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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізика та 

контроль параметрів напівпровідникових матеріалів» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 151 – 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика та контроль 

параметрів напівпровідникових матеріалів» є основні розділи, що є теорія 

множин, основи алгебри логіки (перемикальні функції, особливості їх 

використання, предикати), теорія графів (основні поняття, основні 

оптимізаційні задачі на графах та способи їх розв’язання), теорія формальних 

граматик, теорія скінчених автоматів, комбінаторний аналіз.  

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Фізика та контроль параметрів 

напівпровідникових матеріалів» базується на вивченні таких дисциплін: «Вища 

математика», «Фізика», «Електроніка та мікросхемотехніка». 

Навчальна дисципліна «Фізика та контроль параметрів 

напівпровідникових матеріалів» забезпечує засвоєння дисципліни «Основи 

технології вирощування монокристалів напівпровідників». 

Метою навчальної дисципліни «Фізика та контроль параметрів 

напівпровідникових матеріалів» є формування у студентів знань та умінь у 

застосуванні найсучасніших контрольно-вимірювальних приладів для 

визначення параметрів напівпровідникових матеріалів та дослідження структур 

цих матеріалів, які підлягають  перевірці під час виробничого контролю якості. 

Завданням навчальної дисципліни є опанування знаннями щодо 

принципів і методів виміру електрофізичних параметрів напівпровідникових 

матеріалів; ознайомлення з принципами застосування оптичних методів, 

методів ІЧ спектроскопії, ефекту Хола щодо застосування їх до вимірювання 

параметрів напівпровідникових матеріалів; опанування основними навичками 

використання вимірювального обладнання. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 кристалохімічні властивості напівпровідникових матеріалів; 

 види дефектів у напівпровідникових матеріалах; 

 методи виміру та контролю основних електрофізичних параметрів 

напівпровідникових матеріалів; 

уміти: 

 обирати засоби контролю параметрів напівпровідникових матеріалів; 

 розраховувати за результатами виміру параметри напівпровідникових 

матеріалів; 

 знайти способи зменшення похибок контролю параметрів 

напівпровідникових матеріалів. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) або пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) чи набраний комп’ютерним способом (за 

допомогою комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів на одному боці аркуша. На одній сторінці допускається не більш ніж 

три виправлення, зроблені охайно та розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

Звіт має містити: назву роботи, мету; її мету; короткий теоретичний 

вступ; схему експериментальної установки із зазначенням типів вимірювальних 

приладів; первинні результати вимірів у вигляді таблиць; графіки, що 

відображають отримані залежності; результати обробки первинних даних і 

приклади обчислень; висновки; список літератури.  

Виконанню кожної лабораторної роботи передує самостійна робота за 

темою. Підготовка до роботи включає поглиблене вивчення відповідного 

розділу навчального курсу, ознайомлення з методикою виконання роботи, 

підготовку необхідних таблиць для внесення результатів, підготовку відповідей 

на контрольні питання.  

Виконання лабораторної роботи включає такі етапи:  

– самостійна підготовка до лабораторного заняття з використанням даних 

методичних вказівок і додаткової літератури;  

– виконання необхідних вимірів у лабораторії;  

– оформлення результатів досліджень у формі звіту;  

– захист звіту.  

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань і розвиток 

навичок самостійної роботи, уміння робити висновки за результатами 

проведених досліджень. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Визначення питомого опору й температурного коефіцієнта 

опору провідників 

Мета роботи: дослідження температурної залежності опору провідників, 

визначення температурного коефіцієнта питомого опору. 

Короткі теоретичні відомості 

Електропровідність металів і сплавів. Метали й металеві сплави є 

основними провідниковими матеріалами, які широко використовуються в 

електронній техніці. Протікання електричного струму в них зумовлене 

переважно рухом електронів, тому метали й сплави належать до провідників з 

електронною провідністю або провідників першого роду. 

У разі прикладення зовнішнього електричного поля напруженістю Е до 

металу з концентрацією електронів провідності n вони отримують спрямовану 

складову швидкості (швидкість дрейфу Vдр) і в провіднику протікає струм, 

густина якого 

        .                                                           (1.1) 

За не занадто високою напруженістю поля швидкість дрейфу носіїв прямо 

пропорційна Е: Vдр=E, де коефіцієнт пропорційності  – рухливість 

електронів. У цьому разі        . Позначивши добуток en = , вираз (1.1) 

можна записати у вигляді закону Ома: 

j = E .                                                       (1.2) 

Величина    називається  питомою  провідністю,  а  обернена  їй величина 

 = 1/  − питомим опором провідника. 

Електронний газ у металах є виродженим, тобто підкоряється статистиці 

Фермі–Дірака. Тому зміна концентрації електронів провідності з температурою 

нехтовно мала. Отже, температурна залежність електропровідності металів 

визначається переважно зміною з температурою параметрів розсіювання носіїв, 
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тобто зміною рухливості. У чистих металах складної структури єдиною 

причиною розсіювання є теплові коливання частинок у вузлах ґрат 

(розсіювання на фононах). Складова опору, зумовлена розсіюванням на 

фононах (т), за температурах, що перевищують характеристичну температуру 

Дебая > ΘD, прямо пропорційна: 

   (
 
 ⁄ )    .                                                   (1.3) 

Експеримент показує, що така лінійна залежність т(T) справедлива з 

точністю не менше 10 % і до температур порядку (2/3) D. Нагадаємо, що 

температура Дебая характеризує максимальну частоту теплових коливань 

частинок кристалічних ґрат (D = hmax/k) і для більшості металів не перевищує 

400–450 К. Отже, вказана лінійна залежність зазвичай виконується за кімнатної 

температури й вище. 

