Άζθεζε 31
Θεξκηνληθή εθπνκπή ειεθηξνλίσλ
31.1 θνπόο
ηελ άζθεζε απηή κειεηάηαη ην θαηλόκελν ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο θαη ειέγρνληαη νη
δύν βαζηθνί λόκνη ηνπ θαηλνκέλνπ, ν λόκνο ηνπ Langmuir ή λόκνο „„3/2‟‟ (ηξηώλ δεπηέξσλ)
θαη ν λόκνο ηνπ Richardson. Πξνζδηνξίδεηαη εμάιινπ ην έξγν εμαγσγήο ησλ ειεθηξνλίσλ
από ην βνιθξάκην κε ηε κέζνδν Richardson.
31.2 Θεσξία
31.3
31.2.1 Σν θαηλόκελν ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο
Όπσο είλαη γλσζηό, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηα κέηαιια εθπέκπνπλ ειεθηξόληα. Αλ ηα
ειεθηξόληα απηά δελ ζπιιέγνληαη από άιινλ αγσγό, ζα ζρεκαηηζηεί πάλσ από ηε ζεξκή
επηθάλεηα έλα λέθνο ειεθηξνλίσλ, νη ξνέο ησλ νπνίσλ, από θαη πξνο ηελ επηθάλεηα, ζα είλαη
ίζεο. Αλ όκσο, θνληά ζηε ζεξκή επηθάλεηα, ηνπνζεηεζεί έλαο αγσγόο ζηνλ νπνίν
εθαξκόδεηαη ζεηηθό δπλακηθό ζε ζρέζε κε ηε ζεξκή κεηαιιηθή επηθάλεηα, έλα κέξνο ησλ
ειεθηξνλίσλ ηνπ λέθνπο ζα νδεγεζεί πξνο ηνλ αγσγό απηό. Η ζεξκή επηθάλεηα βξίζθεηαη
ζπλήζσο ζε ρώξν πςεινύ θελνύ, ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη από ηηο νμεηδώζεηο θαη λα
δηεπθνιύλεηαη ε θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ. ηηο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ε ζεξκή επηθάλεηα
ιεηηνπξγεί σο πεγή ειεθηξνλίσλ θαη νλνκάδεηαη θάζνδνο. Ο δεύηεξνο αγσγόο, ζπλήζσο ππό
κνξθή κεηαιιηθνύ δίζθνπ ή θπιίλδξνπ, ιεηηνπξγεί σο ζπιιέθηεο ειεθηξνλίσλ θαη
νλνκάδεηαη άλνδνο. Σα δύν ειεθηξόδηα, άλνδνο θαη θάζνδνο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρώξν πςεινύ
θελνύ, ζπγθξνηνύλ ηελ νλνκαδόκελε δίνδν θελνύ θαη απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα ζηνηρεία ησλ
ειεθηξνληθώλ ιπρληώλ, θαζνδηθώλ ζσιήλσλ ησλ παικνγξάθσλ, ξαληάξ, ηειενξάζεσλ θαη
νζνλώλ ππνινγηζηώλ, θιείζηξσλ, πεγώλ αθηίλσλ Υ, ειεθηξνληθώλ κηθξνζθνπίσλ θ.η.ι.
31.2.2 Θέξκαλζε ηεο θαζόδνπ - Αλνδηθό ξεύκα
Η ζέξκαλζε ηεο θαζόδνπ, άκεζε ή έκκεζε (ρ. 31.1), επηηπγράλεηαη κε έλαλ
ζεξκαληήξα, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη ζπλήζσο από κηα μερσξηζηή πεγή ηάζεο 6,3 V ac. Πεγή
ειεθηξνλίσλ είλαη έλα ιεπηό ζηξώκα νμεηδίνπ ηνπ βαξίνπ (BaO) πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε
θύιιν ληθειίνπ. ηηο ζεξκνθξαζίεο 1000 – 1100 oC, ην BaO έρεη ηε κεγαιύηεξε απόδνζε
εθπνκπήο, ίζε κε 100 mA/cm2, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ειεθηξνληθέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ.
Όηαλ ζηελ άλνδν εθαξκόδεηαη ζεηηθό δπλακηθό ζε ζρέζε κε ηελ θάζνδν, ε ξνή ησλ
ειεθηξνλίσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν δεκηνπξγεί έλα ξεύκα, ην ιεγόκελν αλνδηθό
ξεύκα ΘA, ην νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί, αξθεί ε ζύλδεζε ηεο αλόδνπ κε ηνλ ζεηηθό πόιν ηεο
πεγήο αλνδηθήο ηάζεο (ρ.31.1) λα γίλεη κέζσ ελόο επαίζζεηνπ κεηξεηή ξεύκαηνο.
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ρήκα 31.1 Κύθισκα ηξνθνδόηεζεο δηόδνπ θελνύ κε θάζνδν εκκέζνπ ζεξκάλζεσο. Η θάζνδνο ζεξκαίλεηαη
κε ηε βνήζεηα ελόο ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πνπ ηξνθνδνηείηαη από κηα πεγή ξεύκαηνο ζέξκαλζεο. Μεηαμύ
αλόδνπ θαη θαζόδνπ εθαξκόδεηαη ε αλνδηθή ηάζε (UΑ) κε ηε βνήζεηα κηαο πεγήο ζπλερνύο ηάζεο (0 – 300 V).
Σα ειεθηξόληα (e) πνπ κεηαβαίλνπλ από ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν δεκηνπξγνύλ ηo αλνδηθό ξεύκα (IΑ), ην νπνίν
κεηξάηαη κε έλα ακπεξόκεηξν (Α).

31.2.3 Ο ξόινο ηεο αλνδηθήο ηάζεο - Νόκνο ηνπ Langmuir ή λόκνο ησλ 3/2
Σν αλνδηθό ξεύκα είλαη κηα πεξίπινθε ζπλάξηεζε ηεο αλνδηθήο ηάζεο, UΑ, θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο θαζόδνπ Σ. ην ρ. 31.2 δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αλνδηθνύ
ξεύκαηνο, IA, ζπλαξηήζεη ηεο αλνδηθήο ηάζεο, UΑ, γηα κηα δίνδν, ε θάζνδνο θαη ε άλνδνο ηεο
νπνίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ην ίδην πιηθό θαη ε ζεξκνθξαζία ηήο θαζόδνπ δηαηεξείηαη
ζηαζεξή. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο IΑ = IΑ(UΑ) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο
πεξηνρέο:
 Πεξηνρή επηβξάδπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ (UΑ < 0),
 Πεξηνρή θνξηίσλ ρώξνπ ηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ (0 < UΑ < Uθνξ), όπνπ Uθνξ είλαη ε ηάζε
θνξεζκνύ
 Πεξηνρή θόξνπ (UΑ > Uθνξ).
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάζε πεξηνρή ρσξηζηά
I. ηελ πξώηε πεξηνρή ην αλνδηθό ξεύκα είλαη εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο θαη είλαη
ζπγθξηηηθά πνιύ κηθξόηεξν από ό,ηη ζηηο άιιεο δύν πεξηνρέο. Οθείιεηαη ζε ειεθηξόληα
πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ θάζνδν κε κεγάιεο αξρηθέο ηαρύηεηεο θαη, παξά ην γεγνλόο όηη ε
άλνδνο ηα απσζεί, εθείλα πνπ έρνπλ ζεξκηθή ελέξγεηα κεγαιύηεξε από eUΑ ζπγθξνύνληαη
κε ηελ άλνδν θαη δεκηνπξγνύλ ην αλνδηθό ξεύκα. Σν αλνδηθό ξεύκα αθνινπζεί ηνλ λόκν
IΑ = I0 exp (UΑ/kT).
II. ηε δεύηεξε πεξηνρή ηεο θακπύιεο ην αλνδηθό ξεύκα επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από
ην ειεθηξηθό πεδίν ηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ πνπ δεκηνπξγείηαη πάλσ από ηελ επηθάλεηα
ηεο θαζόδνπ θαη ππαθνύεη ζηνλ λόκν:
I A  I 0  B  U A3 / 2  B  U A3 / 2 , επεηδή I 0  0

