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Абстракт. Съвременната наноелектроника и оптоелектроника се бази-
рана явленияи свойства на електронитеифотоните в кондензирании
пространствено подредени тела с размери в нанометровата скала. Цел
на настоящата статия е да въведе тези начални идеи и технологични-
те принципи достъпно, и същевременно максимално верно и точно
поне в границите на нашите представи.

Съвременната електроника (и оптоелектроника) е “нано-”, т.е. проце-
сите се развиват в обеми с нанометрови размери. Тя е част от така нашу-
мелите напоследък “нано-технологии”, заменили в значителва степен
микротехнологиите на втората половина на миналото столетие. Разви-
тието на нано-технологиите днес е толкова всеобхватно и бурно, че по-
някога е трудно да се ориентираме в изобилието на техните реализации
в много области на живота и техниката.
В настоящата статия ще направим опит да въведем популярно фи-

зичните идеи, основните явления и свойства на електроните ифотоните
в кондензирани и пространствено подредени тела с размери в наномет-
ровата скала, като се опираме на наши основни представи. Изложените
в популярна форма идеи – основи на наноелектрониката – са точни, но,
за да бъдат достъпни, не всички разсъждения са изложени напълно пре-
цизно, като изложението следва пристрастията на автора.
В статията са използвани части от популярни лекции на автора, изна-

сяни на Юлските лектории за ученици и учители, организирани от Со-
фийския клон на СФБ иФизическия факултет на СУ “Св Климент Охрид-
ски” за последно през 2016 година [1]. Тя е естествено продължение и на
популярните статии [2–4], първите две от които са доклади изнесени на
ежегодните конференции на СФБ по проблемите на обучението по Фи-
зика. Използван е и опитът на автора при преподаване на избираемия
предмет Полупроводникова оптоелектроника в НПМГ.

Ще започнем с това, че електрониката е комплекс от устройства и сис-
теми, в които “работи” електронът, въпреки че е “отрицателен”. Това са
предаватели, приемници, телевизия, процесори. Формалното въвежда-
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не на двуполярна проводимост (p-носители или “дупки”) не променя ба-
зовата електронна същност на процесите.

Как действа електрониката? Най-общо: нейните устройства представ-
ляват системи от “кутийки” с локализирани в тях електрони, и ние по
наше желание можем да преместваме електрони от едно място на друго
(от една кутийка в друга). Така се извършва исканата операция в раз-
личните електронни системи. Така става съхраняване на информация-
та в “джобове” за електрони. Така работят генераторите, усилвателите,
регулаторите, процесорите, паметите, и другите електронни устройст-
ва. Основни компоненти (елементи) в електрониката са диоди, релета и
други пасивни компоненти, както и активните компоненти – униполяр-
нии биполярни транзистори. Това са компонентите на електрониката от
средата и края на ХХ столетие. За времето си те са били прилично малки
в сравнение с предшестващите ги вакуумни електронни лампи.

Но размерите на активната част на използваните дискретни електронни
компоненти са в микрометровия диапазон и са пренебрежимо малки в
сравнение с външния размер (корпусите) на електронните устройства,
както и със свързващите ги проводници. На Фиг. 1 е показан схематичен
пример с полеви транзистор с ориентировъчни размери на канала около
10 µm. Показани са и двете “кутийки” или джобове, в които са затворе-
ни и се съхраняват електроните, определящи функционалното състоя-
ние на транзистора, в случая – нула или единица. Фигура 1 е ключова в
нашето изложение и към нея ще се върнем пак.
За да се намали обемът на устройствата електронните компоненти

като тези от Фиг. 1 с такива микронни (микрометрови) размери са би-
ли обединявани в така наречените микросхеми, които са без корпуси
за отделните компоненти и без външни свързващи проводници. В та-
кива схеми активните компоненти са свързани помежду си с монолит-

генераторите, усилвателите, регулаторите, процесорите, паметите, и 

другите електронни устройства. Основни компоненти (елементи) в 

електрониката са диоди, релета и други пасивни компоненти, както и 

активните компоненти - униполярни и, биполярни транзистори. Това са 

компонентите на електрониката от средата и края на ХХ столетие. За 

времето си те са били прилично малки сравнени с предшестващите ги 

вакуумни електронни лампи. 

Но: размерите на активната част на използваните дискретни 

електронни компоненти са в микрометровия диапазон и са пренебрежимо 

малки в сравнение с външния размер на електронните устройства. На Фиг. 

1 е показан схематичен пример с полеви транзистор с ориентировъчни 

размери на канала около 10 m. Показани са и двете „кутийки” или 

джобове, в които са затворени и се съхраняват електроните, определящи 

функционалното състояние на транзистора, в случая – нула или единица. 

Фигура 1 е ключова в нашето изложение и към нея ще се върнем пак. 

 

  
Фиг.1  

 

За намаляване на обема на устройствата електронните компоненти като 

тези от Фиг. 1 с такива микронни (микрометрови) размери са били 

обединявани в монолитни (интегрирани, интегрални) или хибридни схеми, 

и това е началото на така наречената микроелектроника. Името й съдържа 

гръцката дума “микро”, малък: това са микросхеми, микропроцесори, 

компютри, различни електронни апарати и устройства. Основна мярка в 

тях е микрометърът, често наричан “микрон”, m, 1 m = 0.000001 m. Тези 

компоненти почти не се виждат без микроскоп, те са на границата на 

обикновената видимост! Във връзка с това възниква въпрос: случайно ли е 

тази мярка е наречена микрометър”?  

 Микроелектрониката е дала на човечеството твърде много: 

- Първите удобни за работа калкулатори 

- Първите компютри с прилични параметри 

“Кутийка” 

 с електрони. 

