когерентті
оптоэлектрониканың негізгі элементі болып табылады. Негізгі ерекшелігі
лазердің белсенді аймағы орналасқан оптикалық резонатордың болуы.
Когерентті сәуле шығаруды өндіру үшін резонаторды екі қапталындағы
қарама-қарсы қабырғаларын тегістейді немесе жылтыратады. Негізгі бағытқа
сәйкес келмейтін бағыттағы сәулелерді алып тастау үшін ауысудың
жазықтығына перпендикуляр қалған екі перпендикуляр жазықтықты кедірбұдырлы етіп жасайды. Мұндай құрылым Фабри-Перо резонаторы деп
аталады (9.2 cурет).

9.2 cурет – Фабри-Перо резонаторы
Электрмагниттік сәуле шығарудың күшею процесін қарастырайық.
Егер белсенді ортада орналасу инверсиясы құрылса, онда пайда болған фотон
электронның жоғары деңгейден төменгі деңгейге екінші фотонды шығару
арқылы өтуін тудыруы мүмкін. Бұл р-n өткелінде сәуле шығару
рекомбинациялық актісі деп аталады.
Егер бірінші фотон жиілігі v0  E / h тең болса, мұндай өтудің
ықтималдығы максимал. Екінші фотонның жиілігі, фазасы және
поляризациясы дәл сондай. Бұл фотондар тағы да екі фотонды өндіруге ықпал
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етеді. Осылайша, белсенді ортада электрмагниттік сәуленің күшеюі жүреді,
күшейтілген сигнал жүйеге кіретін сигналдың сипаттамаларын өзгертпейді
және оған қоса сәуле шығыны орын алуы мүмкін.
Лазерлерді жасау үшін электрондардың фотонсыз ауысулары мүмкін
болатын GaAs немесе GaAlAs сияқты тура аймақты жартылай өткізгіштерді
қолданады. p - n өткел арқылы электрондар І - n аймақтан h  1.4эВ энергияға
ие фотондар шығарылатын ІІ белсенді аймаққа инжекцияланады (қалыңдығы
~ 1мкм). p - p+ типті ауысу, яғни симметриялы емес қоспалы аймақ, p- II және
ІІІ аймақ арасында белсенді аймаққа түскен электрондар үшін барьер құрады
және осы аймақта электрондардың жиналуына ықпал етеді (9.3 cурет).
Жарықтың күшеюі тек айна бетіне перпендикуляр бағытта өтеді,
сондықтан p - n аймағынан жартылай мөлдір шағылдырушы бет арқылы
когеренті сәуле шығарудың жіңішке шоғы өтеді.
Лазерлік эффект өткел арқылы токтың белгілі бір шекті мәндерінде
алынады (шамамен 300 К-де). Токтың осы мәндерінен бастап, сәуле
шығарудың спектрлік жолағы едәуір жіңішкереді. Жұмыстық токтар мен
қызып кетуді бәсеңдету үшін бірінші шағылдырушы беттен екінші бетке дейін
жүретін белсенді қабатты ені 5 - 20 мкм жолаққа дейін жиі қысқартады. Ол
үшін жіңішке металл электродты қолданады.

9.3 cурет – Инжекциялық лазер сұлбасы
Үздіксіз режимде жұмыс істейтін лазердің сәуле шығару қуаты шамамен
0.1 Вт. Импульсті қыздыру кезінде оның мәні артуы мүмкін. Инжекциялық
лазерлердің ПӘК-і 50%, инерциялық 1 - 10-9 c, қоректендіру кернеуі 3 В
аспайды, өлшемдері бірнеше мм.
9.2 Тосыннан сәуле шығару. Сәуледиодтар
Cәуледиод - р-n немесе гетероөткел негізінде жарық кванттарын
шығаратын жартылай өткізгішті диод. Жартылай өткізгішті жарық көзінің
жұмысы сәуле шығарғыш рекомбинациясын қолдануға негізделген. р-n өткелі
арқылы тура ток өткенде, сәуле шығарғыш рекомбинация процесі болады,
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мұнда өткізгіш аймақтағы электрондардың валенттік аймақтағы бос
энергетикалық деңгейлерді толтыруы энергия бөлумен қатар жүреді. Көбіне
бұл энергия жылу түрінде бөлінеді, бірақ рекомбинация құбылысы сәулелік
энергия кванттарын бөлумен қатар жүретіндей етіп жартылай өткізгіш
материалдарды таңдап алуға болады.
