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UŽTVARINIO FOTOELEMENTO TYRIMAS 

Darbo tikslas. Ištirti fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo ir apskaičiuoti integralinį 

užtvarinio fotoelemento šviesos jautrumą.  

Teorinė dalis 

Puslaidininkiai – tai kristalinės struktūros medžiagos, kurios elektrinio laidumo požiūriu užima 

tarpinę vietą tarp metalų ir izoliatorių. Būdinga tai, kad jų elektrinis laidumas priklauso ne tik nuo 

kristalinės struktūros, bet ir nuo išorinių veiksnių: temperatūros, apšvietimo, slėgimo, drėgmės ir pan. 

Puslaidininkių tarpe randame daugelį paprastų cheminių medžiagų, pvz.: germanį, silicį, seleną, o taip pat ir 

įvairių metalų junginius su deguonimi (Cu2O, ZnO) bei su siera, selenu ir kt. 

Iš puslaidininkinių medžiagų gaminami įvairūs prietaisai: kristaliniai diodai ir triodai 

(tranzistoriai), fotovaržos ir galvaniniai fotoelementai, termistoriai, arba šiluminės varžos ir kt. 

Išsiaiškinsime puslaidininkių elektrinio laidumo mechanizmo principus. Šiuo metu geriausiai ištirti silicis 

ir germanis, kurie plačiai naudojami praktikoje. 

Si ir Ge yra periodinės sistemos IV grupės elementai, kurių neutralūs atomai turi atitinkamai 14 ir 

32 elektronus. Šie elektronai laisvuose atomuose pasiskirstę taip, kad valentiniame sluoksnyje yra po 4 

elektronus. Si ir Ge kristale tarp atomų yra kovalentinis ryšys, t. y. kiekvienas atomas gardelėje surištas 

kovalentiniais ryšiais su keturiais kaimyniniais atomais. Tokio ryšio schema plokštumoje germanio 

struktūroje pavaizduota 1 pav.: skritulėliai su „-" ženklu – tai valentiniai elektronai, o dvigubos linijos – 

kovalentiniai ryšiai. Iš schemos matyti, kad kiekvienas Ge atomas tarsi „paskolina" kiekvienam 

kaimyniniam atomui po elektroną, o tuo pačiu ir pats „pasiskolina" iš kaimyninių atomų taip pat po 

elektroną, t. y. susidaro atomams bendros elektronų poros Tokiu 

būdu kiekviename atome valentinis sluoksnis užsipildo. 

Idealiame kristale (be priemaišų ir defektų) 0K 

temperatūroje visi ryšiai užpildyti elektronais ir laisvų krūvių nėra 

– puslaidininkis  yra izoliatorius. Kai T>0K, dėl šiluminio 

judėjimo kai kurie valentiniai elektronai gali atsipalaiduoti iš 

tarpatominio ryšio. Taigi, kai kurie ryšiai pasidaro laisvi. Tokia 

ryšyje elektrono neužimta vieta vadinama skyle (1 pav., 

punktyru). Kadangi ta vieta prieš atsipalaiduojant elektronui buvo 

neutrali, tai, iš jos išėjus elektronui, susidaro teigiamo krūvio 

perteklius, t. y. skylės krūvis lygus +e (teigiamam elektrono krūviui). Į laisvą, elektrono neužimtą vietą 

ryšyje (skylę) gali peršokti elektronas iš gretimo ryšio, tuomet ši skylė pasinaikins, tačiau atsiras nauja 

skylė gretimame ryšyje, nes iš jo elektronas išėjo. Vadinasi, elektronai ir skylės kristale nepaliaujamai 

chaotiškai juda. Sudarius tokio puslaidininkio viduje elektrinį lauką, atomų ryšio elektronų perėjimas į 
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gretimas skyles pasidarys kryptingas: elektronai judės prieš lauko kryptį, o naujos skylės susidarys pagal 

lauko kryptį. Tokiu būdu gaunasi kryptingas elektronų ir skylių judėjimas ir tai sudaro savąjį puslaidininkio 

laidumą, o toks puslaidininkis vadinamas tikruoju. Tikrajame puslaidininkyje elektronų ir skylių skaičius 

yra vienodas. 

Savuoju laidumu pasižymi visi puslaidininkiai pakankamai aukštoje temperatūroje. 

Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Idealių kristalinių gardelių praktiškai nėra. Reali 

puslaidininkio gardelė turi defektų ir priemaišų. Priemaišos ypač keičia puslaidininkio elektrines savybes. 