При паметите – 

джоб 

10 m

Фиг. 1.
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но изградени проводящи шини. Общоприетото у нас название за тези
монолитни електронни устройства е интегрална схема, което е неточ-
но. По-точно е възприетото в английската литература название интег-
рирана (integrated) схема. В употреба в електрониката са и така наре-
чените хибридни схеми, в които активните компоненти са свързани с
външни за тях, но все пак микро-проводници. Двата вида микросхеми
са дали началото на така наречената микроелектроника – микропроце-
сори, компютри, различни електронни апарати и устройства. Името ѝ
съдържа гръцката дума “микро” (малък) и основната мярка в тях е мик-
рометърът, често наричан “микрон”, µm, 1 µm = 0.000001 m. Тези ком-
поненти почти не се виждат с невъоръжено око. Някои от тях се виждат
трудно и с оптичен микроскоп, те са с размери на границата на обик-
новената видимост. Тези ограничения се дължат на факта, че средната
дължина на вълната на видимата светлина е около 0.5 µm и микронът е
физичната граница на видимото възприятие на човека. Като следствие
възниква въпросът: случайно ли мярката микрон е наречена на гръцката
дума “малък”?
Микроелектрониката е дала на човечеството твърде много:
— първите удобни за работа калкулатори;

— първите компютри с прилични параметри;

— първите преносими радиоприемници;

— първите сносни телевизори;

— и много други ...
Много скоро обаче е възникнал въпросът: може ли размерът на елек-

тронните компоненти да се намали например още около 1000 пъти, като
от микрометров стане нанометров, от 10 µm гейтът да стане например
10 nm? Оказало се, че технологично това е възможно, и така се е появи-
ла наноелектрониката като първи и основен раздел от съвременните
нанотехнологии. Понятието наноелектроника идва от гръцката дума
“нано” (джудже): това е електроника с елементи, чиито размери са зна-
чително по-малки от 1 µm и чийто характерен размер е 0.000000001 m,
наречен нанометър, nm. Те НЯМА да се виждат даже с оптичен микро-
скоп!

Възникват и други въпроси :
— Защо правим тези елементи, какви са техните предимства?

— Докъде можем да стигнем по пътя към “малкото” и към още по-
малкото?
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Все пак, какво ни дава наноелектрониката?
Първо, дава ни скорост на обменяне на информация, на общуване. Ис-

торически се вижда, че в различните етапи на електрониката намаля-
ването на дължината на електромагнитната вълна е водила – чрез ре-
ципрочното увеличаване на честотата – до увеличаване на скоростта на
пренасяне на информация в битове за секунда:

дължини на вълните честоти

Електроника метри, m херци, Hz
Микроелектроника микрометри, µm (10−6 m) мегахерци, MHz (106 Hz)
Наноелектроника нанометри, nm (10−9 m) гигахерци, GHz (109 Hz)

Следващ въпрос: ще има ли в бъдеще пикоелектроника, т.е. с пико-
метри (1 pm = 10−12 m) и съответно с терахерци (1 THz = 1012 Hz).
Второ, дава ни ниска енергоемкост. Преместването на все по-малко

електрони, респ. по-малко електроенергия, са необходими за всяка опе-
рация. Отново въпрос: Ще можем ли да оперираме в транзистор само
с един електрон? Това би намалило драстично консумацията на елект-
роенергия.
Следващият въпрос е: Какъв е принципът на действие на това, което

нарекохме кутии, в които са затворени електроните?
Има две принципни възможности да “затворим” нещо в “нещо като

кутия”:
— като направим плътни стени, които да го отблъскват навътре;

– Като поставим в кутията нещо, което да го привлича. Такава “ку-
тия” е всеки проводник, в който атомните остатъци (положител-
ни йони) задържат свободните електрони чрез привличане. Но тя
затваря в себе си наведнъж много електрони, тъй като атомите в
проводника са много.

Аможем ли да затворим в подобна кутия само един електрон и по кой
от двата начина? Това е възлов въпрос, отговорът на който се съдържа
и в нашите представи за малките обекти.

За начало ще обсъдим “кое колко е голямо” .
На Фиг. 2 е показана снимка на монета с диаметър около 16 mm и

до нея – вертикално поставен човешки косъм, чийто диаметър е около
80 µm. Той и сянката му все още се виждат и с невъоръжено око.
На Фиг. 3 човешкият косъм е представен схематично увеличен, като

в ляво от него като малки петънца са показани мащабно размерите на
един микрометър – вертикално линейни и овални.
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ВЪВЕДЕНИЕ В НАНОЕЛЕКТРОНИКАТАЗа начало ще обсъдим „кое колко е голямо”. 

 

 

   
 

     Фиг. 2 

 

На Фиг. 2 е показана снимка на монета с диаметър около 16 mm и до нея – 

вертикално поставен човешки косъм, чийто диаметър е около 80 m. Той и 

сянката му все още се виждат и с невъоръжено око. 

На Фиг. 3 човешкият косъм е представен схематично увеличен, като в ляво 

от него като малки петънца са показани мащабно размерите на един 

микрометър – вертикално линейни и овални. 

 

   
 

      Фиг. 3 

 

Фиг. 2.

За начало ще обсъдим „кое колко е голямо”. 
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На Фиг. 2 е показана снимка на монета с диаметър около 16 mm и до нея – 

вертикално поставен човешки косъм, чийто диаметър е около 80 m. Той и 

сянката му все още се виждат и с невъоръжено око. 

На Фиг. 3 човешкият косъм е представен схематично увеличен, като в ляво 

от него като малки петънца са показани мащабно размерите на един 

микрометър – вертикално линейни и овални. 

