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Organizacja zajęć
 Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych, 20x45 min.
 Zajęcia będą się odbywać w soboty o 10.15.
 7 spotkań po około 3x45 min.
 Zajęcia od 10.00 do 12.30.       
 Zajęcia są nieodpłatne !
 Kontakt z prowadzącym: rkf.strzalkowski@fizyka.umk.pl
 Terminy kolejnych spotkań i inne wiadomości można znaleźć  

tutaj: http://www.fizyka.umk.pl/rkf/RKFInowroclawI.html
 Wykłady: http://www.fizyka.umk.pl/~rkf.strzalkowski/
 Strona główna kółek: http://www.rk.kujawsko-pomorskie.pl/
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Plan ogólny

 Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli        
czym będziemy się zajmować.

 Budowa materii – pojęcie atomu.

 Co to są kryształy i jak powstają.

 Kryształy półprzewodnikowe - właściwości.
 Nanowymiarowe struktury półprzewodnikowe.

 Metody badań nanoukładów.

 Nanotechnologie – jaka przyszłość ?



Wykład I.

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli        
              czym będziemy się zajmować.



Budowa materii – pojęcie atomu.
 Co to jest atom ?

 Budowa atomu, powłoki elektronowe.

 Reguła Hunda, zakaz Pauliego.

 Układ okresowy pierwiastków.

 Liczby kwantowe – energie elektronów.

 Model atomu wodoru według Bohra – czy poprawny ?

 Kwantowy model atomu.



Modele budowy atomu.

 Model Rutheforda i Thomsona



Model Bohra.

Model Bohra.mpg

. .



Budowa atomu Neonu.



Budowa atomu – orbitale.



Budowa atomu – orbitale c.d.



Budowa atomu – podpowłoki elektronowe.

 He: 1s2

 Ne: He2s22p6

 Ar: Ne3s23p6

 Kr: Ar3d104s24p6

 Xe: Kr4d105s25p6

 Rn: Xe4f145d106s26p6

 Pełny zapis konfiguracji elektronowej atomu radonu:

 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6 



Reguła Hunda.





Kwantowy model atomu c.d.



Kwantowy model atomu c.d.
Erwin Schrödinger



Co to są kryształy i jak powstają.

 Pojęcie kryształu.

 Metody otrzymywania kryształów.

 Etapy i mechanizmy wzrostu.

 Sieci krystaliczne.

 Symetria kryształów.











Metody otrzymywania kryształów.



Kryształ CuSO4 wyhodowany w warunkach domowych.



 Z fazy stałej:                                                                        
W wyniku przemiany fazowej w stanie stałym ( np. w 
przemianach metamorficznych w procesach geologicznych)

 Z fazy ciekłej:                                                                      
Przez bezpośrednie zestalanie cieczy, odparowanie, przez 
„wyciąganie” monokryształu ze stopionego materiału

 Z fazy pary:                                                                         
Przez sublimację, metodą gazowego transportu 
chemicznego.

Kryształy można otrzymać:



Zdjęcie kryształu Zn0.2Cd0.8Mg0.2Se 



Metoda Czochralskiego.

 Materiał jest 
utrzymywany w 
temperaturze nieco 
wyższej aniżeli TM.

 Zarodek jest 
zanurzany do stopu 
i powoli wyciągany.

 Metoda służąca do 
otrzymywania 
krzemu 
monokrystalicznego.



Topienie strefowe.

 W poziomym tyglu 
znajduje się 
polikryształ.

 Piec przesuwa się 
wzdłuż niego z 
odpowiednią 
prędkością, tak 
aby polikryształ 
topił się i 
krystalizował.



Wytwarzanie monokryształów krzemu dla 
mikroelektroniki.

 Otrzymywanie Si z SiO2            
i oczyszczanie,

 Otrzymanie polikrystalicznego 
substratu,

 Otrzymanie monokryształu,

 Obrabianie monokryształu,

 Orientacja i cięcie,

 Obrabianie plasterków Si,

 Pakowanie.



Otrzymanie monokrystalicznego krzemu 
metodą Czochralskiego.

 Polikrystaliczny Si topi się w 
tyglu kwarcowym w 1420°C;

 Proces odbywa się w argonie

 Zarodek – monokryształ Si – 
umieszczony jest w stopionym 
krzemie i powoli obracany w 
trakcie wyciągania



 Typowa sztaba ma ok.       
1 - 2 m długości,

 Może zostać pocięta na 
setki mniejszych, 
okrągłych elementów 
(płytek),

 Każdy z nich może zostać 
użyty do otrzymania 
setek obwodów scalonych,

 Otrzymany w ten sposób 
Si jest wysokiej czystości 
– główne zanieczyszczenie 
stanowi tlen z tygla.