Tarkime, kad gardelės mazge germanio atomą pakeitė penkiavalentės priemaišos, pvz., fosforo ar 

arseno atomas. Kovalentiniam lyšiui su germanio atomais sudaryti reikalingi tik 4 elektronai, o penktasis 

liks silpnai surištas su priemaišinio atomo branduoliu. Mažiausia išorinė energija (šiluma, šviesa ir pan.) šį 

elektroną padaro laisvu (2 pav.). Pats priemaišos atomas lieka teigiamu jonu, tačiau srovės sukūrime 

nedalyvauja, nes yra lokalizuotas gardelės mazge. Vadinasi, tokio puslaidininkio laidumas gerokai 

  

2 pav. 3 pav. 

padidėja, lyginant su savuoju laidumu. Tokios priemaišos, kurių atomai turi daugiau valentinių elektronų, 

negu jų reikia kovalentiniam ryšiui sudaryti kristalinėje gardelėje, vadinamos donorais – jos yra laidumo 

elektronų „tiekėjai". Tokiam puslaidininkiui būdingas elektroninis laidumas (savasis yra labai nežymus), 

todėl jis vadinamas n-tipo puslaidininkiu. 

Priemaišų atomai gali turėti mažiau valentinių elektronų, negu jų reikia kovalentiniam ryšiui 

sudaryti, pvz., tris. Trivalentės priemaišos – tai boras, aliuminis, indis ir kt. Silicio gardelės mazge esant 

boro priemaišai (3 pav.), kovalentiniam ryšiui su silicio atomais sudaryti trūksta vieno elektrono. Dėl 

gardelės šiluminio judėjimo toks priemaišos atomas gali „pasigrobti" trūkstamą valentini elektroną iš 

gretimo silicio atomo ir užpildyti ryšį. Taigi boro atomas taps gardelės mazge lokalizuotu neigiamu jonu, o 

gretimame silicio atomo ryšyje atsiras teigiama skylė, kurią gali užimti elektronas iš gretimo silicio atomo 

ryšio; tuomet skylė atsiras pastarajame ir t.t. Tokie priemaišų atomai, kurie paima valentinius elektronus, 

vadinami akceptoriais; jie sukuria puslaidininkyje teigiamas skyles ir tokiam puslaidininkiui būdingas 

skylinis laidumas. Todėl jis vadinamas p-tipo puslaidininkiu. 

Laidumas esant priemaišoms vadinamas priemaišiniu laidumu, kuris šimtus ir tūkstančius kartų 
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gali viršyti savąjį laidumą. 

n-p ribos lygintuvinės savybės. Prie n-puslaidininkio prijunkime teigiamą srovės šaltinio polių, o 

prie p-puslaidininkio – neigiamą (4 pav.) Šiuo atveju visoje n-p sistemoje srovės šaltinio sukurtas išorinis 

elektrinis laukas E sutampa su dvigubo elektrinio sluoksnio lauku Ek ir stiprina jo veikimą. Be to, išorinis 

laukas veiks krūvio nešėjus, esančius likusiose, nekontaktinėse puslaidininkių srityse: elektronai 

n-puslaidininkyjeir skylės p-puslaidininkyje judės nuo kontakto priešingomis kryptimis. Tai padidins 

užtvarinio sluoksnio storį D ir varžą (4 pav. Donorinių atomų jonai pažymėti „+― ženklu, o akceptorinių 

atomų jonai – „-― ženklu). Vadinasi, šia užtvarine kryptimi, kuri dažnai vadinama atbuline, srovė per n- ir 

p-puslaidininkių kontaktą netekės. Tačiau praktiškai teka nežymi atbulinė srovė, nes dėl šiluminių procesų 

puslaidininkiuose susidaro nedidelis kiekis laisvų elektronų ir skylių.  

Dabar pakeiskime prie puslaidininkių prijungtos įtampos kryptį: prie n-puslaidininkio junkime 

neigiamą srovės šaltinio polių, o prie p-puslaidininkio – teigiamą (5 pav.). Šiuo atveju išorinis laukas E yra 

priešingas dvigubo elektrinio sluoksnio laukui Ek  ir silpnina jo veikimą. Be to, išorinis laukas verčia verčia 

judėti elektronus iš n-puslaidininkio ir skyles iš p-puslaidininkio gilesnių sluoksnių į n-p ribą. Padidėjus 

kontakto srityse krūvio nešėjų koncentracijai, sumažėja varža; sumažėja ir užtvarinio sluoksnio storis D. 

Vadinasi, šiuo atveju elektronų judėjimas iš n- į p-puslaidininkį ir skylių – iš p- į n-puslaidininkį yra mažai 

suvaržytas; šia kryptimi, kuri vadinama laidžiąja, arba tiesiogine, n-p riba yra laidi elektros srovei. 

  

Užtvarinio sluoksnio fotoelementai tiesiogiai paverčia šviesos energiją elektros energija. Jie 

dažnai vadinami „saulės baterija", arba užtvariniais fotoelementais, nes gaminami iš puslaidininkių. Šiame 

darbe naudojamas seleno užtvarinis fotoelementas, kurio pjūvis pavaizduotas 6 pav.  