 

   
 

      Фиг. 3 

 
Фиг. 3.

На следващата Фиг. 4а малката вертикална мярка от 1 µm от Фиг. 3 е
показана “увеличена” и е сравнена с друга характернамярка: ефективен
размер на електрон в полупроводник – типично около 20 nm.Нафигура-
та е отбелязан ифактът, чемикрометърът е характерен среден размер на
фотоните. Отново увеличена мярката от 20 nm – в дясно на фигурата –
е пренесена на Фиг. 4б, където е сравнена с междуатомното разстояние
в полупроводников кристал – около 0.5 nm.
Важно е да отбележим, че междуатомното разстояние в кристала е

по-малко от ефективния размер на електрона в него и в същото време
– по-голямо от размера на водородния атом – малката зелена точка на
фигурата, представена увеличена в дясната част.
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На следващата Фиг. 4а малката вертикална мярка от 1 m от Фиг. 3 е 

показана „увеличена” и е сравнена с друга характерна мярка: ефективен  

 

 
 

  Фиг. 4а      Фиг. 4б 

 

 

размер на електрон в полупроводник – типично около 20 nm. На фигурата 

е отбелязан и факта, че микрометърът е характерен среден размер на 

фотоните. Отново увеличена мярката от 20 nm – в дясно на фигурата – е 

пренесена на Фиг. 4б, където е сравнена с междуатомното разстояние в 

полупроводников кристал – около 0.5 nm.  

Важно е да отбележим, че междуатомното разстояние в кристала от 

една страна е по-малко от ефективния размер на електрона в него, и в 

същото време – по-голямо от размера на например водородния атом – 

малката зелена точка на фигурата, представена увеличена в дясната й част. 

За още по-голяма яснота на мащабите на Фиг. 5 е показан полевият 

транзистор от Фиг. 1 – основен елемент на традиционните интегрални  

микроелектронни схеми - „вписан”в напречното сечение на човешкия 

косъм. 

 Изложените „картинни” разсъждения и сравнения целят ориентиране 

в мащабите на „малките” и „твърде малките” обекти на 

наноелектрониката. 

(а) (б)

Фиг. 4.

За още по-голяма яснота на мащабите на Фиг. 5 е показан полевият
транзистор от Фиг. 1 – основен елемент на традиционните интегрални
микроелектронни схеми – “вписан” в напречното сечение на човешкия
косъм.
Изложените “картинни” разсъждения и сравнения целят ориентира-

не в мащабите на “малките” и “твърде малките” обекти на наноелектро-
никата.

 

                    
       

Фиг. 5 

 

 

 По-нататък ще направим опит да навлезем малко по-надълбоко в 

темата „наноелектроника – кое колко е голямо”. Най напред: как ще 

описваме това, което като че ли изобщо не може да се види, и затова не 

можем да си го представим. На Фиг. 6 схематично е показана двумерна 

квадратна решетка, наподобяваща сечение на тримерна кристална решетка. 

 

         
 

 

             Фиг. 6 

+ - ядро- 

 - електрон 

 

Водороден 

атом 

ao=0.053 nm 

Фиг. 5.
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Фиг. 5 

 

 

 По-нататък ще направим опит да навлезем малко по-надълбоко в 

темата „наноелектроника – кое колко е голямо”. Най напред: как ще 

описваме това, което като че ли изобщо не може да се види, и затова не 

можем да си го представим. На Фиг. 6 схематично е показана двумерна 

квадратна решетка, наподобяваща сечение на тримерна кристална решетка. 

 

         
 

 

             Фиг. 6 

+ - ядро- 

 - електрон 

 

Водороден 

атом 

ao=0.053 nm 

Фиг. 6.

По-нататък ще направим опит да навлезем малко по-надълбоко в те-
мата “наноелектроника – кое колко е голямо”. Най напред, как ще опис-
ваме това, което като че лиизобщонеможе да се видии затова неможем
да си го представим. НаФиг. 6 схематично е показана двумерна квадрат-
на решетка, наподобяваща сечение на тримерна кристална решетка.
Показани са мащабно и водороден атом с Боровски радиус 0.053 nm,

както и – вече не мащабно – градивните му компоненти ядро (протон)
и електрон.
Тук е време да заявим, че:
Когато имаме работа с такива “непредставими” обекти, от чиято

същност се интересуваме, и които не знаем как изглеждат, ние се пи-
таме:
— “Как могат да се опишат?”
— “На какво приличат и като какво се държат?”, т.е.
използваме възприятия по аналогия или МОДЕЛИ.
Тази логична верига е изложена подробно и методично в [4].

Така, като помним, че не знаем какво е електронът в същност, за да
създадем модел, се питаме “Какво всъщност все пак знаем за него?”
Знаем, че:
— електронът е носител, или по-скоро “пазител” на електричния за-
ряд, който ние непредпазливо сме определили като “отрицате-
лен”;

— той емногомалък, по-малък отмеждуатомните разстояния в крис-
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талите, така че в телата него могат да го задържат силите на прив-
личане от ядрата;

— въпреки че е “малък” (като частица), той е “размит” в пространст-
вото като вълна;

— дължината на вълната му λ зависи от скоростта му v (λ = 1/m0v –
вълна на де Бройл), къдетоm0 е масата му на покой;

— свободният електрон се държикато частицаи се ускорявапо закона
на Нютон (a е ускорението, F – действащата сила, E - енергията):

E =
m0v

2

2
, a =

1

m0
F . (1)

Масата му на покой (m0) е много малка, m0 = 9, 1 × 10−31 kg, т.е.
ускоряемостта му 1/m0 е голяма [4]!

