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1 Johdanto  

 

Työssä tutustutaan puolijohteen johtavuuteen ja sen riippuvuuteen lämpötilasta. 

Kvantitatiivisena suureena määritetään germaniumin energia-aukko.  

 

Lukemista:  

 Harris, Nonclassical Physics, luvut 9.4. – 9.9.  

 Young and Freedman, University Physics with Modern Physics, 11
th

 ed., luvut 

42.4, 42.6 ja 42.7.  

 Smith, Electronics, 3
th

 ed., luku 5, Semiconductor Diodes.  

 Kittel, Introduction to Solid State Physics, luku 8, Semiconductor Crystals.  

 

 

2 Lähtökohdat  

 

2.1 Puolijohteet  

 

Puolijohteet ovat aineita, joiden resistiivisyys riippuu voimakkaasti lämpötilasta. 

Huoneen lämpötilassa puolijohteiden resistiivisyys on alueella 10
-2 

… 10
9 

Ωcm. 

Absoluuttisessa nollapisteessä useimpien puolijohteiden puhdas kiderakenne on eriste 

(res. > 10
14 

Ωcm). Puolijohteita käytetään transistoreissa, katkaisimissa, diodeissa, 

valokennoissa, antureissa, prosessoreissa, muistipiireissä ym. elektroniikkateknologian 

sovelluksissa.  

Puolijohteista saadaan juuri halutun sähkönjohtokyvyn omaavia lisäämällä sopivasti 

jotakin seosainetta. Piin seosaineina käytetään mm. fosforia, booria, antimonia ja 

arseenia. Piin (ja germaniumin) valenssikuorella on neljä elektronia. Kun sekaan lisätään 

ainetta, jonka valenssikuorella on viisi elektronia (fosfori, arseeni, antimoni), jää 

seosaineen yksi elektroni jakamatta piiatomien kanssa ja vapaaksi johtamaan sähköä. 

Sähkön kuljettajana on siis negatiivisesti varautunut elektroni ja puhutaan n-tyypin 

puolijohteesta. Jos seosaineella on kolme valenssielektronia (boori), muodostuu 

kiderakenteeseen positiivisesti varautuneita aukkoja, jotka toimivat sähkön kuljettajina. 

Tällöin puhutaan p-tyypin puolijohteesta. 
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2.2 Johtavuuden lämpötilariippuvuus  

 

Absoluuttisessa nollapisteessä eristeiden ja puolijohteiden kaikki elektronit ovat 

valenssivyöllä ja energiatasoltaan ylempi johtavuusvyö on tyhjä, jolloin varauksia ei 

liiku. Valenssivyön ja johtavuusvyön välissä on energia-aukko, joka on piillä 1.12 eV ja 

germaniumilla 0.67 eV. Tämän aukon ylittämiseksi elektronit tarvitsevat energiaa, minkä 

vuoksi puolijohteiden resistanssi riippuu lämpötilasta. Eristeillä tämä aukko on niin suuri 

(useita elektronivoltteja), että normaaleilla lämpötiloilla elektronit eivät pääse 

johtavuusvyölle. Lisäksi eristeiden valenssikuori on täynnä, joten varaukset eivät pääse 

liikkumaan sielläkään. Johteilla valenssikuori on vajaa ja elektroneilla on tilaa liikkua 

lämpötilasta riippumatta.  

Tässä työssä tutkittavalla lämpötila-alueella (20 – 150 °C) puolijohteen johtavuus σ  

(resistiivisyyden käänteisluku) noudattaa yhtälöä 

 

)2(
0

kTgE
e


  ,        (1) 

missä Eg on energia-aukko, k on Boltzmannin vakio (8.625 x 10
-5

 eV) ja T on lämpötila 

Kelvineinä.  

 

 

3 Mittaukset  

 

Laitteisto koostuu Phywen virtalähteestä, piirilevystä ja moduulista, ks. kuva 1. Moduulin 

toimintajännite kytketään moduulin takapuolella oleviin liittimiin. Virta ja lämpötila 

luetaan moduulin näytöstä. Valinta virta/lämpötilanäytön välillä tapahtuu display-nupista. 

Virta asetetaan moduulin vasemmalla puolella olevasta Ip-nupista. Jännite-ero Ge-

mötikän yli voidaan mitata moduulin kahdesta alimmasta liittimestä. Ge-kiteen 

lämmityksen saa päälle moduulin takapuolella olevasta napista. 

 

Energia-aukon mittaamiseen tarvitaan tiedot Ge-kappaleen resistanssista (R = U/I) ja 

lämpötilasta. Mittaus tapahtuu manuaalisesti. Aseta virran arvoksi esim. 30 mA. Lämmitä 

kide noin 100 °C lämpötilaan. Kiteen jäähtyessä kirjaa ylös energia-aukon määrityksessä 

tarvittavat tiedot. Normaalisti virta pysyy vakiona mittauksen ajan (jollei pysy, voit 

säätää sitä tarvittaessa). Tarvittaessa kiteen voi lämmittää uudelleen. Tulosten analyysi 

tehdään esim. Excelillä. Mittauspisteistä tuotetaan (1/T, ln(1/R)) –kuvaaja. Piirto-

ohjelmalla sovitetaan mittausdataan suora ja sen kulmakertoimesta ratkaistaan energia-

aukon suuruus. 
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Kuva 1. Valokuva työssä käytettävästä moduulista ja piirikortista. Ge-kide on harmaa 

kappale piirilevyllä. 

 