(31.1)

όπνπ B κηα ζηαζεξά. Η Δμ. (31.1) απνηειεί ηνλ πξώην ζπνπδαίν λόκν ηεο ζεξκηνληθήο
εθπνκπήο θαη νλνκάδεηαη λόκνο ηνπ Langmuir ή λόκνο ησλ "3/2" (λόκνο ησλ ηξηώλ
δεπηέξσλ). Ο Langmuir πξώηνο εμήγαγε ζεσξεηηθά ησλ λόκν απηό, κε ηελ πξνζέγγηζε όηη νη
αξρηθέο ηαρύηεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη κεδέλ. (βι. Παξάξηεκα Π31, Παξάγξ. Π31.3).
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Σ ζηαζεξή
Ι Ακ

Πεξηνρή κόρου

Πεξηνρή Ι

Πεξηνρή ΙΙ

IΑ=Θ0 exp(-UΑ/kT)

IΑ ~ UΑ 3/2

Περιοχή ΙΙΙ

Ι0
UΑ

ρήκα 31.2. Η θακπύιε ξεύκαηνο-ηάζεο ηεο δηόδνπ όηαλ ε ζεξκνθξαζία, Σ, ηεο θαζόδνπ είλαη ζηαζεξή.
ηελ Πεξηνρή Ι ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεύκαηνο είλαη εθζεηηθή, ζηελ Πεξηνρή ΙΙ αθνινπζεί ην λόκν ηνπ Langmuir,
ελώ ζηελ Πεξηνρή ΙΙΙ, πνπ είλαη ε πεξηνρή θόξνπ, ην ξεύκα παξακέλεη ζρεδόλ ζηαζεξό.

ΙΙΙ. ηελ ηξίηε πεξηνρή, ή πεξηνρή θόξνπ, ην αλνδηθό ξεύκα (ΘΑθ) παξακέλεη ζρεδόλ
ακεηάβιεην. ηελ πεξηνρή απηή νη κεγάιεο αλνδηθέο ηάζεηο απνξξνθνύλ πιήξσο ην λέθνο
θαη επηβάιινπλ ζε όια ηα ειεθηξόληα πνπ εμέξρνληαη από ηελ θάζνδν λα θηλεζνύλ πξνο
ηελ άλνδν. Η κηθξή αύμεζε ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη θαζώο απμάλεηαη ε
αλνδηθή ηάζε, νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ έξγνπ εμαγσγήο πνπ πξνθαιεί ε αλνδηθή ηάζε
θαη νλνκάδεηαη θαηλόκελν Schottky (βι. Παξάξηεκα Π31, Παξάγξ. Π31.4).

31.2.4 Ο ξόινο ηεο ζεξκνθξαζίαο - Νόκνο ηνπ Richardson
Σν ξεύκα θνξεζκνύ ηεο αλόδνπ εμαξηάηαη πνιύ έληνλα από ηε ζεξκνθξαζία, Σ, αιιά
εμίζνπ έληνλα θαη από ην έξγν εμόδνπ ησλ ειεθηξνλίσλ,  , από ην κέηαιιν, ην νπνίν
νξίδεηαη σο ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα απειεπζεξσζνύλ ηα ειεθηξόληα από
ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ. ην Παξάξηεκα Π31, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Ι νη ηηκέο ηνπ  , γηα
κεξηθά κέηαιια, όπσο κεηξήζεθαλ πεηξακαηηθά.
Η ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηνπ ξεύκαηνο θνξεζκνύ, ΘΑθ, κειεηήζεθε πξώηα
πεηξακαηηθά, θαη απνδείρζεθε αξγόηεξα ζεσξεηηθά, από ηνπο Richardson θαη Dushmann
(αλεμάξηεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ). ηε βηβιηνγξαθία ν λόκνο απηόο απνθαιείηαη λόκνο
Richardson-Dushmann ή λόκνο ηνπ Richardson. Δίλαη ν δεύηεξνο ζπνπδαίνο λόκνο ηεο
ζεξκηνληθήο εθπνκπήο θαη έρεη ηε κνξθή:
  
I Aθ  C  T 2 exp 

 kT 

(31.2)

όπνπ Σ ε ζεξκνθξαζία ηεο θαζόδνπ ζε βαζκνύο Kelvin (Κ),  ην έξγν εμόδνπ, k ε ζηαζεξά
Boltzmann θαη C κηα ζηαζεξά, πνπ εμαξηάηαη κόλν από ην πιηθό ηνπ κεηάιινπ [βι.
Παξάξηεκα Π31, Παξάγξ. Π31.2, Δμ. (Π31.4)].
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31.2.5 Μείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ - Φαηλόκελν Schottky
Γηα ηε κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ Γ  , ζηελ πεξηνρή ΙΙΙ ηνπ ρ. 31.2, νη ζρεηηθνί
ππνινγηζκνί δίλνπλ (βι. Παξάξηεκα Π31, Παξάγξ. Π31.4, Δμ. Π31.33):
 



e3
4 0

(31.3)

όπνπ ε είλαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ θαη ε0 ε
δηειεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ. Δπεηδή ζηνλ λόκν Richardson ην έξγν εμόδνπ
βξίζθεηαη ζηνλ εθζέηε, αθόκα κηα κηθξή κεηαβνιή ηνπ (γηα ε = 107 V/m έρνπκε Γ  = 0,12
eV) επεξεάδεη αηζζεηά ην ξεύκα θόξνπ.
ηε δίνδν πςειήο ηάζεο, γηα παξάδεηγκα ζηηο πεγέο αθηίλσλ X, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ
πεδίνπ ζπρλά είλαη ηεο ηάμεο 107 V/m. Αλ ε θάζνδνο ηεο ιπρλίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από
πνιπθξπζηαιιηθό βνιθξάκην (  = 4,5 eV, Σ = 2500 Κ), ηόηε ην κεγάιν ειεθηξηθό πεδίν ζα
επηθέξεη αύμεζε ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο θαηά 80% θαη, επνκέλσο, ε κείσζε ηνπ  ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ιακβάλεηαη ππόςε. πλεπώο, ηα κεγάια ειεθηξηθά πεδία ηξνπνπνηνύλ ηε
ζρέζε Richardson ζηε κνξθή:
    
I Aθ  C  T 2 exp 

kT 


(31.4)

31.3 Μέζνδνο
Η κειέηε ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο δηόδνπ πςεινύ θελνύ,
πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα ρ. 31.1 θαη 31.3.
O πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εθζέηε 3/2 ζηνλ Νόκν ηνπ Langmuir γίλεηαη κε ηνλ
αθόινπζν ηξόπν. Βιέπνπκε όηη, αλ ινγαξηζκήζνπκε ηελ Δμ. (31.1), βξίζθνπκε ηε ζρέζε:
ln IΑ = ln B + (3/2) lnUΑ

(31.5)

Αλ, επνκέλσο, θαηαγξάςνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ αλνδηθνύ ξεύκαηνο, IΑ, θαη αλνδηθήο
ηάζεο, UΑ, θαη ραξάμνπκε ηηο ηηκέο ηνπ ln IΑ σο ζπλάξηεζε ηνπ lnUΑ, ζα πξέπεη λα βξνύκε
κηα επζεία κε θιίζε ίζε κε 3/2. Γηα ηελ θαηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε ζην
λήκα ηεο θαζόδνπ έλα ζηαζεξό ξεύκα ζέξκαλζεο θαη, κεηαβάιινληαο ζηαδηαθά ηελ αλνδηθή
ηάζε, λα κεηξάκε ην αλνδηθό ξεύκα.
Γηα ηε κέηξεζε ηνπ έξγνπ εμαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε ηνπ Richardson (Δμ. 31.2),
πνπ καο δίλεη ην ξεύκα θνξεζκνύ ηεο ιπρλίαο, σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, Σ, θαη ηνπ
έξγνπ εμαγσγήο,  , ηνπ κεηάιινπ. Πξάγκαηη, αλ ινγαξηζκίζνπκε ηε ζρέζε απηή, βξίζθνπκε
 1
I 
.
ln  A2   ln C 
kT
T 