 

 

Показани са мащабно и водороден атом с Боровски радиус 0.053 nm, както 

и – вече не мащабно – градивните му компоненти ядро (протон) и 

електрон. 

Тук е време да заявим, че:  

Когато имаме работа с такива “непредставими” обекти, от чиято 

същност се интересуваме, и които не знаем как изглеждат, ние се питаме: 

- “Как могат да се опишат”  

- “На какво приличат и като какво се държат” 

- Т. е.: използваме възприятия по аналогия или МОДЕЛИ. 

Тази логична верига е изложена подробно и методично в [2]. 

Така, като помним, че не знаем какво в същност е електронът, за да 

създадем модел, се питаме “Какво в същност все пак знаем за него?” 

Знаем, че: 

- Електронът е носител, или по-скоро “пазител” на електричния заряд, 

който ние непредпазливо сме определили като “отрицателен”. 

- Той е много малък, по-малък от междуатомните разстояния в кристалите. 

Така че в телата него могат са го задържат силите на привличане от ядрата. 

- Въпреки че е “малък” (като частица), той е “размит” в пространството  - 

като вълна. 

- Дължината на вълната му  зависи от скоростта му v : =1/mov (вълна на 

де Бройл), като mo е масата му на покой. 

- Свободният електрон се ускорява по закона на Нютон, държи се като 

частица (а е ускорението, F – действащата сила, Е - енергията): 

 

      ,      (1) 

 

 

Масата му на покой mo е много малка, mo = 9,1х10-31 kg, т.е. ускоряемостта 

му 1/mo е голяма [4]! 

- Съгласно модела на Нилс Бор за водородния атом електронът обикаля 

около положителното ядро в равновесие между центробежната сила на 

въртене и кулоновата сила на привличане и на разстояние от ядрото, 

определящо радиуса aB на равновесната Боровска орбита – Фиг. 7. 
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Фиг. 7.

— съгласно с модела на Нилс Бор за водородния
атом електронът обикаля около положително-
то ядро в равновесие между центробежната си-
ла на въртене и кулоновата сила на привлича-
не и на разстояние от ядрото, определящо ра-
диуса aB на равновесната Боровска орбита (вж.
Фиг. 7).

Може да се направи сравнение с кофичка с вода, коя-
то въртим на въженце или със спътниците на земята
и с планетите. При тях дължината на въженцето (респ. височината на
орбитата) може да се избере произволно при съответна скорост на вър-
тене. Освен това при въртенето им в атмосферна среда се изразходва
енергия. Това не съответства на поведението на електроните в атоми-
те: те “не падат” след време върху ядрото, въпреки че, като носители на
електричен заряд, те би трябвало при кръговото си движение да излъч-
ват електроматнитна енергия (движението по кръг е ускорително, тъй
като се променя посоката на скоростта). Установено е и “квантуване” на
радиуса на въртене: aB може да приема само дискретни стойности, за
които по орбитата му се наслагва цяло число вълни λ. Това са така наре-
чените “резонансни орбити”. Или, електронът се държи и като вълна.

Как се “измъква” електронът от това противоречие ?
Създаден емодел на квантувани резонансни орбити на електро-

на около атомното ядро, водещ до дискретен спектър на λ и енергия-
та. Ще илюстрираме модела чрез преобразуване на линеен резонатор в
кръгов.
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      Фиг. 7 

 

 

Може да се направи сравнение с кофичка с вода, която въртим на 

въженце или със спътниците на земята и с планетите. При тях дължината 

на въженцето (респ. височината на орбитата) е произволна при произволно 

избрана скорост. Освен това при въртенето им се изразходва енергия. 

Това не съответства на поведението на електроните в атомите: те „не 

падат” след време върху ядрото. Установено е и „квантуване”на радиуса на 

въртене: aB може да заема само дискретни стойности, за които по орбитата 

му се наслагва цяло число вълни . Това са така наречените “резонансни 

орбити”. Или: електронът се държи и като вълна. 

 Как се “измъква” електронът от това противоречие? 

Създаден е модел на квантувани резонансни орбити на електрона 

около атомното ядро, водещ до дискретен спектър на  и енергията. Ще 

илюстрираме модела чрез преобразуване на линеен резонатор в кръгов. 

 

 
 

  Фиг. 8а       Фиг. 8б 

 

На Фиг. 8а е показан класически линеен резонатор затворен между 

две огледала с коефициенти на отражение съответно R1 и R2. Дължината 

на резонатора е 2. Ако обемът му е с нищожни загуби от поглъщане и 

R1=R2=1, така образувалата се стояща вълна може да остане „затворена” в 

резонатора неограничено време, без да загуби от енергията си. 

Нека сега си представим, че сме „огънали” резонатора така, че оста 

му на симетрия да образува окръжност, като двете огледала съвпаднат по 

място. Тогава, ако махнем огледалата, вълната ще започне да се 

разпространява еднопосочно по кръговата линия на резонатора, също 

образувайки стояща вълна, и също с принципната възможност да остане в 

R1 R2

+ 

(a) (б)

Фиг. 8.

