Άζκηζη

42
Κβανηομησανικό θαινόμενο ζήπαγγαρ

42.1. Σκοπόρ
Σηελ άζθεζε απηή ζα κειεηεζεί ε ςπρξή εθπνκπή ειεθηξνλίσλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
βνιθξακίνπ θαη, κέζσ απηήο, ην θβαληνκεραληθό θαηλόκελν ζήξαγγαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν
λόκνο ησλ Fowler-Nordheim.

42.2. Διζαγωγή
Δίλαη γλσζηό, όηη ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα ηνπ κεηάιινπ είλαη παγηδεπκέλα ζε απηό θαη ππό
θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ κπνξνύλ λα εμέιζνπλ. Να εμέιζνπλ κπνξνύλ κόλν όηαλ απηά κε
θάπνηνλ ηξόπν δηεγεξζνύλ θαη απνθηήζνπλ πξόζζεηε θηλεηηθή ελέξγεηα.
Υπάξρνπλ 5 βαζηθά είδε εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ από ηα κέηαιια, πνπ ηπγράλνπλ επξείαο
εθαξκνγήο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πςειή ηερλνινγία. Σηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο ν ξόινο
ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη αζήκαληνο θαη, επνκέλσο, ηα θαηλόκελα απηά κπνξνύλ λα
παξαηεξεζνύλ θαη ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ. Σε κία εηδηθή πεξίπησζε, ε ζεξκνθξαζία παίδεη
απνθαζηζηηθό ξόιν θαη ιακβάλεη ρώξα κόλν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηεο ηάμεο 1000-2500 Κ.
Καζώο ηα 5 είδε εθπνκπήο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν δηέγεξζεο ηνπ κεηάιινπ, απηά
ζπζρεηίδνληαη κε 5 θαηλόκελα πνπ είλαη γλσζηά σο:
1.

Φυηοηλεκηπικό θαινόμενο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θσηνζηνηρεία,
θσηνπνιιαπιαζηαζηέο, ζηα θσηόκεηξα, ζηνπο θαζκαηνγξάθνπο θ.ιπ.

2.

Φαινόμενο δεςηεπογενούρ εκπομπήρ ηλεκηπονίυν από πποζπίπηονηα ηλεκηπόνια, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία (SEM-Secondary Electron Microscope),
ζηνπο θσηνπνιιαπιαζηαζηέο, ζηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ειεθηξνλίσλ, ζηηο δηόπηξεο λπθηόο
θ.ιπ.

3.

Φαινόμενο δεςηεπογενούρ εκπομπήρ ηλεκηπονίυν από ηα πποζπίπηονηα ιόνηα, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ελδεηθηηθνύο ιακπηήξεο λένπ, ζηνπο νηθνλνκηθνύο ιακπηήξεο
θζνξηζκνύ, ζηνπο ιέηδεξ αεξίνπ θ.ιπ.

4.

Φαινόμενο θεπμιονικήρ εκπομπήρ ηλεκηπονίυν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο νζόλεο ησλ
ηειενξάζεσλ θαη ππνινγηζηώλ, ζηνπο θαζνδηθνύο ζσιήλεο ησλ παικνγξάθσλ, ζηνπο
θνύξλνπο κηθξνθπκάησλ, ζηηο πεγέο αθηηλώλ Φ θαη ζε ειεθηξνληθέο ιπρλίεο κεγάιεο
ηζρύνο θ.ιπ.

5.

Φαινόμενο τςσπήρ εκπομπήρ ηλεκηπονίυν (cold emission), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία, ζηηο λέεο νζόλεο ππνινγηζηώλ θαη ηειενξάζεσλ, ζηε
κηθξνζθνπία αηνκηθήο θιίκαθαο (Tunneling Atomic Force Microscope) θ.ιπ.
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ζηνπο

Αληηθείκελν κειέηεο ζηελ Άζθεζε απηή είλαη ην πέκπην θαηλόκελν, δειαδή ε ςπρξή
εθπνκπή ειεθηξνλίσλ, πίζσ από ην νπνίν θξύβεηαη ην θβαληνκεραληθό θαηλόκελν ζήξαγγαο.
Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ ςπρξή εθπνκπή, αιιά θαη ζηα 4 θαηλόκελα πνπ αλαθέξακε,
κεγάιν ξόιν παίδεη ην έξγν εμόδνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ θ, ην νπνίν γηα πξνθαλείο ιόγνπο νξίδεηαη
σο ε ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη γηα λα εμέιζεη ην ειεθηξόλην από ην κέηαιιν.
Η ζεξκνθξαζία θαη ην έξγν εμόδνπ επεξεάδνπλ έληνλα ηε ζεξκηνληθή εθπνκπή
ειεθηξνλίσλ, αιιά επεξεάδνπλ ειαθξώο θαη ηε ςπρξή εθπνκπή, όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ
κεηάιινπ είλαη πςειή. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζθόπηκν, έζησ ζύληνκα, λα εμεηάζνπκε πξώηα ην
θαηλόκελν ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ.
42.2.1. Θεπμιονική εκπομπή ηλεκηπονίυν
Η εθπνκπή ειεθηξνλίσλ απηνύ ηνπ είδνπο παξαηεξείηαη όηαλ ζε ζπλζήθεο πςεινύ θελνύ ην
κέηαιιν ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο ησλ 1000-2500 Κ.
Η ζεξκηνληθή εθπνκπή επεξεάδεηαη πνιύ έληνλα από ην έξγν εμόδνπ θαη ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ κεηάιινπ θαη ππαθνύεη ζηε ζρέζε Richardson:
  
I  const  T 2 exp 
,
 kT 

(42.1)

όπνπ θ είλαη ην έξγν εμόδνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ από ην κέηαιιν, Σ είλαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία
θαη k είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε επηθάλεηεο κε κηθξό έξγν εμόδνπ (1-1,5 eV), αζζελήο
ζεξκηνληθή εθπνκπή παξαηεξείηαη αθόκε θαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε
έλα θσηνζηνηρείν ή θσηνπνιιαπιαζηαζηή, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ε θσηνεπαίζζεηε νπζία
ηεο θσηνδηόδνπ εθπέκπεη πεξίπνπ 100-1000 ειεθηξόληα ην δεπηεξόιεπην, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ
ην ιεγόκελν ξεύκα ζθόηνπο (dark current), από ην νπνίν εμαξηάηαη ην θαηώθιη επαηζζεζίαο ηνπ
θσηνκεηξεηή.
42.2.2. Ψςσπή εκπομπή ηλεκηπονίυν
Η θξάζε «ςπρξή εθπνκπή» (cold emission) ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο, όηη ε εθπνκπή απηή
ιακβάλεη ρώξα ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ. Τν θαηλόκελν παξαηεξείηαη όηαλ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ κεηάιινπ δεκηνπξγείηαη πνιύ ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν, ηεο ηάμεο ησλ 109-1010 V/m θαη
ραξαθηεξίδεηαη κε ηηο εμήο ηδηαηηεξόηεηεο:
(α) Σε αληίζεζε κε ηα 4 άιια είδε εθπνκπήο πνπ αλαθέξακε, ζηελ ςπρξή εθπνκπή ηα
ειεθηξόληα εμέξρνληαη από ην κέηαιιν δίρσο απηά πξνεγνπκέλσο λα δηεγεξζνύλ.
(β) Η έληαζε ηεο εθπνκπήο ζρεδόλ θαζόινπ δελ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη παξακέλεη
ζρεδόλ ακεηάβιεηε ζην ζεξκνθξαζηαθό δηάζηεκα 0-300 Κ.
(γ) Σηελ εθπνκπή πεδίνπ παξαηεξνύληαη αζπλήζηζηα πςειέο ηηκέο ππθλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο
(ξεύκα αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ), πνπ είλαη 4-5 ηάμεηο πςειόηεξεο από απηέο ηεο
ζεξκηνληθήο εθπνκπήο. Σπρλά ηελ ςπρξή εθπνκπή ηελ απνθαινύλ θαη εθπνκπή πεδίνπ (field
emission), ιόγσ ζπζρέηηζεο ηνπ θαηλόκελνπ κε ην ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν.
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42.2.3. ύνηομη ιζηοπική αναδπομή
Σηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο εξκελείαο ηνπ θαηλόκελνπ μερώξηζε ε πξόηαζε Shottky, ν νπνίνο
πξόηεηλε ηελ άπνςε όηη ε εθπνκπή πεδίνπ είλαη έλα μερσξηζηό είδνο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο,
όπνπ ην ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν κεηώλεη ην έξγν εμόδνπ ζε κεδεληθά επίπεδα, δειαδή είλαη
ζεξκηνληθή εθπνκπή από επηθάλεηα κε ζρεδόλ κεδεληθό έξγν εμόδνπ.
Με ζρεηηθά απινύο ζπιινγηζκνύο έδεημε (βι. Άζθεζε 31, Θεξκηνληθή Δθπνκπή
Ηιεθηξνλίσλ), όηη έλα ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ κεηώλεη ην έξγν
εμόδνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ θαηά έλαλ παξάγνληα

 

e3 F
,
4 0

(42.2)

