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Szilárdtestfizika

amit megérteni kívánunk, az a szilárd
testek felépítése, tulajdonsága. Nemcsak összegyûjteni kell az ismereteket,
hanem a rendezésre, a szabályszerûségek, törvények megállapítására is szükség van, mivel az adathalmaz kezelése
nem elegendõ: az adatok között tájékozódni is kell, hiszen csak így lehet hatékonyan bevonni a tudományág ismeretanyagát a gyakorlatba. Az erdõben annak ellenére könnyen eltévedünk, hogy
minden fa más és más. Az út megtalálásához többet kell tudni: nemcsak a fákat
kell egyenként ismerni, hanem rendezni
kell a fejünkben az erdõ átfogó képét, ki
kell alakítani egy elvet, hogy e szerint
az elv szerint tájékozódjunk.
Amint említettem, a szilárdtestfizika a
szilárd anyagokkal foglalkozik. Egy tudomány mindig fejlõdik, új területeket
hódít meg. A folyadék talán még csodálatosabb, mint a szilárd anyag, nincsen
benne kristályos rend, sokban hasonlít,
sokban eltér a szilárd anyagtól. Rendkívüli állapot, amely csak nagyon korlátozott hõmérséklet-intervallumban jelenik
meg. Ha az anyag szublimál, meg sem
jelenik. A szilárdtestfizika kiterjesztette
határait erre a halmazállapotra is, és
ezért talán helyesebb lenne egy új név,
ami ezt a nagyobb területet jellemzi. Ez
a név a „kondenzáltanyag-fizika”,
amely magyarul egy kissé nehézkesnek
tûnik, de az angol condensed matter
physics bevett fogalom.
Egyes szerzõk az anyagtudomány
(materials science) fogalmát részesítik
elõnyben. Ez annyiban több, hogy
egyéb interdiszciplináris területeket is
bevon a tudományba, például a kémiát.
Az anyag tulajdonságainak vizsgálatában a kémia döntõ jelentõségû, kihagyni
nem is lehet, amit az is mutat, hogy sok
tudós (pl. Debye, Slater) mind a fizikában, mind a kémiában nagyot alkotott.
Remélem, hogy e kis írásból kitûnt:
az anyagok tudománya szerteágazó,
sokrétû ismeretanyagot tartalmazó fejlõdési ága a fizikának, amely mind az
alapkutatásban, mind az alkalmazott
kutatásban, mind elméleti, mind kísérleti vonatkozásban érdekes, de messzirõl sem lezárt; végtelen lehetõség áll
elõttünk. Szeretnénk olyan anyagokat
elõállítani, amelyek gazdaságosan és
sokoldalúan használhatók. A használhatóságot egyre újabb követelmények
szabják meg egyre újabb lehetõségeket
és korlátozásokat adva, gondoljunk
csak az intelligens4 vagy a környezetbarát anyagokra.
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A XX. század
elektronikája és a fejlõdés
irányai

A

XX. századot a fizika századaként könyveli el a tudománytörténet. A múlt század elsõ felében
fedezték fel — többek között — a radioaktív sugárzást, a foton létezését, ekkor
jött létre a speciális és általános relativitáselmélet, az atomok felépítésére vonatkozó elmélet, az elemi részecskék fizikája, a kvantumelmélet és ekkor hajtották
végre az elsõ maghasadási kísérletet is.
Emellett a század közepén indult meg az
elektronikai és információtechnológiai
rendszerek máig tartó forradalmi fejlõdése is. A történet valamikor a múlt század ötvenes éveiben, a tranzisztor felfedezésével kezdõdött, amikor megszületett az az eszköz, ami ennek a technológiai forradalomnak az alapja lett, és ami
máig meghatározza a modern elektronika fejlõdését.
Az írás célja az, hogy áttekintést adjon
az elektronika fejlõdésének legfontosabb
mérföldköveirõl, felmérje e fejlõdés ma
látható korlátait, és kicsit bepillantson a
várható jövõbe is.

Az elektronika „õskora”
J. J. Thomson 1897-ben fedezte fel az
elektront. A technikatörténet ezt az idõpontot tekinti az elektronikai fejlõdés
kezdetének, annak ellenére, hogy F. Braun, jócskán megelõzve korát, már 1874ben fém-ólom-szulfid diódával detektált
rádiójeleket, létrehozva ezzel az elsõ félvezetõ alapú elektronikai eszközt. Sõt az
elsõ katódsugárcsövet is 1897 elõtt fejlesztették ki, és maga J. J. Thomson is
ezt az ötletet használta fel alapvetõ felfedezése során. Mindezek ellenére csak az
elektron felfedezését követõen született
meg az elektronika tudományterülete, s
csak ezt követõen indult el az elektroncsövek fejlõdése és kezdték el a különbözõ elektroncsöves eszközök, diódák,
triódák, pentódák, katódsugárcsövek,
klisztronok és haladó hullámú csövek
ipari méretû gyártását. Az elektroncsövek a múlt század elsõ felében az elekt-

