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1. Пояснювальна записка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Фізика напівпровідників» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань  

0402 Фізико-математичні науки, спеціальності  6.040203 ФІЗИКА. 

 

Предметом навчальної дисципліни є електрофізичні властивості напівпровідникових 

матеріалів, гальваномагнітні явища, контактні явища різнорідних напівпровідників, фізичні 

принципи роботи напівпровідникових приладів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з електромагнетизмом, молекулярною фізикою, оптикою, з 

елементарною та вищою математикою, диференціальним і інтегральним обчисленням, з лінійною 

алгеброю, комплексними числами і тригонометричними функціями. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика напівпровідників» є надання студентам 

основних фундаментальних уявлень з курсу "Фізика напівпровідників", експериментальних методів 

вимірювання параметрів напівпровідникових матеріалів,  вироблення навичок самостійного вивчення 

наукової літератури з фізики та набуття умінь застосовувати знання на практиці. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізика напівпровідників» є розвиток умінь і 

навичок аналізувати  фізичні явища в напівпровідниках і описувати їх за допомогою аналітичних 

співвідношень (кількісний підхід), отримання досвіду виконання експериментальних досліджень і 

обробки результатів вимірювань. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

властивості напівпровідників, їх поведінку в діапазонах температур, а також явища що 

виникають при контакті різнорідних напівпровідників, технологію виготовлення напівпровідникових 

приладів; 

вміти: 
розраховувати параметри напівпровідникових матеріалів, а у разі потреби визначати їх 

експериментально, оцінювати порядки фізичних величин, використовувати одержані знання в інших 

областях науки і техніки. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  4  кредити ЄКТС 120 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Властивості напівпровідників 

Тема 1.1. Вступ. Класифікація речовин за провідністю. Типи напівпровідників. 

Загальні відомості про властивості напівпровідників. Кристалохімичний метод дослідження. 

Основи кристалографії. Типи хімічного зв’язку. Решітки Браве. Індекси Міллера. Дефекти 

кристалічної гратки. Точкові і лінійні дефекти. Дислокації. Термодинамічний і статистичний метод. 

Хімічний потенціал. Функція Фермі – Дірака. Енергія Фермі. 

Тема 1.2. Рівняння Шредінгера для кристала і методи його рішення. Наближення Хартрі- Фока. 

Хвильова функція електрона в періодичному полі. Зони Бріллюена. Залежність хвильового 

вектора від енергії. Рух електронів в періодичному полі кристала під дією зовнішніх сил. Ефективна 

маса електронів. Основи зонної теорії. Поняття про дірки. Функція розподілу електронів дірок  в 

напівпровідниках. Щільність квантових станів в зонах. 

Тема 1.3. Статистика електронів у власних напівпровідниках. 

Залежність рівня Фермі  від температури. Статистика електронів у домішковому 

напівпровіднику донорного і акцепторного типу. Область виснаження домішки і переходу до власної 

провідності. Концентрація основних і неосновних носіїв. Закон діючих мас. Рівноважні носії заряду в 
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напівпровідниках. Рівняння електронейтральності. Час життя нерівноважних  носіїв заряду. 

Швидкість рекомбінації. Рівняння безперервності. Дифузійна довжина носіїв заряду. 

Тема 1.4. Провідність напівпровідників. 

Рухомість носіїв заряду. Власна провідність. Домішкова провідність. Фотопровідність. 

Гальваномагнітні ефекти: Ефект Холла, ефект Гауса. Явища у напівпровіднику при наявності 

градієнту температур: теплопровідність і термоелектрика. Закон Відемана – Франца. Ефект Пельтье. 

Ефект Томсона. Оптичні властивості напівпровідників. 
Моруль 2. Контактні явища 

Тема 2.1. Робота виходу із метала. 

Контакт двох металів. Робота виходу із напівпровідника. Контакт метал – напівпровідник. 

Розподіл електричного поля в запірному слою. Товщина запірного слою. Контакт метал – 

напівпровідник у зовнішньому електричному полі. Вольт-амперна характеристика.  Дифузійна і 

діодна теорія  контакту. 

Тема 2.2. Контакт напівпровідник –напівпровідник. 

Товщина запірного слою. Контакт напівпровідник–напівпровідник у зовнішньому 

електричному полі. Вольт-амперна характеристика. Бар’єрна ємкість. Варикапи і їх використання. 

Пробій р-п переходу. Види пробою. Стабілітрон. Тунельний пробій. Тунельний діод. Випрямні 

діоди. Високочастотні і імпульсні діоди Вентильна фото-ЕРС. Напівпровідникові прилади з двома і 

більше р-п переходами. Біполярний і польовий транзистор. 

Тема 2.3. Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів. 

Технологія виробництва напівпровідникових приладів. Інтегральні мікросхеми. 

Моруль 3. Основи електроніки 

Тема 3.1 Електронні підсилювачі. 

Електронні підсилювачі на біполярних транзисторах с загальною базою, с загальним емітером 

і загальним колектором. Електронні підсилювачі на польових транзисторах. Підсилювачі постійного 

струму. Операційні  підсилювачі. 

Тема 3.2. Імпульсні пристрої. 

Транзисторні ключи. Тригери. Мультивібратори. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних і практичних заняттях опитуванням  і перевіркою 

розв’язку  задач,  відповідями на колоквіумі, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання        екзамен 
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