όπνπ F είλαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ (V/m), ε0 είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνύ
θαη e είλαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ. Σύκθσλα κε ηε ζρέζε απηή, ζε ηζρπξά ειεθηξηθά πεδία
ηεο ηάμεο ησλ 109 V/m, ε κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ είλαη πεξίπνπ 1 eV.
Η ππόζεζε Shottky ειέγρζεθε πεηξακαηηθά ζηα πεηξάκαηα ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο, όπνπ
δηαπηζηώζεθε ε νξζόηεηά ηεο, δειαδή ην ειεθηξηθό πεδίν πξάγκαηη κεηώλεη ην έξγν εμόδνπ θαη
ε κείσζε απηή αθνινπζεί ηε ζρέζε (42.2).
Παξόηη ε ηδέα ηνπ Shottky επηβεβαηώζεθε πεηξακαηηθά, επνκέλσο ήηαλ νξζή ζηα πιαίζηα
ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο, παξά ηαύηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εξκελεύζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο
ςπρξήο εθπνκπήο από ηε ζεξκνθξαζία.
Πξνβιεκαηηθή ήηαλ θαη ε κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ, θαζώο από ηελ πεηξακαηηθή κειέηε
πξνέθππηε ην ζπκπέξαζκα όηη ζε πεδία ηεο ηάμεο ησλ 109 V/m ην έξγν εμόδνπ πξέπεη ζρεδόλ λα
κεδελίδεηαη, ελώ ε ζρέζε (42.2) δίλεη κείσζε κόλν θαηά ≈ 1 eV (αθξηβέζηεξα, 1,9×10-19 J).
Σεκεηώλνπκε όηη ζην βνιθξάκην, ζην νπνίν γίλνληαλ ηα πεξηζζόηεξα πεηξάκαηα ηεο
ςπρξήο εθπνκπήο, ην έξγν εμόδνπ είλαη 4,5 eV (θ = 4,5 eV).
Δπίζεο, ην κνληέιν Shottky αδπλαηνύζε λα εξκελεύζεη ηε κεγάιε ππθλόηεηα ξεύκαηνο πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ ςπρξή εθπνκπή, πνπ είλαη 4-5 ηάμεηο κεγαιύηεξε από απηή ηεο ζεξκηνληθήο.
Σηαδηαθά εδξαηώζεθε ε πεπνίζεζε όηη ε κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ ζε ηζρπξά ειεθηξηθά
πεδία όλησο ιακβάλεη ρώξα, αιιά ε κείσζε απηή δελ επεθηείλεηαη έσο ην κεδεληζκό ηνπ έξγνπ
εμόδνπ. Δπνκέλσο, ε ςπρξή εθπνκπή είλαη έλα λέν θαηλόκελν, αλεμάξηεην από απηό ηεο
ζεξκηνληθήο.
Μεγάιε θαη νπζηαζηηθή πξόνδν ζηελ εξκελεία ηεο ςπρξήο εθπνκπήο ζεκεηώζεθε ζην
κνληέιν πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Fowler-Nordheim (1928), νη νπνίνη πξόηεηλαλ ηελ ππόζεζε όηη
πίζσ από ηελ εθπνκπή πεδίνπ θξύβεηαη ην θβαληνκεραληθό θαηλόκελν ζήξαγγαο.
42.2.4. Κβανηομησανικό θαινόμενο ζήπαγγαρ. Κβανηομησανικόρ θοπμαλιζμόρ
Τν θαηλόκελν απηό παξαηεξείηαη όηαλ έλα ειεθηξόλην πξνζπίπηεη θάζεηα ζε έλα θξάγκα
δπλακηθνύ («ελεξγεηαθό εκπόδην»), ην νπνίν, ή ζα ην δηαπεξάζεη ή ζα αλαθιαζηεί.
Πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ην θξάγκα δπλακηθνύ (Σρ. 42.1β) από ην βήκα (ζθαινπάηη), ην
πιάηνο ηνπ νπνίνπ είλαη άπεηξν (Σρ. 42.1α).
Σύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Κιαζζηθήο Φπζηθήο, ην ειεθηξόλην ζα πξνζπεξάζεη ην βήκα
(ζθαινπάηη) δπλακηθνύ κόλν όηαλ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κεγαιύηεξε από ην «ύςνο» ηνπ
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δπλακηθνύ ζθαινπαηηνύ. Με κηθξόηεξε ελέξγεηα ην ειεθηξόλην ζα αλαθιαζηεί.
Σύκθσλα, όκσο, κε ηηο αξρέο ηεο Κβαληηθήο Μεραληθήο, ην ειεθηξόλην κπνξεί λα
δηεηζδύζεη ζηελ απαγνξεπκέλε ελεξγεηαθά πεξηνρή, αιιά ε πηζαλόηεηα απηήο ηεο δηείζδπζεο
είλαη θζίλνπζα εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο.
Όηαλ ην ειεθηξόλην πξνζπίπηεη ζε βήκα δπλακηθνύ άπεηξνπ πιάηνπο, κε ελέξγεηα κηθξόηεξε
από ην «ύςνπο» ηνπ δπλακηθνύ βήκαηνο, ζα αλαθιαζηεί ηειηθά, σζηόζν έρεη πεπεξαζκέλε
πηζαλόηεηα λα εηζρσξήζεη ζηελ απαγνξεπκέλε (ελεξγεηαθά) πεξηνρή πξηλ αλαθιαζηεί.
Όηαλ ην ειεθηξόλην πξνζπίπηεη ζε θξάγκα δπλακηθνύ «κηθξνύ» πιάηνπο, ην ειεθηξόλην ή
ζα αλαθιαζηεί ή ζα ην δηαπεξάζεη, θαζώο έρεη κε κεδεληθή πηζαλόηεηα λα ην δηαπεξάζεη αθόκε
θαη όηαλ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κηθξόηεξε από ην «ύςνο» ηνπ θξάγκαηνο. Απηνί είλαη νη
όξνη κε ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεηαη ην θαηλόκελν ζήξαγγαο θαη, όπσο ηνλίζακε, νθείιεηαη ζηηο
θπκαηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ. Θπκίδνπκε, όηη ε δηείζδπζε ησλ θπκάησλ ζηελ
απαγνξεπκέλε πεξηνρή παξαηεξείηαη αθόκε θαη ζε πεηξάκαηα ηεο Κιαζζηθήο Οπηηθήο (βι.
Παξάξηεκα 1).
Η πξναλαθεξζείζα πηζαλόηεηα εκβνιηζκνύ ηνπ δπλακηθνύ θξάγκαηνο απμάλεη ζεκαληηθά,
όηαλ ην πιάηνο ηνπ θξάγκαηνο έρεη δηαζηάζεηο ίδηαο ηάμεο κε ην κήθνο θύκαηνο de Broglie ηνπ
ειεθηξνλίνπ.
U0

U0
Πηζαλόηεηα
δηείζδπζεο

Eκ

Eκ

Eθ

L
x
x1
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Σσήμα 42.1. Βήκα (ζθαινπάηη, α) θαη θξάγκαηα δπλακηθνύ (β θαη γ).

Σηα κέηαιια, γηα παξάδεηγκα, αθόκε θαη ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ
ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ θηλείηαη κε ηε ιεγόκελε ελέξγεηα Fermi, Ef, πνπ ζην βνιθξάκην είλαη
5,7 eV. Τα ειεθηξόληα πνπ θηλνύληαη κε ηηο ελέξγεηεο απηέο έρνπλ κήθνο θύκαηνο de Broglie
λ

h
h


p me ς

h
 5,13 1010 m  5,1 Å,
2m e E f

όπνπ h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Πιάλθ θαη me είλαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ (h = 6,625×10-34 Js,
me = 9,109×10-31 kg, 1 eV = 1,602×10-19 J). Δπνκέλσο, ζην βνιθξάκην, γηα λα είλαη ζρεηηθά
κεγάιε ε πηζαλόηεηα εκβνιηζκνύ ηνπ δπλακηθνύ θξάγκαηνο, ην πιάηνο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηεο
ηάμεο 5x10-10 m.
Γεληθόηεξα, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη απνπζία εμσηεξηθνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηα
ειεθηξόληα δελ κπνξνύλ λα εμέιζνπλ από ην κέηαιιν θαζώο, αθόκε θαη απηά πνπ θηλνύληαη κε
ελέξγεηα Fermi, ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ αληηκεησπίδνπλ έλα βήκα δπλακηθνύ (ζθαινπάηη
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δηλακηθνύ) πνπ είλαη πςειόηεξν από ηελ ελέξγεηα Fermi θαηά 4,5 eV (έξγν εμόδνύ, θ).
Δπνκέλσο, ζην βνιθξάκην, ην «ύςνο» ηνπ δπλακηθνύ ζθαινπαηηνύ, ζε βνιη, είλαη
U0 = 5,7 V + 4,5 V = 10,2 V.
Σην ειεθηξόλην πνπ θηλείηαη κε ηελ ελέξγεηα Fermi, πξνθεηκέλνπ λα εμέιζεη από ην
κέηαιιν, πξέπεη λα ηνπ θαηαβιεζεί πξόζζεηε ελέξγεηα ηεο ηάμεο ηνπ θ. Σην θσηνειεθηξηθό
θαηλόκελν ε πξόζζεηε ελέξγεηα θαηαβάιιεηαη από ηα θσηόληα, ελώ ζηε ζεξκηνληθή εθπνκπή
από ηε ζεξκόηεηα θ.ιπ. Αιιά ζην «ζθνηάδη» θαη ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ, ην ειεθηξόλην κπνξεί λα
εμέιζεη από ην κέηαιιν κόλν κέζσ ηνπ θαηλόκελνπ ζήξαγγαο.
Σηα κέηαιια, γηα ηα ειεθηξόληα ην δπλακηθό εκπόδην είλαη ζθαινπάηη ή βήκα δπλακηθνύ
άπεηξνπ πιάηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εθδεισζεί ην θαηλόκελν ζήξαγγαο, ην βήκα δπλακηθνύ
πξέπεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα κεηαηξαπεί ζε θξάγκα δπλακηθνύ ζρεηηθά κηθξνύ «πιάηνπο», ηεο
ηάμεο ησλ 5 Å. Η κεηαηξνπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθαξκνγήο ηζρπξνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ
ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ.
Σηα δεηήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο, ζηελ Κβαληηθή Μεραληθή εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο
δηαπεξαηόηεηαο ηνπ θξάγκαηνο δπλακηθνύ D(Δθ), ε νπνία εμαξηάηαη από ην «ύςνο» θαη ην
πιάηνο ηνπ, αιιά θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ.
Η δηαπεξαηόηεηα ηνπ δπλακηθνύ θξάγκαηνο νξίδεηαη σο

D( E k ) 

ID
,
I0

(42.3)

όπνπ Ι0 θαη ΙD είλαη νη εληάζεηο ησλ θπκάησλ de Broglie, ηνπ πξνζπίπηνληνο θαη απηνύ πνπ
δηαπέξαζε ην θξάγκα, αληίζηνηρα. Οπζηαζηηθά, ε δηαπεξαηόηεηα νξίδεη ην πνζνζηό ησλ
ειεθηξνλίσλ πνπ δηαπεξλά ην θξάγκα.
Γηα έλα νξζνγώλην θξάγκα, όπσο απηό πνπ εηθνλίδεηαη ζην Σρ. 42.1β, όηαλ Δθ < U0, ε
δηαπεξαηόηεηα νξίδεηαη από ηε ζρέζε

D(E k ) 

Ek  Ek 
2L

1 
 exp  
2m (U 0  Ek )  ,
U0  U0 
 


(42.4)

όπνπ L θαη U0 είλαη ην πιάηνο θαη ην ύςνο ηνπ δπλακηθνύ θξάγκαηνο, ελώ m θαη Δθ είλαη ε κάδα
θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ, αληίζηνηρα.
Όηαλ ην δπλακηθό θξάγκα έρεη πεξηπινθόηεξν ζρήκα (Σρ. 42.1γ), νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί
δίλνπλ ηε ζρέζε

 2 x2

D  D0 exp   2m (U ( x )  Ek ) dx  ,
  x



1

(42.5)

όπνπ D0 είλαη ν πξνεθζεηηθόο παξάγνλ ηεο ζρέζεο (42.4).
Από ηε ζρέζε (42.4) πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα, όηη ε δηαπεξαηόηεηα ηνπ δπλακηθνύ
θξάγκαηνο είλαη εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ πιάηνπο ή ηνπ «κήθνπο ηεο ελεξγεηαθήο ζήξαγγάο» L,
αιιά θαη ηεο δηαθνξάο U0 – Ek, δειαδή εμαξηάηαη έληνλα θαη από ηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ
ειεθηξνλίσλ. Σπλεπώο, ην θαηλόκελν ζήξαγγαο άκεζα ζπλδέεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε
ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζην κέηαιιν, ην «κήθνο ηεο ζήξαγγαο», αιιά θαη ην ύςνο ηνπ δπλακηθνύ
θξάγκαηνο πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ.
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42.3. Δνεπγειακή καηάζηαζη ηων ελεύθεπων ηλεκηπονίων ζηα μέηαλλα
42.3.1. Κβανηομησανική πποζέγγιζη
Καζώο ην θαηλόκελν ζήξαγγαο δελ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή αλάιπζε γίλεηαη
ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ. Σηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηηο ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ.
Η θβαληηθή ζεσξία ησλ κεηάιισλ, ζηελ απινύζηεξή κνξθή ηεο ζεσξεί όηη ηα ειεθηξόληα
πνπ πξνθαινύλ ηελ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα είλαη ειεύζεξα.
Τν ειεύζεξν ειεθηξόλην πεξηγξάθεηαη κε έλα επίπεδν κνλνρξσκαηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη
ρσξίο ζθέδαζε θαη αλαθιάηαη κόλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ. Έηζη δηακνξθώλεηαη έλα
ζύζηεκα ζηάζηκσλ θπκάησλ κε δηαθξηηό θάζκα, όκνην κε απηό ησλ ζηάζηκσλ αθνπζηηθώλ
θπκάησλ. H κεγάιε ππθλόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
δηαθξηηνύ θάζκαηνο κε έλα ζπλερέο, όπνπ ε ζρεηηθή καζεκαηηθή αλάιπζε είλαη επθνιόηεξε.
Από ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli πξνθύπηεη, όηη αθόκε θαη ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ, ηα
ειεύζεξα ειεθηξόληα δελ «παγώλνπλ» ηελ θίλεζή ηνπο. Τε ρακειόηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε
κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ κόλν δύν ειεθηξόληα. Τα ππόινηπα ζα θαηαλεκεζνύλ ζε ελεξγεηαθέο
ζηάζκεο θαηά δεύγε, από ηηο ρακειόηεξεο πξνο ηηο πςειόηεξεο ηηκέο. Έηζη, είλαη αλαγθαζκέλα
λα θαηαιάβνπλ κηα πεξηνρή ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ πνπ εθηείλεηαη από ην κεδέλ έσο θάπνηα
κέγηζηε ηηκή Δmax, πνπ θέξεη εηδηθή νλνκαζία θαη νλνκάδεηαη ελέξγεηα Fermi, Ef.
Γηα ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο Fermi, Ef, νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί δίλνπλ:





2/3

h2 3π 2 n
Ef 
8me π 2

,

(42.6)

όπνπ h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck, me είλαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη n είλαη ν αξηζκόο ησλ
ειεθηξνλίσλ αλά κνλάδα όγθνπ.
Η ππθλόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ, αλά κνλάδα ελέξγεηαο θαη αλά κνλάδα όγθνπ,
δίλεηαη από ηε ζρέζε:
dN 8π
3
π (E) 
 3 2me E ,
(42.7)
dE h





ελώ ν αξηζκόο dN ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ ελέξγεηεο ζην δηάζηεκα κεηαμύ Δ θαη Δ + dE
είλαη αλάινγνο ηεο ππθλόηεηαο ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο πηζαλόηεηαο f(E) λα είλαη
θαηεηιεκκέλε ε θαηάζηαζε κε ελέξγεηα Δ. Η ηειεπηαία πξνθύπηεη από ηε ζηαηηζηηθή FermiDirac θαη είλαη:
1

f (E) 
e

( E  E f ) / kT

1

.