ronikus berendezések kulcselemei voltak. Felhasználásukkal igen bonyolult
berendezéseket, rádióadókat és -vevõket, autórádiókat, televíziókat, faxokat, számítógépeket, audio- és videomagnetofonokat gyártottak és forgalmaztak. Az elektroncsöves elektronika
képes volt kielégíteni a kor igényeit az
információtechnológia területén is. Mégis M. Kelly, a Bell Telefon Laboratórium késõbbi elnöke, egy tanulmányában
már elõre jelezte, hogy a telefonközpontokban alkalmazott relék alacsony sebessége, az elektroncsövek rövid élettartama és nagy energiaigénye korlátokat
szab majd a további fejlõdésnek. Ezért
vágott bele a technikatörténet egyik legnagyobb hatású kalandjába: 1945 nyarán
létrehozott egy kutatócsoportot a félvezetõk tanulmányozására.
A tranzisztor felfedezése elõtt két eszközzel lehetett logikai mûveleteket végrehajtani, illetve jeleket erõsíteni: relével
és elektroncsõvel. A relé egy elektromechanikus szerkezet, amelyben elektromágnes segítségével vezérelni lehet azt,
hogy egy fix és egy rugóra szerelt fémérintkezõ között kontaktus jöjjön létre.
Ily módon kis energiabefektetéssel nagy
energiát lehet eljuttatni a felhasználás
helyére. A relé a mechanikai mûködés
miatt lassú eszköz. Kapcsolási sebessége
a másodperc ezrelékének a tartományába esik.
Az elektroncsõ ennél sokkal gyorsabb.
Mûködése a vákuumban — elektromos
tér hatására — mozgó elektronokra épül.
Az elektronokat egy magas hõmérsékletû katód állítja elõ, és egy pozitív feszültségre kapcsolt anód gyûjti össze. Az
elektronnyaláb intenzitását, vagyis az átfolyó áram mennyiségét a rácsra adott
viszonylag kis feszültséggel lehet vezérelni. Az elektroncsõ jelek erõsítésére és
gyors logikai kapcsolásra is alkalmas, de
igen nagy teljesítményt igényel és az átlagos élettartama meglehetõsen rövid.
Éppen ezért csak olyan berendezésben
használható, amelyben kevés elektron105
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A tranzisztor születése
Az említett kutatócsoport 1946 januárjától a Bell Laboratóriumba került, és vezetését W. Shockley és S. Morgan vette
át. A csoportot W. Shockley mellett, aki
nagyszerû fizikusként elkötelezetten törekedett az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazására, J. Bardeen, a kiemelkedõ tehetségû elméleti fizikus és W.
Brattain, a kiváló gyakorlati érzékkel
rendelkezõ kísérleti fizikus alkotta, de
velük dolgoztak a szakterület olyan kiemelkedõen innovatív egyéniségei is,
mint G. Pearson, B. Moore és R. Gibney. W. Shockleyt, J. Bardeent és W.
Brattaint 1956-ban a félvezetõkkel kapcsolatos kutatásaikért és a tranzisztoreffektus felfedezéséért Nobel-díjjal tüntették ki. Érdekes megjegyezni, hogy J.
Bardeen 1972-ben másodszor is elnyerte
ezt a kitüntetést a szupravezetés területén elért eredményeiért és az úgynevezett BCS-elméletért. A három tudós arcképe és az elsõ tranzisztor kinagyított
képe az 1. ábrán látható.
Az elméleti munka tehát 1946-ban indult, és elsõ lépésben arra irányult, hogy
a kutatók magyarázatot találjanak a gyakorlatból már ismert félvezetõ diódák
mûködésére. Többféle anyagot használtak, réz-oxiddal, szelénnel, ólom-szulfiddal, germániummal és szilíciummal
folytattak kísérleteket. Más kutatók a
1. ábra. W. Shockley, J. Bardeen és W.
Brattain, és az elsõ tranzisztor kinagyított képe
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és gyakorlati kérdés.
A kutatócsoport már
a korai idõszakban el- 2. ábra. A Moore-„törvény” illusztrálása: az egy lapkán lédöntötte, hogy a stabil võ komponensek száma az idõ függvényében
megoldást kínáló szilíciumot és germániumenetben, az n típusú rétegre negatív femot vizsgálja. Rájöttek arra is, hogy tiszszültséget kapcsolva, a p rétegbõl lyuta egykristályok alkalmazása esetén várkak lépnek át az n típusú rétegbe, ahol
hatók valódi eredmények. A kutatás célja
diffúzió útján terjednek. Ha az n réteg
a félvezetõ alapú vezérelhetõ eszköz, a
elegendõen vékony, akkor ezeknek az n
félvezetõ erõsítõ létrehozása volt. A kurétegben kisebbségi töltéshordozóknak a
tatócsoport két fontos irányban indult el.
többsége eljut a másik, záró irányban
Az egyik a térvezérlésû eszközök kutatáelõfeszített p-n átmenetig és ott, az
sa, a másik a rétegtranzisztorok elméletéelektromos tér hatására, belép a másik p
nek a kidolgozása volt.
típusú félvezetõ tömbbe.
A térvezérlésû tranzisztorok mûködéAz ötvenes évek elejére tehát ismertsének az alapelvét elõször J. Lilienfield
té vált a tranzisztor, de a tömeges gyárfogalmazta meg még 1925-ben, miszetáshoz még igen sok gyakorlati problérint a félvezetõ felszínére ható statikus
mát kellett megoldani. Ezekben a korai
elektromos tér, amit például egy konévekben a kutatók már kidolgozták a
denzátor fémlemeze állíthat elõ, töltéstranzisztorok gyártásának szinte minmegosztást eredményez, és ezáltal válden fontosabb fázisát, az epitaxiális nötoztatni tudja a félvezetõben lévõ töltésvesztést, a fotolitográfia módszerét, a
sûrûséget, ami változtatja a félvezetõ veplanáris technológia alapjait, a diffúzizetõképességét is. A statikus erõtér válós technológiát, az ionimplantációt, az
toztatásával, tehát minimális eneroxidmaszkolást és a tokozás technológiabefektetéssel, módosítható a félvezegiáit.
tõ eszközön folyó áram nagysága, vaA kutatók egy másik igen fontos kérgyis az eszköz az elektroncsõhöz hasondéssel, az eszközök megbízhatóságával
lóan képes mûködni. A témával korábis foglalkoztak. Nyilvánvaló ugyanis,
ban W. Shockley is foglalkozott, és kihogy egy készülék, amelyben sok olyan
dolgozta azt az eszközstruktúrát is, ami
eszköz van, ami bármikor tönkremehet,
a feladatot elvileg képes volt megoldani.
csak igen kis megbízhatósággal tud mûA másik kutatási irány 1947—1948
ködni, és a hiba esélye az alkalmazott
telén az úgynevezett rétegtranzisztorok
sérülékeny eszközök számának a növefelfedezéséhez vezetett. A rétegtranziszlésével jelentõsen nõ. Kezdetben az
tor kialakítását megelõzõen a kutatócsoelektroncsövekkel felépített számítógéport kidolgozta a p-n átmenet, azaz a félpek állandó karbantartást és szervizt igévezetõ dióda mûködésének fizikai alapnyeltek. Bár az elsõ idõszakban probléjait. Erre az ismeretre építve W. Shockmák voltak a tranzisztor megbízhatósáley létrehozta az elsõ p-n-p struktúrát,
gával is, a kutatók tudták, hogy a tranamelyben az egyik p-n átmenetet nyitó,
zisztorok mûködésében nincsenek olyan
a másikat pedig záró irányban feszítette
elvi hibaforrások, amelyek az elektronelõ. A nyitó irányban elõfeszített p-n áta komponensek száma