 

6 pav. 
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Ant nikelio arba nikeliuotos geležies bei aliuminio plokštelės 1 užliejamas arba vakuume 

užgarinamas seleno sluoksnis 2, kuris temperatūros poveikyje įgauna skylinį – p-laidumą. Ant šio 

sluoksnio vakuume užgarinamas plonytis, pusiau skaidrus aukso, sidabro arba aliuminio sluoksnelis 3. Su 

šiuo sluoksneliu kontaktui sudaryti prispaudžiamas metalinis žiedas arba rėmelis 4. Garinant metalą ant 

p-tipo seleno, jų sąlytyje susidaro plonas seleno sluoksnelis elektroninio – n-laidumo. Kontakte tarp p- ir 

n-tipo selenų susidaro užtvarinis sluoksnis 5, kurio elektrinio lauko kryptis iš n- į p-seleną (Enp). 

Apšvietus užtvarinį fotoelementą, šviesos kvantai sukuria užtvariniame sluoksnyje elektronų - 

skylių poras. Šios dalelės, veikiamos užtvarinio sluoksnio elektrinio lauko yra paskirstomos: elektronai iš 

p-seleno difunduoja į n-laidumo seleną, o skylės iš n-seleno į p-laidumo seleną. Taip abi sritys įsielektrina 

priešingo ženklo krūviais: p-sritis teigiamai, n-sritis neigiamai ir tarp jų atsiranda potencialų skirtumas arba 

fotoelektrovaros jėga. Sudarius išorinę grandinę, galvanometras rodys srovę, kurios didumas priklauso nuo 

krentančios šviesos bangos ilgio ir nuo apšviestumo. 

Be seleninių fotoelementų, praktikoje plačiai naudojami silicio, germanio ir kt. puslaidininkių 

užtvariniai fotoelementai. Jie naudojami ne tik kaip elektros energijos šaltiniai, bet ir apšviestumui matuoti 

(liuksmetrai), fotografuojant nustatyti ekspoziciją (eksponometrai) ir kt. 

Kiekvieną fotoelementą apibūdina integralinis šviesos jautrumas, t. y. fotosrovės didumas, kurią 

sukuria vieno liumeno baltos šviesos srautas. Jautrumas matuojamas mikroamperais padalintais iš liumeno. 

Jei į užtvarinį fotoelementą krentantis šviesos srautas Φ sukuria fotosrovę if, tai integralinis jautrumas  

lygus: 

  
(1) 

Šviesos srautą Φ, krentantį i fotoelemento paviršiaus plotą Sy galima išreikšti per apšviestumą E: 

 , (2) 

nes E = Φ/S. Krentant šviesos srautui iš taškinio šviesos šaltinio statmenai į paviršių, apšviestumas 

  , (3) 

čia I — šaltinio šviesos stiprumas, r — atstumas nuo šviesos šaltinio iki fotoelemento. 

Darbo priemonės.  

AB – liniuotė, ant kurios įtaisytas šviesos šaltinis ir seleno užtvarinis fotoelementas F (7 pav.), μA 

– mikroampermetras. 
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7 pav. 

Darbo eiga.  

1. Prijungti prie fotoelemento mikroampermetrą ir tolinant arba artinant šviesos šaltinį L kas 10 

cm atskaityti fotosrovės stiprumą if (μA) ir duomenis surašyti į lentelę.  

2. Iš formulės (3) apskaičiuoti fotoelemento apšviestumą (lx), kai šaltinio šviesos stiprumas I = 

15 cd (žvakių); r – įrašyti metrais.  

3. Pavaizduoti grafiškai fotosrovės if  priklausomybę nuo apšviestumo E.  

4. Išmatavus fotoelemento paviršiaus (stačiakampio gaubto) aukštį h ir plotį b, apskaičiuoti jo 

plotą S (m
2
). Iš formulės (2) apskaičiuojame šviesos srautą. Iš formulės (1) – integralinį 

užtvarinio fotoelemento jautrumą ir randame jo vidutinę reikšmę γvid.  

 

r (m) If (μA) E (lx) Φ (lm) 
A

lm
 

vid

A

lm
 

. 

. 

. 

 

     

Kontroliniai klausimai 

1. Paaiškinkite savąjį puslaidininkių laidumo mechanizmą. 

2. Paaiškinkite priemaišinį puslaidininkių laidumo mechanizmą. 

3. Paaiškinkite užtvarinio sluoksnio susidarymą ir jo savybes n-p riboje. 

4. Kaip sudarytas užtvarinis fotoelementas ir kokiu būdu atsiranda fotoelektrovaros jėga?  

5. Ką vadiname fotoelemento integraliniu jautrumu? 

6. Kas tai yra p-n tipo sandūra?  