Будь-які дефекти структури матеріалу, включаючи вакансії, атоми в 

міжвузловинах, дислокації й границі зерен, домішки, також порушують 

періодичність потенційного поля кристалічних ґрат, що призводить до 

додаткового розсіювання носіїв. У реальних металах і сплавах концентрації 

дефектів залежать від передісторії матеріалу й можуть значно перевищувати 

рівноважні концентрації власних точкових дефектів за даної температури. Це 

так звані заморожені дефекти. Розсіювання на них практично не залежить від 

температури. Тому в міру наближення температури до абсолютного нуля опір 

реальних металів і сплавів прямує до деякого постійного значення, яке 

називається залишковим опором зал. Останнє справедливо, звичайно, для тих 

матеріалів, які не переходять у разі глибокого охолодження в надпровідний 

стан. 

Повний опір металу або сплаву є сумою опору, зумовленого 

розсіюванням носіїв на фононах, і залишкового опору, викликаного 

розсіюванням електронів на статичних дефектах: 

          .                                                (1.4) 
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Останнє твердження про адитивність питомого опору називається 

правилом Матіссена. 

Найбільш істотний внесок у залишковий опір робить розсіювання на 

домішках (забруднення або легувальні домішки, що спеціально вводяться). У 

випадку сплавів, що мають структуру неупорядкованого твердого розчину, 

величина      може суттєво перевищувати теплову складову питомого опору 

(ост > т). Для багатьох двокомпонентних сплавів залежність      від складу 

добре описується законом Нордгейма:  

              (    )                                             (1.5) 

де  X A, X B − атомні частинки компонентів у сплаві; с − константа для цього 

сплаву, яка характеризує зміну залишкового опору під час зміни вмісту одного 

з компонентів на 1 атомний відсоток. 

У розведених розчинах один з компонентів (наприклад, компонент В) 

через низьку концентрацію можна розглядати як малу домішку. У такому разі 

(    )   , і з (1.5) випливає лінійний зв’язок між залишковим опором і 

концентрацією домішкових атомів:  

          

Для одновалентних металів зміна залишкового опору на 1 ат. % домішки 

(«домішковий» коефіцієнт електроопору) підпорядковується закономірності, 

названої правилом Лінді: 

         (  )
                                                     (1.6) 

де a і b − константи, що залежать від природи металу й домішки;  Z − різниця 

валентностей металу розчинника й домішки. 

Кількісною характеристикою температурної залежності питомого опору 

провідників є температурний коефіцієнт питомого опору   , який чисельно 

дорівнює відносній зміні питомого опору у разі зміни температури на один 

градус: 

   
 

 
 
  

  
.                                                    (1.7) 
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У загальному випадку ρ залежить від температури, але у відносно 

вузькому температурному інтервалі питомий опір лінійно змінюється з 

температурою: 

     [    (     )]                                           (1.8) 

де    і    − питомий опір і температурний коефіцієнт питомого опору, 

віднесені до початку температурного діапазону, тобто до температури T1;  

2 − питомий опір при температурі T2. 

З (1.7) і (1.8) випливає, що значення    чистих металів має бути близьким 

до 1/T. Згідно з експериментальними даними більшість металів мають за 

кімнатної температури близькі значення температурного коефіцієнта питомого 

опору    ≈ 0,004 K
-1

. 

Температурний коефіцієнт питомого опору сплавів зазвичай менший, ніж 

   чистих металів. Це випливає з того, що в неупорядкованих твердих розчинах 

     суттєво перевищує т і не залежить від температури. За визначенням 

  
    

 

    
 
     

  
 

 

       
 
   

  
                                   (1.9) 

Ураховуючи, що р чистих металів незначно відрізняються один від 

одного, вираз (2.9) можна перетворити до вигляду: 

   
    

 

  (
    

  ⁄ )
 
 

  
 
   

  
 

  
   

  
    

  ⁄
     (1.10) 

У концентрованих твердих розчинах      звичайно на порядок величини й 

більш перевищує т. Тому, як видно з (1.10),   
   

  може бути значно нижче    

чистого металу. Підбираючи відповідний склад сплаву, одержують 

термостабільні провідні матеріали, електричні характеристики яких 

надзвичайно слабко залежать від температури. 

У практичному відношенні важлива температурна залежність опору 

провідника R(T), кількісною характеристикою якої є R – температурний 

коефіцієнт опору: 
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Зміна опору з температурою може бути зумовлена як залежністю (T), так 

і тепловим розширенням матеріалу. Теплове розширення характеризують 

температурним коефіцієнтом розширення матеріалу l: 

   
 

 
 
  

  
  

Легко показати, що 

                                                      (1.11) 

У чистих металів      , і тому      . Однак для термостабільних 

металевих сплавів таке наближення виявляється несправедливим. 

Схема установки, методика виконання роботи,  

обробка експериментальних даних 

Схема експериментальної установки показана на рис. 1.1. Досліджуваний 

провідник 1 поміщений у термостат 2, температура в якому регулюється за 

допомогою джерела живлення 3 і виміряється термометром 4. Матеріал 

провідника, його довжину й переріз задає викладач. Опір провідника 

вимірюється комбінованим цифровим приладом Щ300 5, що працює в режимі 

омметра. Значення основної систематичної похибки виміру опору на різних 

діапазонах зазначені в технічному описі приладу. Їх необхідно враховувати під 

час статистичної обробки результатів вимірів. 

 

Рисунок 1.1 − Блок-схема установки 
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Процедура вимірів. Приєднати досліджуваний провідник до вхідних 

клем приладу 5. Увімкнувши прилад у мережу, підготувати його до вимірів 

відповідно до технічного опису та згідно з інструкцією щодо експлуатації. 

Виміряти опір провідника за кімнатної температури, занести отримане значення 

й температуру до лабораторного журналу. 

Увімкнути блок живлення термостата й, поступово підвищуючи 

потужність нагрівання, виміряти температурну залежність опору провідника від 

температури 90 °С. Дані занести до таблиці. Звернути увагу на те, що через 

теплову інерційність системи постійне значення температури за заданої 

потужності нагрівача встановлюється за 15–20 хвилин. Відлік температури й 

опору необхідно проводити тільки за стаціонарними значеннями температури. 

Поступово знижуючи температуру, виконати аналогічні виміри під час 

остигання провідника. 

Обробка результатів. Побудувати температурну залежність опору й, 

обробивши експериментальні дані методом найменших квадратів, визначити 

температурний коефіцієнт опору R. 

