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Elektriskā vadītspēja divās dimensijās (10 punkti)
Pirms sāc risināt šo uzdevumu, izlasi vispārīgos norādījumus, kas atrodami atsevišķajā aploksnē.

Ievads

Attīstot nākamās paaudzes ierīces, kas izmanto pusvadītāju tehnoloģijas, piemēram, datoru mikroshē-
mas un saules paneļus, zinātnieki meklē materiālus ar labām elektriskām īpašībām, piemēram, zemu
īpatnējo pretestību. Ši lielumi tiek mērīti, izmantojot galīgu izmēru un dažādu formu paraugus, kā arī
kontaktus ar galīgu kontaktu pretestību. Šie efekti ir jāņem vērā, lai noteiktu patiesosmateriāla paramet-
rus. Turklāt materiāla plānās kārtiņas uzvedība var būt citādāka nekā tam pašam materiālam tilpumā.

Šajā uzdevumāmēs apskatīsim elektrisko īpašībumērīšanu. Mēs izmantosim divas atšķirīgas definīcijas:

• Pretestība 𝑅: Pretestība ir parauga vai ierīces elektriskā īpašība. Šis ir lielums, ko mēs patiesībā
mēram konkrētam paraugam ar dotiem izmēriem.

• Īpatnējā pretestība 𝜌: Īpatnējā pretestība ir materiāla īpašība, kas nosaka pretestību. Īpatnējā
pretestība ir atkarīga no izvēlētā materiāla un no ārējiem parametriem, tādiem kā temperatūra,
bet tā nav atkarīga no parauga formas un izmēra.

Šajā uzdevumā mēs mērīsim tā saucamo īpatnējo virsmas pretestību. Tā ir vienāda ar īpatnējo pretestību
dalītu ar plānās kārtiņas biezumu.

Mēs noskaidrosim sekojošo parametru ietekmi uz plānās kārtiņas elektriskās pretestības mērījumiem:

• slēguma shēma

• slēguma un parauga forma

• parauga izmēri

Par paraugiem kalpos vadoša papīra lapa un ar metālu pārklāts silicija disks.
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Piederumu saraksts

(1)

(2) (4) (5)(3)

1. attēls: Papildu aprīkojums šim eksperimentam.

1. Vadošs papīrs ar grafīta pārklājumu

2. Silicija disks ar uzklātu hroma plāno kārtiņu (atrodas silicja diska turētājā)

3. Organiskā stikla disks ar 8 uz atsperēm stiprinātiem kontaktiem

4. Rezistors, kas pakļaujas Oma likumam

5. Krāsainas uzlīmes

Svarīgi drošības norādījumi

• Silicija disks ir ļoti trausls un viegli plīst, ja tas nokrīt zemē vai tiek liekts. Neaiztiec un neskrāpē
spīdīgo metālisko virsmu!

Norādījumi

• Šajā eksperimentā signāla ģenerators tiks izmantots, kā līdzstrāvas (DC) sprieguma avots. Šādā
režīmā signāla ģenerators izdod konstantu spriegumu starp ligzdām voltage (5) un GND (7). Numuri
iekavās atbilst attēlam vispārīgajos norādījumos.

• Spriegumu (robežās: 0-5 V) var regulēt ar kreiso potenciometru, kas apzīmēts ar adjust voltage (3),
izmantojot skrūvgriezi.

• Veicot šo eksperimentu, pārliecinies, ka skaļruņa modulācijai paredzētā signālu ģeneratora daļa ir
izslēgta, izmantojot slēdzi (8). To var pārbaudīt, mērot spriegumu starp izejām speaker amplitude
(6) un GND (7). Ja skaļruņa modulācijas daļa ir izslēgta, tad spriegums starp šīm izejām ir nulle.



Experiment
Latvian (Latvia) Q1-3

A daļa. Četru punktu zondes (4PP) mērījumi (1.2 punkts)
Lai precīzi izmērītu parauga īpatnējo pretestību, ir jāatdala kontakti spriegumamērīšanai no kontaktiem
strāvas pievadam.

Šo paņēmienu sauc par četru punktu zondes (4PP) metodi. Četri kontakti tiek izvietoti simetriski un pēc
iespējas vienkārši: Strāva 𝐼 ieplūst paraugā caur vienu no ārējiem kontaktiem (to sauc par izteci), pēc
tam plūst pa visiem iespējamajiem ceļiem caur paraugu un izplūst ārā caur otru ārējo kontaktu (noteci).
Starp atlikušajiem kontaktiem pa vidu, kas atrodas savstarpējā attālumā 𝑠, tiek mērīts spriegums 𝑉 .