csõre van szükség. Bár léteztek sok
elektroncsövet alkalmazó számítógépek
is, ezek megbízhatósága és számítási kapacitása azonban igen korlátozott volt.
Mindebbõl következik, hogy a múlt
század közepén a felhasználói igények
változásokat kívántak. A komplexebb
feladatok megoldásához új elektronikus
eszközre volt szükség, és a félvezetõk
kínálták erre a legjobb megoldást. A félvezetõkben az elektronok rövidebb utat
tesznek meg, mint az elektroncsövekben, nem igényelnek vákuumot, nincsen
bennük mozgó alkatrész, ezért a félvezetõk gyorsabbak, olcsóbbak és megbízhatóbbak. A tranzisztor felfedezése hozta
meg hatvan évvel ezelõtt a megoldást.

A fizika százada
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csövekben fellelhetõk. Ezért a tranzisztoros áramkörök még nagy komplexitás
esetén is képesek hosszú idõn át megbízhatóan mûködni. Ez a faktor a mai elektronikai berendezések mûködésének
kulcseleme.
Voltak tehát kezdeti nehézségek, és az
elsõ áramköri megoldások még követték
az elektroncsöves rendszerek filozófiáját, de R. Wallace már az ötvenes években felvetette azt a gondolatot, hogy a
tranzisztor nemcsak azért elõnyös, mert
kisméretû, gyors és kis teljesítményt
igényel, hanem azért is, mert belõle kis
térfogatban igen sokat lehet elhelyezni,
ami a bonyolult logikai áramkörökben
feltétlenül szükséges. Ez volt az elsõ
gondolat, ami késõbb az integrált áramkörök kifejlesztéséhez vezetett, de ez
már egy újabb fejezete az elektronika
fejlõdésének.

Az integrált áramkörök
megjelenése
A technikatörténet szerint elõször J. S.
Kilby demonstrálta 1958-ban azt, hogy
egyetlen félvezetõ lapkán létre lehet
hozni tranzisztort, diódát, kapacitást és
ellenállást is. Ettõl kezdve az integrált
áramköri technológia rohamosan fejlõdni kezdett, kialakult a mikroelektronikai ipar. Az emberiség a kõkor, a
bronzkor és a vaskor után belépett a szilíciumkorba. Más megfogalmazásban:
az ipari forradalom után elérkeztünk az
információs forradalomhoz, megkezdõdött az információs társadalom kialakulása.
A fejlõdés soha nem látott lendülettel
folyt, egyre több félvezetõ elem került
az integrált áramkörökbe, egyre bonyolultabb áramköri és rendszertechnikai
funkciókat lehetett egyetlen integrált
eszközzel megvalósítani.
A növekedés ütemével kapcsolatban
G. E. Moore már 1965-ben lefektetett
egy „törvényt”, ami azóta is leírja a félvezetõ-technológiák fejlõdését. Moore
felrajzolta az egy integrált áramköri lapkára elhelyezett félvezetõ komponensek
számát az idõ függvényében (lásd a 2.
ábrát), és megállapította, hogy ez a
szám 18 hónaponként megduplázódik.
Hasonló sebességgel csökkent az egy
komponensre esõ költségek nagysága is
(3. ábra). A „törvényben” leírt növekedési sebesség a kezdetektõl fogva napjainkig, tehát közel ötven éve érvényes. A
mikroelektronika mai dilemmáit röviden
úgy szokták megfogalmazni, vajon meddig tart a Moore-törvény által kijelölt
fejlõdési trend, vajon mik a szilícium
félvezetõ alapú rendszerek fejlõdésének
a korlátai, meddig lehet a komponensek
méretét csökkenteni, van-e esély újabb
ötletek alapján a további töretlen növeA Természet Világa 2006/I. különszáma
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3. ábra. Az egy komponensre esõ költségek az idõ függvényében

kedésre? A válaszok igen változatosak,
hiszen a szilíciumtechnológia Mooretörvény szerinti fejlõdésének a végét
még néhány évvel ezelõtt is 2005-re jósolták, de a fejlõdés mindmáig folytatódott.

Az integrált áramkörök már a kezdetekben is két csoportba voltak sorolhatók:
digitális és analóg áramkörökrõl beszélhettünk. A kezdeti integrált áramkörök
az n-p-n típusú bipoláris tranzisztorokra
épültek, mivel egyetlen technológiával
ezeket lehetett a legegyszerûbben elhelyezni a szilíciumlapkán.
A digitális áramkörök területén már a
korai fejlesztések során arra törekedtek,
hogy lehetõleg sokféle összetett logikai
funkciót valósítsanak meg azonos „családhoz” tartozó és egymáshoz illeszkedõ
áramköri elemekkel. Ennek a koncepciónak az elsõ sikeres változata az úgyne-

vezett TTL (tranzisztor-tranzisztor logika) logikai család volt, melyet az RTL
(ellenállás-tranzisztor logika) és a DTL
(dióda-tranzisztor logika) nevû családok
kevésbé ígéretes kísérletei után fejlesztettek ki. A viszonylag összetett, négy
bipoláris n-p-n tranzisztorból, négy-öt
ellenállásból és egy diódából felépített
alapinverter (logikai tagadást megvalósító elem, lásd a 4. ábrát) és a hozzá hasonló szerkezetû egyéb TTL-kapuk és
-elemek a digitális logikai rendszerek
alapvetõ építõelemeivé váltak. Hátrányuk volt a bonyolult szerkezet és a viszonylag nagy teljesítményigény, ami
korlátozta az egy félvezetõ lapkán megvalósítható logikai rendszerek komplexitását. Mindezek ellenére a digitális
számítógépek kezdeti korszakában a
TTL logikai elemek bonyolultságának
növekedése határozta meg a fejlõdés
ütemét.
A logikai rendszerek fejlõdése terén a
CMOS- (komplementer fém-oxid félvezetõ) eszközök megjelenése jelentette az