Рекомбинациялық сәуле шығару көп жартылай өткізгіштерде
байқалады, бірақ әр жартылай өткізгіште әртүрлі өтеді. Бұл энергетикалық
аймақтардың құрылымына байланысты. Рекомбинациялық сәуле шығару
қарқындылығы галлий арсениді сияқты тура аймақты жартылай өткізгіштерде
болады. Германий мен кремнийде ол әлсіз көрінеді. Сәуле шығарғыштық
рекомбинация жылдамдығы және қарқындылығы тасымалдаушылардың
концентрациясының артуына байланысты өседі. Оны р-n өткелі арқылы
жартылай өткізгішке негізгі емес артық тасымалдаушыларды инжекциялау
арқылы алуға болады.

9.4 сурет - Тура қосылған сәуледиодтың энергетикалық диаграммасы
Галий арсениді негізінде жұмыс істейтін сәуледиодтарда р-n өткелдер
әдетте мырыш немесе кадмийдің n –типті теллурмен, селен, қалайы немесе
басқа донорлық қоспамен біріктілген диффузиясы нәтижесінде жасалады.
Галий фосфиді тура аймақты емес құрылым береді, Оның сәуле шығаруы
салыстырмалы кіші рекомбинациялық деңгей түзетін ZnO қоспалы кешеннің
электронды-кемтікті рекомбинациясымен байланысқан. Бұл кешендер р-n
өткелді дайындау барысында пайда болады. р-типті аймақ мырыштың оттегін
қоспалау арқылы алынған n-типті галлий фосфидімен диффузиясында пайда
болады. Галлий фосфидінде азот осындай рекомбинациялық аймақты түзеді.
Сәуледиодтарды дайындауда GaAsxP(1-x) құрамының қатты ерітінділері
қолданылады, Х - 0-ден 1 –ге дейінгі мәндерді қабылдайды.
Сәуледиодтар сәуле шығару сипаттамаларына қарай, көрінетін спектр
бөлігінде және инфрақызыл сәуле шығару диапазонында сәуле шығаратын
болып екі топқа бөлінеді. Сәуледиодтардың конструктивті безендірілуі де
әртүрлі, бірақ р-n өткелі жасалған жартылай өткізгіштің монокристалы
түрінде көп қолданылады. Кристалл сәулені еркін өткізетін шыны корпуслинзаға біріктіріледі.
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Сәуледиодтар қызыл (GaP: ZnO, GaAs0,6P0,4), қызғылт (GaAs0,35P0,65),
жасыл (GaP), сары (GaAs0,14P0,86), көгілдір (GaAs - ErYb, SiC), күлгін (GaN)
жарықтарды және құбылмалы түс беретін жарықтар шығарады. Құбылмалы
түс беретін жарықтарда екі р-n өткелі болады. Сәуледиодтар оптоэлектрондық
коммутацияда, оптикалық байланыс желілерінде, оптоэлектрондық есептеуіш
машиналарда қолданылады. Практикада көп қолданылатыны GaAs(1-x)Px.

а) жарық диодтарының конструкциясы; б) құрылымы; в) графиктік белгіленуі.
9.5 сурет
10 - дәріс. Жұқа қабыршақтарды алу технологиясының физикалық
негіздері
Дәрістің мақсаты:
- қабықшаларды алу тәсілдерімен танысу;
- қабықшаларды өсіру кезеңдерін оқып үйрену.
Электрондық материалтануда негізгі бағыттардың бірі – қабықшаны алу
технологиясын
жасау.
Олар
аспап
құрастыруда,
электроникада,
кибернетикада, сенсорлы техникадағы заманауи ғылыми-техникалық
төңкерістің өзегі болып табылады. Жұқа қабықшалар конденсирленген
ортаның шекті күйі болып келеді. Жұқа қабықшалы күйдің кәдімгі күйден
айырмашылығы онда материалдың физика-химиялық қасиеттерін күшті
өзгертетін өлшемдік және субқұрылымдық эффектілердің болуы. Жұқа
қабықша деп қалыңдығы ондаған нм-ден бірнеше мкм дейін болып келетін
қабықшалар. Әдетте 2-3 мкм дейін болады.