(42.8)

Έηζη, ν αξηζκόο dN είλαη:

dN  π (E)f(E)dE 

8π
E dE
2me3 (E  E f )/kT
.
3
h
e
1

Δπνκέλσο, ε ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ ελέξγεηεο ζην δηάζηεκα κεηαμύ Ε θαη Δ+dE
είλαη

dN
8π
E
 π (E)f(E)  3 2me3 (E  E f )/kT
.
dE
h
e
1
6

(42.9)

Σην Σρ. 42.2β δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλνκήο ησλ ειεθηξνλίσλ
ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, δειαδή όηαλ απηά δηεγείξνληαη ζεξκηθά. Πξνθαλώο, ζηε ζεξκηνληθή
εθπνκπή ζπκκεηέρνπλ κόλνλ ηα ειεθηξόληα ηεο εθζεηηθήο «νπξάο», πνπ θηλνύληαη πξνο ηελ
επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ θαη νη θηλεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο ππεξβαίλνπλ ην άζξνηζκα Ef + θ, δειαδή
ην ύςνο ηνπ δπλακηθνύ ζθαινπαηηνύ U0. Αληίζεηα, ζηελ ςπρξή εθπνκπή ηα ειεθηξόληα
εμέξρνληαη από ην κέηαιιν απεπζείαο από ηε ζηάζκε Fermi, αθόκε θαη ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ.
Μέηαιιν

1,5

Τ1 = 0 Κ
Τ2 = 30 Κ
Τ3 = 300 Κ
Τ4 = 3000 Κ
θ = 4 eV
Δf = 5 eV
U0 = –9 V

1,0

Σηάζκε θελνύ

2,5

ζη. θελνύ

2,0

θ
Ek =Ef

Ek = 0 eV

U0

dN/dE (arb unit)

0,

θ

Ef

0,5

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E (eV)

Γπλ. Δλ

Σσήμα 42.2. Δλεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζεξκνθξαζίεο 0, 30, 300 θαη 3000 Κ,
ζε κέηαιιν κε Ef = 5 eV, θ = 4 eV θαη U0 = − 9 V.

42.3.2. Μεηαηποπή ηος ζκαλοπαηιού δςναμικού ζε θπάγμα
Σύκθσλα κε ηελ απινπζηεπκέλε εηθόλα ηνπ θαηλνκέλνπ, ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ, ηα «ειεύζεξα»
ειεθηξόληα ηνπ κεηάιινπ, θηλνύκελα κε ελέξγεηεο Fermi (Δf) θάζεηα πξνο ηελ επηθάλεηα,
αλαθιώληαη πιήξσο πξνο ην εζσηεξηθό όηαλ απηά πξνζθξνύνπλ ζην βήκα (ζθαινπάηη)
δπλακηθνύ, ην «ύςνο» (U0) ηνπ νπνίνπ είλαη κεγαιύηεξν από ηελ ελέξγεηα Fermi.
Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζην βνιθξάκην, ην έξγν εμόδνπ είλαη 4,5 eV, ελώ ε
ελέξγεηα Fermi είλαη 5,7 eV. Δπνκέλσοζην κέηαιιν απηό ην ύςνο ηνπ δπλακηθνύ ζθαινπαηηνύ,
ζε βνιη, είλαη
U0 = 5,7 V + 4,5 V = 10,2 V.
Βιέπνπκε όηη αθόκε θαη ηα πην ελεξγά ειεύζεξα ειεθηξόληα πνπ θηλνύληαη κε ελέξγεηεο
Fermi, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ κπνξνύλ λα εμέιζνπλ ζην θελό.
Σηελ εηθόλα απηή ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ, έμσ από ην κέηαιιν, ζεσξείηαη
ζηαζεξή θαη, ζπλήζσο, ε ηηκή ηεο επηιέγεηαη κεδέλ (Σρ. 42.3α). Τελ ηηκή απηή ηελ απνθαινύλ
ζπρλά ζηάζκε θελνύ ή ζηάζκε αλαθνξάο.
Έμσ από ην κέηαιιν, ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ δηαθνξνπνηείηαη όηαλ, κε έλα
βνεζεηηθό ειεθηξόδην, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ δεκηνπξγείηαη ηζρπξό
ειεθηξηθό πεδίν F (Σρ. 42.3β).
Έμσ από ην κέηαιιν, παξνπζία ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ
ειεθηξνλίνπ κεηώλεηαη γξακκηθά, ππαθνύνληαο ζηε ζρέζε
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U d   e Fx ,

(42.10)

όπνπ x είλαη ε απόζηαζε ηνπ ειεθηξνλίνπ από ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ.
Η έληαζε ηνπ θαηλόκελνπ ζε κεγάιν βαζκό εμαξηάηαη από ην «κήθνο ηεο ελεξγεηαθήο
ζήξαγγαο» L, πνπ «βιέπνπλ» ηα ειεθηξόληα όηαλ απηά θηλνύληαη κε ελέξγεηεο Fermi, θαζώο ζην
κέηαιιν, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ειεθηξόλησλ θηλείηαη κε ηελ ελέξγεηα απηή. Πξνθαλώο, ην
κήθνο απηό εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ.
Μείσζε θ θαηά Shottky

Σηάζκε θελνύ

0
θ
Εκ= Ef
Uf

Τν ειεθηξόλην
κε Εκ = Ef ζα
αλαθιαζηεί !

θ

Ud = – eFx
Ηιεθηξόλην
ςπρξήο εθπνκπήο

Εκ= Ef
L

Uf +θ = U0

x

x
Ud

Μέηαιιν

Κελό

Μέηαιιν

Κελό

(α)

(β)

Σσήμα 42.3. Μεηαηξνπή ηνπ βήκαηνο ζε θξάγκα δπλακηθνύ.

Τν κήθνο απηό ππνινγίδεηαη από ην «ηξηγσληθό θξάγκα δπλακηθνύ» κε ηηο θάζεηεο πιεπξέο
θ θαη L, πνπ βιέπνπκε ζην Σρ. 42.3β. Σε απόζηαζε L (δηαθεθνκκέλε βάζε ηνπ δπλακηθνύ
ηξηγώλνπ) έμσ από ην κέηαιιν, ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξόληνπ κεηώλεηαη θαηά θ:
   eFL .

Δπνκέλσο,

L


.
eF

(42.11α,β)

Βιέπνπκε όηη ην «κήθνο ηεο ελεξγεηαθήο ζήξαγγαο», L, είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο
έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ F, αιιά εμαξηάηαη θαη από ην έξγν εμόδνπ θ.
Σεκεηώλνπκε, όηη ζηελ ςπρξή εθπνκπή ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ειεθηξόληα πνπ νη ελέξγεηέο
ηνπο είλαη κηθξόηεξεο από ηελ ελέξγεηα Fermi, αιιά ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ειεθηξνλίσλ
απηώλ κεηώλεηαη ζεκαληηθά, θαζώο αληηκεησπίδνπλ «ζήξαγγα» κεγαιύηεξνπ κήθνπο
(βι. Σρ. 42.3β).
42.4. Νόμορ ηων Fowler-Nordheim
Τν 1928, ζην πεξηνδηθό Proc. Roy. Soc. London, Series A 119 (1928), 173, νη δύν εξεπλεηέο
δεκνζίεπζαλ ηελ εξγαζία ‘‘Electron emission in intense electric fields’’, ζηελ νπνία ππνιόγηζαλ
ηε ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ, αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ, όηαλ απηά δηαπεξλνύλ ην
θξάγκα δπλακηθνύ κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ζήξαγγαο θαη εμέξρνληαη ζην θελό, δειαδή κέζσ κίαο
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δηαδηθαζίαο πνπ είλαη απαγνξεπκέλε ζηελ Κιαζζηθή Φπζηθή.
Οη εξεπλεηέο ππνιόγηζαλ ηελ ππθλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο ειεθηξνλίσλ πνπ εμέξρεηαη από ην
κέηαιιν όηαλ, ζε ζεξκνθξαζία 0 Κ, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ δεκηνπξγείηαη έλα
θάζεην ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν F. Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί νδήγεζαλ ζηε ζρέζε:
je  P

 8 2m  3 / 2 
e2 F 2
,
exp 

2 h 
2

he
F



(42.12)

όπνπ e θαη m είλαη ην θνξηίν θαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ, h είλαη ε ζηαζεξά Planck, θ είλαη ην
έξγν εμόδνπ θαη Ρ είλαη κία ζηαζεξά ηνπ κεηάιινπ:
P

U f
  Uf

.

(42.13)

Σηε ζρέζε (42.13), ην Uf παξηζηάλεη ην δπλακηθό Fermi, ζε V (Σρ. 43.3α).
Σην βνιθξάκην, γηα παξάδεηγκα, θ = 4,5 θαη Uf = 5,7 (V), επνκέλσο ε ζηαζεξά απηνύ ηνπ
κεηάιινπ είλαη
P

U f
  Uf



4,5  5,7
 1,12 ( V ) ,
4,5  5,7

θαη, όπσο βιέπνπκε, δηαθέξεη ειάρηζηα από ηε κνλάδα.
Γηεπθξηλίδνπκε, όηη ζηελ αλάιπζή ηνπο, νη δύν εξεπλεηέο δελ έιαβαλ ππόςε ηελ ειαθξά
κείσζε ηνπ έξγνπ εμόδνπ ιόγσ θαηλόκελνπ Shottky. Δπνκέλσο, ζηε ζρέζε (42.12), ην θ
παξηζηάλεη ηελ ηηκή ηνπ έξγνπ εμόδνπ απνπζία ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε
ζρέζε (42.12) είλαη πξνζεγγηζηηθή, αιιά ζηηο επόκελεο εξγαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ
δηαπηζηώζεθε όηη ζε γεληθέο γξακκέο ε ζρέζε απηή ζσζηά απνδίδεη ηελ εμέιημε ηνπ
θαηλνκέλνπ, δειαδή ε ςπρξή εθπνκπή ππαθνύεη ζε κηα ζρέζε ηύπνπ

 B
j  CF 2 exp    ,
 F

(42.14)

όπνπ C θαη Β είλαη ζηαζεξέο.
Σηε ζρέζε (42.12), αληηθαζηζηώληαο ηα κεγέζε m, e, θαη h κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζην
ζύζηεκα κνλάδσλ SI (m = 9,109×10–31 kg, e = 1,602×10–19 C, h = 6,6256×10–34 Js) θαη, επίζεο,
επηιέγνληαο γηα ην έξγν εμόδνπ ηε κνλάδα eV, ε ζρέζε απηή κπνξεί λα γξαθηεί σο
j  P  6,168  10 2


 3/ 2 
 (A/m2),
exp  6,827  109

F 


F2

(42.15)