4. ábra. A TTL-inverter felépítése

5. ábra. A CMOS-inverter felépítése

Az integrált áramkörök
fejlõdésének néhány mérföldköve
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6. ábra. Az Intel-gyártmányú 4004-es
mikroprocesszorcsip felépítése

igazi áttörést. Ebben a logikai családban
az elemi invertert egy n-csatornás és egy
p-csatornás térvezérlésû tranzisztorral
lehet megvalósítani (lásd a 5. ábrát), és
ezzel az eszközzel egyetlen félvezetõ
lapkán minden logikai funkció létrehozható.
A CMOS-technológia fõ elõnye az,
hogy az elemi logikai kapuáramköröknek nincsen statikus áramfelvételük, azaz teljesítményt csak akkor vesznek fel a
telepbõl, ha logikai állapotaik változnak.
Ez azt jelenti, hogy az ilyen áramkörök
teljesítményfelvétele a mûködési sebességgel arányosan nõ. A CMOS-technológia robbanásszerûen növelte az integrált áramkörök elemsûrûségét. Megjelentek a mikroprocesszorok és a személyi számítógépek, megindult az a folyamat, amely mára elvezetett ahhoz,
hogy egyetlen félvezetõ lapkán egész
berendezéseket lehet megvalósítani. A
változás ütemét a mikroprocesszorok
fejlõdésével szokták illusztrálni. 1970
környékén az elsõ Intel-gyártmányú
4004 jelû mikroprocesszor kevesebb
mint 1000 elembõl állt (lásd az 6. ábrát). 1980-ban a híres 8086-os proceszszorban már közel 10 ezer elemet használtak, 1986-ban a személyi számítógépek akkori alapeleme, a 80 386-os processzor pedig már több mint 100 ezer
elemet tartalmazott. A kilencvenes évek
közepére a Pentium processzorok elérték az egymilliós határt, 2000-ben a
Pentium IV processzor elemeinek a száma meghaladta a 10 milliót, és ma már a
100 milliós, sõt az egymilliárdos integrálási szint elérésérõl beszélnek.
Fontos megemlíteni, hogy MOStechnológia jelentõsen támogatta a számítógépes memóriák fejlesztését is. A
dinamikus, írható-olvasható memóriákban (DRAM) a bináris információt félvezetõ kapacitások tárolják, és a kapacitások kisülése miatt a bennük tárolt
információt periodikusan fel kell frissíteni. A DRAM-ok kapacitása 1970 után
érte el az 1000 bitet, 1980-ban a 100
ezer bitet, 1986-ban az egymillió bitet,
a kilencvenes évek közepén a 20 millió
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bitet, 2000-ben a 100 millió bitet, ma
pedig a több százmilliárd bites memóriák kifejlesztésérõl beszélhetünk.
Az analóg integrált áramkörök fejlõdése a hetvenes években volt talán a legdinamikusabb. Ekkor születtek meg
azok az alapelemek, például az áramtükör, a tranzisztoros differenciálerõsítõ,
amelyek forradalmasították az analóg
tranzisztoros áramkörtechnikát, kihasználva az integrált áramköri technika elõnyeit, azt, hogy egyetlen félvezetõ lapkán azonos félvezetõ elemeket lehet
megvalósítani, és hogy ezek az elemek a
mûködés során közel azonos hõmérsékletûek maradnak. Az új áramkörtechnika
sok igen fontos analóg áramkör kifejlesztését támogatta, ezek közül talán a
mûveleti erõsítõk, a teljesítményfokozatok, a tápegységek, az analóg szorzó
áramkörök, a modulátorok, a demodulátorok és az analóg-digitális, digitálisanalóg konverterek említhetõk.
Az analóg integrált áramkörök fontossága az elmúlt évtizedekben jelentõsen csökkent. Szerepüket mindinkább
átvették a digitális jelfeldolgozó processzorok (DSP), amelyek a legtöbb
analóg mûvelet végrehajtására alkalmasak oly módon, hogy a mintavételezett
és digitalizált (számokká alakított) analóg jeleket szoftverrel dolgozzák fel.
A hagyományos analóg elektronikai
eszközök ma két területen fejlõdnek dinamikusan. Az egyik az analóg és digitális rendszerek közötti átmenetet biztosító analóg-digitális és digitális-analóg
átalakítók területe, ahol a legfontosabb
cél a sebesség növelése és a felbontás javítása. A másik terület a nagy frekvenciás technika és az optoelektronika (optikai jelek kezelése és feldolgozása),
ahol a digitális jelfeldolgozás módszerei
— a meglévõ sebességkorlátok miatt —
nem alkalmazhatók. Szakértõk azt jósolják, hogy az elkövetkezõ évtizedekben
az analóg áramkörtechnika tovább fejlõdik, elsõsorban a SoC- (rendszer a csipen) koncepció mentén, ahol egész
elektronikus rendszereket valósítanak
meg egyetlen integrált áramkörben. Ígéretes irány az analóg és digitális rendszerek határán mûködõ celluláris és
neurális áramkörök alkalmazása is.