Микроэлектроникада жұқа қабықшаны алу технологиясы негізгі екі
типтен тұрады: физикалық вакуумдық (термовакуумдық тозаңдандыру, ионды
(катодты) тозаңдату, ионды плазмалық тозаңдату) және химиялық вакуумдық
(газфазалы эпитаксия және сұйықты эпитаксия) әдістер.
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10.1 Термиялық вакуумдық тозаңдандыру. Ионды (катодты)
тозаңдату
Термиялық буландыру арқылы жұқа қабыршақтарды тұндыру әдісінің
жетістігіне тұнатын материалдың тазалығы (процесс жоғары және аса жоғары
вакуумде жүргізіледі), әмбебаптығы (металл, балқытпалар, жартылай
өткізгіштер, диэлектрик қабықшарын енгізеді) және жүзеге асырудың
қарапайымдылығы жатады.
Әдіске қойылатын шектеулер: тұну жылдамдығын реттей алмау,
тұнатын бөлшектердің энергиясының төмендігі, тұрақсыздығы және реттей
алмауы.
Термовакуумдық тозаңдандыру процесін 3 кезеңге бөледі: заттың
атомдарының булануы, олардың төсемге көшуі және конденсация.
Термовакуумдық тозаңдандыру әдісінің мағынасын 10.1 суретте көрсетілген
қондырғының көмегімен түсіндіруге болады.
Тұндырылатын затты 1 қыздыру қондырғысына
(буландырғышқа)
орналастырады, мұнда ол
жеткілікті жоғары температурада қарқынды буланады.
Жүйенің теп-теңдік күйіне сәйкес будың қысымы
қаныққан будың қысымы деп аталады, ол шамамен рбу
= 1,3 Па, сәйкес температура шартты температура деп
аталады. Арнайы сорғылармен алынған ваккумды
камераның ішінде буланған заттың молекулалары
қоршаған ортаға еркін және тез таралады, кейде 2
төсем бетіне дейін жетеді. Егер төсем температурасы
критикалық мәннен аспаса, төсемде заттың
конденсациясы жүреді, яғни қабыршақтың өсуі
басталады.
Буланудың
алғашқы
мезетінде
қабыршақтың буланатын заттың бетінде жұтылған қоспалармен ластануынан
сақтандыру және буландырғышты жұмыстық температураға әкелу үшін
заттың төсемге қарай ағынын арасында жауып тұратын 4 заслонка
қолданылады. Қабыршақтың қажетіне қарай оның тозаңдану уақыты,
қалыңдығы, электр кедергісі немесе басқа да параметрлері бақыланады.
Параметрдің қажетті мәнін алғаннан кейін заслонка жабылып, қабыршақтың
өсу процесі тоқтайды.
Тозаңдандырудан бұрын төсемді 3 қыздырғышпен қыздыру оның бетіне
жұтылған атомдардың десорбциялануына ықпал етеді, ал тұндыру процесінде
өсіп келе жатқан қабыршақтың құрылымын жақсартуға жағдай жасайды.
Айдау кезінде үздіксіз жұмыс істеу вакуумды 10-4 Па шамасында ұстайды.
Буланатын затты қажетті температураға дейін қыздыру үшін
электрондық немесе лазерлік сәулені, АЖЖ сәуле шығаруды, резисторлық
қыздырғыштарды пайдаланады.
Ионды тозаңдату – ауыр зарядталған немесе нейтрал бөлшектермен
қатты дененің бетін атқылағанда одан атомдардың шығуы. Егер теріс
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зарядталған электрод-катодты оң иондармен атқыласа, катодты тозаңдату
болып табылады. Кинетикалық энергиясы табалдырықты ɛтаб = 20...50 эВ
энергиядан жоғары ауыр бөлшектер ғана бет атомдарын тозаңдата алады.
Атомдардың беттен шығуы үшін қойылатын шарттар: олардың энергиясы
ɛтаб-дан кем болмау керек және жылдамдық векторы сыртқа бағытталу керек.
Бұл шарттар орындалу үшін түскен бөлшек өз импульсын аз дегенде үшеуден
кем емес нысананың атомдарына беруі тиіс.