Etapy wzrostu kryształu.

 Zarodkowanie.

 Wzrost.



Zarodkowanie c.d.

 Zarodki zbyt małe znikają, tylko te, które osiągnęły rozmiar

krytyczny będą dalej się powiększać.



Sieci krystaliczne.
 Sieć krystaliczna - sposób wypełnienia atomami 

przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów 
zwana komórką elementarną jest wielokrotnie 
powtarzana.

 Struktura w jakiej krystalizuje dany związek, 
stałe sieciowe, typy wiązań chemicznych 
otrzymanych kryształów półprzewodnikowych są 
tymi wielkościami, które określają ich fizyczne 
właściwości, jak na przykład termiczne, 
elektryczne i optyczne.



Struktura blendy cynkowej i wurcytu.

Krzem, diament



Sieć regularna



Kryształy półprzewodnikowe - właściwości

 Wiązania chemiczne, metale, izolatory i półprzewodniki.

 Półprzewodniki jednoatomowe – Si, Ge.

 Półprzewodniki wieloatomowe – związki II-VI, III-V.

 Struktura energetyczna, od atomu do kryształu.

 Kryształ idealny – bez domieszek i defektów a rzeczywisty.

 Domieszki w kryształach a kryształy mieszane.

 Domieszki typu n i p na przykładzie krzemu.

 Absorpcja, rekombinacja, luminescencja, fotoprzewodnictwo.



Dlaczego półprzewodniki ?

 Posiadają szereg interesujących właściwości.
 Możliwa zmiana wartości parametrów fizycznych w 

bardzo szerokim zakresie, między innymi 
przewodność prądu elektrycznego czy stałej sieci.

 Podatność na domieszkowanie obcymi atomami.
 Bardzo duża  ilość kombinacji półprzewodników 

mieszanych.
 Kto panuje nad materią, panuje nad światem.



Półprzewodniki jednoatomowe – Si, Ge.



Półprzewodniki wieloatomowe – związki 
II-VI, III-V.

 Przykładowe półprzewodniki:

 II-VI: ZnSe, ZnTe, ZnO, ZnS, CdSe,  CdS, CdTe, HgS, 
HgSe, HgTe. 

 III-V: AlN, GaN, InN, AlAs, GaAs, InAs, AlP, GaP, InP, 
AlSb, GaSb, InSb.   



Inżynieria materiałowa. 



Poziomy energetyczne w atomie – powłoki 
i podpowłoki.



Powstawanie pasm.



Pasmo walencyjne i przewodnictwa.



Kryształ idealny – bez domieszek i defektów.







Kryształ rzeczywisty - defekty.







Domieszki a struktura energetyczna.



Absorpcja podstawowa.

 hν = Eg



Rozszczepienie światła białego - widmo. 



Widmo luminescencji – jak mierzyć.



Przykładowe widma fotoluminescencji.
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Nanowymiarowe struktury półprzewodnikowe.

 Złącze p-n.

 Dioda elektroluminescencyjna LED.

 Ogniwa słoneczne - fotowoltaika.

 Laser – zasada działania.

 Laser półprzewodnikowy.

 Zastosowania diod LED i laserów.

 Tranzystory n-p-n oraz p-n-p i ich zastosowania.



Złącze p-n niespolaryzowane.



 Zależność prądu 
płynącego przez 
złącze od napięcia.

 Charakterystyczne 
zakresy pracy 
złącza oznaczone 
są różnymi 
kolorami.

Charakterystyka prądowo-napięciowa I-V.



Diody elektroluminescencyjne.



Lasery półprzewodnikowe.



 Tranzystor - trójelektrodowy półprzewodnikowy 
element elektroniczny, posiadający zdolność 
wzmacniania sygnału elektrycznego.

 Według oficjalnej dokumentacji z Laboratoriów 
Bella nazwa urządzenia wywodzi się od słów 
transkonduktancja (transconductance) i warystor 
(varistor), jako że "element logicznie należy do 
rodziny warystorów i posiada transkonduktancję 
typową dla elementu ze współczynnikiem 
wzmocnienia co czyni taką nazwę opisową”.

Tranzystory - definicja.



Tranzystory – historia cd.



Tranzystory – n-p-n i p-n-p.



Metody badań nanoukładów.

 Mikroskop STM.