gel vezérelhetõ. Ez a feszültség olyan
elektromos teret hoz létre, amely szabályozni tudja a két nagy áramú elektróda,
a source és a drain között, a gate elektróda alatt elhelyezkedõ csatorna vezetõképességét. A vezetõ csatorna hosszúsága
L, szélessége pedig W. A tranzisztor árama arányos a W/L viszonnyal, ami elsõ
közelítésben azt jelenti, hogy azonos
W/L méretek esetén, változatlan anyagszerkezettel azonos eszközöket lehet
gyártani, azaz a méretek korlátlanul
csökkenthetõk. A valóságos helyzet azonban nem ilyen egyszerû.
A méretcsökkentéssel kapcsolatos
alapszabályok a következõk:
Ha a vezetõ csatorna hosszát L értékrõl egy c skálázási faktorral L/c értékûre csökkentjük, akkor a csatorna szélességét is hasonló módon W-rõl W/c értékûre kell változtatni. Ahhoz, hogy jó karakterisztikájú tranzisztorokat kapjunk,
ezzel együtt arányosan csökkenteni kell
a vezérlõ elektróda és a csatorna között
lévõ szigetelõ- (szilícium-dioxid) réteg
dx0 vastagságát is, dx0 /c értékûre.
— Ezzel változik az elemi kapu késletetési ideje Tk-ról Tk /c 2-re, ami a mûködési sebesség növekedését jelenti. A
sebesség növekedésével az alkalmazott
komplementer MOS logikai kapuk maximális teljesítményfelvétele is nõ,
ezeknek ugyanis egy kapacitást kell periódusonként áttölteniük, ami miatt a
megnövekedett maximális mûködési
frekvencián az eredeti kapunkénti átlagos Pk teljesítmény cPk értékûre változik.
— Mivel az elemi tranzisztorok területe a lineáris méretek csökkentésével
c 2-tel arányosan csökken, a félvezetõ
lapkán a tranzisztorok sûrûsége c 2-tel
arányosan nõ. Sajnos, ez azt eredményezné, hogy további változtatások nélkül a félvezetõ lapkán mérhetõ diszszipált teljesítménysûrûség, vagyis az
egységnyi felületre jutó teljesítmény c 3
arányban nõne. Ez lehetetlenné tenné az
áramkörök bonyolultságának a növelését, ugyanis a tranzisztorok maximális
7. ábra. Egy n-csatornás MOS-tranzisztor geometriája felülnézetben

A méretcsökkentés globális hatása
a MOS-technológiákra,
a szilíciumtechnológia határai
Az integrált áramkörök méretcsökkentése leginkább a térvezérlésû MOS- (fém
oxid félvezetõ) eszközök segítségével illusztrálható. A 7. ábrán egy n-csatornás
MOS-tranzisztor geometriai felépítése
látható felülnézetbõl. A tranzisztor,
amint azt már említettük, a középen látható elektródára (gate) adott feszültség-
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mûködési hõmérséklete korlátozott, és a
lapka intenzív hûtése kis méretekben
igen nehezen oldható meg. A méreteken
kívül ezért mást is kell változtatni.
— Ha az említett változtatásokon túl a
telepfeszültséget az eredeti Ut-rõl Ut /cre csökkentjük (és ezenkívül ugyanígy
csökkentjük a tranzisztorokra jellemzõ
úgynevezett elzáródási feszültséget is),
akkor az elemi kapu késletetési ideje
Tk /c 2-rõl Tk /c-re változik, ami azt jelenti, hogy a kapu és a teljes áramkör maximális mûködési sebessége csak c-vel
arányosan nõ. Ugyanakkor a telepfeszültség csökkenése miatt elérhetjük,
hogy az egy kapu által átlagosan diszszipált teljesítmény Pk-ról Pk /c 2-re csökkenjen. Ebbõl pedig az adódik, hogy a
félvezetõ lapkán mérhetõ disszipált teljesítménysûrûség, vagyis az egységnyi
felületre jutó teljesítmény változatlan
marad.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy
az integrált áramkörök elemsûrûségének
növelése úgy érhetõ el, hogy csökkentjük a tranzisztorok méretét és az áramkörök mûködéséhez szükséges telepfeszültséget. Ennek hatására nõ az áramkörök komplexitása és mûködési sebessége, viszont változatlan marad a félvezetõ lapka egységnyi felületén keletkezõ
hõmennyiség. Ez a trend van a hátterében a korábban ismertetett Mooretörvénynek, és ez jellemzi az elmúlt évtizedek mikroelektronikai fejlesztéseit
is. A 8. ábrán megadtuk az integrált
áramköri komponensek elemi méreteinek csökkenését az idõ függvényében.
A 8. ábrából látszik, hogy a szilícium
alapú technológia még nem érte el az elvi korlátait, de az évtized végére belép
az úgynevezett átmeneti tartományba,
amitõl kezdve a hagyományos szilícium
alapú technológiák mellett elkerülhetetlen az új eszközök megjelenése a gyakorlatban.
Nézzük meg ezután, mi is határozza
meg a szilícium alapú technológia korlátait? A korlátok egy része a fizika olyan
alaptörvényeire vezethetõ vissza, mint a
termodinamika, a statisztikus mechanika, a Maxwell-egyenletek és a kvantummechanika. Természetesen ezek a fizikai
elvek a gyakorlati korlátok meghatározásánál csak áttételesen használhatók.
Foglalkozzunk elõször az elektromos
energia és teljesítmény kérdésével. Az
elsõ ilyen elvi korlát C. E. Shannon információelméleti megfontolásaiból származik, miszerint egy bit információ átviteléhez T abszolút hõmérsékletû környezetben legalább kTlog2 mennyiségû
energiára van szükség, ahol k a Boltzmann-állandó: 1,38 10 — 23JK— 1.
Ez az eredmény felhasználható az integrált áramkörök egyéb elvi fizikai korlátainak a meghatározására is. W. HeiA Természet Világa 2006/I. különszáma
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8. ábra. Az integrált áramköri komponensek elemi méreteinek a csökkenése az idõ
függvényében

senberg határozatlansági relációja kimondja, hogy az elemi részecske impulzusa és helyzete bizonytalanságának a
szorzata, valamint az idõ és az energia
bizonytalanságának a szorzata alulról
korlátozott, azaz
, ahol
és
és h a Planck-állandó (6,626 10— 3 4Js).
Ebbõl az egy bithez tartozó minimális
energia kTlog2, és az elektron tömege,
me= 9,109 10— 3 1 kg felhasználásával
T= 300K hõmérsékleten megadható:
— az elméleti minimális eszközméret
,
— a minimális kapcsolási idõ
,
— a maximális elemsûrûség ,
,
— és a maximális teljesítménysûrûség
3,7

W/cm2.

A fejlõdési trendek változatlanságának a feltételezésével a tervek szerint
2016-ban e paraméterekre az alábbi értékek adódnak:
amin = 186nm, tmin= 0,15ps, nmax=2,9 10 9
eszköz/cm2, P = 93 W/cm2, tehát vannak
még tartalékok a szilícium alapú technológiában.