Ионды тозаңдату вакуумдық тозаңдатуға ұқсас
вакуумдық камерада жүргізіледі (10.2 сурет). Бірақ
ауаны камераға айдағаннан кейін қысымы
2·106
...5·106 торр инертті газ жіберіледі. Тозаңдатушы
материалдан жасалған катодқа жоғары тұрақты
немесе айнымалы кернеу беріледі. Үлгі анодқа
бекітіледі. Кернеу инертті газдың плазмасын
қыздырып, шапшаң газ иондары катодты атқылай
бастайды. Атқылаушы иондардың кинетикалық
энергиясы оның бөлек атомдарын катодтың бетінен
жұлып алуға жеткілікті. Осы атомдар үлгіге дейін
жетіп, оның бетінде жұқа қабыршақ түзеді. Иондық
тозаңдату арқылы алынған қабыршақ біркелкі болып
шығуы үшін камераға магнит өрісін енгізеді.
Катодты тозаңдату бір жағынан электрвакуумдық аспаптардың жұмыс
істеу мерзімін азайтады, екінші жағынан беттерді тазартуда, заттың
құрылымын анықтауда, жұқа қабыршақтарды алуда маңызы зор.
10.2 Газдық фазадан эпитаксиялану. Сұйықты эпитаксия
Газфазалы эпитаксия – бу-газ
фазасынан тұндыру арқылы жартылай
өткізгіштердің эпитаксиалды қабаттарын
алу әдісі. Кремнийлі, германийлі және
арсенидгаллилі жартылай өткізгіш аспап
пен интегралдық сұлбалар технологиясында
көп қолданылады. Химиялық тұндыру
процесі реакторда жүргізіледі. Төсемдер
стационар немесе айналатын үстелге
орнатылған, қажетті температураны (40012000С) арнайы қыздырғыш (инфрақызыл
сәуле
шығару,
индукциялық
және
резистивтік тәсіл) арқылы алуға болады.
Реактордың жоғары қақпағында сутегін
арнайы қоспалармен енгізетін саңылау бар.
Олар қызып түрған төсемдердің үстінен
қозғалып, олардың бетіне тұнады, жұқа қабыршақтар түзеді. Әдетте газ
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реактордың орталық бөлігінен енгізіліп, қапталдағы саңылаулар арқылы
шығарылады (10.3 сурет). Реактордағы газдың орташа қысымы 1 атм.
шамасында.
III топ элементі ретінде AIIIBV қосылыстарын алу үшін
металлорганикалық қосылыстар (мысалы, GaAs синтезі үшін триметилгаллий
(ТМГ), InP немесе InGaP үшін триметилиндий (ТМИ) қолданады). V топ
элементтері көзі ретінде арсин және фосфин газдарын пайдаланады.
Сұйықты эпитаксия негізінен көпқабатты GaAs, CdSnP2 секілді
жартылай өткізгіш қосылыстарды алу үшін қолданылады. Балқу
температурасы төмен металл-еріткіш пен қоспадан (газ түрінде берілуі
мүмкін) өсірілетін қабаттың затынан шихта және жақсы еріткіш төсем (Ga, Sn,
Pb) материалы дайындалады. Процесс азот пен сутегі атмосферасында немесе
вакуумде жүргізіледі. Балқытпа төсем бетіне құйылады, оны біртіндеп еріте
отырып, кір мен ақаулардан тазартады. Шамамен 1000°С температурада
ұстағаннан кейін ақырын салқындатады, яғни жартылай өткізгіш
эпитаксиалды түрде төсем бетінде кристалданады. Артылған жартылай
өткізгіш төсем бетіне тұнады. Сұйық фазадан эпитаксиялауды жүргізуге
арналған үш контейнер бар: айналмалы, пенальды және шиберлі тип.
Бұл технология қазіргі кезде көп қолданылмайды, себебі
қабыршақтардың параметрлерін бақылау күрделі және салыстырмалы түрде
сапасы төмен. Оның орнына газфазалы эпитаксия қолданылады. Сонымен
қатар кез келген материалды тұндыруға мүмкіндік беретін молекулалысәулелік эпитаксия қолданылады. Бірақ сұйықты эпитаксия жоғары
температуралы фотоэлементтерді дайындауда, мысалы AMC MESSENGER
фотоэлементтерін алуда қолданылатын бірден бір жалғыз технология.