(31.6)

Η Δμ. (31.6) δείρλεη όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ y  ln 

1
IA 
 σο ζπλάξηεζε ηνπ x  ,
2
T
T 

είλαη κηα επζεία πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ y ζην ζεκείν ln C, ελώ ε θιίζε ηεο είλαη –  /k. Η
κέηξεζε ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο θόξνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ κάο δίλεη
επνκέλσο ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θιίζε –  /k ηεο επζείαο ηεο Δμ. (31.6) θαη,
από απηήλ, ην έξγν εμαγσγήο,  . Υξεζηκνπνηώληαο γηα ηε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann ηελ ηηκή

k  8,617  105
πξνζδηνξίδνπκε ην έξγν εμόδνπ ζε κνλάδεο eV.
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eV
K

31.4 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Η κειέηε ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο δηόδνπ πςεινύ θελνύ, ε
θάζνδνο ηεο νπνίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πνιπθξπζηαιιηθό βνιθξάκην, ππό κνξθή
ιεπηνύ ζύξκαηνο ζε ζρήκα „„δηθ-δαθ‟‟ θαη είλαη ακέζνπ ζεξκάλζεσο (ρ. 31.3α). Αξηζηεξά
θαη πίζσ από ηελ θάζνδν βξίζθεηαη έλαο κεηαιιηθόο δίζθνο, πξννξηζκόο ηνπ νπνίνπ είλαη λα
εμνκαιύλεη θαη λα νκνγελνπνηεί ην πεδίν κεηαμύ θαζόδνπ θαη αλόδνπ. Η θάζνδνο, ην κήθνο
θαη ε δηάκεηξνο ηεο νπνίαο είλαη 70 mm θαη 0,16 mm αληηζηνίρσο, ζεξκαίλεηαη κε έλα
ζρεηηθά κεγάιν ξεύκα ζέξκαλζεο ηεο ηάμεο ησλ 2  2,5 Α. Η ζεξκνθξαζία ηεο θαζόδνπ
πξνζδηνξίδεηαη έκκεζα από ηελ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο ζέξκαλζεο, Θζ, πνπ ηε δηαξξέεη, κε ηε
βνήζεηα ηνπ πίλαθα πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηε βάζε ηεο ιπρλίαο, (βι. θαη Παξάξηεκα Π31,
Πίλαθα ΙΙΙ).
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη αθόκα:
 ην ηξνθνδνηηθό, ην νπνίν παξέρεη δύν ξπζκηδόκελεο ηάζεηο, 0  50 V DC θαη 0  300
V, DC γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο δηόδνπ κε ηελ αλνδηθή ηάζε, θαη κία μερσξηζηή πεγή
ξπζκηδόκελνπ θαη θαιά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ξεύκαηνο, Θζ, γηα ηε ζέξκαλζε ηεο θαζόδνπ.
(Η πεγή ηάζεο ησλ 50 V δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Άζθεζε απηή)
 έλα βνιηόκεηξν (πνιύκεηξν, V), γηα ηε κέηξεζε ηεο αλνδηθήο ηάζεο, UA.
 Έλα ςεθηαθό ακπεξόκεηξν κεγάιεο αθξίβεηαο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο (Α), γηα ηε
κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο ζέξκαλζεο, Θζ, ηεο θαζόδνπ
 έλα επαίζζεην ςεθηαθό κηθξνακπεξόκεηξν (πνιύκεηξν κΑ), γηα ηε κέηξεζε ηνπ
αλνδηθνύ ξεύκαηνο, ΘA.
 έλα ςεθηαθό ακπεξόκεηξν κεγάιεο αθξίβεηαο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο (Α), γηα ηε
κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο ζέξκαλζεο, Θζ, ηεο θαζόδνπ.

(α)

(β)

ρήκα 31.3. (α) ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ιπρλίαο ηεο Άζθεζεο. (β) Η ζπλδεζκνινγία ηεο ιπρλίαο (Λ) κε
ηελ πεγή αλνδηθήο ηάζεο, κέζσ ελόο κηθξνακπεξνκέηξνπ (κΑ) γηα ηε κέηξεζε ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο (ΘA). Κ
είλαη ε θάζνδνο θαη Γ ν δίζθνο αλόδνπ ηεο ιπρλίαο. Η αλνδηθή ηάζε, UA, κεηξάηαη κε έλα βνιηόκεηξν (V), ην
αλνδηθό ξεύκα, ΘΑ, κε έλα κηθξνακπεξόκεηξν (κΑ) θαη ην ξεύκα ζέξκαλζεο (Θζ)κε έλα ακπεξόκεηξν (Α).

Βηβιηνγξαθία
1. F. Mandl, ηαηηζηηθή Φπζηθή, Κεθ. 11, Παξάγξ. 11.4.1, Δθδόζεηο Πλεπκαηηθνύ (Αζήλα)
2. A.C. Melissinos: Experiments in Modern Physics. ζει. 65-78, (Academic Press, 1966)
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission
4. A.J. Dekker: Solid State Physics. Κεθ. 9. (Macmillan 1964)
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31.5 Δθηέιεζε
ΠΡΟΟΥΗ ηελ Άζθεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερήο ηάζε κέρξη 300 V, πνπ είλαη
επηθίλδπλε γηα ηε δσή. Επνκέλσο, όηαλ ζπλαξκνινγνύκε ην ειεθηξηθό θύθισκα ηεο Άζθεζεο,
ζα πξέπεη λα έρνπκε ζβεζηό ην ηξνθνδνηηθό θαη λα έρνπκε κεδελίζεη όιεο ηηο ηάζεηο ηνπ,
ζηξέθνληαο ηέξκα αξηζηεξά ηα αληίζηνηρα πνηελζηόκεηξα πνπ ηηο ξπζκίδνπλ. Σν ηξνθνδνηηθό
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κόλν κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπθιώκαηνο από ηνλ ππεύζπλν επηβιέπνληα ηεο
Άζθεζεο.
31.5.1 Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εθζέηε ζην ‘‘λόκν ηνπ Langmuir’’
1. Βεβαησζείηε όηη ην ηξνθνδνηηθό δελ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη όηη νη ηάζεηο ησλ ηξηώλ
πεγώλ ηνπ ηξνθνδνηηθνύ είλαη ξπζκηζκέλεο ζην κεδέλ. ηε ζπλέρεηα ζπλαξκνινγήζηε ην
ειεθηξηθό θύθισκα πνπ δίλεηαη ζην ρ. 31.3(β).
2. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπθιώκαηνο από ηνλ επηβιέπνληα ηεο Άζθεζεο, ζέζηε ζε
ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθό.
3. Αξγά θαη κε πξνζνρή εθαξκόζηε ζηελ θάζνδν ην ξεύκα ζέξκαλζεο, Θζ, πνπ αληηζηνηρεί
ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 2100 Κ, ζπκβνπιεπόκελνη ηνλ πίλαθα πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηε
βάζε ζηήξημεο ηεο δηόδνπ.
4. πκπιεξσκαηηθά, κεηξήζηε θαη ηελ ηάζε ζέξκαλζεο ηεο θαζόδνπ, Uζ, δνζέληνο όηη, ζην
πείξακα απηό, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε πηώζε ηάζεο θαηά κήθνο ηεο θαζόδνπ
θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (βι. ΗΜΔΙΩΗ ακέζσο πην θάησ).
5. Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο, ΘA, ζπλαξηήζεη ηεο αλνδηθήο ηάζεο UA,
όηαλ απηή κεηαβάιιεηαη από 6 έσο 20 V, κε βήκα 2 V θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ Πίλαθα Ι.
Πίλαθαο I
Σ = 2100 K,