Viss ievērojami vienkāršojas, ja izmanto izmatoto simetrisku kontaktu izvietojumu, t.i. starp visiem kon-
taktiem ir vienāds attālums 𝑠 , kā tas ir parādīts zīmējumā:
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Līkne 𝐼-pret-𝑉 ir parauga voltampēra raksturlīkne, tā ļauj nolasīt konkrētās parauga daļas pretestību.
Mēs izmantosim tikai 4PP metodi. Iesākumā izmantosim lineāri, vienādos savstarpējos attālumos izvie-
totus četrus kontaktus no astoņiem, kas redzami fotogrāfijā.

2. attēls: Organiskā stikla disks 4PP mērījumu veikšanai, ar četrām atbalsta kājiņām no plas-
tmasas un astoņiem kontaktiem.

Nākamajā mērījumā izmanto visu vadošā papīra lapu.
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Svarīgi padomi visiem turpmākajiem mērījumiem

• Garākā lapas mala ir atskaites mala. Četri mērīšanas kontakti ir jānovieto paralēli šai malai.

• Izmanto apklāto (melno) lapas pusi, nevis brūno aizmuguri! Tu vari iezīmēt pareizo pusi ar krāsai-
najām uzlīmēm.

• Pārliecinies, ka lapā ir brīva no caurumiem un iegriezumiem.

• Šajos mērījumos novieto kontaktus maksimāli tuvu parauga centram.

• Piespied kontaktus ar pietiekami lielu spēku, lai nodrošinātu labu kontaktu katram. Plastmasas
kājiņām ir tik tikko jāpieskaras parauga virsmai.

A.1 Četru punktu zondes (4PP) mērījumi: mēri potenciāla kritumu 𝑉 starp posma
ar garumu 𝑠 galapunktiem, kā funkciju no strāvas 𝐼 , kas plūst caur šo posmu.
Izmanto vismaz 4 strāvas vērtības, izveido mērījumu tabulu un attēlo grafiski
sprieguma krituma 𝑉 atkarību no strāvas 𝐼 Grafikā A.1.

0.6pt

A.2 No Grafika A.1 nosaki nesagrieztās lapas efektīvo elektrisko pretestību 𝑅 = 𝑉
𝐼 . 0.2pt

A.3 Izmantojot Grafiku A.1 nosaki pretestības 𝑅 mērījuma kļūdu Δ𝑅 mērījumiem
ar 4PP metodi.

0.4pt
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B daļa. Īpatnēja virsmas pretestība (0.3 punkti)
Īpatnējā pretestība 𝜌 ir materiāla īpašība, ar kuras palīdzību var izrēķināt pretestību trīsdimensiju (3D)
vadītājam ar zināmiem izmēriem un formu. Apskatīsim stieni ar garumu 𝑙, platumu 𝑤, un biezumu 𝑡:

l

w

t

ρ I

Augstāk parādītā biezā vadītāja elektrisko pretestību 𝑅 aprēķina pēc formulas:

𝑅 = 𝑅3D = 𝜌 ⋅ 𝑙
𝑤 ⋅ 𝑡 (1)

Līdzīgā veidā mēs varam aprakstīt divdimensiju (2D) vadītāja ar biezumu 𝑡 ≪ 𝑤 un 𝑡 ≪ 𝑙 pretestību:

l

w

tρ☐

𝑅 = 𝑅2D = 𝜌□ ⋅ 𝑙
𝑤 , (2)

kur tiek lietota īpatnējā virsmas pretestība 𝜌□ ≡ 𝜌/𝑡 (”ro kvadrātiņš”). Tās mērvienība ir Oms: [𝜌□] = 1 Ω.

Svarīgi: Vienādojums 2 ir lietojams tikai vienmērīgā strāvas sadalījuma un šķērsgriezumā nemainīgā
sprieguma gadījumā. Punktveida kontaktiem uz virsmas šie nosacījumi neizpildās. Šajā gadījumā var
parādīt, ka īpatnējā virsmas pretestība ir nosakāma no pretestības kā:

𝜌□ = 𝜋
ln(2) ⋅ 𝑅 (3)

kur 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑡.

B.1 Aprēķini papīra īpatnējo virsmas pretestību 𝜌□, ko iegūst no 4PP mērījumiem A
daļā. Šo vērtību mēs sauksim par 𝜌∞ (un A daļā izmērīto pretestību par 𝑅∞) jo
parauga izmēri nesagrieztās lapas gadījumā ir daudz lielāki nekā attālums starp
kontaktiem 𝑠: 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑠.