Молекулалы-сәулелік эпитаксия – аса жоғары вакуумда эпитаксиалды
өсіру. Гетероқұрылымдарды берілген қалыңдықта моноатомды тегіс
гетерошекаралармен және берілген профильде қоспалаумен өсіреді.
11-дәріс. Микроэлектрониканың технологиялық негіздері
Дәрістің мақсаты:
- микроэлектроникадағы негізгі технологиялық тәсілдердің қызметі
және ерекшеліктерімен танысу.
11.1 Дайындау операциялары. Эпитаксия. Термиялық тотығу.
Ионды қоспалау немесе ионды имплантация
Жартылай
өткізгіш
интегралдық
сүлбалар
технологиясы
транзисторлардың планарлы технологиясы негізінде дамыды, аталған
технология жартылай өткізгіштер өндірісіндегі барлық тәжірибені қамтыды.
Сондықтан ИС дайындаудағы технологиялық циклдарды талдау үшін осы
циклдерді құрайтын типтік технологиялық процестермен танысу қажет. ГИС
технологиясы ертеректе радиотехникалық өндірісте, машина құрылысында
46

және оптикада қолданылған да қабықшаларды жабу әдістерін дамыту
негізінде пайда болды.
Жартылай өткізгіш аспаптарды өндіру үшін кремнийдің немесе басқа
жартылай өткізгіштердің монокристалды құймакесектері қолданылады.
Оларды Чохральский әдісімен, яғни балқытпадан кристалдау жолымен
алады. Монокристалды кристалл-бастам балқытпамен түйістіріледі. Ақырын
айналдыра отырып және беттен көтеріліп, онда өсе бастайтын
құймакесектерді өзіне тарта бастайды, одан соң суытылып, кристалданады.
Кремний құймакесектерін бірнеше жіңішке пластиналарға (қалыңдығы 0,4-0,5
мм) бөліп, олардан интегралдық сұлбалар немесе басқа аспаптар жасалады.
Келесі технологиялық операцияларды бастамас бұрын, оларды бірнеше рет
тегістеп, әрлейді. Әрлеу кесу және тегістеу кезінде беттік қабатта пайда
болған ақауларды кетіру үшін жасалады. Әрлеу механикалық түрде (өте ұсақ
дәнді суспензиялар көмегімен) және химиялық тазартқыштар көмегімен
жүзеге асады. Өңдеу жылдамдығы тегіс беттерге қарағанда үшкірлеу жағында
жоғары болады. Бұл кедір бұдыр жерлерді химиялық тазартуға мүмкіндік
береді. Тазартқыш ретінде әдетте НF қышқылы қолданылады.
Суспензиялармен бетті әрлеп, тегістегеннен кейін онда органикалық
ластанулар қалып қояды.
Оларды жуып, майдан тазарту үшін трихлорэтилен, синтол, ацетон,
изопропилді спирт және т.б. секілді еріткіштерді қолданады. Судың орнына
деиондалған суды пайдаланады. Ол ең жоғары деңгейде 10-20 МОм*см
тазартылған дистиллденген су.
Эпитаксия деп төсемге монокристалдық қабаттарды өсіру процесін
айтады. Бұл кезде өсірілетін қабаттың кристаллографиялық бағдарлануы
төсемдегі кристаллографиялық бағдарлануға сәйкес келуі тиіс.
Қазіргі кезде алынатын эпитаксиалды қабаттар құрылымы бойынша
жетілдірілген, қалыңдығы жағынан қоспалар біркелкі таралған және бақылау
мүмкін емес лас аймақтар мөлшері аз болып келеді. Төсемде пайда болатын
эпитаксиалдық қабатты заттың агрегаттық күйіне қарай буфазалы, сұйық
фазалы, қатты фазалы және газфазалы эпитаксия және молекула-сәулелі
эпитаксия деп ажыратады. Ең көп қолданылатыны - газфазалы эпитаксия.
Эпитаксия процесінің нәтижесіне көптеген факторлар әсер етеді:
пластина бетінің тазалығы, қолданылатын реактивтердің тазалығы,
температура, газ концентрациясының қатынасы, процестің өту ұзақтығы және
т.б.