όπνπ ε ππθλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζε κνλάδεο A/m2, ην θ ζε V, ελώ ε έληαζε ηνπ
ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε κνλάδεο V/m.
42.4.1. Επίδπαζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ ζηο θαινόμενο ηηρ τςσπήρ εκπομπήρ
Σηα πεηξάκαηα ησλ εξεπλεηώλ παξαηεξήζεθε κηα αζζελήο εμάξηεζε ηνπ θαηλόκελνπ από ηε
ζεξκνθξαζία, δειαδή κηα ειαθξά ελίζρπζε ηεο ςπρξήο εθπνκπήο ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.
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Η εμάξηεζε απηή εξκελεύεηαη εύθνια αλ ιάβνπκε ππόςε ην γεγνλόο, όηη ζε ζεξκνθξαζίεο
Τ > 0, ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ πάλσ από ηελ ζηάζκε Fermi εκθαλίδεηαη κηα
εθζεηηθή «νπξά». Τα ειεθηξόληα ηεο νπξάο πνπ έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο Δθ > Δf + θ είλαη
ππεύζπλα γηα ηε ζεξκηνληθή εθπνκπή.
Τα ειεθηξόληα, όκσο, πνπ θηλνύληαη κε θηλεηηθέο ελέξγεηεο Δf < Δθ < Δf + θ, δελ κπνξνύλ
λα εμέιζνπλ ζεξκηνληθά θαη γηα ην ιόγν απηό ην κεγαιύηεξν ηνπο κέξνο αλαθιάηαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ κεηάιινπ, σζηόζν έλα κηθξό κέξνο εμέξρεηαη από ην κέηαιιν κέζσ θαηλόκελνπ
ζήξαγγαο, θαζώο γηα ηα ειεθηξόληα απηά ην κήθνο ηεο ζήξαγγαο είλαη κηθξόηεξν από απηό ζηε
ζηάζκε Fermi. Πιελ όκσο, ην πνζνζηό απηώλ ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πνιύ κηθξό θαη ειάρηζηα
επεξεάδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ειεθηξνλίσλ πνπ εμέξρνληαη από ηε ζηάζκε Fermi.
42.5. Έλεγσορ ηος νόμος Fowler-Nordheim
Παξά ηηο πεηξακαηηθέο δπζθνιίεο, ν λόκνο ησλ Fowler-Nordheim κειεηήζεθε πνηνηηθά, αιιά
θαη πνζνηηθά, όπνπ δηαπηζηώζεθε θαιή ζπκθσλία ζεσξίαο-πεηξάκαηνο. Τνλίδνπκε, όηη ε
επαιήζεπζε απηνύ ηνπ λόκνπ ζπληζηά πεηξακαηηθή απόδεημε νξζόηεηαο ηεο ππόζεζεο πεξί
θπκαηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ειεθηξνλίσλ.
Η δπζθνιία ησλ πεηξακάησλ απηώλ πεγάδεη από ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξηθώλ
πεδίσλ ηεο ηάμεο ησλ 109-1010 V/m. Τα ηζρπξά απηά ειεθηξηθά πεδία δεκηνπξγνύληαη ζπλήζσο
κέζα ζε κηα δίνδν πςεινύ θελνύ, ζηα ειεθηξόδηα ηεο νπνίαο εθαξκόδεηαη ζρεηηθά κεγάιε ηάζε.
Τν ειεθηξόδην πνπ πνιώλεηαη αξλεηηθά θαηαζθεπάδεηαη από κέηαιιν πνπ έρεη πνιύ
κεγάιε θακππιόηεηα (ιεπηό ζύξκα ή αθίδα). Τν δεύηεξν ειεθηξόδην, πνπ πνιώλεηαη ζεηηθά,
έρεη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγεί σο ζπιιέθηεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο ςπρξήο εθπνκπήο.
Σηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, ηα αλαγθαία ειεθηξηθά πεδία ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ
επηηπγράλνληαη κε ηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 3-10 kV. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ νκναμνληθό
θπιηλδξηθό ππθλσηή πνπ απνηειείηαη από έλα ιεπηό κεηαιιηθό ζύξκα, αθηίλαο r, θαη έλαλ θνίιν
κεηαιιηθό θύιηλδξν πνπ ην πεξηβάιεη, αθηίλαο R, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ ζύξκαηνο είλαη

F

U

r

1
.
 R
ln  
r

(42.16α)

Έηζη, ζην θπιηλδξηθό ζύζηεκα ειεθηξνδίσλ, κε r = 1 κm (10-6 m) θαη R = 10 cm, ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ ζύξκαηνο ην ειεθηξηθό πεδίν είλαη 2×109 V/m, ζε ηάζε 11,5 kV.
Σηνλ νκόθεληξν ζθαηξηθό ππθλσηή, ε αληίζηνηρε ζρέζε είλαη

F

U
R

,
r Rr

(42.16β)

ελώ ζηελ θνξπθή ηνπ παξαβνινεηδνύο εθ πεξηζηξνθήο, ην νπνίν ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό
απνδίδεη ηελ αθίδα, ε αληίζηνηρε ζρέζε είλαη

F

U

r

2
 2R 
ln 

 r 
10

(42.17)

Σηελ παξνύζα Άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη κία ιπρλία πςεινύ θελνύ κε δύν ειεθηξόδηα,
ηύπνπ αθίδα-ζθαίξα (Σρ. 42.4). Η αθίδα, πνπ ιεηηνπξγεί σο πεγή ησλ ειεθηξνλίσλ, ηνπνζεηείηαη
ζην θέληξν ηεο ζθαίξαο θαη κεηαμύ ησλ δύν ειεθηξνδίσλ εθαξκόδεηαη πςειή ηάζε κεξηθώλ
θηινβόιη, δειαδή ζρεηηθά κηθξή ηάζε, θαζώο ε θνξπθή ηεο αθίδαο θαηαζθεπάδεηαη ζθόπηκα κε
αθηίλα πεξίπνπ 0,1-0,2 κm. Τν δεύηεξν ειεθηξόδην, πνπ πνιώλεηαη ζεηηθά, έρεη ζπλήζεηο
δηαζηάζεηο (κεξηθά εθαηνζηά) θαη ιεηηνπξγεί σο ζπιιέθηεο ησλ ειεθηξνλίσλ.

Αθίδα

Γπλαηόηεηα
ζέξκαλζεο
ηεο αθίδαο

Σπιιέθηεο
ειεθηξνλίσλ
Ηιεθηξόληα
r

V

r ≈ 0,1 - 0,2 κm
Η αθίδα ζε κεγέζπλζε

Α

Σσήμα 42.4. Βαζηθή δηάηαμε κειέηεο ηεο ςπρξήο εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ.

Έμσ από ηε ιπρλία, ζηε δηαδξνκή ηνπ ξεύκαηνο ειεθηξνλίσλ ζπλδέεηαη έλαο επαίζζεηνο
κεηξεηήο ξεύκαηνο, θαζώο ηα κεηξνύκελα ξεύκαηα είλαη ηεο ηάμεο 10-6-10-9 Α.
Σηε ιπρλία απηή, πξνθαλώο, ε ζρέζε (42.17) κόλν θαηά πξνζέγγηζε απνδίδεη ην ειεθηξηθό
πεδίν ζηελ θνξπθή ηεο αθίδαο, θαζόηη ε γεσκεηξία ηεο αθίδαο είλαη άγλσζηε.
Λόγσ κηθξώλ γεσκεηξηθώλ δηαζηάζεσλ ηεο αθίδαο, ην ξεύκα ησλ ειεθηξνλίσλ απνθηά
κεηξήζηκεο ηηκέο ζε ζρεηηθά κηθξέο ηάζεηο, γεγνλόο πνπ ζπληζηά κεγάιν πιενλέθηεκα απηώλ
ησλ ζπζθεπώλ, ελώ ζην θπιηλδξηθό ζύζηεκα νη εθαξκνδόκελεο ηάζεηο είλαη πνιύ πςειόηεξεο,
αιιά θαη ζύξκα κε δηάκεηξν 1 κm δελ είλαη εύθνιν λα θαηαζθεπαζηεί.
Σηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζθεπώλ ηύπνπ αθίδα-ζθαίξα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ
αβεβαηόηεηα ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο αθίδαο (≈ 30 %). Η
αβεβαηόηεηα απηή πξνέξρεηαη από ηελ αβεβαηόηεηα ζηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηεο θνξπθήο ηεο
αθίδαο, θαζώο είλαη δύζθνιν λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα, όπσο, επίζεο, θαη ηνπ αθαζνξίζηνπ
γεσκεηξηθνύ ζρήκαηόο ηεο. Απηό πνπ κπνξνύκε λα πνύκε είλαη όηη ζηελ θνξπθή ηεο αθίδαο ε
έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη αλάινγε ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο θαη, θαη’ εθηίκεζε,
απνδίδεηαη από ηε ζρέζε (42.17). Σπλεπώο, ζηηο δηαηάμεηο απηέο είλαη ζρεηηθά δύζθνινο ν
πνζνηηθόο έιεγρνο ηνπ λόκνπ, σζηόζν πξνζθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνλ πνηνηηθό.
42.5.1. Ποιοηικόρ έλεγσορ ηος νόμος Fowler-Nordheim. Μέθοδορ
Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο αθίδαο δελ
είλαη απαξαίηεηνο όηαλ ν λόκνο ειέγρεηαη πνηνηηθά.
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Γηα ηνλ πνηνηηθό έιεγρν, ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο αθίδαο
κπνξνύκε λα ηελ νξίζνπκε σο
(42.18)
F  ξU ,
όπνπ U είλαη ε ηάζε πνπ εθαξκόδεηαη κεηαμύ ησλ δύν ειεθηξνδίσλ, ελώ μ είλαη ν γεσκεηξηθόο
παξάγνλ ηεο αθίδαο:
1
2
ξ 
r
 2R 
ln 

 r 
Η ζρέζε (42.12), πνπ παξήρζε από ηνπο Fowler-Nordheim, κπνξεί λα γξαθηεί σο

 B
I   C U 2 exp    ,
 U

(Α)

(42.19)

όπνπ Ιτ είλαη ην ζπλνιηθό ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο, S είλαη ην «κέζν» εκβαδόλ ηεο αθίδαο,
ελώ νη ζηαζεξέο C θαη Β είλαη:

SPξ 2  102
C


(AV-2)

(42.20)

(V)

(42.21)

θαη

B

6,83  109 3/ 2
,
ξ

αληίζηνηρα.
Λνγαξηζκίδνληαο ηε ζρέζε (42.19), πξνθύπηεη ηειηθά:

I 
B
ln  τ2   ln C  .
U
U 

(42.22)