На Фиг. 8а е показан класически линеен резонатор затворен между
две огледала с коефициенти на отражение съответно R1 и R2. Дължина-
та на резонатора е 2λ. Ако обемът му е с нищожни загуби от поглъщане
и R1 = R2 = 1, така образувалата се стояща вълна може да остане “зат-
ворена” в резонатора неограничено време, без да загуби от енергията
си.
Нека сега си представим, че сме “огънали” резонатора така, че оста

му на симетрия да образува окръжност, като двете огледала съвпаднат
по място. Тогава, ако махнем огледалата, вълната ще започне да се раз-
пространява еднопосочно по кръговата линия на резонатора, също об-
разувайки стояща вълна, и също с принципната възможност да остане
в него неограничено време без загуба на енергия. И ако си представим,
че в геометричния център на така създадения кръгов резонатор е по-
местен един протон, а кръговата линия е орбита на електрона, то ние
сме “създали” модел на водородния атом, в който електронът се проявя-
ва като вълна. За по-лесно графично представяне кръговият резонатор
на Фиг. 8б е с ефективна дължина 6λ, а вълната е напречна. В модела се
използва вълна с надлъжно колебание, а кръговият резонатор на основ-
ната резонансна орбита е дълъг колкото само една дължина на вълната
λ.
Ако горната схема се приложи към най-външния електрон на който и

да е атом, моделът представлява негово “водородоподобно” приближе-
ние (модел). По-нататък изложението е в рамките на този модел.
Необходимо е да отбележим, че започвайки да се държи като вълна

в резонансната си орбита, в рамките на този модел, електронът като че
ли променя същността си, размива се – използва се изразът “електронен
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облак”, увеличава ефективния си размер до диаметъра на орбитата си и
запазва непроменени само масата си на покой и – засега – електричния
си заряд.
Моментното местоположение на електрона по орбитата, както и де-

тайли от движението, му остават недосегаеми за нас и единственото,
което ни остава, е за цяла група процеси да третираме електрона ка-
то топче с ефективен диаметър, определен от Боровския му радиус,
2 × 0, 053 nm за водородния атом.
По този начин водородният атом започва да играе ролята на най-

малката кутийка, в която чрез сили на привличане може да се задържи
един електрон. Тогава можем да представим някои електронни процеси
чрез хипотетични кутийки, в които да поставим по един електрон.
На Фиг. 9 електронът от орбитата си във водородния атом е предста-

вен като топче с размер, колкото самата орбита – 2×0.053 nm. В рамките
на този модел, наричан също квазикласично приближение, при опре-
делени ограничения за време и координати, ние можем да описваме и
обясняваме процесите в микро- и наноелектрониката чрез “търкаляне”
на топчета от една потенциална яма до друга.

 
Протон 

“Електрон” 

Хипотетични “кутийки” за по 

един електрон 

Фиг. 9.

Но ние не можем да позиционираме единични водородни атоми в
избрани от нас места. И не можем да затворим електрона в кутийка –
малък е даже с размера на водородния атом, а стените ѝ са “рехави” –
междуатомните разстояния са много по-големи от неговия диаметър.
И си задаваме въпрос: щом не можем да направим стените на кутий-
ката достатъчно плътни, не може ли направим така, че електронът да
“порастне”, поне до няколко нанометра и да стане по-голям от межди-
ните в стените на кутийката? Тогава те ще са достатъчно плътни и ще
могат да го задържат.
Въпросите около “порасналия електрон” са разглеждани в предход-

ни беседи и са описани детайлно и достъпно в [4]. Тук ще скицираме
кратко идеите, касаещи модела за поведението на свързани електрони
в кондензирани подредени среди (кристални тела), каквито са полупро-
водниците.
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Две са въздействията върху свързаните електрони :
1. Всеки електрон в кристала изпитва привличане от съседните атом-
ни ядра (вж. Фиг. 6). Ефектът е наречен диелектрично отслабване
на силите на привличане към съответното ядро с фактор статич-
ната относителна диелектрична проницаемост ε. Така електронът
става по-слабо свързан със “своя” атом, настъпва известно обоб-
ществяване, той става квазисвободен.

2. Пространствената подреденост – симетрията – на атомите в крис-
талните тела създава също така пространствено симетрично под-
редени потенциални ями за електроните, образуващи дребнома-
щабен междуатомен потенциал. Той създава допълнителен резо-
нанс, с което улеснява придвижването на вече частично обобщес-
твените от диелектричния ефект електрони.

Така придвижването на квазисвободния електронможе да се опише с
уравнение от типа (1), но катомасатамунапокойm0 се замени спараме-
търmn, наречен ефективна маса. Тъй като тя е значително по-малка от
масата на покой, факторът на ускоряемост ще е по-голям, 1/mn � 1/m0,
т.е. електронът в кристала ще се ускорява повече от свободния електрон
във вакуум.
Горните две въздействия силно увеличават ефективната резонансна

орбита на електрона в кристала по модела на Нилс Бор, т.е. електронът
в този модел започва да се държи като “пораснал” и едновременно –
“олекнал”.
Ефектът е илюстриран наФиг. 10. Показано е сравнение на свободния

водороден атом с радиус 0.053 nmинапорасналия (в рамките намодела)
електрон с радиус an с междуатомното разстояние – редицата от сини
точки в горната част на фигурата, показващи периода на кристалната

Въпросите около „порасналия електрон” са разглеждани в предходни 

беседи, и са описани детайлно и достъпно в [4]. Тук ще скицираме кратко 

идеите, касаещи модела за поведението на свързани електрони в 

кондензирани подредени среди (кристали, тела), каквито са 

полупроводниците.  

Две са въздействия в тях върху свързаните електрони: 
1. Всеки електрон в кристала изпитва привличане и от съседните атомни 

ядра – Фиг. 6. Ефектът е наречен диелектрично отслабване на силите на 

привличане към съответното ядро, с фактор статичната относителна 

диелектрична проницаемост . Така електронът става по-слабо свързан със 

„своя” атом, настъпва известно обобществяване, той става квазисвободен. 

2. Подредеността, симетрията в дребномащабния междуатомен потенциал 

в кристала, създава допълнителен резонанс, който улеснява придвижването 

на вече частично обобществения електрон.  