За залежністю R(T) знайти опір провідника при 20 °С, обчислити питомий 

опір за цієй температурі й порівняти з довідниковим значенням для даного 

матеріалу. Обчислити температурний коефіцієнт питомого опору з 

урахуванням значення осl, порівняти результат розрахунку з довідковими 

даними. 

Контрольні питання 

1. Чому питомий опір металів зростає з підвищенням температури? 

2. Що називають температурним коефіцієнтом питомого опору? Чи є ця 

характеристика константою для цього металу? 

3. Як впливають домішки на питомий опір металів? Сформулюйте 

правило Матіссена. 

4. Виведіть співвідношення (1.11), що пов’язує температурні коефіцієнти 

опору й питомого опору провідника. 
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5. Чому металеві сплави типу неупорядкованих твердих розчинів мають 

більший питомий опір, ніж чисті компоненти, що утворюють сплав? 

Література: [3–5, 7]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження термоелектричних явищ у провідниках 

Мета роботи: дослідження термоелектричних властивостей різних 

матеріалів, ознайомлення з роботою звичайної й диференціальної термопар. 

Короткі теоретичні відомості 

У 1821 року німецький фізик Зеєбек (1770–1831) експериментально 

встановив, що в замкненому колі, яке складається з різнорідних провідників, 

виникає електричний струм, якщо температури в місцях контактів провідників 

різні. Такий струм називається термоелектричним. Зміна знака різниці 

температур міняє напрямок термоелектричного струму. Описане явище назване 

ефектом Зеєбека. 

Коло, що складається з двох різнорідних провідників (або 

напівпровідників), називають термоелементом або термопарою, а різниця 

потенціалів, що викликає протікання термоелектричного струму, − 

термоелектрорушійною силою (термо-ЕРС). Величина термо-ЕРС (ε) залежить 

від температур контактів і типу контактуючих речовин: 

  ∫  ( )  
  

  

  

де T1 і T2 − температури контактів (T2>T1); (T)=d/dt − диференціальна термо-

ЕРС (коефіцієнт термо-ЕРС, термоелектрична здатність) термопари, яка 

залежить від температури, а також від типу матеріалів, характеру їх обробки й 

концентрації домішок. У відносно невеликому інтервалі температур  можна 

вважати величиною постійною й тоді  

 = (T2 – T1). 

Як і величина , коефіцієнт  є характеристикою обох матеріалів 

термопари. 
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Розглянемо якісно причини виникнення термо-ЕРС. Якщо вздовж 

однорідного провідника існує градієнт температури, то електрони в гарячій 

сфері набувають більш високої енергії й швидкості, ніж у холодній. У 

результаті цього з’являється градієнт концентрації «гарячих» і «холодних» 

носіїв заряду і два дифузійні потоки носіїв – уздовж та проти градієнта 

температури. Оскільки швидкості дифузії й концентрації «гарячих» і 

«холодних» носіїв заряду різні, то на одному кінці провідника створюється 

надлишковий додатний заряд, а на іншому – від’ємний. Електричне поле, 

викликане нерівномірністю розподілу електронів уздовж зразка, обмежує 

подальше перетікання зарядів. Нагромадження зарядів триває доти, поки поле 

не викличе рівний за величиною зворотний дрейфовий потік носіїв. У 

стаціонарному стані число носіїв, що проходять через поперечний переріз 

зразка в обох напрямках, однаковий. На кінцях провідника у такому разі 

виникає різниця потенціалів U, яку характеризують коефіцієнтом =du/dt – 

дифузійної (або абсолютної об’ємної) термо-ЕРС, яка є характеристикою цього 

матеріалу. Отже, величина α визначається температурною залежністю 

концентрації і рухливості (коефіцієнта дифузії) носіїв заряду. За низьких 

температур необхідно враховувати ще одну причину появи термо-ЕРС – 

захоплення електронів у процесі зіткнень із фононами, потік яких також 

поширюється від гарячого кінця речовини до холодного. 

Під час з’єднання двох речовин з абсолютними коефіцієнтами термо-ЕРС 

1 і 2 у термопару диференціальна термо-ЕРС термопари  

 = 1 – 2. 

Окрім того, на термо-ЕРС впливає залежність внутрішньої контактної 

різниці потенціалів від температури, оскільки обидва контакти термопари 

перебувають у неоднакових температурних умовах. Контактна різниця 

потенціалів виникає між контактувальними речовинами через відмінність 

енергії Фермі в них. Під час утворення контакту електрони переходять із 

матеріалу з більшою енергією Ферми на вільні енергетичні рівні в матеріалі, де 

ця енергія менша. Tак відбувається доти, поки рівні Фермі в контактувальних 
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речовинах не вирівняються. У результаті з’являється внутрішнє електричне 

поле, що перешкоджає подальшому переходу носіїв заряду. Наявність 

контактного поля забезпечує рівність потоків електронів з одного металу в 

іншій у стані рівноваги. Контактна різниця потенціалів між двома металами 

може становити від десятих часток до декількох вольтів. Зміна положення 

рівнів Фермі з температурою і призводить до появи контактної складової 

термо-ЕРС. 

Отже, у загальному випадку термо-ЕРС у контурі складається із трьох 

складових, розглянутих вище. Усі складові термо-ЕРС у металах визначаються 

невеликою концентрацією електронів, розташованих на енергетичних рівнях, 

близьких до рівня Фермі, та відстоять від нього на величину, близьку до kТ. 

Тому питома термо-ЕРС для металів виявляється дуже невеликою. Характерні 

значення α становлять частка мкВ/К. Суттєво більше значення термо-ЕРС 

можна одержати у разі використання металевих сплавів, які мають складну 

зонну структуру. Найбільш часто застосовують такі сплави: 1) константан  

(60 % Cu, 40 % Ni); 2) копель (56 % Cu, 44 % Ni); 3) алюмель (95 % Ni, решта – 

Al, Si, Mn); 4) хромель (90 % Ni, 10 % Cr); 5) платинородий (90 % Pt, 10 % Rh). 