Θζ = ……..mA,

Uζ = ……..V
ln [UA – (Uζ/2)]

UA

ΘA

UA – (Uζ/2)

(V)

(mA)

(V)

ln ΘA

6
8
……

ΗΜΔΙΩΗ: εκεηώλνπκε όηη ζην πείξακα απηό, ε αλνδηθή ηάζε, UA, πνπ κεηξήζαηε
πξέπεη λα κεησζεί θαηά έλαλ παξάγνληα Uζ/2, δνζέληνο ε εθπνκπή ησλ ειεθηξνλίσλ γίλεηαη
θπξίσο από ην θέληξν ηεο θαζόδνπ, όπνπ ε ζεξκνθξαζία ηεο είλαη ιίγν πςειόηεξε, ελώ ην
δπλακηθό ηεο είλαη ζεηηθόηεξν ηνπ κεδελόο θαηά Uζ/2. πλεπώο, ε πξαγκαηηθή δηαθνξά
δπλακηθνύ κεηαμύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ δελ είλαη UA, πνπ δείρλεη ην βνιηόκεηξν V, αιιά UA
– Uζ/2. Δπεηδή Uζ ≈ 5 † 6 V, ζην δηάζηεκα 6 – 20 V, ν παξάγνληαο Uζ/2 δελ είλαη ακειεηένο.
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31.5.2 Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζρέζεο ΙA = f(UA) γηα ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ
2100, 2050 θαη 2000 Κ
1. Γηα ηε ζεξκνθξαζία ηεο θαζόδνπ πνπ ξπζκίζαηε πξνεγνπκέλσο, πξνζδηνξίζηε ηηο ηηκέο
ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο, ΘA, ζπλαξηήζεη ηεο αλνδηθήο ηάζεο, UA, όηαλ απηή κεηαβάιιεηαη
από 0 έσο 300 V, κε βήκα 10 V θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ Πίλαθα ΙΙ.
Πίλαθαο IΙ
T = 2000 K
UA
IA

T = 2050 K
UA
IA

(V)

(V)

(mA)

(mA)

T = 2100 K
UA
(V)

IA
(mA)

0
10

2. Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο γηα ζεξκνθξαζίεο 2050 θαη 2000
Κ θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα ΙΙ
31.5.3 Έιεγρνο ηνπ λόκνπ Richardson θαη κέηξεζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ ηνπ βνιθξακίνπ
1. Ρπζκίζηε ηελ αλνδηθή ηάζε ζηα 300 V.
2. Καηαγξάςηε ηηο ηηκέο ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο θόξνπ, ΘΑθ, ζπλαξηήζεη ζεξκνθξαζίαο ηεο
θαζόδνπ, Σ, όηαλ απηή κεηαβάιιεηαη από 2100 Κ έσο 1700 Κ, κε βήκα 50 Κ.
Πίλαθαο IΙΙ
UA = ……..V
T

ΘΑθ

1/Σ

IΑθ/T 2

(K)

(mA)

(K1)

(Α K2)

ln(IAθ/T 2)

2100
2050
……
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31.6 Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
31.6.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ εθζέηε ζηνλ Nόκν ηνπ Langmuir’
1. Από ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα Ι, πξνζδηνξίζηε ηηο ηηκέο ησλ ln(IA), UA – Uζ θαη ln (UA– Uζ)
θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα Ι.
2. ε ραξηί κηιηκεηξέ, ραξάμηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ln (IA) σο ζπλάξηεζε ηνπ ln (UA–
Uζ) θαη πξνζδηνξίζηε ηελ ηηκή ηεο θιίζεο ηεο επζείαο θαζώο θαη ην ζθάικα ηεο, κε ηε
κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πξώην Σόκν ηνπ βηβιίνπ «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο
Φπζηθήο», Σόκνο Ι, Παξάγξ. Γ7.
3. Γηα λα ηζρύεη ν λόκνο ηνπ Langmuir, ε θιίζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηνλ εθζέηε
ηήο Δμ. (31.1). Αλ ε ηηκή πνπ κεηξήζαηε δηαθέξεη από ηελ ηηκή 3/2, πνην είλαη, θαηά ηε
γλώκε ζαο, ην αίηην πνπ πξνθαιεί ηε δηαθνξά απηή;
31.6.2 Καηαγξαθή ησλ θακπύισλ ΙA = f(UA) γηα ηξεηο ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ
1. ε έλα ραξηί κηιιηκεηξέ ραξάμηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο IA σο ζπλάξηεζε ηνπ UA, ζην
δηάζηεκα 0 – 300 V, γηα ηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ πνπ κεηξήζαηε. (Δδώ ν
παξάγνληαο Uζ/2 κπνξεί λα αγλνεζεί).
2. πγθξίλεηε ηηο δηθέο ζαο θακπύιεο κε απηή πνπ δίλεηαη ζην ρ. 31.2. ρνιηάζηε ην
απνηέιεζκα. Γηαηί ν θνξεζκόο δελ είλαη απόηνκνο;
31.6.3 Έιεγρνο ηνπ λόκνπ Richardson θαη κέηξεζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ ηνπ βνιθξακίνπ
1. Από ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΙΙΙ πξνζδηνξίζηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ 1/Σ, θαη ln(IAθ/T 2)
θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηνλ ίδην Πίλαθα.
2. ε έλα ραξηί κηιιηκεηξέ ζρεδηάζηε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία y = ln (IAθ/T2) σο ζπλάξηεζε
ησλ x = 1/T. ύκθσλα κε ηελ Δμ. (31.6), πεξηκέλνπκε όηη ηα ζεκεία απηά ζα ζρεκαηίδνπλ κηα
επζεία, κε θιίζε ίζε κε –  /k.
3. Πξνζδηνξίζηε ηελ ηηκή ηεο θιίζεο ηεο βέιηηζηεο επζείαο πνπ κπνξέζαηε λα ραξάμεηε,
θαζώο θαη ην ζθάικα ηεο (πάιη κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Σόκν Ι, Παξάγξ. Γ7).
Από ηελ ηηκή ηεο θιίζεο απηήο, ππνινγίζηε ην έξγν εμόδνπ,  , ησλ ειεθηξνλίσλ από ην
βνιθξάκην, θαζώο θαη ην ζθάικα ηνπ.
4. Η απνδεθηή ηηκή γηα ην έξγν εμαγσγήο ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνύ βνιθξακίνπ είλαη 4,5 eV.
Αλ ε ηηκή ηνπ  πνπ κεηξήζαηε δηαθέξεη ζεκαληηθά από απηήλ, πνην είλαη, θαηά ηε γλώκε
ζαο, ην θπξηόηεξν αίηην πνπ πξνθάιεζε απηή ηε δηαθνξά;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΚΗΗ 31 (Π31)
Θεξκηνληθή εθπνκπή ειεθηξνλίσλ
Π31.1 Σν κέζν εζσηεξηθό δπλακηθό U, ε ελέξγεηα Fermi, ΔF, θαη ην έξγν εμόδνπ 
Η θβαληηθή ζεσξία ησλ κεηάιισλ, ζηελ απινύζηεξή ηεο κνξθή, ζεσξεί όηη ηα ειεθηξόληα
πνπ πξνθαινύλ ηελ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα είλαη ειεύζεξα λα θηλεζνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ
κεηάιινπ.
Από ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli πξνθύπηεη όηη, αθόκε θαη ζηε
ζεξκνθξαζία Σ = 0 Κ, απηά ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα δελ „„παγώλνπλ‟‟ σο πξνο ηελ θίλεζή
ηνπο. Πξάγκαηη, ηε ρακειόηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ κόλν δύν
ειεθηξόληα, ελώ ηα ππόινηπα ζα θαηαλεκεζνύλ ζε ελεξγεηαθέο ζηάζκεο θαηά δεύγε, ζε κηα
πεξηνρή ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ, πνπ εθηείλεηαη από ην κεδέλ έσο θάπνηα κέγηζηε ηηκή, πνπ
νλνκάδεηαη ελέξγεηα Fermi θαη ζπκβνιίδεηαη κε EF. Γηα ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο Fermi EF, νη
ζρεηηθνί ππνινγηζκνί δίλνπλ:
EF 

h 2 (3π 2 n) 2 / 3

(Π31.1)