 Така придвижването на квазисвободния електрон може да се опише с 

уравнение от типа (1), като масата му на покой m0 се замени с параметър 

mn, наречен ефективна маса. Тъй като тя е значително по-малка от масата 

на покой, факторът на ускоряемост 1/ mn >> 1/ m0 , т.е. електронът в 

кристала ще се ускорява повече от свободния електрон във вакуум. 

Горните две въздействия силно увеличават ефективната резонансна 

орбита на електрона в кристала по модела на Нилс Бор, т. е. електронът 

започва да се държи като “пораснал” и едновременно – “олекнал”. 

 

          
 

 

     Фиг. 10 

 

Ефектът е илюстриран на Фиг. 10. Показано е сравнение на 

свободния водороден атом с радиус 0.053 nm и на порасналия (в рамките 

на модела) електрон с радиус an с междуатомното разстояние – редицата от 

ao=0.053 nm 

 an 

Фиг. 10.
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решетка, около 0.5 nm. Ще отбележим, че стойностите на an са типично
между 2 и 20 nm, но има материали, в които те достигат и до 200 nm.
Тозимодел дава принципна възможност един електронда бъде затворен
в изкуствено направена кутийка чрез сили на отблъскване от стените ѝ.
Такава “кутийка” играе роля на изкуствен атом. За това – по-късно.
Тук отново отбелязваме, че, започвайки да се държи като вълна в уго-

лемената си резонансна орбита, в рамките на този модел електронът съ-
що като че ли променя същността си, увеличава ефективния си размер
до диаметъра на орбитата си и запазва само параметър, еквивалентен
по смисъл на маса на покой, и – засега – електричния си заряд. Место-
положениетомупо орбитата, както и детайли от движението, му остават
недосегаеми за нас и единственото, което ни остава, е – пак в рамките на
модела – да го третираме като олекнало топче с по-голям ефективен
размер, определен от много по-големия му Боровския радиус.
Фигura 11 показва как може да се опише голям, “пораснал” електрон

(n-носител) в кондензирана подредена среда. Поради големия си ефек-
тивен размер, при движението си той не “чувствува” дребномащабния
междуатомен потенциален релеф [3,4] и затова може и да не се означава
на фигурата.

сини точки в горната част на фигурата, показващи на периода на 

кристалната решетка, около 0.5 nm. Ще отбележим, че стойностите на an са 

типично между 2 и 20 nm, но има материали в които достигат и до 200 nm. 

Този модел дава принципна възможност един електрон да бъде затворен в 

изкуствено направена кутийка чрез сили на отблъскване от стените й. 

Такава “кутийка” играе роля и е наречена изкуствен атом. За това – по-

късно. 

Тук отново отбелязваме, че започвайки да се държи като вълна в 

уголемената си резонансна орбита, в рамките на този модел, електронът 

също като че ли променя същността си, увеличава ефективния си размер 

до диаметъра на тази си орбита си и запазва само параметър еквивалентен 

на маса на покой и – засега – електричния си заряд. Местоположението му 
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определен от много по-големия му Боровския радиус. 
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Фиг. 11 показва как може да се ОПИШЕ голям, “пораснал” електрон  

(n- носител) в кондензирана подредена среда. Поради големия си 

ефективен размер, при движението си той не “чувствува” дребномащабния 
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Размер до който 

“пораства” електрон в 

полупроводник  

(n-носител.) 

 Посока на дрейф  

Фиг. 11.

На Фиг. 12 е показано как се държи в рамките на модела такъв голям,
“пораснал” електрон в класична потенциална яма с плоско дъно. Плос-
кото дъно е квазикласичното приближение на дребномащабния релеф
от Фиг. 11, който порасналият електрон не чувства при движението си.
Така електрониката се описва чрез “търкаляне” на топчета по равна по-
върхност с определени сили на “триене” – електрично съпротивление.
Самият механизъм на движение е наречен “дрейф”.
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Едно важно следствие от разсъжденията за това “кое колко е голямо”
е, че при развити технологични възможности ние можем да намалим
размерите на електронните елементи около 1000 пъти, т.е. там, къде-
то е било микрометър, да стане нанометър. Това значи, че в сечението
на човешкия косъм от Фиг. 5 ще можем да поместим не един, а около
1000 транзистора с дължина на канала 10 nm. Но това изисква пропор-
ционално намаляване на всички останали размери на транзистора от
Фиг. 1. Транзистори с близки до тези нанометрови размери представ-
ляват днешната нано-електроника, главно в областта на процесорната
техника.

Връщаме се към въпроса: как кутийката за електрони да стане кутийка
само за един електрон?

На Фиг. 13 е показан модел
на класична потенциална яма (ку-
тия) за много електрони. Ямата
е показана в трите си измерения
(x, y, z), за разлика от Фиг. 11 и
Фиг. 12, които представят само ед-
но от сеченията ѝ. Стените в слу-
чая символизират потенциалните
бариери от Фиг. 12. Вижда се, че
потенциалната яма е тримерна –
широка, дълга и дебела и по три-
те си измерения и може да събере
много електрони, дажеида са “по-
раснали”.

На Фиг. 12 е показано как в рамките на модела се ДЪРЖИ такъв голям, 
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Транзистори с близки до тези нанометрови размери представляват 

днешната нано-електроника, главно в областта на процесорната техника. 

 Връщаме се към въпроса: как кутийката за електрони да стане 

кутийка само за един електрон? 

На Фиг. 13 е показан модел на класична потенциална яма (кутия) за много 

електрони. Ямата е показана в трите си измерения (x, y, z), за  
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разлика от Фиг. 11 и Фиг. 12, които представят само едно от сеченията й. 