Tермопари можна застосовувати для виміру таких температур: платинородій–

платина – до 1600 °С; мідь – константан і мідь–копель – до 350 °С; залізо–

константан, залізо–копель і хромель–копель – до 600 °С; хромель–алюмель –  

до 1000 °С. Знак термо-ЕРС у перелічених термопар такий, що в холодному 

спаї струм спрямований від першого названого в парі матеріалу до другого 

(тобто від хромелю до копелю, від міді до константану і т. д.), а в гарячому спаї 

– у зворотному напрямку. 
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Рисунок 2.1 − Варіанти конструкції термоелементів 

 

На практиці застосовуються звичайні й диференціальні термопари  

(рис. 2.1, а і б). Для підвищення термо-ЕРС термопари з’єднують у батареї (рис. 

2.1, в). У диференціальній термопарі один із провідників є спільним для двох 

термопар, термо-ЕРС яких спрямовані назустріч один одному. У підсумку 

сумарна термо-ЕРС визначається різницею температур спаїв 1 і 2. 

Експериментальна частина 

Установка для дослідження термоелектричних явищ у металах зображена 

на рис. 2.2. «Гарячі» спаї термопар поміщені у два електронагрівачі (1, 2). 

Живлення нагрівачів вмикається тумблерами 3 і 4 відповідно. Потужність 

нагрівання регулюється незалежно для кожного нагрівача регуляторами 5 і 6. 

Температура в нагрівачах вимірюється за допомогою ртутних термометрів  

(7, 8). В один з нагрівачів поміщені хромель-алюмелева й мідь-константанова 

термопари (9, 10), у другому нагрівачі розміщений спай мідь-константанової 

термопари (11), об’єднаної з термопарою (10) у диференціальний 

термоелемент. Кінці термопар виведені на клеми, кожна з яких позначена 

назвою відповідного матеріалу. Дві мідь-константанові термопари мають 

спільний константановий провідник з відводом від його середини. Завдяки 

цьому їх можна розглядати і як дві звичайні, і як одну диференціальну 
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термопару. Термо-ЕРС виміряється цифровим вольтметром з великим вхідним 

опором, який приєднується до відповідних клем. 

 

Рисунок 2.2 − Схема експериментальної установки 

 

Порядок виконання роботи 

1. Увімкнути джерело живлення правого нагрівача. Поступово 

збільшуючи потужність нагрівання, одержати залежність термо-ЕРС хромель–

алюмелевої та мідь-константанової термопар від різниці температур гарячого й 

холодного спаїв. У вимірюваннях необхідно враховувати, що теплова 

інерційність термопари й термометра різні, тому відлік значень необхідно 

робити тільки у разі показань, що стали постійними, як вольтметра, що вимірює 

термо-ЕРС, так і термометра. Одержати аналогічні залежності в процесі 

остигання нагрівача. 

2. Одержати низку залежностей термо-ЕРС диференціальної термопари 

від температури лівого нагрівача, термостатуючи спай у правому нагрівачі за 

різними температурами. Вимірюючи незалежно термо-ЕРС термопар 10 і 11 і 

термо-ЕРС, складеної з їхньої диференціальної термопари, покажіть, що термо-

ЕРС диференціальної термопари визначається тільки різницею температур її 

«гарячих» спаїв. 

Обробка результатів 

Побудувати графіки отриманих залежностей, наносячи на них дані, 

отримані як під час нагрівання, так і остигання спаїв термопар. Обробивши 

лінійні ділянки залежностей методом найменших квадратів, визначити питому 
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термо-ЕРС мідь–константанової та хромель–алюмелевої термопар, порівняти 

отримані значення з довідковими даними. Аналогічно обробити результати 

вимірів, виконаних диференціальною термопарою. Зробити висновки з 

виконаної роботи. 

Контрольні питання 

1. Яке явище називається ефектом Зеєбека? 

2. Що називається коефіцієнтом термо-ЕРС? 

3. Назвіть основні механізми, відповідальні за виникнення термо-ЕРС. 

4. Які матеріали використовуються для виготовлення термоелементів? 

Література: [4–7]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Визначення типу провідності напівпровідників за знаком 

термо-ЕРС. Вимір питомого опору напівпровідників чотиризондовим 

методом 

Мета роботи: визначення типу провідності напівпровідників і їх 

питомого опору. 

Короткі теоретичні відомості 

Термо-ЕРС у напівпровідниках 

Розглянемо однорідний напівпровідник за наявності в ньому градієнта 

температури. Градієнт температури викликає в зразку появу як градієнта 

концентрації носіїв заряду, так і градієнта їх середньої енергії. У результаті 

виникає дифузійний потік носіїв із сфери з температурою Т2 у сферу з 

температурою Т1 (Т 2> T1) і пов’язаний з ним дифузійний електричний струм. 

Якщо зовнішнє коло розімкнуте, то в стаціонарному стані густина струму у всіх 

точках зразка дорівнює нулю. Це означає, що електричний струм, зумовлений 

градієнтом температури, компенсується зустрічним струмом, що виникає у 

внутрішньому електричному полі, пов’язаному з поділом зарядів. У результаті 

в зразку з’являється різниця потенціалів ε, яка називається 

термоелектрорушійною силою (термо-ЕРС). Знак і величина термо-ЕРС 
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залежать від різниці температур і виду матеріалу. Температурну залежність 

термо-ЕРС характеризують коефіцієнтом α: 

      ⁄  ,                                                    (3.1) 

який називається диференціальною термо-ЕРС (питомою термо-ЕРС, 

термоелектричною здатністю) і являє собою термо-ЕРС, віднесену до 

одиничної різниці температури. 

Оскільки в напівпровідниках існують два типи носіїв зарядів 

протилежних знаків: електрони та дірки, – градієнт температури викликає як 

електронний, так і дірковий струми. Виникаюча при цьому термо-ЕРС 

напівпровідника визначається двома доданками, кожний з яких відповідає 

внеску, внесеному електронами й дірками, причому ці доданки мають 

протилежні знаки. Якщо припустити для однорідного невирожденого 

напівпровідника, що розсіювання носіїв заряду здійснюється на акустичних 

коливаннях кристалічних ґрат, диференціальна термо-ЕРС визначається 

виразом: 

   
 

 
{
[    

  
 
]    [    

  
 
]   

       
}     (3.2) 

де k − стала Больцмана;  e − заряд електрона;  Nc, Nv − ефективна щільність 

станів у зоні провідності й у валентній зоні; n, p − концентрація електронів і 

дірок;  µn, µp − рухливості електронів і дірок. 

