
erôsíti a továbbhaladó hullámot. Ez az NDR diódák úgy-
nevezett konstruktív interferencia elmélete [3].

A 7. ábra az áramsûrûség feszültségtôl való függését
mutatja lépcsôs szerkezetû heggyel bíró rendszerre, ha EF
= 20 meV a két határoló tartományra, s3 = 2,5 nm és θ =
77 K. Az áramsûrûség mindkét irányban mutatja a fenti-
ekben elemzett RT-n alapuló áram jellemzôit, de az ábrá-
ból egy nyilvánvaló aszimmetria olvasható ki: pozitív fe-
szültségek esetén az elsô csúcs lényegesen kisebb
áramsûrûség-értékû, mint a negatív feszültséghez tartozó
csúcsérték. Ez az aszimmetria lehetôséget teremthet arra,
hogy RT-n alapuló egyenirányítókat készítsünk [6], amely
elemként a fenti struktúrát tartalmazza.
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Pályázati felhívás
A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma máso-

dik alkalommal hirdeti meg pályázatát a félvezetô-
fizika kutatásában, a félvezetô anyagok tulajdonsá-
gainak modern méréstechnikai alkalmazásában,
felsôfokú oktatásában, valamint az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat vezetésében is kiemelkedô ered-
ményeket elért, fiatalon elhunyt kiváló kutató szü-
letésének 50. évfordulója alkalmából.

Pályázhatnak 35 évnél fiatalabb szakemberek, tanárok, illetve egye-
temi hallgatók, akik
– kiemelkedô eredményt értek el a fizikai alapjelenségekre alapozott

modern méréstechnikai eszközök fejlesztésében,
– jelentôsen hozzájárultak a félvezetôk fizikájának kutatásához,

– eredményes munkát végeztek a csúcstechnika elterjesztésében a fia-
talok és a szélesebb közvélemény körében,

– kiváló tanulmányi, diákköri, illetve szakdolgozati eredményt mutat-
tak fel a félvezetôk fizikájának és a modern méréstechnikai alkalma-
zásoknak elsajátításában.

A pályázat tartalmazza a jutalmazandó teljesítmény részletes ismertetését.
Mellékelje a tevékenység dokumentumait (különlenyomatok, tankönyv-
részletek, népszerûsítô anyagok, diákköri vagy szakdolgozatok kivonata
és bírálata, témavezetôi ajánlás stb.), továbbá a pályázó (tudományos)
életrajzát. A kuratórium a sikeres pályázókat, a díjazott pályázatok számá-
tól és színvonalától függôen 25–100 ezer forinttal jutalmazza. A pályázato-
kat az ELTE TTK Dékáni Titkárságán (VIII. Rákóczi út 5.) vagy az ELFT
titkárságán (I. Fô utca 68.) lehet leadni 1996. szeptember 27. 12 óráig.

KÉT ÚJTÍPUSÚ TÛZJELZÔ Cerberus AG, Männedorf, Svájc

Megjelent a Helvetica Physica Acta 56 kötetében, 961–965. oldalon. A
kiadó engedélyével közöljük. Fordította Menczel György.

A szerzô jelenlegi címe: CH-8634 Hombrechtikon.

Tar Domokos

Az infravörös tûzjelzôkészülékek érzékelôjét az utóbbi
idôben PbS-fotovezetô anyagból készítették. A PbS egyik
hátrányos tulajdonsága, hogy a λ = 1,5 és 2,6 µm közötti
érzékenységi tartományába esô sugárzások például izzó-
lámpák fénye vagy a napfény, zavarják (1. ábra). Elég a
forrásokat körülbelül 8 Hz frekvenciával modulálni, már
vészjelzést kapunk.

Probléma az is, hogy ha a detektor környezetének
hômérséklete 45 °C fölé emelkedik, akkor az PbS elbom-
lik. Másik hátrány, hogy növekvô hômérséklettel az érzé-
kenység csökken, és ehhez járul még, hogy az PbS érzé-
kenysége jelentôsen csökken a folytonos háttérsugárzás
intenzitásának növekedésével. Azt a célt tûztük magunk
elé, hogy a tûzjelzô készülékek hátrányos tulajdonságait
kiküszöböljük.

A különféle éghetô anyagok lángspektrumainak feltû-
nô közös vonása (2. ábra), hogy jól definiált maximum
jelentkezik a 4,1 és 4,7 µm közötti hullámhossz-tarto-
mányban. Kézenfekvô gondolat, hogy olyan lángérzéke-
lôt kell készíteni, amelynek az érzékenységi tartománya
erre a maximumra esik. Piroelektromos anyagok széles –

0,2 µm és 100 µm közötti – tartományban érzékenyek, de
csak az utóbbi években sikerült a gyártóknak LiTaO3-
alapú, nagyon érzékeny piroelektromos szenzorokat elô-
állítani.