Стените в случая символизират потенциалните бариери от Фиг. 12.  Вижда 

се, че потенциалната яма е тримерна - широка, дълга и дебела и по трите 

си измерения и може да събере по много електрони,  даже и да са 

„пораснали”. 

 Искаме най-напред да направим ямата “тънка” колкото Боровския 

размер на порасналия електрон и в нея да се събира само един слой 

Широка 

Тънка 

Дълга 

Дебела 

Фиг. 13.

Искаме най-напред да направим ямата “тънка”, колкото е Боровски-
ят размер на порасналия електрон, и в нея да се събира само един слой
“топчета” – пораснали електрони. Такива ями се наричат “двумерни”
или квантови (QuantumWell, QW). В тях електроните са в двумерен слой.
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Съвременните епитаксиални техники позволяват израстване на сло-
еве от по няколко атома, даже от един атом! Фиг. 14 показва една типич-
на структура с епитаксиално израстнали квантови ями всяка от които е с
дебелина колкото една елементарна клетка на кристалната решетка. То-
зи лазер с квантови ями е едно отначалата на нано-опто-електрониката.

„топчета”. Такива ями се наричат „двумерни” или квантови, Quantum Well, 

QW. В тях електроните са в двумерен слой.  
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е с дебелина колкото една елементарна клетка на кристалната решетка. 

Този лазер с квантови ями е едно от началата на нано-опто-електрониката. 

Втората стъпка е да направим и тънък и тесен шнур за един ред 

електрони, едномерен квантов шнур, Quantum Wire, QWr, показан 

схематично на Фиг. 15. Той наподобява капиляра, в която могат да се 

наредят само един ред топчета [2]. 
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Фиг. 14.

Втората стъпка е да напра-
вим тънък и тесен шнур за един
ред пораснали електрони, т.е. ед-
номерен квантов шнур (Quantum
Wire,QWr), показан схематичнона
Фиг. 15. Той наподобява капиляра,
в която могат да се наредят само
един ред топчета [2].
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Фиг. 15.

На Фиг. 16 е показан един от
технологичните начини да се из-
работи такъв квантов шнур в два
подварианта. Квантовият шнур се
формира на хребета на структу-
рата. Съвременната технология е
много по-силно развита и позволява оформяне на ансамбли от близко
разположени квантови шнурове главно за целите на оптоелектроника-
та.
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      Фиг. 16 

 

На Фиг. 16 е показан един от технологичните начини да се изработи такъв 

квантов шнур в два подварианта. Квантовият шнур се формира на хребета 
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позволява оформяне на ансамбли от близко разположени квантови 

шнурове главно за целите на оптоелектрониката. 

И накрая - третата стъпка: тънки, тесни и къси кутийки! Това са кутийки с 

нулева размерност, само за един пораснал електрон, наричани Квантови 

точки, Quantum dots – Фиг. 17. 
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Квантовите точки са кристали с нанометрови размери и са едно от най-

значителните постижения на съвременната физика и технология, с приноси 

на бележити физици, някои от които българи. 

Първата идея за формирования от около 160 атома, или в по-късни изяви - 

кубче 5х5х5 атома с размер 2-5 nm, принадлежи на лауреата на Нобелова 

премия по физика Ричард Файнман. В свое популярно представяне (Plenty 
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Инакрая – третата стъпка: тън-
ки, тесни и къси кутийки! Това са
кутийки с нулева размерност, са-
мо за един пораснал електрон, на-
ричани квантови точки (Quantum
dots) – Фиг. 17.
Квантовите точки са кристали

с нанометрови размери и са едно
от най-значителните постижения
на съвременната физика и техно-
логия, с приноси на бележити фи-
зици, някои от които българи.
Първата идея за формирования

от около 160 атома, или впо-късни
изяви – кубче 5×5×5 атома с размер 2–5 nm, принадлежи на лауреата на
Нобелова премия по физика Ричард Файнман. В свое популярно предс-
тавяне1 той показва, че такъв минимален брой атоми са формирование,
постоянно във времето, което може да е носител на 1 бит информация.
Това би позволило например цялата Британска енциклопедия да се за-

1Richard P. Feynman: Plenty of Room at the Bottom. (transcript of a talk
presented by Richard P. Feynman to the American Physical Society in Pasadena on
December 1959, which explores the immense possibilities afforded by miniaturization),
http://www.phy.pku.edu.cn/ qhcao/resources/class/QM/Feynman’s-Talk.pdf.
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пише върху главата на карфица. Идеята изпреварва с много години по-
явата на нанотехнологиите.
Друг нобелов лауреат Жорес Алфьоров нарича квантовата точка “из-

куствен атом” заради свойството ѝ да задържа в себе си, както това пра-
ви водородния атом, само един, макар и пораснал, електрон.
Методите за формиране на квантови точки са много и голяма част от

тях не са пряко свързани с наноелектрониката. Голям принос за опто-
електрониката имат така наречените “свободно израстнали” квантови
точки, които поместени в полимерна среда могат да светят с цвят, опре-
делян от размера им.
Особено голямо значение за наноелектрониката има методът за из-

растване на самоорганизирани ансамбли от квантови точки, за създава-
нето на който идеята е на български учени. Това е методът на Странски
и Кръстанов, създаден през 1938 г., за начални стадии на хетерокриста-
лизация [5]. Теоретичият труд на двамата бележити български учени е
изпреварил появата на реалната наноелектроника с почти половин век!
Същността му е в това, че, когато върху повърхността на един кристал
започне да израства друг – с различни, но сходни кристалофизични па-
раметри, след израстването на слой от 1-2 елементарни клетки започва
кристализация на наноразмерни островчета. При това островчетата са
подредени по повърхността на началния слой със симетрия, определена
от симетрията на началната повърхност на първия кристал.
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За да се направи по-добро илюстриране процесът на кристализация е 

продължен до послучаване на относително големи острови – в случая до 

250 nm, които могат да бъдат записани като образ.. Методиката е 

изключително успешно прилагана в различни главно нано-оптоелектронни 

прибори, а цитиранииятя на двамата наши бележити учени са неизброими. 