Σε ηηκέο x = 1/U θαη y = ln(Ις/U 2), ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο (42.22) παξηζηάλεη
κηα επζεία πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα y ζην ζεκείν LnC, ελώ ε θιίζε ηεο είλαη −Β.
Μεηξώληαο ην ξεύκα ηεο αθίδαο ζπλαξηήζεη ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο, ζην βαζκό πνπ ν
λόκνο Fowler-Nordheim ηζρύεη, ηα επεμεξγαζκέλα πεηξακαηηθά ζεκεία αλακέλεηαη λα πέζνπλ
πάλσ ζε κηα επζεία κε αξλεηηθή θιίζε Β, από ηελ νπνία κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν γεσκεηξηθόο
παξάγνληαο ξ ηεο αθίδαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ππνινγηζηεί (εθηηκεζεί) ε αθηίλα θακππιόηεηαο
r ηεο θνξπθήο ηεο αθίδαο.
42.6. Πειπαμαηική διάηαξη
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη από κηα βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη κηα γπάιηλε
ιπρλία-δίνδνο πςεινύ θελνύ. Η δηάηαμε πεξηιακβάλεη ηελ πεγή πςειήο ηάζεο, κε ηνλ ςεθηαθό
κεηξεηή ηεο, όπσο, επίζεο, θαη έλα ππνηππώδεο ειεθηξόκεηξν (βι. Παξάξηεκα 2).
Η αθίδα βξίζθεηαη ζην δεμί άθξν ελόο ιεπηνύ επζύγξακκνύ ζύξκαηνο από βνιθξάκην,
κήθνπο πεξίπνπ 4 mm (Σρ. 42.5). Τν ζύξκα απηό είλαη θνιιεκέλν ζην θέληξν άιινπ ζύξκαηνο,
από βνιθξάκην θαη απηό, ζε ζρήκα « > », πνπ ζε άιια πεηξάκαηα δύλαηαη λα ζεξκαλζεί κε
κεγάια ξεύκαηα ηεο ηάμεο ησλ 1-2 Α.
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Η δηάκεηξνο ηνπ επζύγξακκνπ ζύξκαηνο είλαη ζρεηηθά κεγάιε (50 κm), αιιά κε κηα εηδηθή
ειεθηξνρεκηθή θαηεξγαζία ην δεμί άθξν απνθηά ζρήκα θώλνπ, ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ
βξίζθεηαη έλα κηθξό εκηζθαίξην κε αθηίλα πεξίπνπ 0,1- 0,2 κm.
Η αθίδα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο θαη δύλαηαη λα ζεξκαλζεί, κέζσ
ζέξκαλζεο ηνπ λύκαηνο πνπ έρεη ζρήκα «>». Η δηάκεηξνο ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο είλαη 8,0 cm.
Ο ζπιιέθηεο ησλ ειεθηξνλίσλ, ππό κνξθή ελόο ιεπηνύ θαη δηαθαλνύο αγώγηκνπ ζηξώκαηνο
από ρισξηνύρν θαζζίηεξν SnCl2, έρεη ζρήκα εκηζθαηξίνπ θαη βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ αθίδα,
ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο.
Τν ιεπηό ζηξώκα ηνπ ζπιιέθηε (SnCl2) βξίζθεηαη ζε ειεθηξηθή επαθή κε ηα ειεθηξόδηα
ηξνθνδνζίαο ελόο θνύξλνπ (δελ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα), πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εμάρλσζε ησλ
αηόκσλ βαξίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο αθίδαο. Μέζσ ησλ ειεθηξνδίσλ απηνύ ηνπ θνύξλνπ, ηα
ειεθηξόληα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο νδεγνύληαη έμσ από ηε γπάιηλε ζθαίξα θαη, κέζσ ηεο
κεηξεηηθήο αληίζηαζεο 100 kΩ ηνπ ειεθηξόκεηξνπ, θαηαιήγνπλ ηειηθά ζην ζεηηθό πόιν ηεο
πεγήο πςειήο ηάζεο.
Γπλαηόηεηα
ζέξκαλζεο
ηεο αθίδαο

Αθίδα W
Α

Σπιιέθηεο, SnCl2

Ni

Αληίζηαζε πξνζηαζίαο
από ειεθηξηθή εθθέλσζε

W
100 ΜΩ

Απηνζρέδην ειεθηξόκεηξν
Ιτ

kV
Ιτ
100 kΩ
10 μF
H.V.
Πεγή πςειήο ηάζεο
κε ην κεηξεηή, ζε kV

V, θιίκαθα
2V

Ιτ

Σσήμα 42.5. Πεηξακαηηθή δηάηαμε ηεο Άζθεζεο.

Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ν κεηξεηήο ξεύκαηνο πξνηηκάηαη λα βξίζθεηαη ζην δπλακηθό ηεο Γεο,
δειαδή ζην δπλακηθό πνπ βξίζθεηαη θαη ν πεηξακαηηζηήο. Οπζηαζηηθά, κέζσ ηεο κεηξεηηθήο
αληίζηαζεο 100 kΩ (Σρ. 42.6), ην δπλακηθό ηνπ ζπιιέθηε (SnCl2) βξίζθεηαη πξαθηηθά ζην
δπλακηθό ηεο Γεο, ελώ ε κεγάιε αξλεηηθή ηάζε εθαξκόδεηαη ζηελ αθίδα, κέζσ ηεο
πξνζηαηεπηηθήο αληίζηαζεο 100 ΜΩ (108 Ω).
Πποζοσή (!!!). Η ηπρόλ παξάθακςε ηεο πξνζηαηεπηηθήο αληίζηαζεο ησλ 100 ΜΩ ζα
πξνθαιέζεη άκεζε καηαζηποθή ηεο αθίδαο, θαζώο ε παξνπζία ηεο απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία
ειεθηξηθνύ ηόμνπ κεηαμύ ηεο αθίδαο θαη ηνπ ζπιιέθηε. Λόγσ πνιύ κεγάιεο έληαζεο ηνπ
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ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο αθίδαο, ην ειεθηξηθό ηόμν δεκηνπξγείηαη αθόκε θαη ζε
ζπλζήθεο πςεινύ θελνύ.
Αλ γηα θάπνην ιόγν δεκηνπξγεζεί ηόμν πςεινύ θελνύ, ηα ζεηηθά ηόληα ηνπ ηόμνπ πνπ
βνκβαξδίδνπλ ηελ αθίδα κε ελέξγεηεο κεξηθώλ ρηιηάδσλ eV ζα πξνθαιέζνπλ εμάρλσζε ηνπ
πιηθνύ ηεο (spattering), κε αλαπόθεπθηε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο δηακέηξνπ ηεο. Απηό ζα
πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο αθίδαο, επνκέλσο θαη κείσζε ηνπ
ξεύκαηνο ηεο ςπρξήο εθπνκπήο ζε επίπεδα κηθξόηεξα από ηε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ κεηξεηή
ξεύκαηνο. Η θαηάζηαζε απηή, κε δεδνκέλε πεγή πςειήο ηάζεο, ηζνδπλακεί κε θαηαζηξνθή ηεο
αθίδαο!
Τνλίδνπκε όηη κηθξή θαη αξγή θαηαζηξνθή ηεο αθίδαο γίλεηαη θαη δίρσο ην ειεθηξηθό ηόμν,
ιόγσ θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ιπρλίαο, ε νπνία πξνθαιεί παξαγσγή
ζεηηθώλ ηόλησλ πνπ βνκβαξδίδνπλ ηελ αθίδα. Η παξαγσγή απηώλ ησλ ηόλησλ εμαξηάηαη από ηελ
πίεζε ησλ αεξίσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ιπρλίαο, πνπ δελ ηελ ειέγρνπκε, αιιά θαη από ηνλ αξηζκό
ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε από ηελ αθίδα πξνο ηνλ ζπιιέθηε, δειαδή από
ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ηεο ςπρξήο εθπνκπήο, πνπ κπνξνύκε λα ηελ ειέγμνπκε.
Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα δσήο ηεο αθίδαο, είλαη ζθόπηκν ην ξεύκα ηεο
ςπρξήο εθπνκπήο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1000 nA. Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιόγν, πξέπεη λα
ζπληνκεύνπκε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θαηαζηάζεσλ όπνπ ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο είλαη
κεγάιν.
Σηελ πηγή ςτηλήρ ηάζεο, ε ηάζε εμόδνπ ξπζκίδεηαη κε έλα πνηελζηόκεηξν 10 ζηξνθώλ, ν
άμνλαο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηελ πξόζνςε ηνπ νξγάλνπ. Σηελ πεγή, επίζεο, είλαη
ελζσκαησκέλνο έλαο ςεθηαθόο κεηξεηήο ηεο παξαγόκελεο πςειήο ηάζεο, ε αθξίβεηα ηνπ
νπνίνπ είλαη κηθξή (2 ςεθίσλ, κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 0,1 kV).
Σύκθσλα κε ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηή, νη παξάκεηξνη αθξίβεηαο ηνπ
ελζσκαησκέλνπ ζηελ πεγή βνιηόκεηξνπ είλαη:
Accuracy: ± 3 %, Resolution: 0,1 kV,
ελώ ην άλσ όξην ηεο νιίζζεζεο ηνπ κεδελόο (huru - ν ζηαζεξόο όξνο ηνπ ζθάικαηνο ζηα
ςεθηαθά όξγαλα), ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δελ ην αλαθέξεη, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη
(αλαγθάδεη) λα ην ζεσξήζνπκε κεδέλ.
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πεηξάκαηα, θαζώο παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα ζέξκαλζεο ηεο αθίδαο, επηθάιπςεο ηεο αθίδαο κε άηνκα ηνπ βαξίνπ, όπσο επίζεο
θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο σο ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην κε κεγέζπλζε Rζπι/rαθ ≈ 106. Γηα ην
ζθνπό απηό ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε είλαη θαιπκκέλε κε ιεπηό ζηξώκα
θζνξίδνπζαο νπζίαο (ZnS), ε νπνία εθπέκπεη θσο όηαλ ηε βνκβαξδίδνπλ ειεθηξόληα κε
ελέξγεηεο 5-10 keV. Η δπλαηόηεηεο απηέο δελ αμηνπνηνύληαη ζηελ Άζθεζε απηή θαη παξακέλνπλ
αλελεξγέο.