Для електронного напівпровідника за температур, що відповідають 

ділянці виснаження домішки, коли можна знехтувати концентрацією 

неосновних носіїв заряду через їх малість (n>>p), концентрація електронів 

дорівнює концентрації повністю іонізованої донорної домішки (n ≈ Nd). У 

такому разі вираз (3.2) набуває вигляд: 

   
 

 
(    

  

  
)                  (3.3) 

За тих самих умов для діркового напівпровідника p>>n, p≈Na  і з (3.2) 

випливає: 
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(    

  

  
)      (3.4) 

Відповідно до (3.1) термо-ЕРС на ділянці напівпровідника, що 

характеризується різницею температур ∆ =(Т2- Т1)>0, визначається як 

  ∫  ( )
  
  

                                                     (3.5) 

Якщо різниця ∆T невелика, то можна вважати, що α(Т) = const і 

                                                                (3.6) 

З виразів (3.3) і (3.6) випливає, що термо-ЕРС від’ємна для електронного 

напівпровідника на ділянці виснаження домішок. У цьому випадку в області 

напівпровідника з більшою температурою виникає додатний об’ємний заряд, 

оскільки електрони дифундують від гарячої ділянки зразка до холодної. У 

дірковому напівпровіднику за тих самих умов термо-ЕРС додатна. У ньому, 

навпаки, на гарячій ділянці виникає від’ємний об’ємний заряд. Отже, за знаком 

термо-ЕРС можна визначити тип домішкової провідності досліджуваного 

зразка. 

З наведених співвідношень також бачимо, що величина термо-ЕРС 

домішкових напівпровідників зменшується із зменшенням вмісту домішки. 

У випадку змішаної провідності знак термо-ЕРС визначається не тільки 

співвідношенням концентрацій носіїв заряду, але і їх рухливістю. У власному 

напівпровіднику n=p=ni, рівень Фермі за температур, наближених до кімнатної, 

розташовується приблизно біля середини забороненої зони (F=(Ec – Ev)/2=Eg/2), 

і формула (4.2) набуває вигляд: 

    
 

 
 
   

   
(  

  
   
⁄ )                                      (3.7) 

де  b=n/p,  Eg − ширина забороненої зони. 

Отже, величина термо-ЕРС власного напівпровідника визначається лише 

шириною забороненої зони та відношенням рухливостей електронів і дірок. 

Питома термо-ЕРС у напівпровідників досягає значень  

α ≈ 100 – 1000 мкВ/К. 
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У металах концентрація електронів практично не залежить від 

температури, а їх середня енергія визначається як: 

〈 〉  
 

 
  [  

   

  
(
  

  
)
 

]                                         (3.8) 

де F0 − рівень Фермі за температури абсолютного нуля.  

Оскільки для металів F0 ≈ 5 еВ, то другий член у виразі (3.8) малий  

(kТ ≈ 0,026 еВ при T = 300 К). Тому середня енергія електронів у металі дуже 

слабко залежить від температури. Через це термо-ЕРС металів ( ≈ 1–10 мкВ/К) 

значно менша, ніж напівпровідників. Послідовне з’єднання двох різнорідних 

матеріалів (напівпровідників, металів або металу й напівпровідника) утворює 

термоелектричне коло, або термопару. Виникнення ЕРС і термоелектричного 

струму в такому колі, якщо температури контактів різні, називається ефектом 

Зеєбека. Питома термо-ЕРС (12) термопари, що складається з елементів 1 і 2 з 

коефіцієнтами 1 і 2, є 

  12 = 1 – 2 .                                                   (3.9) 

Якщо один з елементів термопари напівпровідник, а інший – метал, то 

через відзначену велику різницю величин α1 і α2 у цих матеріалів усю термо-

ЕРС, що виникає в колі метал–напівпровідник–метал, можна відносити до 

напівпровідника. Це дозволяє визначати тип провідності напівпровідника, 

використовуючи для реєстрації термо-ЕРС два металеві контакти (зонди), 

притиснуті до поверхні напівпровідникової пластини і з’єднані із чутливим 

гальванометром. Один із зондів (термозонд) використовується у такому разі 

для локального нагрівання зразка. 

Термоелементи використовуються для перетворення теплової енергії на 

електричну, а також для виміру температури. Максимальні значення термо-ЕРС 

можна одержати, складаючи термопари з напівпровідників з різним типом 

провідності. Для одержання значних електричних напруг окремі термоелементи 

з’єднують послідовно в батареї. У результаті електрорушійні сили окремих 

термоелементів додаються. ККД напівпровідникових термоелементів 

досягають 15–20 %. 
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Чотиризондовий метод виміру питомого опору напівпровідників 

Чотиризондовий метод виміру питомого опору напівпровідників є 

найпоширенішим. Цей метод не потребує створення омічних контактів до 

напівпровідника і дозволяє вимірювати опір об’ємних зразків 

найрізноманітнішої форми та розмірів, а також питомий опір шарів у 

напівпровідникових структурах. Щодо форми зразка єдиною умовою 

застосованості методу є наявність плоскої поверхні, лінійні розміри якої 

перевершують розміри системи зондів. 

Сформулюємо припущення, на яких заснований чотиризондовий метод:  

1) зонди розташовані на плоскій поверхні однорідного ізотропного зразка 

напівнескінченного об’єму;  

2) чотири металеві зонди мають контакти з поверхнею в точках, які 

розташовані вздовж прямої лінії, площа зіткнення зондів зі зразком мала 

(точкові зонди);  

3) інжекція носіїв заряду в об’єм зразка відсутня, тобто протікання струму 

через напівпровідник не змінює рівноважної концентрації носіїв і 

електропровідності. 