Ezekkel a szenzorokkal meg lehetett szerkeszteni a
CO2 4,1–4,7 µm sávját hasznosító új tûzjelzôt (A csatorna
az 1. ábrán), még pedig a következô szûrôelrendezéssel:
zafír, Ge és interferenciaszûrô (3. ábra).

Az új (S610) tûzjelzôket már lényegesen (körülbelül
200-szor) kevésbé zavarja a lámpák fénye és a napfény,
mint a PbS-típusúakat, érzékenységük viszont gyakorlati-
lag nem függ a hômérséklettôl, így egészen 80 °C-ig fel-
használhatók. A piroelektromos szenzorok differenciális
tulajdonsága – azaz jel ∼ dI/dT (ahol I a beérkezô sugár-
zás intenzitása, T a hômérséklet) – miatt az érzékenység-
re még az állandó erôs háttérsugárzás sincs hatással. Má-
sik elônyük az, hogy külsô helyszíneken is felhasznál-
hatók, mivel egyrészt az érzékenységi tartományuk távol
van a napsugárzástól (1. ábra),másrészt viszont a napsu-
gárzásban 4,3 µm-nél hézag tapasztalható, az atmoszférá-
ban található CO2-molekulákon bekövetkezô elnyelés
következtében (4. ábra).

Az S610 jelzôberendezés hátránya, hogy izzó tárgyak
hatására hamarabb ad riasztójelet, mint az PbS-alapúak,
ezért fejlesztettünk ki egy „intelligens jelzôt”. Ebben két
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piroelektromos szenzor található. A fôcsatornában (tûz-

1. ábra. Lángspektrum, szûrôkarakterisztika, napsugárzás, üveg-át-
eresztôképesség és izzó tárgy sugárzás összehasonlítása.

2. ábra. Különféle anyagok több szerzô által mért lángspektruma. Rela-
tív sugárzási erôsség a hullámhossz függvényében. a = alkohol, b = fa,
c = Hefner-gyertya, d = metángáz.

3. ábra. Tûzjelzô szûrôelrendezése.

4. ábra. A napsugárzás spektrumának erôsségeloszlása.

jelzô A -csatorna) elhelyezett érzékelôje ugyanolyan mint
az S610-szenzor, így annak elônyeit megôrizte, van azon-
ban egy másik piroelektromos szenzora is (B -csatorna az
5–6 µm-es sáv leválasztására) – ez ismeri fel az izzó tár-
gyakat. A két piroelektromos szenzorral felszerelt tûzjel-
zô mûködésének elvi alapja az, hogy a karakterisztikus
lángspektrumnak két fô jellemzôje van (2. ábra):

1. minden lángban található egy maximum a 4,1–
4,7 µm tartományban,

2. minden lángban van egy „intenzitáslyuk” 4,7 µm
felett.

Az S2406-os jelzôberendezés ennek a két kritériumnak
az alapján (A/B >> 1) érzékeli a láng jelenlétét. Más a
helyzet az izzó tárgyaknál: ezeknél hiányzik az éles in-
tenzitáskülönbség és így körülbelül egyenlô nagy, vagy A
< B jelek vannak a csatornákban (1. ábra). Az elmondot-
tak alapján táblázatba foglalhatjuk a jelzôberendezés lo-
gikáját:

A jelzôberendezés logikája

jel
A/B

A és B
relatív
fázisa

sugárzó eredmény
A B

1
1
1

0
1
1

>> 1
∼ 1
∼ 1

szinkron
aszinkron
szinkron

láng
láng és zavaró hatás
izzó tárgy

riasztás
riasztás
nincs riasztás

Az S2406-os tûzriasztó úgy különbözteti meg a lángot a
zavaró hatástól, hogy a második érzékelôjével (B -csator-
na) folyamatosan méri az izzó tárgyaktól esetleg beérkezô
zavaró sugárzást. Ha az elsô szenzor jeléhez képest ez a
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jel elég nagy (A/B ∼ 1) és azzal szinkron-

5. ábra. Két piroelektromos szenzorral mûködô lángjelzô blokksémája.

ban van, akkor izzó tárgyról van szó –
ilyenkor a berendezés nem riaszt. Ha
nincs második jel (A/B >> 1, azaz láng je-
lentkezik) vagy van, de aszinkron (anti-
koincidencia, A/B ∼ 1, tehát amikor a
láng fázisa a zavaréhoz képest eltoló-
dott), akkor riaszt a készülék.

Az S2406-os tûzjelzô blokksémája az
5. ábrán látható.
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