Кремний тотығуы - заманауи ИС технологиясында ең маңызды
процестердің бірі. Тотығу жағдайында алынған кремний қостотығының (SiО2)
қабықшасы бірнеше маңызды функцияларды орындайды:
- қорғаныс фунциясы — эпитаксиалды қабаттың немесе р-n
ауысулардың бетін сыртқы ортадан қорғайтын қорғаныштық пассивтендіруші
қабат түзу;
- бүркеме функциясы - қажетті қоспаларды енгізуге арналған терезелер
түзу;
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- жіңішке диэлектрик функциясы - оксидті қабықша МОЖ
транзистордың тиегі мен каналы арасында диэлектрик ретінде қолданылады.
SiO2 қабықшасын термиялық тотықтандырғанда кремнийдің оттегімен
(құрғақ тотықтандыру) және су буымен (ылғал тотықтандыру) тотықтыру
есебінен келесі реакцияларға сәйкес өтеді:
Si + O2 → SiO2;
Si + 2H2O → SiO2 + 2H2.
Тотықтандыру реакциясы Si − SiO2 шекарасында өтеді, яғни
тотықтандырғыштың атомдары мен молекулалары кремний бетінде өсетін
оксидтің қабаттары арқылы диффузияға түседі. Процесс температурасы
800−1300°С аралығында болады. Одан кейінгі кезең оттегі молекулаларының
кремний бетіне жұтылуы және кремнийдің тотығуы болып келеді.
Температура неғұрлым жоғары болған сайын, қабықшаның өсу
жылдамдығы жоғары. Бірақ микросұлбаның элементтері қалыптасқан кезде
пластинаның тотықтандыру процесін жоғары температурада мүмкіндігінше
жүргізбеген дұрыс, себебі қосымша тағы да қыздыру пластинаға енгізілген
диффузиясын тудырады.
Ионды қоспалау - бұл пластинаның немесе эпитакисалды қабықшаның
беттік қабатына қоспа иондарын атқылау арқылы қоспаны енгізудің
технологиялық операциясы. Иондарды алу, оларды үдету және фокустау
арнайы вакуумды қондырғыларда жүргізіледі. Қоспалаушы элементтердің
булары ионды камераға түсіп, жоғары жиілікті немесе доғалық электр разряды
пайда болады.
Ионды қоспалау БИС және СБИС терді жасауда кеңінен қолданылады.
Ионды қоспалау әдісі арқылы әр типтегі және қасиеттері түрлі қоспалық
өткізгіштікті алады. Эпитаксиалды диффузиямен салыстырғанда ол
қалыңдығы 0,1 мкм горизонталь өлшемде субмикронды қабаттарды жасауға
мүмкіндік береді. Бұл процесте диффузия қызметіне қарай беттік және
жергілікті болып бөлінеді. Беттік диффузияда түзілетін диффузиялық
қабықша біркелкі емес. Бүркеме терезесі арқылы жергілікті диффузияны
қолданғанда бүйірлік диффузия құбылысы болады.
Ионды қоспалау процесі аз уақытта жоғары өнімділікті бере алады.
Кемшіліктері: қондырғының күрделілігі, қабаттардың тереңге енбеуі және
кристалдық құрылымдардың ақауларының пайда болуы.
11.2 Өңдеу.
металлдандыру

Бүркеме.

Жұқа

қабыршақты

енгізу

және

Микроэлектроникада өңдеу процесі жартылай өткізгіштер өндірісіндегі
технологиялық циклдердің бір кезеңі болып табылады. Көбінесе өңдеу
алғашқы механикалық тегістеу мен әрлеуде кішігірім ақауларды жою үшін
қолданылады. Объектілерді механикалық емес тәсілмен өңдеу негізінде
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беттік қабаттағы құрылымдық ақаулар жойылады. Бұл технологиялық
операция максимал тегіс ақаусыз жартылай өткізгіш пластина беттерін
(химиялық әрлеу), пластина бетінен әртүрлі қабықшаларды алып тастау
(мысалы, SiO2 қабаты немесе металдандыру), төсем беттеріндегі кейбір
бөліктерін жергілікті өңдеу, беттердегі құрылымдық ақауларды анықтау,
төсем беттеріндегі бүркеме қабаттарды түзу үшін қолданылады. Тазартқыш
түрін, оның концентрациясын, температурасы мен уақытын таңдап,
жойылатын қабаттың қалыңдығын дәл реттеуге болады.
