
 FYSA220/1 (FYS222/1)  HALLIN ILMIÖ  
 

Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään 

Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys sekä 

varausten liikkuvuus. Työ suoritetaan joko n- tai p-tyypin germanium-puolijohdekiteellä. 

Luentojen lisäksi asiaa on käsitelty seuraavissa viitteissä:  

 Young & Freedman: University Physics 10
th

 edition. s. 890-892, 11
th

 ed. s. 1048-

1049 

 Ohanian: Physics 2
nd

 edition. s. 765-768  

 Alonso-Finn: Fundamental University Physics II 2
nd

 edition s. 119 ja III s. 261-

273  

 Grant & Phillips: Electromagnetism 2
nd

 
 

edition s.123, 247 

 

 

1 Tutkittava ilmiö  

Mikäli virtaa kuljettava johde, tässä tapauksessa suorakulmainen puolijohdelevy, 

asetetaan magneettikenttään siten, että magneettikenttä B on kohtisuorassa virran IC 

kulkusuuntaa vastaan (Kuva 1.), vaikuttaa varauksen kuljettajiin x-akselin suuntainen 

Lorentzin voima. Voiman vaikutuksesta varaukset ajautuvat puolijohdelevyn reunalle 

aiheuttaen x-akselin kanssa yhdensuuntaisen sähkökentän Ex, jonka suunta riippuu 

varauksenkuljettajien merkistä. Tämä kenttä vastustaa varaustenkuljettajien liikettä x-

akselin suunnassa, joten syntyy tasapainotila. Sivujen välinen potentiaaliero UH voidaan 

mitata. Tätä jännitettä kutsutaan Hall-jännitteeksi, ilmiötä Hallin ilmiöksi ja 

puolijohdelevyä Hallin generaattoriksi.  

 
 

Kuva 1. Hallin generaattori magneettikentässä. Elektronien on ajateltu tässä toimivan 

varauksenkuljettajina.  
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2 Teoriaa  

Sähkömagneettisessa kentässä liikkuvaan varaukseen vaikuttaa Lorentzin voima   

)( BEqF   .       (1) 

Kiteessä olevat varauksen kuljettajat voivat olla negatiivisesti tai positiivisesti 

varautuneita. Kuten kaavasta (1) nähdään erimerkkiset varaukset kokevat 

magneettikentässä vastakkaissuuntaisen voiman. Hall-kiteessä molemmat varaukset 

kuitenkin ajautuvat kiteen samalle pinnalle, koska erimerkkiset varaukset liikkuvat 

sähkökentässä eri suuntiin. Kiteeseen indusoituu sähkökenttä, joka kumoaa 

magneettikentän aiheuttaman voiman. Tasapainon vallitessa on varauksenkuljettajiin 

vaikuttava nettovoima nolla, joten yhtälön 1 nojalla saadaan (kuvan 1 tapauksessa)   

)( zyxx BEqF  ,       (2) 

josta seuraa 

  zyx BE  .        (3) 

Olkoon ohjausvirran Ip tiheys jp. Tälle virrantiheydelle on voimassa yhtälö  

  ynqpj  ,        (4) 

missä n on varauksenkuljettajien lukumäärä tilavuusyksikköä kohti. Kun yhtälöstä (4) 

ratkaistaan vy ja se sijoitetaan yhtälöön (3), saadaan  

  
nq

zBpj
xE  .       (5) 

Yhtälön (5) avulla saatavaa suuretta  

  
nq

RH
1

         (6) 

kutsutaan Hall-vakioksi. Yhtälön (5) avulla saadaan lisäksi  

  
zBpI

dHU

zBpj

xE
HR  ,      (7) 

missä jännitettä UH nimitetään Hall-jännitteeksi ja vastaavasti y-suunnassa kiertävää 

virtaa Hall-virraksi. RH on negatiivinen n-johtavalle (q = -e) ja positiivinen p-johtavalle 

aineelle. Ko. merkki voidaan päätellä käytetyn kytkennän ja Hall-jännitteen polariteetin 

avulla. Tässä työssä kuitenkin tyydytään Hall-vakion itseisarvon määrittämiseen.  

 

Hall-generaattoria voidaan käyttää myös varauksen lukumäärän tutkimiseen. Mikäli 

tutkittavan levyn johtavuus σ tunnetaan, voidaan varauksen kuljettajien liikkuvuus laskea 

kaavasta  
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  HR
nq




  ,        (8) 

missä 

  
RA

l
 ,        (9) 

 

ja l on puolijohdelevyn pituus sekä A poikkipinta-ala. Resistanssi R voidaan laskea 

puolijohdelevyn yli mitattavasta jännitteestä ja levyn läpi kulkevasta virrasta Ip.  