8mπ 2

όπνπ h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck, m είλαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη n είλαη ν αξηζκόο ησλ
ειεθηξνλίσλ αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ ζηεξενύ. Η ππθλόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ
αλά κνλάδα ελέξγεηαο θαη αλά κνλάδα όγθνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε:
 (E) 

dN 8π

( 2m 3 ) E
dE h 3

(Π31.2)

Ο δεηνύκελνο αξηζκόο, dN, ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ ελέξγεηεο ζην δηάζηεκα κεηαμύ Ε
θαη Ε + dE είλαη αλάινγνο ηεο ππθλόηεηαο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ ξ(Ε) αιιά θαη ηεο
πηζαλόηεηαο f(E) λα είλαη θαηεηιεκκέλε ε θαηάζηαζε κε ελέξγεηα Ε. Η ηειεπηαία πξνθύπηεη
από ηε ζηαηηζηηθή Fermi-Dirac θαη είλαη ίζε κε
1

f (E) 
e

( E  EF ) / kT

(Π31.3)

1

Δπνκέλσο, ν αξηζκόο dN είλαη:
dN   ( E ) f ( E ) dE 

8π
h3

2m3

E dE
e ( E EF ) / kT  1

(Π31.4)

Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηα ειεθηξόληα αγσγηκόηεηαο είλαη κελ ειεύζεξα ζην
εζσηεξηθό ηνπ κεηάιινπ, βξίζθνληαη όκσο εγθισβηζκέλα κέζα ζην κέηαιιν, κέζα ζε έλα
πεγάδη δπλακηθνύ βάζνπο U, Σν U νλνκάδεηαη κέζν εζσηεξηθό δπλακηθό ηνπ κεηάιινπ (βι.
ρ. Π31.1α). [Δδώ ζεσξνύκε κεδεληθή ηελ ελέξγεηά ησλ ειεθηξνλίσλ όηαλ απηά έρνπλ
απειεπζεξσζεί από ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ θαη είλαη αθίλεηα (ζηάζκε θελνύ)].
ύκθσλα κε όζα είπακε πην πάλσ, γηα λα εμέιζεη ζην θελό έλα ειεθηξόλην πνπ έρεη
ελέξγεηα ίζε κε ηελ ελέξγεηα Fermi, EF, ζηνπο 0 Κ, ζα πξέπεη λα πξνζιάβεη κηα ειάρηζηε
πξόζζεηε ελέξγεηα,  , πνπ νλνκάδεηαη έξγν εμόδνπ, ηέηνηα ώζηε λα ηζρύεη ε ζρέζε
U = EF + 

(Π31.5)

Γηα παξάδεηγκα, ζην βνιθξάκην, ζην νπνίν U = 10,2 eV, ε EF ζηνπο 0 Κ είλαη 5,7 eV.
Δπνκέλσο ην έξγν εμόδνπ ηνπ είλαη  = 10,2 – 5,7 = 4,5 eV.
ην ρ. Π31.1α παξηζηάλεηαη γξαθηθά ην πεγάδη δπλακηθνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ κεηάιινπ,
ελώ ζην ρ. Π31.1β δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δμ. (Π31.4), πνπ απνδίδεη ηελ
ελεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηα κέηαιια.
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ρήκα Π31.1. (α) Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ θξέαηνο δπλακηθνύ ζην εζσηεξηθό ελόο κεηάιινπ ζηε
ζεξκνθξαζία Σ = 0 Κ. (β) Η ελεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζε έλα κέηαιιν, ζηε ζεξκνθξαζία Σ1
= 0 Κ θαη ζε κηα ζεξκνθξαζία Σ2 > 0. Καη ζηα δύν ζρήκαηα: EF, είλαη ε ελέξγεηα Fermi,  ην έξγν εμόδνπ, θαη
U ην κέζν εζσηεξηθό δπλακηθό ηνπ κεηάιινπ.

Βιέπνπκε όηη, ζε ζεξκνθξαζίεο Σ > 0, ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλνκή εκθαλίδεηαη κία
“εθζεηηθή νπξά”, ε νπνία εθηείλεηαη έσο ην άπεηξν. Πξνθαλώο, ζηε ζεξκηνληθή εθπνκπή
ζπκκεηέρνπλ ηα ειεθηξόληα ηεο εθζεηηθήο νπξάο, πνπ θηλνύληαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ
ζηεξενύ θαη νη θηλεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο μεπεξλνύλ ην άζξνηζκα EF +  . ρνιαζηηθόο
ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο αξηζκνύ (βι. Παξάγξ. Π31.2) νδεγεί ηειηθά ζηε ζρέζε
Richardson:


I (1  D)4πemk 2 2  kT
J 
T e
S
h3

(Α/m2)

(Π31.6)

όπνπ D είλαη ν κέζνο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ην ζθαινπάηη δπλακηθό
ηεο επηθάλεηαο, ελώ ε ζηαζεξά 4πemk2/h3 είλαη ίζε κε 120,4  104 A/m2Κ2 (ζε κεξηθά
κέηαιια ε ηηκή απηή βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο).
ηνλ Πίλαθα Ι, δίλνληαη γηα κεξηθά κέηαιια, νη ηηκέο ησλ κεγεζώλ U, EF θαη  , όπσο
κεηξήζεθαλ πεηξακαηηθά.
Πίλαθαο Ι
Μέηαιιν
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Li

Na

K

Cu

Ag

Au

Ca

W

Al

U (eV)

6,9

5,0

3,9

11,1

10,2

10,3

7,5

10,2

14,7

EF (eV)

4,7

3.1

2,1

7,0

5,5

5,5

4,3

5,7

11,7

 (eV)

2,2

1,9

1,8

4,1

4,7

4,8

3,2

4,5

3,0

Π31.2 Ο λόκνο ηνπ Richardson
Έζησ όηη ε επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα x ελόο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο
x, y, z. Έζησ αθόκε όηη dN είλαη ν αξηζκόο ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ κε ζπληζηώζεο x
ησλ ηαρπηήησλ κεηαμύ πx θαη πx + dπx. Θεσξνύκε όηη νη ζπληζηώζεο ησλ ηαρπηήησλ έρνπλ
θαηεύζπλζε από ην εζσηεξηθό ηνπ κεηάιινπ πξνο ην εμσηεξηθό. Με ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
ελέξγεηεο, Ε, ησλ ειεθηξνλίσλ απηώλ είλαη κεγαιύηεξεο από ην άζξνηζκα Ef +  , [ρ.
Π31.3(β)] θαη όηη ηα ειεθηξόληα δελ αλαθιώληαη ζην δπλακηθό ζθαινπάηη ηεο επηθάλεηαο
αιιά εμέξρνληαη όια ζην θελό, ε ζπλεηζθνξά απηώλ ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ ππθλόηεηα ηνπ
ζεξκηνληθνύ ξεύκαηνο dJx είλαη:
(Π31.7)

dJ x  e x dN

όπνπ e είλαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ.
Η ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξκή ηνπ p κέζσ ησλ ζρέζεσλ:
2
2
2
p 2 px  p y  pz

2m
2m

E

(Π31.8)

p  2mE

(Π31.9)

Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ θαηαλνκή Fermi-Dirac, ν αξηζκόο dNp ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ
ζπληζηώζεο νξκήο κεηαμύ px, py, pz θαη px + dpx, py + dpy θαη pz + dpz αληηζηνίρσο, είλαη:
dN p 

dp x dp y d p z

2
h

3

 p x2  p 2y  p z2

 EF

2m
exp
kT







 1




(Π31.10)