Egy elektronikus rendszerben az információt jelek hordozzák, ezért a leírt
energiakorlátot például egy U feszültségre feltöltött C kapacitásban tárolt
CU2/2 energiára is lehet vonatkoztatni.
C. Stein kimutatta, hogy ha ez az energia
nagyobb, mint 165 kT, akkor az elemi
információs bit visszanyerésekor keletkezõ hibaarány kisebb, mint 10— 1 9. Természetesen a valódi rendszerek ezen
energiakorlátnál lényegesen nagyobb
energiát használnak, mivel egy bitnyi információ feldolgozása általában több
elemi lépést igényel. Egy elemi lépés
végrehajtásához az elektronikus eszközökben elektronokat kell mozgatni. Az
elektronok mozgatásához energiára van
szükség, mert át kell lépni az anyagokra
jellemzõ feszültségküszöböt, ami általában a kT/q =26 mV (q =1,6 — 1 9 C, az
elektron töltése) feszültséghatár többszöröse, így egyetlen elektron mozgatása is a kT energiaszint többszörösét
igényli.
Ezenkívül tudjuk, hogy egy bit információ tárolásához és átviteléhez a telepfeszültségnek megfelelõ feszültségtartományban igen sok elektront kell
mozgatni (CMOS-rendszerekben egy
kapacitást kell áttölteni telepfeszültségrõl nullára és vissza), ami az elemi kT
energiaszintnél nagyságrendekkel nagyobb eredõ energia felhasználásával
jár.
Más szempontok alapján a nagy frekvenciás mûködéshez az szükséges, hogy
az áramköri impedanciák megközelítsék
a szabad tér Z0 hullámimpedanciáját,
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amibõl következik, hogy az elemi logikai kapuk mûködéséhez legalább
teljesítmény szükséges, ahol c a fény vákuumbeli sebessége.
A félvezetõ lapkán mérhetõ teljesítménysûrûség a miniatürizálás során —
mint láttuk — változatlan maradhat, de
vannak olyan hatások is, amelyek miatt
ez teljesen nem tartható be. Például a kivezetések meghajtásához szükséges teljesítmény az elemi eszközök méretének
csökkentésével nem redukálható.
Tény tehát, hogy a félvezetõ eszközökben a mûködéshez energiára van szükség,
és mai tudásunk szerint ennek az energiaszükségletnek van elvi alsó határa.
A miniatürizálásnak vannak más korlátai is. Az elsõk ezek közül az eszközök
méretének csökkentésével kapcsolatosak. Az elemi félvezetõ eszközök méretének csökkentésével megnõ a kvantumfizikából jól ismert alagútáram hatása,
csökken a szigetelõ elektródák átütési
feszültsége, ezt a hatást tovább növeli a
kiürített réteg vastagságának csökkenése. A méretek csökkenésével nõ a rétegek ohmos ellenállása. Ezek a hatások
lényegesen befolyásolhatják az elemi
eszközök karakterisztikáit.
Általánosan elfogadott elv, hogy a hagyományos szilícium alapú technológián
belül egyetlen atommal nem lehet tranzisztort készíteni. Kérdés, hogy egyáltalán egy tranzisztorhoz hány atomra van
szükség? A kérdésre adott válasz elõtt tegyünk egy egyszerû megfontolást. A
szennyezett félvezetõ egy köbmikronnyi
térfogatában — 1016/cm3 szennyezés-sûrûség esetén — 10 4 szennyezõ atom van,
ami a térben véletlenszerûen oszlik el.
Ha a méretek csökkenése miatt csökken
az egy eszközre jutó szennyezõ atomok
átlagos száma, akkor a szennyezõ atomok véletlen eloszlása miatt megnõ az
egyes eszközök elektromos paraméterei
közötti különbség. Ha például egy d élû
kockában átlagosan Nd 3 szennyezõ atom
van, akkor ennek a számnak a szórása a
tartományba esik, azaz minél kisebb a d értéke, annál nagyobb lesz az
egy eszközre jutó szennyezõ atomok számának a relatív szórása, vagyis annál nagyobb lesz az egyes egyedi tranzisztorok
közötti különbség. Kimondható tehát,
hogy a tranzisztor térfogatát jelképezõ
kockában lévõ szennyezõ atomok számának, m =Nd 3-nek jóval nagyobbnak
kell lennie egynél.
A méretek csökkentésével nõhet az
úgynevezett „puha” (soft-) hibák valószínûsége. Ezek a hibák az eszközben
nem okoznak maradandó károsodást, de
megzavarják az információ áramlását. A
„puha” hibákat elsõsorban a radioaktív
és a kozmikus sugárzás okozza, ami töl110

téshordozó párokat gerjeszt a félvezetõ
eszközök belsõ rétegeiben. Ha az eszköz
mérete kicsi, akkor az ilyen gerjesztett
töltéshordozó párok a mûködést jelentõsen befolyásolhatják. Ez a fizikai hatás leginkább a memóriákat érinti. A
DRAM-okban ugyanis az információs
biteket kapacitások tárolják, és egy kritikus Qkrit töltésmennyiség elegendõ ahhoz,
hogy a memóriacella tartalma megváltozzon. Ez a töltésmennyiség viszont a
méretek változtatásával csökken, és öszszemérhetõvé válik a sugárzások által
gerjesztett értékkel.
Korlátok vannak a félvezetõ eszközökön belül alkalmazott huzalozásokkal kapcsolatban is. Az elemek számának növelése a huzalozást egyre bonyolultabbá teszi. A miniatürizálás során az
összekötõ huzalok méretét is csökkenteni kell. Ennek hatására nõ az összeköttetések ellenállása, de ugyanakkor
csökken a huzalok kapacitása, ezért a
késleltetésük változatlan marad. Ez ellentmondásban van azzal a trenddel,
hogy a méretek csökkentése növeli a
teljes rendszer mûködési sebességét.
Sõt a félvezetõ lapkák méretének növekedésével egyre hosszabb összeköttetéseket kell kialakítani, ami az elõbbi
kedvezõtlen hatást tovább erõsíti. Elmondható, hogy a modern integrált áramkörök méreteit a szükséges huzalozás
területigénye határozza meg, és a huzalozás hibáitól függ a gyártási folyamat
kihozatala is.
További problémákat okoz a félvezetõ
lapka jeleinek kicsatolása, a külsõ érintkezõk meghajtása. Ha az integrált áramkörök belsõ elemeinek a mérete csökken, akkor azok egyre kisebb terhelést
(kapacitást, ellenállást) képesek jellel ellátni. A külsõ csatlakozásokhoz éppen
ezért egyre összetettebb áramkörökre
van szükség.
A ma látható trendek alapján kimondhatjuk, hogy a szilícium alapú technológiák Moore-törvény szerinti fejlõdése
egyszer biztosan véget ér, de addig tovább folytatódik a szilícium alapú félvezetõk miniatürizálása. Emellett azonban
sorra bontakoznak ki az új irányok, a
szakirodalom új fizikai elveken alapuló
elektronikai eszközökrõl számol be, a
kutatók százezrei foglalkoznak minden
ígéretes kutatási területtel. A következõ
fejezet ezekrõl a lehetõségekrõl ad rövid
áttekintést.