 

 

3 Laitteisto  
 

Työssä käytettävä laitteisto koostuu sähkömagneetista, Hall-moduulista ja piirilevystä, 

joka on normaalisti valmiina moduuliin asennettuna, sekä tarvittavista virtalähteistä ja 

mittareista. Moduulin liitännät on esitetty kuvassa 2 ja valokuva piirikortista ja 

moduulista kuvassa 3. Moduuli ottaa kaiken tarvitsemansa virran (ts. ohjausvirran Ip ja 

lämmitysvirran) samasta virtalähteestä (Phywe 12VAC max 5A). Moduulin Ip–nupista 

voidaan säätää kontrollivirran suuruutta ja suuntaa. Hall-jännite mitataan moduulissa 

olevista liittimistä. Hall-jännite voidaan nollata tarvittaessa. Moduulissa on sisäinen 

lämpötilan ja ohjausvirran mittaus. Ge-kidettä voidaan lämmittää kytkemällä lämmitys 

päälle moduulin takapuolella olevasta painonapista. Moduulissa on lämpötilanrajoitin, 

joka katkaisee lämmityksen automaattisesti, kun maksimilämpötila 170 C on saavutettu. 

 

Työssä tarvittava magneettikenttä saadaan aikaan sähkömagneetin avulla (2 kpl 600 

kierroksen keloja ja rautasydän). Hall-anturi on asetettu sähkömagneetin napakenkien 

väliin siten, että Hall-levy on kohtisuorassa magneettikenttään nähden. Magneettikentän 

suuruutta monitoroidaan Hall-anturilla. Hall-levyn eteen. Tarvittava virta 

sähkömagneettiin saadaan Mascot 719 virtalähteestä (0-30V DC max 2.5 A).  

 
 

 

 

 

  

 Moduulin etupuoli    Moduulin takapuoli 

 

Kuva 2.  Hall-moduuli. Numeroiden selitykset: 1 = Ip säädin, 2 = digitaalinäyttö, T tai Ip, 

3 = moduulin kiinnitys, 4 = led-valot (I / T / lämmitys), 5 = Hall-jännitteen mittaus, 6 = 

paikka Hall-anturille, 7 = Ip / T mittauksen valinta, 8 = Hall-jännitteen nollaus, 9 = 

piirilevyn ja moduulin liittimet, 10 = jännitteen mittaus, 11 = toimintavirran syöttö, 12 = 

lämmityksen on/off kytkin 
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Kuva 3. Valokuva moduulista ja piirikortista 

 

 

4 Mittaukset  
 

Laitteisto on varsin herkkä häiriöille. Esim. kännykän käyttö laitteiston välittömässä 

läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä moduulin toimintaan. Jos moduuli sekoaa, voit 

resetoida sen laittamalla virtalähteen hetkeksi pois päältä. Laitteiston häiriöherkkyyden 

vuoksi mittauksissa tulee käyttää magneettikenttiä B < 150 mT. Tarkista kunkin 

mittauksen alussa, että Hall-jännite UH = 0, kun B = 0. Säädä tarvittaessa moduulin 

Comp-nupista.  

 

1. mittaus:  

Mitataan huoneen lämpötilassa ja vakiomagneettikentässä (esim. 50-100 mT) 

Hall-jännite UH ohjausvirran Ip funktiona välillä -30 mA → 30 mA noin 5 mA 

välein.  

 

Johtavuuden määritystä varten mittaa huoneen lämpötilassa potentiaaliero Ge-

kiteen päiden väliltä (kuvassa 2, #10). Mitä muuta tulee kirjata muistiin? 
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2. mittaus: 

Mitataan Hall-jännite UH magneettikentän B funktiona huoneen lämpötilassa ja 

vakiovirralla Ip. Sopiva virran arvo on väliltä 20 - 30 mA.  

 

3. mittaus: 

 Mitataan Hall-jännite UH lämpötilan funktiona vakiomagneettikentässä (B = 50-

100 mT) ja vakiovirrassa (Ip ≈ 30 mA). Mittauksen voi tehdä joko lämmityksen ja 

jäähtymisen aikana, tai molemmissa.  

 

Mittaustuloksista lasketaan RH ja edelleen varaustiheys sekä varausten liikkuvuus. Selitä, 

miksi Hall-jännite muuttuu lämpötilan muuttuessa. 

 

Tietoja kiteestä: 

Laitevalmistajan (Phywe) ilmoituksen mukaan Ge-kiteen paksuus d = 1 mm, pituus l = 

20 mm ja poikkipinta-ala A = 10 mm
2
. 

Hallin vakion arvoksi on ilmoitettu p-tyypin kiteelle (4,17 ± 0,08)10
-3

 m
3
/As ja  

n-tyypin kiteelle (4,8 ± 0,2)10
-3

 m
3
/As. Kulloinkin käytössä olevan kiteen tyyppi on 

merkitty piirilevyyn. 