Система зондів показана на рис. 3.1. Відстані між зондами s1, s2, s3. Через 

два крайні зонди 1 і 4 пропускають електричний струм I14, на двох внутрішніх 

зондах 2 і 3 вимірюють різницю потенціалів U23. Вимірювані значення I14 і U23 

дозволяють обчислити питомий опір зразка ρ. 

Щоб знайти аналітичний зв’язок між ρ, I14 і U23, розглянемо спочатку 

протікання струму через окремий точковий зонд, що контактує з плоскою 

поверхнею зразка напівнескінченного об’єму (рис. 3.2). Через сферичну 

симетрію розподіл потенціалу в зразку залежить від єдиної координати r і 

описується виразом 

 ( )    ⁄                                                          (3.10) 

Передбачається, що потенціал у точці r = 0 додатний і прямує до нуля із 

зростанням r. 
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Рисунок 3.1 − Електрична схема виміру питомого опору чотиризондовим 

методом. ДН − джерело постійної напруги; V – вольтметр 

 

 

Рисунок 3.2 − Модель зонда 

 

Константа С може бути знайдена з умови для напруженості електричного 

поля Е на поверхні півсфери з деяким радіусом r = r0: 

 (  )  
  ( )

  
|  

 

      |
    

 
 

  
                               (3.11) 

Оскільки густина струму, що протікає через півсферу радіусом r0, 

дорівнює j=I/(2πr02), а за законом Ома j=E/ρ, то 

 (  )  
  
(     )
⁄                                             (3.12) 
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Зрівнюючи (3.11) і (3.12), знайдемо C = I ρ/2π і після підстановки до 

(4.10) остаточно одержимо: 

 ( )  
  
(   )⁄                                               (3.13) 

Тепер можна знайти потенціали в точках контакту зондів 2 і 3 зі зразком. 

За принципом суперпозиції електричний потенціал у будь-якій точці зразка 

дорівнює сумі потенціалів, створюваних у цій точці струмом кожного зонда. 

Будемо вважати, що струм у колі зондів 2 і 3 дорівнює нулю (цього можна 

досягати, вимірюючи різницю потенціалів U23 компенсаційним методом). 

Відповідно до введених вище граничних умов потенціал зонда позитивний, 

якщо струм через нього втікає в зразок (зонд 1), і негативний, якщо струм 

витікає зі зразка (зонд 4). Тоді для системи зондів (рис. 3.1), відстані між якими 

s1, s2, s3, потенціали вимірювальних зондів 2 і 3 однакові, відповідно 
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);                       
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)  

У такому разы різниця потенціалів 
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)     (3.14) 

Із (4.14) легко знайти питомий опір зразка 

  
  

 

  
 

 

     
 

 

     
 
 

  

 
   

   
.      (3.15) 

Якщо відстані між зондами однакові 

     
   

   
 .      (3.16) 

Співвідношення (3.16) придатне для обчислення питомого опору зразка 

напівнескінченного об’єму. Це означає, що границі зразка, як у площині 

розташування зондів, так і по глибині зразка, відстоять від зондів на 

нескінченно велику відстань. У реальних випадках через скінчені розміри 

зразків необхідно використовувати граничні умови, які відрізняються від 

сформульованих вище. Це змушує вводити поправки у співвідношення (4.16). 

Далі наведено вирази для розрахунку питомого опору в низці окремих випадків. 
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У випадку зразка напівнескінченного об’єму (товщина зразка w >> s) із 

провідною або ізолювальною границею питомий опір розраховується як 

        (  ⁄ )
   

   
     (3.17) 

У виразі (3.17): f(l/s) − функція виправлень, значення якої визначаються 

відношенням відстані від системи зондів до найближчої границі зразка (l) до 

відстані між зондами (s). Чисельні значення f (l/s) наведені в табл. 3.1. 

Відзначимо, що при l >= 5s функція f(l/s)  1 і вираз (3.17) переходить у (3.16). 

Для   тонкої напівпровідникової пластини завтовшки w із провідною або 

ізолювальною тильною границею: 

       (  ⁄ )  
   

   
.    (3.18) 

Значення функції g(w/s) наведені в табл. 3.2. Якщо тильна границя 

пластини ізолювальна, слід користуватися величинами, наведеними в стовпці, 

позначеному g1(w/s), а якщо провідна − g2(w/s). При w>>s пластину можна 

вважати зразком напівнескінченного об’єму та користуватися формулою (3.16). 

З достатньою для практичних цілей точністю поправкову функцію можна брати 

такою, що дорівнює одиниці при w/s >= 4. У дуже тонких пластинах (при 0 < 

(w/s) < 0,4) струм розподілений практично однорідно за товщиною. Поправкова 

функція прямує до значення (2ln2)
-1

w/s, отже 

  
  

   
 
   

   
                                                      (3.19) 

і результат обчислень не залежить від відстані між зондами, але залежить від 

товщини пластини. 

Формулу (3.19) можна використовувати й для обчислення питомого 

опору тонкого однорідного напівпровідникового шару завтовшки w < 0,4s на 

діелектричній підкладці або на напівпровідниковій підкладці з іншим типом 

провідності (в останньому випадку шар ізольований від підкладки  

p–n-переходом). Для більш товстих шарів і пластин при w/s > 0,4 

співвідношення (3.19) потрібно уточнювати введенням поправкової функції 

f(w/s), що залежить від товщини шару (або пластини): 
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  (  ⁄ )  

   

   
.     (3.20) 

Значення поправкової функції для виразу (3.20) наведені в табл. 3.3. За 

малих величинах відношення w/s функція (w/s)  1. 

Зазначимо, що для обчислення питомого опору пластин з ізолювальними 

границями  при  w/s>0,4  можна   використовувати  як вираз (3.18), так і (3.20) з 

відповідними значеннями поправкової функції. 

