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  سال نو مبارك

  

بش يكنواخت نوري قرار گرفته كه اي سيليكاني در دماي اتاق زير تا ي سمت راست قطعه مانند آنچه در شكل زير نشان داده شده نيمه  -  1

�� وليد ت � 10��		
/�انيم اين چپ كامال از نور مصون است. اگر بدي سمت  فرض كنيم نيمهكند. اگر  حفره مي-زوج الكترون  �	��

��قطعه با ناخالصي يكنواخت  � 10����است و   ��
�
� �و   �	���10 � 300� .   

�ها در   رهفچگالي حالف)  � �و    ∞� � � چرا؟ چقدر است؟  ∞

  چرا؟ ؟آيا شرايط تزريق ضعيف برقرار است) ب

  ها برست آوريد.  �را براي تمام  !� �∆ج)  

 

  

در دماي اتاق زير تابش يكنواخت نوري قرار  Lبطول  nاي سيليكاني از نوع  مانند آنچه در شكل زير نشان داده شده، دو انتهاي قطعه  - 2 

�در   ��"ي  گرفته كه توليد حامل اضافي به اندازه � �و   0 � تابشي به نحوي است كه هيچ  كند. فرض كنيد شدت و طول موج مي  #

��شود. فرض كنيد شرايط ايستا برقرار است و  نوري درون قطعه وارد نمي ≫ %&  .  

هاي  با فرض برقراري اين شرايط به قسمت؟شرايطي تزريق ضعيف برقرار است چه الف) در

  بعدي جواب دهيد.

  را بنويسيد. !� �∆ب) معادله ديفرانسيل حاكم بر 

  ها بدست آوريد. �را (بر اساس پارامترهاي داده شده) براي تمام  !� �∆ج) 

  ها را بدست آوريد. د) چگالي جريان حفره

  

   )4-40ي ( ) كتاب درسي است. با استفاده از معادله4- 17شكل روبرو، شكل ( – 3

�ها در  نشان دهيد جريان ايستاي حفره الف) �   برابرست با 0

 '� � � 0! � ()*�∆� #�⁄   

�' نشان دهيد اين جريان برابرست باب)  � ∆,� سطح زير   �,∆، كه در آن  ⁄��

 گونه است!   هاست. استدالل كنيد چرا اين طول عمر حفره ��و  �∆منحني 

 

توان نوشت  ها را مي ها و حفره جريان كل الكترون :نشان دهيد)، .-و  �-ها ( فرمي حفره و الكترون با استفاده از ترازهاي شبه الف)  – 4

/� � ./و   �-0�%1 � 0.%1-.   

بر حسب مكان را بدست آوريد و  .-و  �-ي  فرض كنيد شرايط تزريق ضعيف برقرار است. رابطه 3با استفاده از آن در مساله شماره ب) 

 ميدان الكتريكي اندك است.) الت دايمي و نوارهاي انرژي را رسم كنيد. (فرض كنيد در شرايط ح

  ج) آيا جريان خالص حفره در قطعه داريم؟  آيا جريان خالص الكترون در قطعه داريم؟ توضيح دهيد.

  

هادي  هاي نيمه ها چه كميت ايد را ساده و خالصه بنويسيد. در اين آزمايش ويديو موجود در آدرس زير را مشاهده و آنچه آموخته – 5

  مگ) 100حجم   http://ee.sharif.edu/~sarvari/25772/haynes.aviشود؟ اين مقادير را ليست كنيد. ( گيري مي اندازه
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