Βιβλιογπαθία
Σ. Τξαραλάο, ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, 2005.
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42.7. Δκηέλεζη
Πποζοσή. Σηελ Άζθεζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη πςειέο ηάζεηο (έσο 10 kV), πνπ είλαη
επηθίλδπλεο γηα ηε δσή. Γηα ην ιόγν απηό:
(α) δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ζπνπδαζηή λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ πεγή ηεο πςειήο ηάζεο.
(β) ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ηεο Άζθεζεο πξέπεη λα γίλεηαη αςζηηπά με
κλειζηή ηελ πεγή πςειήο ηάζεο θαη κόλν κε εηδηθά θαιώδηα αζθαιείαο.
(γ) ηελ πεγή ηεο πςειήο ηάζεο ηε ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κόλν ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηεο
Άζθεζεο, εθόζνλ βεβαησζεί πξώηα όηη ην ειεθηξηθό θύθισκα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζσζηά.
Ζ εκηέλεζη ηηρ Άζκηζηρ πεξηιακβάλεη 2 πεηξάκαηα: έλα δνθηκαζηηθό θαη ην θύξην.
Σην δνθηκαζηηθό πείξακα γίλεηαη ε κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο ζπλαξηήζεη ηεο εθαξκνδόκελεο
ηάζεο, θαζώο ε ηάζε απμάλεη κε βήκα 400 V.
Καζώο ζηηο κηθξέο ηάζεηο (0-3 kV) ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο είλαη πνιύ κηθξό, ζηηο
ηάζεηο απηέο ην κεηξνύκελν ξεύκα νπζηαζηηθά απνηειείηαη από ην ξεύκα δηαξξνήο πνπ
δεκηνπξγείηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ιπρλίαο κεηαμύ ησλ 2 ειεθηξνδίσλ. Γηα ρσξίδεηαη
εύθνια από ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο, θαζώο εμαξηάηαη από ηελ πγξαζία ηνπ αέξα θαη
απμάλεη γξακκηθά ζπλαξηήζεη ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο. Σην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο, ε
εμάξηεζε από ηελ ηάζε είλαη απόηνκή θαη αθνινπζεί κία εθζεηηθή ζπλάξηεζε.
Απνζηνιή ηνπ δνθηκαζηηθνύ πεηξάκαηνο είλαη λα εληνπηζηεί ε ηάζε Uα (3-4 kV), ζηελ
νπνία ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο αξρίδεη λα γίλεηαη κεγαιύηεξν ηεο δηαξξνήο, γεγνλόο πνπ
παξαηεξείηαη όηαλ ην κεηξνύκελν ξεύκα αξρίδεη λα απμάλεη απόηνκα, αθνινπζώληαο κηα
εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηάζεο.
1. Σπλαξκνινγήζηε ην ειεθηξηθό θύθισκα πνπ δίλεηαη ζην Σρ. 42.5.
2. Όηαλ ν επηβιέπσλ ηεο Άζθεζεο ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ πεγή πςειήο ηάζεο, ξπζκίζηε ηελ
ηάζε εμόδνπ ζην κεδέλ.
Τν ςεθηαθό πνιύκεηξν ηνπ ειεθηξνκέηξνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο κεηξεηήο ηάζεο ζηελ
θιίκαθα 2 V.
Τνλίδνπκε όηη, πξνθεηκέλνπ ε αθίδα λα κελ θαηαζηξαθεί, ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο
πξέπεη λα είλαη πάληα κηθξόηεξν από 1000 nA!
3. ηο δοκιμαζηικό πείπαμα
Απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ ηάζε ηεο πεγήο, κε βήκα 400 V, εληνπίζηε εθείλε ηελ ηάζε Uα, ζηελ
νπνία ην ξεύκα αξρίδεη λα απμάλεη απόηνκα. Τν κηθξό ξεύκα (κεξηθά nA) πνπ παξαηεξείηαη πξηλ
ηελ απόηνκε άλνδν είλαη ηνπ ξεύκαηνο δηαξξνήο. Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, θύξην
γλώξηζκα ηνπ ξεύκαηνο δηαξξνήο, Ιδ, είλαη ν σκηθόο ηνπ ραξαθηήξαο, δειαδή αθνινπζεί ην
λόκν ηνπ Ohm θαη απμάλεη γξακκηθά ζπλαξηήζεη ηεο ηάζεο.
Σηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ, ην ξεύκα δηαξξνήο πξέπεη λα αθαηξεζεί.
4. ηο κύπιο πείπαμα
Σην θύξην πείξακα ην βήκα ηεο ηάζεο είλαη 200 V, ελώ ην ξεύκα ζα κεηξεζεί 2 θνξέο: ζηελ
άλνδν θαη ζηελ θάζνδν ηεο ηάζεο. Δδώ ε ηάζε εθθίλεζεο είλαη ε ηάζε Uα πνπ κεηξήζαηε
(εληνπίζαηε) ζην δνθηκαζηηθό πείξακα.
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(α) Από ηελ ηάζε Uα, αξρίζηε λα ηελ απμάλεηε κε βήκα 200 V, ζεκεηώλνληαο ην ξεύκα
ζπλαξηήζεη ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο. Η άλνδνο ηεο ηάζεο (Umax) πξέπεη λα γίλεηαη έσο όηνπ ην
ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο γίλεη πεξίπνπ 1000 nA.
(β) Καζώο ηα κεγάια ξεύκαηα θζείξνπλ ηελ αθίδα, δίρσο θαζπζηέξεζε θαη ρξνλνηξηβή, γηα ηηο
ίδηεο ηηκέο ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο, κεηξήζηε ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο, αιιά ζηελ
«θάζνδν» ηεο ηάζεο, από ηελ Umax έσο ηελ Uα.
Σηηο κεηξήζεηο απηέο ην ξεύκα πνπ κεηξάηε είλαη ζπλνιηθό, I = Ιτ +Ιδ, δειαδή απνηειεί
άζξνηζκα δύν ξεπκάησλ: ηνπ ξεύκαηνο ηεο ςπρξήο εθπνκπήο θαη ηνπ ξεύκαηνο δηαξξνήο. Σηελ
επεμεξγαζία, ην ξεύκα δηαξξνήο πξέπεη λα αθαηξεζεί. Γηα ην ζθνπό απηό, κεηξήζηε ην ξεύκα
δηαξξνήο, ζεκεηώλνληαο ην ξεύκα ζηελ ηάζε θαηά 300 V κηθξόηεξε από ηελ Uα. Σηελ ηάζε
απηή ην ξεύκα ηεο ςπρξήο εθπνκπήο είλαη πνιύ κηθξό θαη κπνξεί λα αγλνεζεί. Δπνκέλσο, ζηελ
ηάζε Uα − 300 V ην ξεύκα πνπ κεηξάηε απνηειείηαη νπζηαζηηθά κόλν από ην ξεύκα δηαξξνήο.
Σπκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 1.
Πίνακαρ 1
U1
(V)

I1
(nA)

U2
(V)

Uα + 200

Uα + 200

Uα + 400

Uα + 400

Uα + 600

Uα + 600

-----------

-----------

Umax

-----------

I2
(nA)

Iκέζν
(nA)

----------

----------

Iς = Iκ – Iδ
(nA)

Umax

42.8. Δπεξεπγαζία ηων μεηπήζεων
1. Σε έλα ραξηί κηιηκεηξέ, ζην δηάζηεκα ηάζεσλ [Uα - Umax], ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε
ηεο ζρέζεο Ις = f(U).
2. Γηα ην δηάζηεκα ηάζεσλ [Uα - Umax], ππνινγίζηε ηηο ηηκέο 1/U, Ln(Iς /U 2) θαη ζπκπιεξώζηε
ηηο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 2.
Πίνακαρ 2
U
(V)

Iς
(nA)

1/U
(V-1)

Uα + 200
Uα + 400
Uα + 600

Umax
16

Ln(Iς /U 2)
(Μνλάδεο SI)

3. Σε δεύηεξν ραξηί κηιηκεηξέ, ζην δηάζηεκα ηάζεσλ [Uα - Umax], ζρεδηάζηε ηε γξαθηθή
παξάζηαζε Ln(Iς/U 2) = f(1/U).
4. Με ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, ππνινγίζηε ηελ θιίζε Β (ηηκή θαη ζθάικα) ηεο
πεηξακαηηθήο επζείαο.
5. Υπνινγίζηε ηνλ γεσκεηξηθό παξάγνληα ηεο αθίδαο μ (ηηκή θαη ζθάικα), ζεσξώληαο όηη ην
έξγν εμόδνπ ηνπ βνιθξακίνπ δελ επεξεάζζεθε από ην ειεθηξηθό πεδίν θαη ήηαλ 4,5 eV.
6. Υπνινγίζηε (βι. παξάξηεκα 6) ηελ αθηίλα ηεο θνξπθήο ηεο αθίδαο, r, θαη ζπγθξίλεηε ηελ
ηηκή πνπ ππνινγίζαηε κε απηή πνπ δειώλεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Υπνινγίζηε επίζεο
θαη ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ θνξπθή ηεο αθίδαο, όηαλ ε εθαξκνδόκελε ηάζε
κεηαμύ ησλ δύν ειεθηξνδίσλ είλαη Ua.
7. Σρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο.

Παπαπηήμαηα
Παπάπηημα 1. Φαινόμενο ζήπαγγαρ ζηην κλαζική οπηική
Η δηείζδπζε ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ ελεξγεηαθά απαγνξεπκέλε πεξηνρή νθείιεηαη ζηελ
θπκαηηθή ηνπ θύζε. Παξόκνηα δηείζδπζε παξαηεξείηαη θαη κε ηα θύκαηα ηνπ θσηόο θαηά ηελ
νιηθή εζσηεξηθή αλάθιαζε ηνπ θσηόο ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα γπαιί-αέξαο (Σρ. 42.6).

Κελό
κε αέξα,
πιάηνπο
d≈λ

Γπαιί
I1
Αέξαο,
ε «απαγνξεπκέλε»
πεξηνρή

Γσλία νιηθήο
εζσηεξηθήο
αλάθιαζεο
ηνπ θσηόο

I2

Σσήμα 42.6. Γηείζδπζε ηνπ θσηόο ζηελ «απαγνξεπκέλε» πεξηνρή.

Θπκίδνπκε, όηη ζηελ νιηθή εζσηεξηθή αλάθιαζε ηνπ θσηόο πνπ παξαηεξείηαη ζηε
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα γπαιί-αέξαο (Σρ. 42.6), γηα ηελ πξνζπίπηνπζα αθηίλα ν αέξαο είλαη
«απαγνξεπκέλε» πεξηνρή. Παξά ηαύηα, ζην ζεκείν εζσηεξηθήο αλάθιαζεο, κέξνο ηνπ
πξνζπίπηνληνο θσηόο δηεηζδύεη ζηνλ αέξα, ζε βάζνο πεξίπνπ λ. Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηελ
εηθόλα, όπνπ ην θσο εηζέξρεηαη (δηεηζδύεη), γηα ιίγν, ζηνλ αέξα θαη επηζηξέθεη ζην γπαιί.
Η δηείζδπζε απηή κπνξεί λα γίλεη νξαηή κε ην δεύηεξν πξίζκα, όηαλ ηνπνζεηείηαη ζε κηθξή
απόζηαζε (d ≈ ι) από ην πξώην. Τόηε ζην ζεκείν αλάθιαζεο ε πξνζπίπηνπζα αθηίλα δηαζπάηαη
ζε 2 ζπληζηώζεο: ζηελ αλαθιώκελε Ι1 θαη ζηελ Ι2, πνπ είρε δηεηζδύζεη ζηνλ αέξα θαη ζην
δεύηεξν πξίζκα δηαδίδεηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε απηήλ ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο.
Οπζηώδεο είλαη ην γεγνλόο όηη ε έληαζε ηεο αθηίλαο Ι2 εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε d θαη
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εληζρύεηαη ζε βάξνο ηεο Ι1, θαζώο ην άζξνηζκα Ι1 + Ι2 είλαη ζηαζεξό. Σηε δεθαεηία ηνπ 60, ηελ
ηδηόηεηα απηή ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο κε
αθνπζηηθέο ζπρλόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζηηο ζπζθεπέο νπηηθήο ηειεπηθνηλσλίαο.
Παπάπηημα 2. Το αςηοζσέδιο ηλεκηπόμεηπο
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη απαξαίηεηνο έλαο επαίζζεηόο κεηξεηήο ξεύκαηνο ζηελ
θιίκαθα 1-1000 nA.
Μηθξά ξεύκαηα ηεο ηάμεο ησλ 1 κΑ-1 pA ηα κεηξάλε ζπλήζσο κε ειεθηξόκεηξα, ην θόζηνο
ησλ νπνίσλ είλαη πνιύ κεγάιν. Δλησκεηαμύ, ε κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ ηεο ηάμεο ησλ 1-1000 nA
κπνξεί λα γίλεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα θαη κε έλα θνηλό πνιύκεηξν 4,5 ςεθίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή.
Αλ ην πνιύκεηξν ησλ 4,5 ςεθίσλ ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά, δειαδή σο κεηξεηήο ξεύκαηνο,
ηόηε ζηελ πην επαίζζεηε θιίκαθα ησλ ξεπκάησλ ε επαηζζεζία ή ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα
(resolution) ηνπ νξγάλνπ είλαη 0,1 κΑ ή 100 nA, ε νπνία δελ επαξθεί, θαζώο ζηελ Άζθεζε απηή
ε δεηνύκελε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα είλαη 1 nA.
Με ην ςεθηαθό πνιύκεηξν ησλ 4,5 ςεθίσλ κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ξεύκαηα αθόκε θαη
0,01 nA, δειαδή ξεύκαηα 10000 θνξέο κηθξόηεξα (!!!) από ηα 100 nA, αξθεί ην όξγαλν λα
κεηαηξαπεί ζε ππνηππώδεο απηνζρέδην ειεθηξόκεηξν. Γηα ηε κεηαηξνπή απηή, ην κόλν πνπ
πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ.
Από ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκέηξνπ γλσξίδνπκε όηη ην κεηξνύκελν ξεύκα Ι
νδεγείηαη ζε κηα κεηξεηηθή αληίζηαζε Rκ, κεγάιεο αθξίβεηαο, πξνθαιώληαο πηώζε ηάζεο ζηελ
αληίζηαζε απηή. Σην επόκελν βήκα γίλεηαη κέηξεζε απηήο ηεο ηάζεο κε έλα βνιηόκεηξν, ε
αληίζηαζε εηζόδνπ ηνπ νπνίνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο κεηξεηηθήο. Σηε κέζνδν απηή, ην
ξεύκα ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε
u
I
Rμ
θαη είλαη αλάινγν ηεο κεηξνύκελεο ηάζεο u (ζην κέξνο απηό, κε I θαη u ζεκεηώλνληαη νη
ελδείμεηο ηνπ πνιύκεηξνπ ησλ 4,5 ςεθίσλ).
Σηελ πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ηνπ νξγάλνπ, ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο
κεηαμύ ξεύκαηνο θαη ηάζεο, 1/Rκ, ελζσκαηώλεηαη ζπλήζσο ζηελ θιίκαθα ηνπ νξγάλνπ, κε
θαηάιιειε βαζκνλόκεζε ηεο θιίκαθαο ζε κνλάδεο Α.
Σπλεπώο, γηα λα ζπλαξκνινγήζνπκε έλα ειεθηξόκεηξν, καο είλαη απαξαίηεηε κηα
κεηξεηηθή αληίζηαζε Rμ, όπσο, επίζεο, θαη έλα επαίζζεην βνιηόκεηξν, ε αληίζηαζε εηζόδνπ ηνπ
νπνίνπ, είλαη εθαηνληάδεο ή αθόκε θαη ρηιηάδεο θνξέο κεγαιύηεξε από απηή ηεο κεηξεηηθήο
(Rinp >> Rκ), πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινηώλεηαη ε ηηκή ηεο κεηξεηηθήο.
Δίλαη άμην πξνζνρήο ην γεγνλόο όηη ην θνηλό πνιύκεηξν 4,5 ςεθίσλ δηαζέηεη απηά ηα 2
ζεκαληηθά ζηνηρεία, αξθεί απηό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεηξεηήο ηάζεο θαη όρη ξεύκαηνο.
Σεκεηώλνπκε, όηη γηα κεηξεηηθή αληίζηαζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε σκηθή αληίζηαζε εηζόδνπ
ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγάλνπ, ε νπνία είλαη κεγάιεο αθξίβεηαο (0,1 %) θαη ε ηηκή ηεο είλαη 10 ΜΩ ή
107 Ω. Σηε κέζνδν απηή, ην πνιύκεηξν ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία βνιηνκέηξνπ, ελώ ην κεηξνύκελν
ξεύκα εηζάγεηαη ζηελ είζνδν ηνπ νξγάλνπ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε πηώζε ηάζεο πνπ
ην ξεύκα δεκηνπξγεί ζηε κεηξεηηθή αληίζηαζε.
Σην πνιύκεηξν ηεο Άζθεζε, ζηελ πην επαίζζεηε θιίκαθα ησλ ηάζεσλ ε δηαθξηηηθή
ηθαλόηεηα είλαη 0,01 mV ή 10-5 V. Έηζη, όηαλ ζηελ νζόλε ηνπ νξγάλνπ ην ηειεπηαίν ςεθίν
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κεηαβάιιεηαη θαηά 1 κνλάδα, ηε κεηαβνιή 10-5 V ηελ πξνθαιεί ζπλερέο ξεύκα ΓΙ, ε ηηκή ηνπ
νπνίνπ είλαη:
I 