Таблиця  3.1 

l/s f1(l/s) f2(l/s) f3(l/s) f4(l/s) 

0 1,82 0,69 0,5  
0,2 1,365 0,79 0,533 8,0

7 0,5 1,182 0,882 0,658 2,0

8 1,0 1,06 0,947 0,842 1,2

32 2,0 1,01 0,992 0,965 1,0

38 5,0 1,004 0,996 0,997

4 

1,0

03 10,

0 

1,000

5 

0,999

5 

0,999

6 

1,0

004  

Функція f1(l/s) використовується у разі плоскої провідної границі зразка, 

лінія зондів перпендикулярна границі; f2(l/s) − за ізолювальної границі зразка, 

лінія зондів перпендикулярна границі; f3(l/s) – за ізолювальної границі зразка, 

лінія зондів паралельна границі; f4(l/s) – за ізолювальної границі зразка, лінія 

зондів перпендикулярна границі. 

Таблиця 3.2 

w/s g1(w/s) g2(w/s) w/s 

 

g1(w/s) g2(w/s) 

0,1 0,0000019 13,863 1,414 0,848 1,223 

0,141 0,00018 9,704 2,0 0,983 1,094 

0,2 0,00342 6,139 3,333 0,988 1,0228 

0,333 0,0604 4,159 5,0 0,9948 1,007 

0,5 0,228 2,78 10,0 0,9993 1,00045 

1,0 0,683 1,504    
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Таблиця 3.3 

w/s 

 

f (w/s) w/s 

 

f (w/s) 

 

w/s 

 

f (w/s) 

 
0,4 0,9995 0,8333 0,9600 1,4286 0,7938 

0,5 0,9974 1,0 0,9214 1,6660 0,7225 

0,6250 0,9898 1,25 0,8490 2,0 0,6336 

0,7143 0,9798     

 

Експериментальна частина 

1. Визначення типу провідності напівпровідника 

Принципова схема визначення типу провідності напівпровідника за 

знаком термо-ЕРС показана на рис. 3.3. Два металеві зонди (1 і 2) 

притискаються до поверхні напівпровідникового зразка (3). Зонд 1 (термозонд) 

нагрівається до температури 353–373 К за допомогою резистивного нагрівача 

(4), з’єднаного із джерелом живлення (5). Гальванометр (6) з нулем посередині 

(нуль-гальванометр) підключений до зондів так, що додатна клема його 

з’єднана з термозондом, а від’ємна – з холодним зондом. Зразок 

напівпровідника розташовується на столику, що переміщається вертикально. 

Перед початком роботи необхідно перевірити правильність складання 

електричного кола. Увімкнути джерело живлення нагрівача термозонда. 

Поклавши зразок на столик, підняти його до торкання із зондами. Між гарячою 

й холодною ділянками напівпровідника з’являється термо-ЕРС, що й викликає 

відхилення стрілки гальванометра. Відхилення стрілки в позитивному 

напрямку (вправо) відповідає електронному типу провідності (гарячий зонд 

заряджається додатно), а відхилення у від’ємному напрямку − дірковому типу 

провідності  (гарячий зонд заряджається негативно). Занести результати 

спостережень у лабораторний журнал, указавши номер зразка й тип його 

провідності. 



28 

 

Рисунок 3.3. – Схема установки для визначення типу провідності  

напівпровідника за знаком термо-ЕРС 

 

2. Визначення питомого опору 

Електрична схема виміру питомого опору чотиризондовим методом 

наведена на рис. 3.1. Струм I від регульованого джерела постійної напруги UН 

пропускається через зонди 1 і 4. Джерело напруги має високий вихідний опір і 

працює в режимі стабілізації струму. Різниця потенціалів між зондами 2 і 3 

реєструється цифровим вольтметром V. Сила струму в колі зондів 1 і 4 

фіксується міліамперметром. 

Найменший робочий струм визначається можливістю виміру малих 

напруг; найбільший струм обмежується нагріванням зразка. Оскільки 

напівпровідники мають відносно високий температурний коефіцієнт опору, то 

під час вимірів за рахунок проходження струму можливе підвищення 

температури зразка й зміна його опору. Для зменшення нагрівання зразка 

робочий струм має бути мінімальним, але забезпечувати необхідну точність 

вимірів. Зменшення струму знижує й похибки, пов’язані з інжекцією носіїв 

заряду в зразок. Граничні значення робочих струмів і вхідного опору 

вольтметра залежно від питомого опору кремнію наведені в табл. 3.4. Ці 

параметри рекомендовані стандартом. 

Високий вхідний опір електронного цифрового вольтметра забезпечує 

нехтовно малий струм через вимірювальні зонди. Контактні опори зондів не 
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впливають на результат вимірів. Вимір різниці потенціалів виконують у разі 

двох напрямків струму і отримані значення усереднюють, виключаючи у такий 

спосіб поздовжню термо-ЕРС, яка може виникнути на зразку завдяки градієнту 

температури. Джерелом похибки можуть бути фотопровідність і фото-ЕРС, що 

виникають під дією висвітлення, що й особливо сильно проявляються в зразках 

з високим питомим опором. Тому виміри на напівпровідниках з питомим 

опором більше 200 Ом∙см проводять під час їх затемнення. 

Таблиця 3.4 

Питомий опір 

ρ, Ом∙см 

Робочий струм,  

I, А 

Вимірювана 

напруга, U, В 

Вхідний опір  

R, Ом, не менше 

10
-3

 1,0∙10
-1

 1,2∙10
-4

 1∙10
3
 

10
-2

 1,0∙10
-1

 1,2∙10
-3

 1∙10
4
 

10
-1

 

 

1,0∙10
-1 

 

1,2∙10
-2 

 

1∙10
5
 

 1,0 

 

8,2∙10
-2 

 

1,0∙10
-1 

 

1∙10
6
 

 10
1
 8,2∙10

-3 

 

1,0∙10
-1

 1∙10
7
 

 10
2
 8,2∙10

-4 

 

1,0∙10
-1 

 

1∙10
8
 

 10
3
 8,2∙10

-5
 1,0∙10

-1
 2∙10

9
 

 