A fejlõdés jövõbeli
irányai
A jövõ elektronikája több különbözõ
irányban fejlõdhet tovább. Ezek között
várhatóan fontos szerepe lesz a szilícium alapú elektronikai rendszereknek. Új
paradigmák várhatók a szilícium alapú

technológia területén is. A trendek arra
utalnak, hogy tovább folytatódik a félvezetõ eszközök miniatürizálása a több
milliárd eszközt tartalmazó és a több gigabit/s sebességû integrált áramkörök
felé. Ezek a chipek egyszerre lesznek
képesek rádiófrekvenciás és analóg
áramköri feladatokat, valamint számítástechnikai mûveleteket végrehajtani.
Az ilyen eszközök gyártásához új, igen
megbízható technológiai eljárásokat kell
kidolgozni. Ígéretesnek tûnnek azok a
kezdeményezések, amelyek az integrált
áramköri elemek összeköttetéseinek a
káros hatásait kívánják csökkenteni, például az összeköttetések ellenállásának és
kapacitásának a csökkentésével. Ennek
a feladatnak a megoldására már ma is
többféle technológiai lehetõség kínálkozik, például a gázszigetelésû összeköttetések, vagy az alacsony elektron-hõmérsékletû és nagy sûrûségû plazma alkalmazása. Várhatóan fontos szerepe lesz a
nagy dielektromos állandójú, ultravékony gate szigetelõ rétegeknek, a fém
gate-elektródáknak, a szilíciumszigetelõ
elrendezésnek, az ultra keskeny csatornájú MOS-eszközöknek és a kettõs gatetel kialakított tranzisztoroknak. Ezek segítségével a közeljövõben elérhetõnek
látszik a 2 nm-es szigetelõvastagság, a
10 nm-es csatornaszélesség és a 20 nm-es
csatornahossz.
A hagyományos szilíciumalapú technológiák mellett elindult az úgynevezett
nanoelektronika fejlõdése. Ez a tudományterület több igen jelentõs részterületet ölel fel. Ezek közül csak azokat említjük, amelyek a most érintett téma
szempontjából érdeklõdésre tarthatnak
számot.
A nanoelektronikai félvezetõ eszközökre egészében véve az a jellemzõ,
hogy mûködésük igen kis számú elektron mozgására épül. Az elektronok száma tipikusan 1 és 1000 közé esik, az eszközök mérete pedig 1—100 nm-ig terjed. Az eszközöknek két nagy csoportját
különböztethetjük meg: a kvantumeffektust alkalmazó és a molekuláris elektromos eszközöket.
A legfontosabb kvantumeffektuson
alapuló szilárdtest eszközök az alábbiak:
— kvantumforrások és rezonáns tunneleszközök (két szabadsági fokú rendszerek);
— nanovezetõk és nanocsövek (egy
szabadsági fokú rendszerek);
— kvantumbitek (nulla szabadsági fokú rendszerek).
A nanostruktúrájú félvezetõk szerkezete, formája és mérete sokféle
nanoelektronikai eszköz létrehozását teszi lehetõvé. Lehet belõlük negatív ellenállású rezonáns tunneldiódás térvezérlésû tranzisztoros logikai eszközöA fizika százada
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ket, statikus írható-olvasható memóriákat, egy elektronnal mûködõ tranzisztort, terabites memóriákat, lézert és
kvantumszámítógépet készíteni. Segítségükkel a korszerû fotonika és optoelektronika (a fény feldolgozásával
foglalkozó tudományterület) új eszközei, fényforrások, fényvezetõk és optikai
detektorok valósíthatók meg. A jövõ félvezetõ nanoeszközei minden valószínûség szerint az elektromos töltés és az
elektronok spinjének a vezérlésével mûködnek majd. Az elektronok spinjét
használják már ma is a kemény lemezes
tárolók mágneses olvasófejei és a mágneses memóriák. Kibontakozóban van
egy új tudományterület, a spintronika,
amely a jövõ azon eszközeivel foglalkozik, amelyek mûködése az elektronok
spinjére épül. Ma a kvantumszámítógépek legígéretesebb változatát is úgy képzeljük el, hogy benne a kvantumbiteket
egyetlen elektron spinjének a két lehetséges állapota hordozza. Összességében
igen nehéz a nanoelektronikai eszközök
területén jóslásokba bocsátkozni, de az
elméleti és kísérleti munka megindult.
Az elektronikai alkalmazások szempontjából igen jelentõsek a szén alapú
nanocsövek. Ezek a speciális anyagok a
szénatomok méhsejtrácsozatú hengeres
elrendezései, melyek egy vagy több
koncentrikus rétegbõl állnak. A szén
nanocsöveket a jövõ nanoelektronikája
egyik fontos építõelemének tartják, mivel a töltéseket egydimenziósan képesek
szállítani, a disszipációjuk alacsony,
bennük a szénatomok minden vegyértéke kötött, így az eszközök mechanikusan és elektromosan igen stabilak, az
áramsûrûségük elérheti a 10 9 A/cm2 értéket. A belõlük kialakított térvezérlésû
eszközökben nem kell szilícium-dioxid
szigetelõréteget alkalmazni, így mód
van más, nagyobb dielektromos tényezõjû anyagok használatára is. A szén
nanocsövek alapvetõ méreteit kémiai
úton lehet beállítani, belõlük félvezetõk
és fémes tulajdonságú elemek is létrehozhatók, azaz tranzisztorok és összeköttetések is kialakíthatók. A szén
nanocsövek tehát kiemelkedõ elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek,
nagy a vezetõképességük és nagy a stabilitásuk, ezért kiválóan alkalmasak az
integrált áramkörökön belüli összeköttetések megvalósítására. Emellett, mint
félvezetõ eszközök, versenyképesek a
mai szilícium alapú eszközökkel, de a
tömeges alkalmazáshoz hatékony és termelékeny technológia kifejlesztésére
van még szükség.
A nanotechnológia méretcsökkentése
elérte a molekulák nagyságát, eljutottunk a molekuláris elektronikáig, amely
az egyedi molekulákat használja fel
elektronikai feladatok megoldására. A
A Természet Világa 2006/I. különszáma