 Zasada działania AFM.

 Scanning Electron Microscopy SEM.

 Studnia kwantowa, kwantowy efekt rozmiarowy.

 Cienkie warstwy - dwuwymiarowe.

 Druty kwantowe – jeden wymiar.

 Kropki kwantowe - twory 0 D.

 Fulereny i nanorurki.



Mikroskop STM.

 Zasada działania 

STM – Scanning 

Tunneling Microscopy.



 Atomy żelaza 
ma podłożu 
miedzi – 
kwantowy 
„corral” - fale 
de Broglie 
elektronów – 
widoczna 
interferencja.

Obrazy uzyskane za pomocą STM.



 Obrazy STM.
 Fe na Cu (111).



 Zasada działania
mikroskopu.

AFM – Atomic Force Microscopy.



 Warstwa 
grafenowa.

Przykładowe obrazy AFM.



 Fale elektronów
de Broglie.

SEM – Scanning Electron Microscopy.



 Nano flowers, 
three-
dimensional Si 
composite 
nanostructures.

Obrazy SEM.



Studnia kwantowa.



Kwantowy efekt rozmiarowy.
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Cienkie warstwy - 2D.
 Otrzymywanie poprzez naparowywanie.



Dioda elektroluminescencyjna.



Druty kwantowe – jeden wymiar.



 Piramida atomów Ge na podłożu Si – spontanicznie tworzy się 
kropka kwantowa, podstawa 10 nm, wysokość 1.5 nm.

Kropki kwantowe.



Kropki kwantowe – jak powstają.



Kropki kwantowe – struktura.



Fulereny – nowa forma węgla.



Nanorurki węglowe.



Nanotechnologie – jaka przyszłość ?

 Pierwsze tranzystory a współczesność.

 Układy scalone – miniaturyzacja.

 Prawo Moore'a – kiedy się załamie ?

 Jak nie krzem to co ?

 Nanodruty, nanorurki, spintronika.

 Elektronika molekularna.

 Komputer kwantowy.



Pierwszy tranzystor - 1947.



Tranzystory dziś.



Układy scalone – pierwszy układ.

 1958: Jack 
St. Clair Kilby 
and Robert 
Noycefirst 
integrated 
circuit of 
Texas 
Instruments



Układy scalone – dziś.



 Procesor i jego 
powiększenie.

Procesory CPU.



Prawo Moore'a.
 Jest spełnione już 

od 40 lat !



Prawo Moore'a - miniaturyzacja.



Tranzystor na nanodrutach.

 Nanodrut 
krzemowy – 
mikroskop 
SEM. 

 10000 razy 
dłuższe niż ich 
średnica.

 Jako ścieżki
lub tranzysory.



Nanorurki węglowe a tranzystor.

 Podobne do 
nanodrutów.

 Schemat 
tranzystora z 
nanorurką 
węglową.



Nanorurki węglowe – układ scalony z nanorurką.



Spintronika – wykorzystajmy spin !

 Zastosowanie spinu jako 
dodatkowego nośnika informacji 
pozwoli nam między innymi na 
zmniejszenie impulsów prądowych 
wykorzystywanych w elektronice, 
jak i znaczne zwiększenie ilości 
informacji przenoszonych przez 
poszczególne impulsy elektryczne.



Spintronika – tranzystor spinowy.



Elektronika molekularna.
 Wykorzystanie 

organicznych molekuł 
do produkcji układów 
scalonych.



Elektronika molekularna - zalety.

 Możliwość łatwego 
zmieniania oporu 
elektrycznego.

 Dostępność 
potencjalnych 
materiałów.

 Zjawisko 
samoorganizacji.



Komputer kwantowy.

 Komputer kwantowy - 
układ fizyczny do opisu 
którego wymagana jest 
mechanika kwantowa, 
zaprojektowany tak, 
aby wynik ewolucji tego 
układu reprezentował 
rozwiązanie 
określonego problemu 
obliczeniowego.



Podsumowanie
 Kryształy są jedną z podstawowych form w jakiej występują 

ciała stałe w przyrodzie.
 Półprzewodniki – możliwa zmiana właściwości w szerokim 

zakresie.
 Kryształy półprzewodnikowe a współczesna cywilizacja.
 Układy scalone, procesory, pamięci RAM.
 Niebieskie, zielone, czerwone

oraz białe diody LED.
 Lasery półprzwodnikowe.
 Fotodetektory, czujniki.
 Spintronika.



Richard P. Feynmann



Dziękuję za uwagę !
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