Өңдеу әдістерінің көптүрлілігі сонша, оларды екі үлкен топқа бөлуге
болады: сұйықты (химиялық) өңдеу және құрғақ (ионды-плазмалық) өңдеу.
Кез келген микросұлба күрделі көпқабатты құрылымды береді.
Өндірістің әр кезеңінде монокристаллды кремний төсемесінде эпитаксиалды
қабықша, оксидті қабат, қоспаланған аймақтар және т.б. жасалады. Әрбір
қабаттың бетіндегі конфигурация - топология - жартылай өткізгіш
аспаптардың жеке бөліктерінің орналасуына сәйкес келеді. Элементтердің
конфигурациясының құрылуы бүркеме көмегімен жүзеге асады.
Кез келген бүркеме өткізбейтін пластина немесе алдын ала
саңылаулармен - терезелермен толтырылған қабат болып келеді. Төсемде
элементтері қатты бірікпеген жағдайда қола, вольфрам, молибден, никель
және басқа металдардан дайындалған металл бүркемелер қолданылады. Бұл
металдар төсемді ластамай оған атомдар бөлмеу қажет. Металл бүркеме трафарет - төсемге өте тығыз жанасу керек, яғни оның астына төселетін
заттың бөлшектері түсіп кетпеуі керек. Бұл әдісті еркін бүркеме әдісі деп
аталады. Бұл әдістің артықшылығы көп қолдануға болады, жақсы өнімділік
береді және үнемді. Кемшілігі: бүркеменің толық жатпауы, оның астына
тозаңданатын заттың түсіп кетуі, элементтердің анық контурының болмауы,
элементтердің геометриялық пішімдерінің өзгеруі. Бұл кемшіліктер осы
әдістің жоғары дәрежелі интеграциядағы интегралды микросұлбаларды
өндіруде қолданылуына мүмкіндік бермейді.
Ең тиімді әдіс - фотолитография әдісі. Өте жетілдірілген
көрсеткіштерге ие, бұл әдіс арқылы субмикронды өлшемді элементтер
дайындалады. Мұнда ерекше материал фоторезист қолданылады. Ол
фотоэмульсияға ұқсас өңделген бетке өте жұқа қабатпен жағылады.
Фоторезист - ультракүлгін сәуленің әсерінен өзінің қасиеттерін өзгертетін
күрделі полимерлі-мономерлі жарық сезгіш жүйелер, ең алдымен белгілі бір
тазартқыштарда ерігіштік қасиетке ие. Фоторезист кепкеннен кейін алғашқы
төсемде мықты қабықша пайда болады. Белгілі бір суреті бар фотошаблон
арқылы ультракүлгін қабықшаны сәулелендіру төсем бетінің кейбір
бөліктерін жарықтандырады. Фотохимиялық реакциялардың салдарынан
фоторезистің жарықталынған жерлерінің ерігіштігі я жоғарылайды, я
төмендейді. Белгілі реактивтерде айқындалғаннан кейін химиялық берік
фоторезистивті қабаттан бүркеме жабынды пайда болады. Фоторезист
қабатында түзілетін «терезелер» бірнеше маңызды технологиялық
операцияларды орындауға мүмкіндік береді:
49

Жұқа қабықшалы технология микросұлбалар өндірісінің дамуының
алғашқы кезеңдерінде кең қолданылды. Алғашқы микросұлбалар гибридті
сұлбалар болды. Жеке корпуссыз элементтер қабықша технологиясымен
жасалды. Қолданылған қабықшалардың қалыңдығы 0,01-1 мкм аралығында
болды. Гибридті микросұлбалардың кемшілігі олардың интеграциясының
төмен дәрежеде болуы. Пассивті және белсенді элементтер жартылай өткізгіш
төсемде емес, диэлектрик төсемде орындалады. Жұқа қабыршақты алу
тәсілдері алдыңғы дәрісте айтылған.
Интегралдық микросұлбаларда металдандыру әдісінің көмегімен
контактілі аудандар, контакт аралық қосылулар, жартылай өткізгіштер
қабаттары арасындағы омдық контактілер жасалады.
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