0.3pt
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C daļa. Mērījumi dažādiem parauga izmēriem (3.2 punkti)
Līdz šimgalīgie parauga izmēri𝑤un 𝑙netika ņemti vērā. Ja parauga izmērs kļūstmazāks, tad tas spēj vadīt
mazāk strāvas pie tā paša sprieguma: Ja mēs pieliekam spriegumu starp diviem punktveida kontaktiem
(balti aplīši), strāva plūdīs pa visiem iespējamajiem ceļiem. Šie ceļi nekrustojas un toas var attēlot ar
līnijām: jo garāka līnija, jo mazāks strāvas blīvums un atbilstoši arī līnijas biezums. Mazam paraugam
(b) pie tā paša pieliktā sprieguma kopējā strāva samazinās, jo iespējamo trajektoriju ir mazāk. Rezultātā
izmērītā pretestība pieaugs:

(a) (b)

Īpatnējā (virsmas) pretestība nemainās atkarībā no parauga izmēra. Rezultātā, lai no izmērītās pretestī-
bas iegūtu īpatnējo pretestību izmantojot vienādojumu 3, mums jāievieš korekcijas reizinātājs 𝑓(𝑤/𝑠):

𝜌□ = 𝜋
ln(2) ⋅ 𝑅(𝑤/𝑠)

𝑓(𝑤/𝑠) . (4)

Paraugam ar garumu 𝑙 ≫ 𝑠 reizinātājs 𝑓 ir atkarīgs tikai no attiecības 𝑤/𝑠 un ir lielāks par 1: 𝑓(𝑤/𝑠) ≥ 1.
Vienkāršības labadmēs apskatīsim tikai atkarību no platuma𝑤 unnodrošināsim, ka paraugs ir pietiekami
garš priekš mūsumērījumiem. Mēs pieņemam, kamūsu rezultāts tiecas uz patieso 𝜌□ vērtību pie lieliem
izmēriem:

𝑅(𝑤/𝑠) = 𝑅∞ ⋅ 𝑓(𝑤/𝑠) ar 𝑓(𝑤/𝑠 → ∞) → 1.0. (5)

C.1 Izmantojot 4PP metodi, izmēri pretestību 𝑅(𝑤, 𝑠) 4 dažādām 𝑤/𝑠 vēŗtībām, kas
mainās robežās no 0.3 līdz 5.0. Iegūtos rezultātus pieraksti Tabulā C.1. Nodro-
šini, ka parauga garums ir vismaz piecas reizes lielāks par attālumu starp blakus
kontaktiem: 𝑙 > 5 𝑠, un ka parauga garums 𝑙 vienmēr tiek atlikts gar vienu un to
pašu (garo) papīra lapas malu.
Katrai 𝑤/𝑠 vērtībai izmēri spriegumu pie četrām dažādām strāvas vērtībām un
izrēķini vidējo pretestību 𝑅(𝑤/𝑠) no šiem četriem mērījumiem. Rezultātus pie-
raksti Tabulā C.1.

3.0pt

C.2 Aprēķini 𝑓(𝑤/𝑠) visiem šīs daļas mērījumiem. 0.2pt

D daļa. Proporciju korekcijas reizinātājs: mērogošanas sakarība (1.9 punkti)
C daļā tu noskaidroji, ka pretestība mērogojas ar platuma un starpkontaktu attāluma attiecību 𝑤/𝑠. Iz-
mantojot datus, kas tika iegūti C daļā, mēs izvēlamies šādu vispārīgo funkciju, lai aproksimētu datus ar
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mērījumiem nosegtajā intervālā:

Aproksimācijas vispārīgā funkcionālā forma: 𝑓(𝑤/𝑠) = 1.0 + 𝑎 ⋅ (𝑤
𝑠 )

𝑏
(6)

Ievēro, ka pie ļoti lieliem 𝑤/𝑠, 𝑓(𝑤/𝑠) ir jābūt 1.0.

D.1 Lai varētu izvilkt aproksimācijas līkni, ko uzdod vienādojums 6, caur 𝑓(𝑤/𝑠) mē-
rījumu punktiem, kas tika uzkrāti C daļā, datu attēlošanai izmanto vispiemēro-
tāko milimetru papīru (lineāru Grafiks D.1a, puslogaritmisku Grafiks D.1b vai
logaritmisku Grafiks D1.c).

1.0pt

D.2 No aproksimācijas līknes iegūsti parametrus 𝑎 un 𝑏. 0.9pt
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E daļa. Silicija disks un van der Pauw metode (3.4 punkti)
Pusvadītāju rūpniecībā ir ļoti svarīgi zināt pusvadītāju un plāno pārklājumu īpatnējo elektrisko (virsmas)
pretestību, jo tā nosaka ierīču īpašības. Šajā daļā tu izmantosi silicja disku, uz kura ir uzklāts plāns hroma
pārklājums (spīdīgā diska puse).

Atver silīcija diska iepakojumu (pagriez bultiņu RELEASE virzienā) un izņem disku. Esi uzmanīgs un neno-
met, nesaplēs disku un nesaskrāpē un nepieskaries spīdīgajai diska pusei. Novieto to uz galda ar spīdīgo
pusi uz augšu tālākajiem mērījumiem.