gondolatot elõször A. Aviram és M. A.
Ratner vetette fel 1974-ben, és azóta
folynak ígéretes kutatások a szakterületen. A kémiai módszerek, a dolgok természetébõl következõen, a nanométer
tartományában hajtanak végre mûveleteket, molekulákkal és molekulacsoportokkal foglalkoznak. A kémiai eljárások lehetõvé teszik a molekulák szintézisét, így lehetõség van olyan molekulák elõállítására is, amelyek speciális
elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek. A molekuláris elektronika a
molekulacsoportok és egyedi molekulák elektromos tulajdonságait, illetve
állapotát használja az információ kezelésére és tárolására. A molekulák vezérlésére sokféle mechanizmus ad lehetõséget, például az elektromos tér, a fény,
elektromechanikai és elektrokémiai hatások. Ezek segítségével molekuláris
méretekben lehet megvalósítani a hagyományos félvezetõ elemek funkcióit.
Mára már sikerült az egyedi molekulák
feszültség-áram karakterisztikáját kimérni, de a gyártástechnológia kialakításához még igen sok elvi és gyakorlati
problémát kell megoldani. Ilyenek az
egyedi molekulák közötti stabil összeköttetések kialakítása, a fém-molekula
átmenet tulajdonságainak megismerése
és a molekulák térbeli elrendezése.
Mindezek ellenére a molekuláris eszközök jelentõsége a jövõben biztosan
megnõ.
A nanotechnológia kapcsolatot teremt
a hagyományos elektronika és a biotechnológia között is. Mostanában nanobiotechnológiáról is szoktak beszélni,
ahol elsõsorban az igen kis méretû fizikai és biológiai eszközök kezelésérõl és
elõállításáról van szó. A tudományterület lefedi a biomolekulák manipulációját, a bioszelektív felületek mikroanalízisét, a molekuláris szûrést, az egyedi
sejtek leválasztását, az erre épülõ diagnosztikai és terápiás módszereket és általában az orvosi technológiát. Sokan
úgy vélik, hogy a XXI. század a biotechnika százada lesz. Biztosak lehetünk
azonban abban, hogy a molekuláris
elektronika a jövõ biotechnikájában
kulcsfontosságú szerepet játszik majd.
A nanotechnológia érdekes irányzata
a nanomechanika, ami a nanoméretû
mechanikai és elektromechanikai rendszerekkel foglalkozik. Kísérletek bizonyítják, hogy nanoméretû mechanikai
rendszereket, mozgó elemeket, sõt motorokat is létre lehet hozni a nanotechnológia eszközeivel. Az ilyen eszközöknek várhatóan a kémiai, fizikai és biológiai érzékelõk területén lesz komoly szerepe, de elképzelhetõk más alkalmazások is, mint a nanorobotok és általában a
nanoméretû manipulátorok és mechanikus beavatkozóeszközök.

A jövõ elektronikai fejlõdését áttekintve mindenképpen említést kell tenni
azokról a kutatásokról, amelyek az optikai eszközökkel megvalósított logikai
rendszerekkel foglalkoznak. Egy újfajta
fény, a plazmon forradalmian új lehetõséget nyit a nanotechnológiában, amely a
tiltott sáv koncepciójának az elektronikáéhoz hasonló alkalmazásán és a felületi
plazmonok felhasználásán alapul. A fény
sebessége igen nagy, ezért remélhetõ,
hogy két évtizeden belül olyan, a kvantummechanika elvein mûködõ számítógépet építhetünk, ahol a fénynek is szerepe lehet, és amelynek a mûveleti sebessége minden eddigi korlátot túlhalad.

Összefoglalás
Az elmúlt évszázadban az emberiség belépett az információs társadalom korszakába. Csökkentek az emberek, a nemzetek, a földrészek közötti kommunikációs
távolságok. A globális informatikai hálózatok megváltoztatták az emberek
mindennapi szokásait, átalakították az
állam és a polgárok kapcsolatát. Ez a
drámai változás a mikroelektronikai
technológia, az elektronikai rendszerek
és a számítástechnikai szoftverek fejlõdésének köszönhetõ. A számítástechnikai rendszerek és hálózatok, a mobil
kommunikációs rendszerek, az ûrtávközlés és a globális helymeghatározás
eszközei drámai sebességgel fejlõdtek.
Kutatók és mérnökök milliói dolgoztak
és dolgoznak az újabb elektronikai rendszerek fejlesztésén. És a növekedés nem
állt meg. Napról napra újabb, nagyobb
bonyolultságú elektronikus eszközök és
berendezések születnek. A hagyományos szilícium alapú technológiák töretlen fejlõdése mellett új irányzatok születtek és születnek, amelyek garanciát
jelentenek arra, hogy az elektronika a
XXI. század elsõ felében is meghatározó
eleme lesz az emberiség technikai kultúrájának.
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