Ο αξηζκόο dN p x ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ ζπληζηώζεο x ησλ νξκώλ ηνπο κεηαμύ px θαη
px + dpx, αιιά κε νπνηεζδήπνηε ηηκέο ησλ ζπληζησζώλ py θαη pz είλαη
dN px 

2
h

3

dp x









dp y



dp z






exp




1/ 2

p 2y

 p z2

2m
kT


 EF 

 1




(Π31.11)

p x2
κε Ex, βξίζθνπκε όηη:
2m

Οινθιεξώλνληαο θαη ζπκβνιίδνληαο ην
2πm  2m 

dNp x  3 
h  E x 



p x2


 E  E x 
kT ln 1  exp F
 dE x
 kT 


(Π31.12)

Ο αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βνκβαξδίδνπλ ηε κνλάδα ηεο επηθάλεηαο ζηε κνλάδα ηνπ
ρξόλνπ είλαη
d   x dN p

x

1/ 2

 2E 

 m 



d N Px

(Π31.13)

ή
d 

4m
h

3


 E  E x 
kT ln 1  exp F
 dE x
 kT 


(Π31.14)

Γηα όια ηα πιηθά, θαη γηα ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην πην
ππξίκαρν πιηθό, έρνπκε:
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 >> kT,

δειαδή

Ex – EF >> kT

(ρ. 31.4).

πλεπώο, ην εθζεηηθό ζηελ Δμ. (Π31.14) είλαη πνιύ κηθξόηεξν ηεο κνλάδαο. Η πξνζέγγηζε
ln(1 + x) ≈ x δίλεη γηα ηελ Δμ. (Π31.14)
d 

4πm
h3

 E  EF 
kT exp  x
dE x
kT 


(Π31.15)

ηε ζεξκηνληθή εθπνκπή ζπκβάιινπλ κόλνλ εθείλα ηα ειεθηξόληα γηα ηα νπνία είλαη E ≥
U (βι. ρ. Π31.1β). πλεπώο, ε νιηθή ππθλόηεηα ξεύκαηνο πνπ δηαζρίδεη ηελ επηθάλεηα ηεο
θαζόδνπ είλαη:
Jx  e



 d  
U

 4πem

h3

U

 E  EF 
kT exp  x
dE x .
kT 


(Π31.16)

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε, θαη επεηδή U – EF =  (ρ. Π31.1), έρνπκε ηειηθά
J

4πem
h

3

  
k 2T 2 exp 

 kT 

(Π31.17)

όπνπ, γεληθεύνληαο, ζπκβνιίζακε κε J ηελ νιηθή ππθλόηεηα ξεύκαηνο. Η ζηαζεξά A0 =
4πemk2/h3 νλνκάδεηαη ζηαζεξά ηνπ Sommerfeld θαη είλαη ίζε κε 120,4  104 A/m2K2.
Δίλαη γλσζηό από ηελ θβαληνκεραληθή όηη έλα πνζνζηό ησλ ειεθηξνλίσλ ζα αλαθιαζηεί
από ην ζθαινπάηη δπλακηθνύ (ρ. Π31.1α), έζησ θαη αλ απηά έρνπλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα
ην ππεξβνύλ. Ο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο εμαξηάηαη από ηελ ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ, όπσο
επίζεο θαη από ην ζρήκα ηνπ ζθαινπαηηνύ, ην νπνίν γεληθά είλαη άγλσζην. Αλ D είλαη ν
κέζνο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο, ηόηε ν λόκνο ηνπ Richardson κπνξεί λα γξαθεί σο:
  
J  (1  D) A0T 2 exp 

 kT 

(Π31.18)

εκεηώλνπκε όηη ε πεηξακαηηθή ηηκή ηνπ D γηα ην πνιπθξπζηαιιηθό βνιθξάκην είλαη
πεξίπνπ 0,15.
Π31.3 Ο λόκνο ηνπ Langmuir ή ησλ "3/2"
'Έζησ δίνδνο θελνύ κε επίπεδα θαη παξάιιεια ειεθηξόδηα, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο
απόζηαζε d, πνιύ κηθξόηεξε από ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Έζησ αθόκε όηη ε επίπεδή θάζνδνο
είλαη ζεξκή θαη όηη ε αλνδηθή ηάζε είλαη πάληα κηθξόηεξε ηεο ηάζεο θνξεζκνύ. ην ρώξν
κεηαμύ ησλ δύν ειεθηξνδίσλ ζα δεκηνπξγείηαη επνκέλσο έλα λέθνο ειεθηξνλίσλ θαη, θαη‟
επέθηαζε, έλα θνξηίν ρώξνπ. Θεσξνύκε όηη ν άμνλαο x είλαη θάζεηνο ζηελ επηθάλεηα ηεο
θαζόδνπ θαη όηη ην ζεκείν x = 0 αληηζηνηρεί ζηελ επηθάλεηά ηεο. Αλ ηα ειεθηξόληα
εγθαηαιείπνπλ ηελ θάζνδν κε κεδεληθέο αξρηθέο ηαρύηεηεο ηόηε, ζην ρώξν κεηαμύ ησλ δύν
ειεθηξνδίσλ θαη ζε απόζηαζε x από ηελ θάζνδν, ην δπλακηθό U(x) ζα ηθαλνπνηεί ηε γλσζηή
από ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκό εμίζσζε Poisson ζε κία δηάζηαζε:
d 2U ( x)
dx 2



 ( x)
0

(Π31.19)

όπνπ ξ είλαη ε ρσξηθή ππθλόηεηα θνξηίνπ (θνξηίν αλά κνλάδα όγθνπ).
Η θίλεζε θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ πνπ έρνπλ ηαρύηεηα πx, θνξηίν e θαη ζπγθέληξσζε
θνξέσλ n, δεκηνπξγεί κηα ππθλόηεηα ξεύκαηνο (ξεύκα αλά κνλάδα επηθάλεηαο), Jx, ίζε κε
(Π31.20)
J x  ne x
Η ππθλόηεηα θνξηίνπ, ξ, θαη ε ζπγθέληξσζε θνξέσλ, n, ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε
(Π31.21)
  ne
ελώ ε ηαρύηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην ζεκείν x, όπνπ ην δπλακηθό είλαη U(x), είλαη
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e
m

 x  2 U ( x)

(Π31.22)

Αληηθαζηζηώληαο ζηελ Δμ. (Π31.19) ηηο Δμ. (Π31.20 – Π31.22) βξίζθνπκε
d 2U ( x)
dx

2



Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δύν κέιε επί 2

Jx

0

m
U ( x)
2e

(Π31.23)

dU ( x)
θαη νινθιεξώλνληαο παίξλνπκε:
dx

2

J
 dU 

 4 x
0
 dx 

m
U  const .
2e

(Π31.24)

ηελ επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ (x = 0) έρνπκε U(x) = 0 αιιά θαη dU/dx = 0, από όπνπ
πξνθύπηεη όηη ε ζηαζεξά ζηελ Δμ. (Π31.24) είλαη κεδέλ. Οινθιεξώλνληαο έρνπκε
4 3/ 2
x
U
 Jx
9
0

m
2e

(Π31.25)

Έζησ όηη ε άλνδνο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε x = d από ηελ θάζνδν θαη έρεη δπλακηθό UΑ.
Αληηθαζηζηώληαο ηηο ηηκέο απηέο ζηελ Δμ. (Π31.25) βξίζθνπκε ηελ ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζηελ
άλνδν:
J x d 

4 0
9d

2

2e 3 / 2
UA
m

(Π31.26)

Όηαλ ε άλνδνο θαη ε θάζνδνο απνηεινύλ έλα ζύζηεκα νκόθεληξσλ θπιίλδξσλ, ην ξεύκα,
αλά κνλάδα κήθνπο ηεο δηόδνπ, δίλεηαη από ηε ζρέζε:
J xd 