u 0,01mV 105 V

 7  1012 A  1 pA!
R
10 M
10 

Σην πείξακα ηεο Άζθεζεο ηόζν κεγάιε επαηζζεζία είλαη πεξηηηή, θαζώο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πεηξάκαηνο είλαη αξθεηή ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 1 nA. Γηα ην ιόγν απηό, ε επαηζζεζία ηνπ
ειεθηξόκεηξνπ κεηώλεηαη 1000 θνξέο:
 10 θνξέο, κέζσ αιιαγήο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο από 200 mV ζε 2 V, όπνπ ε δηαθξηηηθή
ηθαλόηεηα είλαη 0,0001 V ή 0,1 mV.
 100 θνξέο, κέζσ κείσζεο ηεο κεηξεηηθήο αληίζηαζεο από 10 ΜΩ ζε 100 kΩ (105 Ω).
Η δεύηεξε αιιαγή γίλεηαη κε κηα βνεζεηηθή αληίζηαζε ησλ 100 kΩ (± 1 %), πνπ ζπλδέεηαη
παξάιιεια ζηελ είζνδν ηνπ ςεθηαθνύ νξγάλνπ, ε αληίζηαζε εηζόδνπ ηνπ νπνίνπ είλαη 100
θνξέο κεγαιύηεξε (107 Ω).
Με ηηο αιιαγέο απηέο, ε θαηά ηάζε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 0,1 mV θαη ε κεηξεηηθή
αληίζηαζε 105 Ω παξάγνπλ ηελ θαηά ξεύκα δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ΓΙ (resolution)

I 

u 0,1mV 104 V


 109 A  1 nA ,
R 100 k 105 

γεγνλόο πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλάγλσζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο, ζε nA, δίρσο ηελ εκπινθή
πξόζζεηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ παξάγνληα ζηηο κεηξήζεηο. Έηζη, ε έλδεημε 0,0281 V, δηαβάδεηαη
θαη ζεκεηώλεηαη σο 281 nA.
Παπάπηημα 3. Εηηήμαηα ακπίβειαρ ζηη μέηπηζη ηος πεύμαηορ
Καζώο ζην απηνζρέδην ειεθηξόκεηξν ην ξεύκα ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε

I

u
,
Rμ

ην ζθάικα ζην ξεύκα εμαξηάηαη από ηα ζθάικαηα ζηελ ηάζε u θαη ζηε κεηξεηηθή αληίζηαζε
Rμ, ε νπνία ζηελ Άζθεζε δελ είλαη αθξηβείαο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1 %.
Γεληθόηεξα, ζην πειίθν, γηα ηα ζρεηηθά ζθάικαηα ηζρύεη ε ζρέζε

δI δR δu
δu


 0,01 
,
I
R
u
u
όπνπ ην ζρεηηθό ζθάικα ζηελ αληίζηαζε δελ ππεξβαίλεη ην 0,01 (1 %), ελώ ην εγγπεκέλν
δηάζηεκα ζθάικαηνο ζηελ ηάζε, δu, πξνζδηνξίδεηαη από ην εγγπεκέλν δηάζηεκα ζθάικαηνο ηνπ
ςεθηαθνύ βνιηνκέηξνπ.
Σπκθσλά κε ηε δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, ζηελ θιίκαθα 2 V, νη εγγπεκέλνη
παξάκεηξνη αθξηβείαο ηνπ ςεθηαθνύ νξγάλνπ είλαη
Accuracy: ± (0,05 % rdg + 3 digits) → ± (γu + huru),
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όπνπ γu = 0,05 % είλαη ε πνζνζηηαία ζπληζηώζα ηνπ ζθάικαηνο, hu = 3, ελώ ru είλαη ε
δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζηελ ηάζε πνπ, όπσο είδακε, είλαη ru = 0,0001 V ή 10 -4 V.
Δπνκέλσο, ζην βνιηόκεηξν, ην θαηά ηάζε ζθάικα ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:
δu = uγu + huru,
σζηόζν, ιόγσ κηθξήο ηηκήο ηνπ γu, αθόκε θαη ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο, ην γηλόκελν uγu
κπνξεί λα αγλνεζεί:
uγu│max = Rκimax × γ = 105×1000×10-9×5×10-4 (ΩΑ) = 5×10-5 V = 0,00005 V << huru = 0,0003 V.
Σπλεπώο, κε θαιή πξνζέγγηζε, ην ζθάικα ζηελ ηάζε δελ ππεξβαίλεη ηα 0,0003 V:
δu = uγu + huru ≈ 0 + huru = 3×0,0001 V = 0,0003 V.
Από ηελ παξαηήξεζε απηή, γηα ην ζθάικα ζην ξεύκα πξνθύπηεη ε ζρέζε

δu 
0,3  103 V 
0,3  103 V


δI  I  0,01 
 0,01  I 
 0,01  I  3  109 (A) .
  I  0,01 

u 
IR
R




Τειηθά, ην ζθάικα ζην ξεύκα ηνπ ειεθηξνκέηξνπ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε

δI  0,01 I  3  109 (A) ,
όπνπ ζηελ παξάζηαζε δI = Iγi + hiri: γη = 1 %, hη = 3 θαη rη = 1 nA.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έλδεημε 0,0280 V, πνπ ζεκεηώλεηαη σο 280 nA, ην ζθάικα είλαη
κηθξόηεξν από 6 nA:
δΙ = Iγi + hiri = 280×1×10-2 + 3×1 (nA) ≈ 2,8 nA + 3 nA = 5,8 nA ≤ 6 nA.
Δπνκέλσο, ε ηηκή θαη ην εγγπεκέλν δηάζηεκα ζθάικαηνο απηνύ ηνπ ξεύκαηνο είλαη:
Ι = 280 ± 6 (nA).
Παπάπηημα 4. Πποζηαζία ηος ηλεκηπομέηπος από ηιρ ηλεκηπικέρ παπεμβολέρ
Τν ππνηππώδεο απηνζρέδην ειεθηξόκεηξν είλαη επάισην ζηηο ειεθηξηθέο παξεκβνιέο, θαζόηη ηα
θαιώδηα ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο έρνπλ κεγάιν κήθνο θαη δελ είλαη
πξνζηαηεπκέλα (ζσξαθηζκέλα).
Θπκίδνπκε όηη ηα ζσξαθηζκέλα θαιώδηα πεξηβάιινληαη από κηα εύθακπηε ράιθηλε
πιεμνύδα, ην ιεγόκελν κπιεληάδ, ην νπνίν ζπλήζσο ην ζπλδένπλ κε ηε Γε (ην γεηώλνπλ).
Οη ειεθηξηθέο παξεκβνιέο ζηα θαιώδηα ζπλαξκνιόγεζεο πξνθαινύλ γξήγνξεο θαη άηαθηεο
κεηαβνιέο ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ θαηά κεξηθέο κνλάδεο, γεγνλόο πνπ δπζθνιεύεη ηηο κεηξήζεηο.
Οη άηαθηεο απηέο κεηαβνιέο κεηώλνληαη δεθάδεο θνξέο αλ ζηε κεηξεηηθή αληίζηαζε ζπλδεζεί
παξάιιεια έλαο ππθλσηήο ησλ 10 κF, ν νπνίνο «βξαρπθπθιώλεη» θαη εμνπδεηεξώλεη ηηο
γξήγνξεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεύκαηνο, αιιά δελ επεξεάδεη ηε κέζε ηηκή, ηελ νπνία
κεηξάκε ηειηθά. Η κόλε αξλεηηθή επίπησζε ηεο παξνπζίαο ηνπ είλαη ε κεγάιε αδξάλεηα ηνπ
κεηξεηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζηαζεξά ρξόλνπ η:
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η = RC = 105 (Ω)×10–5 (F) = 1 s.
Σπλεπώο, ζην πξνζηαηεπκέλν κε ππθλσηή ειεθηξόκεηξν, θάζε λέα έλδεημε ηεο ηηκήο ζα
ζηαζεξνπνηείηαη κεηά από παξέιεπζε 3η, ή πεξίπνπ 3 δεπηεξνιέπησλ, γεγνλόο πνπ επηβάιιεη ε
λέα έλδεημε ηνπ νξγάλνπ λα ζεκεηώλεηαη κεηά από παξέιεπζε πεξίπνπ ηξηώλ δεπηεξνιέπησλ.
Παπάπηημα 5. Υπολογιζμόρ ηος Γbοπγ ζηην κλίζη ηηρ πειπαμαηικήρ εςθείαρ
Σηελ Άζθεζε, ε ζρεηηθή ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλόκελνπ νδεγεί ζηε ζρέζε