E.1 Izmanto to pašu 4PP izkārtojumu, kā iepiekš, nomēri sprieguma 𝑉 atkarību no
strāvas 𝐼 .
Pieraksti sava silicija diska numuru atbilžu lapā. Šis numurs ir uzrakstīts uz diska
turētāja.

0.4pt

E.2 Attēlo iegūtos rezultātus Grafikā E.2 un nosaki pretestību 𝑅4PP. 0.4pt

E.3 Lai noteiktu korekciju apaļas formas paraugam (diskam), par efektīvo platumu
𝑤 uzskatīsim diska diametru 𝐷 = 100 mm. Izmantojot šo pieņēmumu, aprē-
ķiniet attiecību 𝑤/𝑠. Izmantojot aproksimācijas funkciju no vienādojuma 6 un
iepriekšējā daļā iegūtos parametrus 𝑎 un 𝑏, nosaki korekcijas reizinātāju 𝑓(𝑤/𝑠)
silicijas diska mērījumiem.

0.2pt

E.4 Aprēķini hroma pārklājuma īpatnējo virsmas pretestību 𝜌□, izmantojot vienā-
dojumu 4.

0.1pt

Lai atbrīvotos no nepieciešamības lietot formas un izmēra korekciju un precīzi izmērītu īpatnējo virsmas
pretestību, Philips inženieris L. J. van der Pauw izstrādāja vienkāršu mērīšanas shēmu: Četri kontakti tiek
izvietoti patvaļīgas formas paraugamalās, kā parādīts attēlā (ar numuriem no 1 līdz 4). Strāva plūst starp
blakus esošajiem kontaktiem, piemēram kontaktiem 1 un 2, bet spriegums tiek mērīts starp kontaktiem
3 un 4. Izmērīto pretestību šādā gadījumā apzīmē 𝑅𝐼,𝑉 = 𝑅21,34.

V34
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_Baterija

Paraugs
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4 3

Simetrijas apsvērumu dēļ 𝑅21,34 = 𝑅34,21 un 𝑅14,23 = 𝑅23,14. Van der Pauw parādīja, ka patvaļīgai bet
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vienkārtsakarīgai (bez caurumiem) parauga formaiun punktveida kontaktiem izpildās sekojošs vienādo-
jums:

𝑒−𝜋𝑅21,34/𝜌□ + 𝑒−𝜋𝑅14,23/𝜌□ ≡ 1. (7)

3. attēls: 4PP ierīce uz silicija diska ar metāla pārklājumu. Pievērs uzmanību nošķeltajai diska
daļai labajā pusē. Šo nešķelto daļu sauksim par taisno maliņu.

Izvēlies kontaktus tā, lai tie veidotu kvadrātu. Blakus esošos kontaktus pieslēdz pie barošanas bloka caur
ampērmetru un atlikušos divus kontaktus pieslēdz pie voltmetra. Pagriez šo kvadrātu, līdz viena no tā
malām ir paralēla diska taisnajai maliņai.

E.5 Uzskicē strāvu nesošo kontaktu un silicija diska taisnās maliņas savstarpējo no-
vietojumu un orientāciju. Izmēri spriegumu 𝑉 vismaz 6 dažādām strāvas 𝐼 vēr-
tībām, apmēram vienādi izvietotām. Rezultātus pieraksti Tabulā E.5.

0.6pt

E.6 Atkārto iepriekšējā punktā aprkastīto procedūru, pagriežot strāvu nesošus kon-
taktus perpendikulāri iepriekšējā puntkā izmantotajam virzienam. Rezultātus
pieraksti Tabulā E.6.

0.6pt

E.7 Attēlo visus datu punktus vienā grafikā, Grafikā E.7, izmantojot atšķirīgas krā-
sas un/vai atšķirīgus simbolus. No iegūtajām divām līknēm nosaki vidējo vērtī-
bu ⟨𝑅⟩ .

0.5pt

E.8 Aizvietojot pretestības 𝑅𝑘𝑙,𝑚𝑛 ar ⟨𝑅⟩, atrisini vienādojumu 7 attiecībā pret 𝜌□ un
tādējādi aprēķini hroma pārklājuma īpatnējo virsmas pretestību 𝜌□(vdP).

0.4pt

E.9 Salīdzini rezultātus, ko tu ieguvi ar lineāru kontaktu izvietojumu (E.4), ar rezul-
tātiem, ko ieguvi ar van der Pauwmetodi (E.8). Izsaki atšķirību starp šim diviem
mērījumiem kā realtīvo kļūdu procentos.

0.1pt
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E.10 Hroma (Cr) pārklājuma nominālais biezums ir 8 nm. Izmanto šo vērtību un rezul-
tātus, kas ir iegūti ar van der Pauw metodi, lai izrēķinātu Cr īpatnējo pretestību
no vienādojumiem 1 un 2.

0.1pt