8 0
9rA  2

2e 3 / 2
UA
m

(Π31.27)

όπνπ rΑ είλαη ε αθηίλα ηεο αλόδνπ θαη β έλαο αδηάζηαηνο αξηζκόο, πνπ εμαξηάηαη από ην ιόγν
ησλ αθηίλσλ αλόδνπ rΑ θαη θαζόδνπ rΚ. Όηαλ rΑ > 10rΚ, β ≈ 1. Η Δμ. (Π31.27) απνηειεί ηνλ
πξώην ζπνπδαίν λόκν ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο θαη νλνκάδεηαη λόκνο ηνπ Langmuir, από
ην όλνκα εθείλνπ πνπ ηνλ εμήγαγε πξώηνο ζεσξεηηθά ή λόκνο ησλ "3/2".
εκεηώλνπκε όηη, πξηλ εθεπξεζεί ην ηξαλδίζηνξ, όιεο νη ειεθηξνληθέο ιπρλίεο ελίζρπζεο
θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγνύζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ 3/2, κε έκκεζε
ζέξκαλζε ηεο θαζόδνπ ζε ζεξκνθξαζία 1100 Κ.
Π31.4 Σν θαηλόκελν Schottky
Όηαλ έλα ειεθηξόλην, κε θνξηίν  e, απνκαθξύλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ (ρ.
Π31.2), ην επαγόκελν ζε απηήλ ζεηηθό θνξηίν έιθεη ην ειεθηξόλην κε κηα δύλακε ίζε κε
εθείλε πνπ ζα αζθνύζε πάλσ ηνπ έλα ζεηηθό θνξηίν + e ζε ζέζε θαηνπηξηθή ηνπ
ειεθηξνλίνπ, δειαδή:
e2
F ( x) 
(Π31.28)
4 0 (2 x) 2
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ρήκα Π31.2 Όηαλ έλα ειεθηξόλην, κε θνξηίν e, απνκαθξύλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ, ην
επαγόκελν ζε απηήλ ζεηηθό θνξηίν έιθεη ην ειεθηξόλην πξνο ηα πίζσ .
Από ηελ άιιε κεξηά, ην ειεθηξηθό πεδίν, ε, πνπ δεκηνπξγεί ε αλνδηθή ηάζε, έιθεη ην
ειεθηξόλην πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε θαη, ζε θάπνηα απόζηαζε, x0, νη δύν απηέο
δπλάκεηο εμηζώλνληαη, ζα έρνπκε δειαδή
e2
 e
4 0 (2 x 0 ) 2

(Π31.29)

Λύλνληαο σο πξνο x0, βξίζθνπκε
1 e
x0  
2  4 0





1/ 2

(Π31.30)

ε απνζηάζεηο ζπγθξίζηκεο κε ηηο αηνκηθέο απνζηάζεηο ηνπ ζηεξενύ, ε καζεκαηηθή
έθθξαζε ηεο ειθηηθήο δύλακεο F(x) είλαη πνιύ πην πεξίπινθε από ηελ Δμ. (Π31.28) θαη
παξακέλεη αθόκα άγλσζηε. Αλ όκσο δεηείηαη ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαβνιήο ηνπ έξγνπ
εμαγσγήο θαη όρη ηεο ηηκήο ηνπ, ηόηε ε γλώζε ηεο απόιπηεο ηηκήο ηεο δελ είλαη απαξαίηεηε.
Όηαλ ην ειεθηξηθό πεδίν απνπζηάδεη, ην έξγν εμόδνπ ηζνύηαη εμ νξηζκνύ κε ην έξγν
απνκάθξπλζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ από ηελ επηθάλεηα ζην άπεηξν. Δάλ όκσο ππάξρεη ειεθηξηθό
πεδίν, ε, ην έξγν εμόδνπ ζα ηζνύηαη κε ην έξγν απνκάθξπλζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ από ηελ
επηθάλεηα έσο ην ζεκείν x0:

 

( ) 

x0

 



( F ( x)  e )  F ( x)dx 

0

0





x0



F ( x)dx  e x0 .

(Π31.31)

Σν πξώην νινθιήξσκα ζην δεμί κέξνο ηεο Δμ. (Π31.31) εθθξάδεη εμ νξηζκνύ ην έξγν
εμόδνπ απνπζία ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη είλαη ίζν κε  . ην δεύηεξν νινθιήξσκα, γηα
απνζηάζεηο x > x0, ε ζπλάξηεζε F(x) απνδίδεηαη αξθεηά θαιά από ηελ Δμ. (Π31.28) (γηα ε ≤
105 V/m, x0 ≥ 60 nm) θαη ζπλεπώο:



( )   





x0

e 2 dx
4 0 4 x 2

x

e

0

x

 e

0



e2

(Π31.32)

16 0 x0

Αληηθαζηζηώληαο ην x0 από ηελ Δμ. (Π31.30), έρνπκε ηειηθά
 e3 
 e3 


 ( )    
ή    ( )    
(Π31.33)
 40 
 40 
πνπ καο δίλεη ηε κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ ζηελ,  , πεξηνρή θόξνπ (ρ. 31.2) εμαηηίαο ηνπ
θαηλνκέλνπ Schottky.
1/ 2
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Π31.5 Η ζεξκνθξαζία ηεο θαζόδνπ θαη ε θαηαλνκή ηεο
Η ζέξκαλζε ηεο θαζόδνπ ηεο ιπρλίαο ηεο Άζθεζεο γίλεηαη άκεζα, κε ηε δηνρέηεπζε
ξεύκαηνο ηεο ηάμεο 2  2,5 Α. θνπόο ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί είλαη λα ππνινγηζηεί ε
ηηκή θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ θάζνδν.
Έζησ όηη ε θάζνδνο έρεη ηε κνξθή ελόο επζύγξακκνπ ιεπηνύ ζύξκαηνο, ην κήθνο θαη ε
δηάκεηξνο ηνύ νπνίνπ είλαη L θαη d αληίζηνηρα. Έζησ αθόκε ην ζύξκα απηό δηαξξέεηαη από
έλα ζπλερέο ξεύκα ζέξκαλζεο, Θζ. Αλ εμεηάζνπκε έλα ηκήκα ηεο θαζόδνπ πνπ έρεη κήθνο dx
θαη βξίζθεηαη "πνιύ καθξηά" από ηα ςπρξά ηεο άθξα, εμηζώλνληαο ηελ παξαγόκελε από ην
ξεύκα ζεξκηθή ηζρύ κε ηελ αθηηλνβνινύκελε, βξίζθνπκε
I2  (T ) dx
 π d  (T )T 4 dx ,
π 2
d
4

(Π31.34)

όπνπ ξ(T) θαη ε(T) είλαη ε εηδηθή αληίζηαζε θαη ε αθεηηθή ηθαλόηεηα [Βι. Άζθεζε 35, Δμ.
(35.4)] ηνπ βνιθξακίνπ αληηζηνίρσο, ζε ζεξκνθξαζία T, ελώ ζ είλαη ε ζηαζεξά ησλ StefanBoltzmann. Η Δμ. (Π31.34) κπνξεί λα γξαθηεί θαη σο
I
d

3/ 2



π 2  (T )
T
2
 (T )

,

(Π31.35)

όπνπ ην δεμί κέινο ηεο Δμ. (Π31.35) είλαη ζπλάξηεζε κόλν ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηελ
πεξίπησζε ηνπ βνιθξακίνπ, ε ζρέζε κεηαμύ Θζ θαη T έρεη κειεηεζεί εθηελώο θαη δίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα II (γηα θάζνδν κε δηάκεηξν 1 cm θαη "άπεηξν" κήθνο), ελώ ζηνλ Πίλαθα III δίλνληαη
νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε ζύξκα βνιθξακίνπ κε δηάκεηξν 0,16 mm
θαη άπεηξν κήθνο.
Δπεηδή, όκσο, ε θάζνδνο ηεο Άζθεζήο καο δελ έρεη άπεηξν κήθνο, ε παξνπζία ησλ
ςπρξώλ άθξσλ ηεο ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε κηαο θαηαλνκήο ζεξκνθξαζίαο, κε κέγηζην ζην
θέληξν, θαη ε ηηκή ηνύ κεγίζηνπ απηνύ είλαη ελ γέλεη κηθξόηεξε από ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΙΙΙ.
Η δηαθνξά απηή είλαη ηόζν κηθξόηεξε, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν ιόγνο κήθνπο πξνο δηάκεηξν
ηνπ ζύξκαηνο θαη όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία.
Πίλαθαο ΙΙ