 B
i  CU 2 exp    ,
 U
όπνπ i είλαη ην ξεύκα ειεθηξνλίσλ ηεο ςπρξήο εθπνκπήο θαη u είλαη ε εθαξκνδόκελε ηάζε.
Η ζρέζε απηή γξακκηθνπνηείηαη σο:

ln

i
B
C  ,
2
U
U

όπνπ x 

1
U

θαη y  ln

i
.
U2

Σθνπόο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ν πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ λόκνπ Fowler-Nordheim θαη ε
κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή Β.
Αλ ν λόκνο πεξηγξάθεη ζσζηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ, αλακέλνπκε ηα πεηξακαηηθά
ζεκεία λα πέζνπλ πάλσ ζε κηα επζείαο, ηύπνπ
y = C + Bx,
ε θιίζε ηεο νπνίαο είλαη –Β.
Σην πείξακα, νη κεηξεηέο ηνπ ξεύκαηνο θαη ηεο ηάζεο είλαη ςεθηαθνί, κε παξακέηξνπο
αθξηβείαο
Accuracy (i): γi (%) + hiri = 0,05 % + 3d
θαη
Accuracy (U): γU (%) + hUrU = 3 % + (?),
αληίζηνηρα.
Καζώο νη 2 κεηξεηέο είλαη ςεθηαθνί, ζε άκεζεο κεηξήζεηο ησλ xi θαη yi, ε ζπλεηζθνξά ησλ 2
νξγάλσλ ζην ζθάικα ηεο θιίζεο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:
Γbοπγ = b(γy + γx)
(βι. Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο, ζει. 74).
Θπκίδνπκε, όηη νη 2 ζηαζεξνί όξνη ησλ ζθαικάησλ, hiri θαη hUrU, δελ επεξεάδνπλ
(ζπκβάιινπλ) ην (ζην) ζθάικα ηεο θιίζεο.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε ζπλεηζθνξά ησλ νξγάλσλ ζην ζθάικα ηεο θιίζεο, πξέπεη λα
ππνινγίζνπκε ην άζξνηζκα
(γx + γy),
ζπλαξηήζεη ησλ παξακέηξσλ γi θαη γU ησλ 2 ςεθηαθώλ νξγάλσλ, θαζώο ηα πνζνζηηαία
ζθάικαηα γx θαη γy δελ είλαη ησλ νξγάλσλ, αιιά είλαη παξαγόκελα κεγέζε θαη πξέπεη λα
ππνινγηζηνύλ. Θα ππνινγίζνπκε πξώηα ην γx.
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Έηζη, θαζώο ε κεηαβιεηή x είλαη

x

1
,
U

γηα ην ζθάικα δx πξνθύπηεη ε ζρέζε:
δx  

δU
δU
x
 xγU .
2
U
U

Δπνκέλσο,
γx 

δx δU

 γU .
x
U

Σπλεπώο, ζηηο ηηκέο ησλ x ην πνζνζηηαίν ζθάικα είλαη όζν θαη απηό ηνπ κεηξεηή ηεο ηάζεο:
γx = γU = 3 %.
Γπζθνιόηεξα ππνινγίδεηαη (απνδεηθλύεηαη) ην πνζνζηηαίν ζθάικα ζην y. Θα απνδείμνπκε,
όηη ζηηο ηηκέο ησλ yk ην πνζνζηηαίν ζθάικα είλαη κεδέλ, δειαδή
γy = 0!
Γηα ηελ απόδεημε, σο ζπλήζσο, κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα ζπκβνιίδνπκε ηηο πξαγκαηηθέο
ηηκέο (ηηο αθξηβείο), ελώ κε ηα πεδά ζα ζπκβνιίδνπκε ηηο ελδείμεηο ησλ 2 νξγάλσλ.
Έζησ όηη γx > 0 θαη γy > 0. Καζώο νη πξαγκαηηθέο θαη νη πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο ζπλδένληαη
κέζσ ησλ ζρέζεσλ
I = i + iγi
θαη
U = u + uγU,
γηα ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ ινγαξίζκνπ πξνθύπηεη ε ζρέζε:

Y  ln

I
i  iγ i
i(1  γ i )
i
 ln
 ln 2
 ln 2  ln(1  γ i )  2 ln(1  γU ) 
2
2
2
U
(u  uγU )
u (1  γU )
u
y  ln(1  γ i )  2 ln(1  γU )  y  (γ i  2γU ),

όπνπ γηα z << 1, έγηλε ρξήζε ηεο πξνζεγγηζηηθήο ζρέζεο ηεο ζεηξάο Taylor:
ln(1  z)  z .

Τειηθά, γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαη ηηο πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο ησλ ινγαξίζκσλ πξνθύπηεη ε
ζρέζε
Y  y  (γ i  2γU )  y  δy.
Από ηε ζρέζε απηή ζπκπεξαίλνπκε όηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ινγαξίζκσλ Τk είλαη
κεηαηνπηζκέλεο (εζθαικέλεο) έλαληη ησλ κεηξεκέλσλ yk, σζηόζν όιεο ζηνλ ίδην βαζκό, δειαδή
θαηά
δy = γi – 2γU.
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Με άιια ιόγηα, ζηνλ ινγάξηζκν, παξά ηελ αιινίσζε ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ, από Yk πξνο
yk, ε ζηαζεξή απηή αιινίσζε δεκηνπξγεί ηε πξαγκαηηθή επζεία πνπ είλαη παξάιιειε πξνο ηελ
πεηξακαηηθή, αιιά κεηαηνπηζκέλε πξνο ηηο κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο ηηκέο, αλάινγα κε ηελ ηηκή
θαη ην πξόζεκν ηνπ αζξνίζκαηνο γi – 2γU (δy = ±(γi – 2γU)). Σπλεπώο, ζηηο ηηκέο ησλ yk
απνπζηάδεη ν πνζνζηηαίνο όξνο ηνπ ζθάικαηνο, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη λα ηνλ ζεσξήζνπκε
κεδέλ:
γy = 0!
Από θαζαξά καζεκαηηθή ζθνπηά, ε ζπλζήθε γy = 0 πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ζηε
ζρέζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ινγαξίζκσλ, πνπ ιάβακε, ιείπεη ν όξνο ηνπ ζθάικαηνο πνπ
ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί σο αλάινγνο ηνπ y, δειαδή νη όξνη ηύπνπ
yγi, yγU, y(γi – γU), y(γi + γU) θ.ν.θ.
Τειηθά, ηα πνζνζηηαία ζθάικαηα ησλ κεηαβιεηώλ x θαη y είλαη
γx = γU θαη γy = 0,
από ηα νπνία πξνθύπηεη ην ζθάικα ζηελ θιίζε πνπ πξνθαινύλ ηα πνζνζηηαία ζθάικαηα ησλ 2
νξγάλσλ:
Γbνξγ = b(γx +γy) = bγU.
Σην ζθάικα πνπ πξνθαινύλ ηα δύν όξγαλα, Γbνξγ, κέλεη λα πξνζηεζεί ε αβεβαηόηεηα ηεο
κέζεο θιίζεο (βι. κνληέιν ηεο κεζόδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, Σπκπιεξσκαηηθέο
ζεκεηώζεηο, ζει. 63), δειαδή ν όξνο Γbηπρ, θαζώο ζην πείξακα νη ηηκέο ησλ yk πθίζηαληαη
δηαζπνξά. Ο όξνο απηόο ππνινγίδεηαη θαλνληθά, σο αβεβαηόηεηα ηεο κέζεο θιίζεο,
πνιιαπιαζηάδνληάο ηελ ζηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή Studen

bνλικο  bοπγ  bηςσ  bγU  t n, p 

2
1
 dk

,
n xk2  ( xk ) 2 (n  2)

Ρ ≥ %99,7 %

όπνπ tn,p είλαη ν ζπληειεζηήο Student, νη απνθιίζεηο dk ππνινγίδνληαη από ηηο ζρέζεηο
dk = yk – a – bxk,
ελώ ε κέζε θιίζε, b, ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ.
Παπάπηημα 6. Υπολογιζμόρ ηηρ ακηίναρ καμπςλόηηηαρ ηηρ κοπςθήρ ηηρ ακίδαρ
Με ηελ ππνινγηζζείζα ηηκή ηνπ γεσκεηξηθνύ παξάγνληα ξ, ε αθηίλα θακππιόηεηαο ηεο θνξπθήο
ηεο αθίδαο, r, γηα ην παξαβνινεηδέο εθ πεξηζηξνθήο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε

ξ

1

r

2
,
 2R 
ln 

 r 

όπνπ R είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο αθίδαο θαη ηνπ ζπιιέθηε ειεθηξνλίσλ θαη είλαη 4,0 cm.
Δίλαη πξνηηκόηεξν, ε παξαπάλσ ζρέζε λα γξαθηεί σο:
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(42.23)

Rξ  ln x  x ,

(42.24)

2R
.
r

(42.25)

όπνπ

x

Θα αλαδεηήζνπκε πξνζεγγηζηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο (42.24).
Δίλαη όκσο ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε πξώηα έλα αξηζκεηηθό παξάδεηγκα κε x =106, πνπ είλαη
θνληά ζηελ πεηξακαηηθή ηηκή. Έηζη, γηα ηηκέο R = 5 cm θαη r = 10-7 m, ε ηηκή ηνπ x είλαη 106,
ελώ lnx = 13,8. Δπνκέλσο, εδώ ην γηλόκελν Rξ είλαη 72382, κε ln Rξ ≈ 11,2.
Αλ ζηελ εμίζσζε (42.24) αγλνεζεί ν ινγάξηζκνο, δειαδή ζέζνπκε lnx = 1, απηό ζα
πξνθαιέζεη ζθάικα ζην x ηεο ηάμεο 1380 %, πνπ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν.
Σην παξάδεηγκά καο, ην ππνινγηζηηθό ζθάικα ζην x ζα κεησζεί ζε επίπεδα κηθξόηεξα ηνπ
19 %, αλ ν ινγάξηζκνο ηνπ x αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ ινγάξηζκν ηνπ γηλνκέλνπ Rμ, ε ηηκή ηνπ
είλαη επίζεο κεγάιε, αιιά θαη γλσζηή. Η αληηθαηάζηαζε απηή καο επηηξέπεη ηελ παξάκεηξν x
λα ηελ ππνινγίζνπκε από ηελ πξνζεγγηζηηθή εμίζσζε:
Rξ  ln Rξ  x .

Δπνκέλσο, ζέηνληαο x = Rξ, ζην x εηζάγεηαη έλα πνζνζηηαίν ζθάικα:

x ln x - ln R 13,8  11,2


 0,188  0,19
x
ln x
13,8
Από ηελ εμίζσζε (42.24) πξνθύπηεη ε ηζόηεηα

ln Rξ  ln(ln x)  ln x ,
ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί.
Πξάγκαηη, είλαη εύθνιν λα δνύκε, όηη ην ππνινγηζηηθό ζθάικα ζηελ ηηκή ηνπ x κπνξεί λα
κεησζεί ζε επίπεδα κηθξόηεξα ηνπ 1,6 %, αλ ζηελ εμίζσζε 42.24 ν ινγάξηζκνο ηνπ x
αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ όξν ln Rξ  ln(ln R) , δειαδή ζέζνπκε ln x  ln Rξ  ln(ln( x  R)) . Η
πξνζέγγηζε απηή καο επηηξέπεη ην x λα ην ππνινγίζνπκε από ηελ πξνζεγγηζηηθή εμίζσζε:
Rξ  [ln Rξ  ln(ln Rξ)]  x .

Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή, ην ππνινγηζηηθό ζθάικα ζην x κπνξεί λα κεησζεί ζε
επίπεδα κηθξόηεξα ηνπ 0,11 %, αλ ζηελ εμίζσζε 42.24 ν ινγάξηζκνο ηνπ x αληηθαηαζηαζεί κε
ηνλ όξν
ln Rξ  ln(ln Rξ  ln ( ln Rξ)) ,
δειαδή ζέζνπκε ln x  ln Rξ  ln(ln Rξ  ln ( ln( x  Rξ))) , όπνπ ε πξνζέγγηζε είλαη πνιύ
θαιύηεξε. Δπνκέλσο, κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο 0,11 %, ε παξάκεηξνο x κπνξεί λα ππνινγηζηεί από
ηελ πξνζεγγηζηηθή εμίζσζε:
Rξ  [ln Rξ  ln(ln Rξ  ln ( ln Rξ))]  x .

Σπλερίδνληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ην ππνινγηζηηθό ζθάικα κπνξεί λα κεησζεί θαη ζε
επίπεδα πνιύ κηθξόηεξα ηνπ 0,11 %, σζηόζν ζην βαζκό πνπ ζην πείξακα ηα ζθάικαηα ησλ
νξγάλσλ είλαη πεξίπνπ 3 %, ε πεξεηαίξσ κείσζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζθάικαηνο είλαη πεξηηηή.
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