 И все пак: може ли в електрониката да се работи с един електрон? 

Как се отнася “електрически”такава малка “квантова кутийка”? 

Нейният електричен капацитет е около 2х10-18 F. Тя ще реагира на 

поставянето на един електрон в нея с промяна на потенциала си с 0.1 V: 

 

         (2) 

 

 

Това е напълно регистрируем сигнал, даже ако бъде няколкократно 

намален заради статичната диелектрична проницаемост, която за 

упростяване не сме включили във формулата. 

 Като модел квантовата точка с един пораснал електрон в нея е 

представена на Фиг. 19. 

 

      
 

     Фиг. 19 
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Великолепна илюстрация на метода Странски-Кръстанов е направе-
на от Nötzel [6]. На Фиг. 18 е показана снимка от цитирания обзор от
атомно-силов микроскоп на нанокристали от Al0.5Ga0.5As, формирани
върху подложка от GaAs.
За да се илюстрира по-добре подредеността на островчетата, проце-

сът на кристализация е продължен до получаване на относително голе-
ми острови – в случая до 250 nm, които могат да бъдат записани като
образ на дисплея на атомно-силовия микроскоп. Методиката по модела
на Странски–Кръстанов е изключително успешно прилагана в различни
главно нано-оптоелектронни прибори, а цитираниията на двамата на-
ши бележити учени са неизброими.

И все пак, може ли в електрониката да се работи с един електрон?
Как се отнася “електрически” такава малка “квантова кутийка”?
Нейният електричен капацитет е около 2 × 10−18 F. Тя ще реагира на

поставянето на един електрон в нея с промяна на потенциала си с 0.1 V

∆U =
∆Q

C
=

1, 6 × 10−19 C
2 × 10−18 F

≈ 0.1 V . (2)
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250 nm, които могат да бъдат записани като образ.. Методиката е 
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 И все пак: може ли в електрониката да се работи с един електрон? 

Как се отнася “електрически”такава малка “квантова кутийка”? 

Нейният електричен капацитет е около 2х10-18 F. Тя ще реагира на 

поставянето на един електрон в нея с промяна на потенциала си с 0.1 V: 

 

         (2) 

 

 

Това е напълно регистрируем сигнал, даже ако бъде няколкократно 

намален заради статичната диелектрична проницаемост, която за 

упростяване не сме включили във формулата. 

 Като модел квантовата точка с един пораснал електрон в нея е 

представена на Фиг. 19. 
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Фиг. 19.

Това е напълно регистрируем сигнал, да-
же ако бъде няколкократно намален зара-
ди статичната диелектрична проницаемост,
която за упростяване не сме включили във
формулата.
Като модел квантовата точка с един по-

раснал електрон в нея е представена на
Фиг. 19.
На Фиг. 20 е показана една от възможни-

те реализации на едноелектронен транзис-
тор; в случая с два странични извода на гейта. Самата квантова точка се
формира с комбинации от литографски техники и локална епитаксия и
е активната площ на гейта на транзистора от Фиг. 1.
В долната част на фигурата е показана волт-амперната характерис-

тика на транзистора. Най-характерно е първото “стъпало”, съответства-
що на вкарване на един електрон в квантовата точка, което категорично
очертава прехода между логическа нула и логическа единица със скок в
тока през канала на транзистора от 1 nA. Може да се очаква, че това е
един от елементите на бъдещата нано-електроника.
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      Фиг. 20 

 

 На Фиг. 20 е показана една от възможните реализации на 

едноелектронен транзистор, в случая с два странични извода на гейта. 

Самата квантова точка се формира с комбинации от литографски техники 

и локална епитаксия и е активната площ на гейта на транзистора от Фиг. 1. 

В долната част на фигурата е показана волт-амперната 

характеристика на транзистора. Най-характерно е първото „стъпало”, 

съответстващо на вкарване на един електрон в квантовата точка, което 

категорично очертава прехода между логическа нула и логическа единица 

със скок в тока през канала на транзистора от 1 nA. Може да се очаква, че 

това е един от елементите на бъдещата нано-електроника. 

 И накрая – за наноелектрониката днес и утре. Това ще е: 

• 1. Електроника на единичните електрони и единичните фотони. 

• 2. Електроника на терахерцовите честоти (1000 GHz), на 

терабитовите потоци информация  и на терабайтовите памети (1000 

GВ). 

• 3. Електроника на нанотехнологиите и на ниската консумация на 

електроенергия, в токово изражение  – до 2х10-19 А за бит. 

 

Изложеният материал е част от текст - подготовка за книга, посветена на 

проблемите  в популярно изложение. 

.  

 

Фиг. 20.

И накрая, за наноелектрониката днес и утре . Това ще е:
1. Електроника на единичните електрони и единичните фотони.
2. Електроника на терахерцовите честоти (1000 GHz), на терабитови-
те потоци информация и на терабайтовите памети (1000 GВ).

3. Електроника на нанотехнологиите и на ниската консумация на
електроенергия, в токово изражение – до 2 × 10−19 А за бит.

Изложениятматериал е част от текст - подготовка за книга, посветена
на проблемите в популярно изложение.
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