Πίλαθαο ΙΙΙ

Σ0 (Κ)
(d = 1 cm)
580,6
662,2
747,3
836,0
927,4
1022
1119
1217
1310
1422
1526
1632

Θζ (A)

Σ0 (Κ)

(d = 0,16 mm)
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

1,3402
1,5124
1,6022
1,6919
1,7844
1,8769
1,9726
1,0684
1,1666
1,2674
1,3639
1,4630

1600
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
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ρήκα Π31.3 Η θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, T(x) θαηά κήθνο κηαο θαζόδνπ από βνιθξάκην, κήθνπο 70
mm θαη δηακέηξνπ 0,160 mm, σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο, x, από ηα άθξα ηεο, γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο
ζεξκνθξαζίεο. To T0 αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ζύξκα
βνιθξακίνπ, κε ηελ ίδηα δηάκεηξν αιιά κε άπεηξν κήθνο (βι. Πίλαθα ΙΙΙ). Παξαηεξνύκε όηη, όζν πςειόηεξε
είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν πεξηζζόηεξν πξνζεγγίδεηαη ε ηδαληθή θαηαλνκή.
ην ρ. Π31.3 δίλεηαη ε ιύζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (Π31.34) πνπ ππνινγίζηεθε κε
αξηζκεηηθέο κεζόδνπο γηα ηξεηο ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ από βνιθξάκην, ην κήθνο θαη ε
δηάκεηξνο ηήο νπνίαο είλαη 70 θαη 0,160 mm αληίζηνηρα, είλαη δειαδή όκνηα κε ηελ θάζνδν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιπρλία ηεο Άζθεζεο.
ρνιηάδνληαο ηηο θακπύιεο πνπ δίλνληαη ζην ρ. Π31.3 κπνξνύκε λα πνύκε όηη:
 ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο θαζόδνπ, όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν
ιηγόηεξν δηαθέξεη ε θαηαλνκή από εθείλελ κηαο θαζόδνπ κε άπεηξν κήθνο
 γηα κηα θάζνδν από βνιθξάκην κε κήθνο 70 mm θαη δηάκεηξν 0,160 mm, ε
ζεξκνθξαζία ηήο θεληξηθήο πεξηνρήο ηήο θαζόδνπ ειάρηζηα δηαθέξεη από ηε
ζεξκνθξαζία Σ0, πνπ ζα είρε κηα "άπεηξε" ζε κήθνο θάζνδνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
Σ0 > 1600 Κ.
Σέινο, αο ζεκεησζεί όηη, αλ ε δηάκεηξνο ηεο θαζόδνπ δηαθέξεη από ηελ ηηκή ησλ 0,160
mm, νη πξαγκαηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηεο θαζόδνπ ζα δηαθέξνπλ από εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηε βάζε ηεο ιπρλίαο.
Π31.6 Μεξηθέο αηέιεηεο ηεο δηόδνπ θελνύ
Να επηζεκάλνπκε κεξηθέο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ηεο ιπρλίαο ηεο Άζθεζεο:
 Η θάζνδνο είλαη ακέζνπ ζεξκάλζεσο, νπόηε ε επηθάλεηά ηεο δελ είλαη ηζνδπλακηθή,
ιόγσ πηώζεο ηάζεο θαηά κήθνο ηεο θαζόδνπ. ηηο κηθξέο αλνδηθέο ηάζεηο απηό εηζάγεη
κηα ανξηζηία ζηε δηαθνξά δπλακηθνύ κεηαμύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ.
 Σν ζρήκα ηεο θαζόδνπ δελ είλαη επζύγξακκν, αιιά είλαη ζε κνξθή „„δηθ-δαθ‟‟.
 Η άλνδνο βξίζθεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε από ηελ θάζνδν.
 Ο δίζθνο πνπ βξίζθεηαη πίζσ από ηελ θάζνδν θάπσο εμνκαιύλεη ην ειεθηξηθό πεδίν,
αιιά όρη αξθεηά, κε απνηέιεζκα ην ειεθηξηθό πεδίν κεηαμύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ λα
κελ είλαη νκνγελέο θαη λα απέρεη πνιύ από ηα ειεθηξηθά πεδία ησλ ζεσξεηηθώλ
κνληέισλ. Έηζη, ζε κηθξέο απνζηάζεηο από ηελ θάζνδν, ην ειεθηξηθό πεδίν είλαη
ζρεδόλ θπιηλδξηθό, ελώ ζε κεγαιύηεξεο είλαη ζρεδόλ επίπεδν θ.ι.π.
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 Σν ειεθηξηθό πεδίν ηεο αλόδνπ δε δξα νκνηόκνξθα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο θαζόδνπ.
Έληνλα δξα ζηελ επηθάλεηα πνπ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ άλνδν, αιιά ζρεδόλ
θαζόινπ πξνο ηελ πίζσ επηθάλεηα, πνπ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηνλ δίζθν
εμνκάιπλζεο. Δπαθόινπζν απηνύ είλαη ν κε απόηνκνο θνξεζκόο ηνπ ξεύκαηνο ζηε
ιπρλία. Πξάγκαηη, θαζώο ε αλνδηθή ηάζε απμάλεηαη, πξώηα θνξέλλπηαη ην ηκήκα ηνπ
ξεύκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε ειεθηξόληα εμέξρνληαη από ηελ πιεπξά ηεο θαζόδνπ πνπ
„„βιέπεη ηελ άλνδν‟‟, ζηε ζπλέρεηα ε πεξηνρή ηνπ θνξεζκέλνπ ξεύκαηνο ζηγά-ζηγά
αγθαιηάδεη όιν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο έσο όηνπ θνξεζηεί θαη ην ηκήκα
πνπ εμέξρεηαη από ην πίζσ κέξνο ηεο θαζόδνπ (βι. ρ. Π31.4).
 Σέινο, νη γεσκεηξηθέο αηέιεηεο ηεο ιπρλίαο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν όηαλ κειεηάηαη ν
«λόκνο ησλ 3/2», αιιά δελ παίδνπλ ξόιν όηαλ κειεηάηαη ε ζρέζε Richardson, θαζώο ην
ξεύκα θόξνπ εμαξηάηαη κόλν από ηε ζεξκνθξαζία, αξθεί ε ηηκή ηεο αλνδηθήο ηάζεο λα
δηαζθαιίδεη θνξεζκό όιεο ηεο επηθάλεηαο ηεο θαζόδνπ, λα απνξξνθά δειαδή θαη ην
λέθνο ειεθηξνλίσλ πνπ ππάξρεη ζην „„πίζσ‟‟ κέξνο ηεο θαζόδνπ.

ρήκα Π31.4 Ο θνξεζκόο ηνπ αλνδηθνύ ξεύκαηνο επέξρεηαη βαζκηαία, θαζώο απμάλεη ε αλνδηθή ηάζε.
Πξώηα θνξέλλπηαη ην ηκήκα πνπ νθείιεηαη ζε ειεθηξόληα, e, πνπ εμέξρνληαη από ηελ εκπξόο πιεπξά ηεο
θαζόδνπ, K, (πξνο ηελ άλνδν, A) θαη ηειεπηαίν εθείλν πνπ εμέξρεηαη από ηελ πίζσ πιεπξά ηεο .
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