Система із чотирьох зондів конструктивно оформлена у вигляді 

чотиризондової головки. Відстані між зондами строго фіксовані й становлять 

1,3 мм. Відмінність у відстанях між зондами також веде до похибки визначення 

ρ. Якщо зсув у зондів від свого номінального положення характеризується 

середньоквадратичним відхиленням s, то відносна випадкова погрішність 

виміру питомого опору становить / = 2,06(2s/s) з довірчою імовірністю 

0,95. Процедура виміру питомого опору така. Зібрати схему (рис. 3.1), 

підготувати до вимірів цифровий вольтметр відповідно до технічного опису 

приладу та згідно з інструкцією з експлуатації. За допомогою мікрометра 

виміряти товщину напівпровідникового зразка. Зразок помістити на столик 

установки й притиснути до нього зонди. Увімкнути джерело напруги, 

установити задане викладачем значення робочого струму. Виміряти напругу в 

колі зондів 2 і 3, вибравши необхідний діапазон вимірів. Занести результати до 

таблиці. Можна рекомендувати таку форму таблиці: 
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Номер 

зразка 

Товщина зразка 

w, мкм 

Робочий 

струм, I14, мА 

Напруга 

U23, В 
, Ом∙см 

     

 

Повторити виміри, змінивши напрямок протікання струму. Розрахувати 

питомий опір як середньоарифметичне значення отриманих за двома вимірами, 

що відрізняються напрямком струму. У розрахунках використовувати 

співвідношення (3.17)−(3.20). Необхідний вираз для розрахунку виберіть 

самостійно, виходячи з конкретних умов експерименту. 

Повторити описані виміри, поміщаючи зондову головку в різні ділянки 

зразка й за різними значеннями робочого струму. Обчислити 

середньоарифметичне значення та випадкову похибку визначення питомого 

опору за результатами всіх пророблених дослідів за довірчою імовірністю 0,95. 

Оцініть похибку вимірів, пов’язану з можливою неточністю визначення 

відстані між зондами. 

Контрольні питання 

1. Які причини появи термо-ЕРС у напівпровідниках? 

2. Від яких факторів залежить знак і величина термо-ЕРС у власному і 

домішковому напівпровіднику? Як за знаком термо-ЕРС визначити тип 

провідності напівпровідника? 

3. Запропонуйте метод визначення типу провідності з використанням 

двох зондів, але без термічного нагрівання матеріалу. 

4. Який буде знак термо-ЕРС у власному кремнію? 

5. Опишіть суть чотиризондового методу визначення питомого опору 

напівпровідників? 

6. Отримайте вираз для розрахунку питомого опору зразка 

напівнескінченного об’єму за результатами вимірів чотиризондовим методом. 

7. Чому до розрахункових формул для питомого опору зразків кінцевих 

розмірів уводяться поправки? 

8. Укажіть основні джерела похибки визначення питомого опору 

чотиризондовим методом. Як можна звести ці похибки до мінімуму? 

Література: [1, 2, 4, 5, 7]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження фотопровідності напівпровідників 

Мета роботи: дослідження спектральної залежності фотопровідності 

напівпровідникових матеріалів, визначення квантового виходу внутрішнього 

фотоефекту й ширини забороненої зони напівпровідника. 

Короткі теоретичні відомості 

У разі впливу світла на напівпровідникові матеріали спостерігається 

збільшення їх електропровідності. Додаткова порівняно з рівноважною 

електрична провідність, викликана висвітленням напівпровідника, називається 

фотопровідністю. Вона пов’язана зі збільшенням концентрації носіїв заряду в 

напівпровіднику, тобто з генерацією під дією світла додаткових нерівноважних 

носіїв, що називається внутрішнім фотоефектом. 

Можливі три варіанти збільшення концентрації носіїв заряду під час  

поглинання квантів світла напівпровідником (рис. 4.1): 

1) енергія кванта достатня для переходу електрона з валентної зони в 

зону провідності (hv>=Eg); у такому разі з’являється пара електрон-дірка 

(перехід 1); 

2) енергія кванта витрачається на перехід електрона з валентної зони на 

локальний рівень у забороненій зоні (наприклад, акцепторний рівень,  

(перехід 2); у такому разі зростає концентрація дірок і дірочкова складова 

електропровідності; 

3)  з поглинанням кванта випромінювання здійснюється перехід 

електрона з донорного рівня в зону провідності (перехід 3), збільшується 

електронна складова провідності.  

Поряд з генерацією нерівноважних носіїв одночасно відбуваються й 

процеси їх загибелі – процеси рекомбінації. У такому разі енергія виділяється 

або у вигляді квантів випромінювання (випромінювальна рекомбінація), або 

передається на коливання частинок ґрат (виділяється у вигляді тепла). Можливі 

процеси прямої міжзонноі рекомбінації (перехід 1’ на рис. 4.1), а також – через 

локальні енергетичні рівні в забороненій зоні, які називають рекомбінаційними 
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пастками (процеси 2’ і 3’). Такими пастками можуть бути домішки або інші 

дефекти структури напівпровідника. Рекомбінація через пастки більш 

ефективна, чим пряма міжзонна. 
 

 

Рисунок 4.1 – Процеси рекомбінації нерівноважних носіїв заряду 

(1−3) та їх рекомбінації (1′−3′) 
 

Величина фотопровідності, пов’язана з концентрацією нерівноважних 

носіїв заряду, визначається балансом швидкостей їх генерації та рекомбінації. 

Нехай g – швидкість генерації нерівноважних електронів, тобто кількість 

електронів, що утворюються під дією світла в одиниці об’єму напівпровідника 

за одиницю часу, а τ – час їх життя. Тоді швидкість зміни концентрації 

нерівноважних носіїв описується рівнянням: 

 (  )

  
   

  

 
                                                           (4.1) 

Його розв’язок: 

     (    
 
 ⁄ )                                                     (4.2) 

При  t  установлюється стаціонарна концентрація нерівноважних 

носіїв: 

                                                                    (4.3) 

Відповідна їй стаціонарна фотопровідність 

                                                                  (4.4) 

де  е − заряд електрона; n − рухливість електронів. 

Ефективність генерації нерівноважних носіїв під дією світла 

характеризують величиною квантового виходу β(), який визначають як число 

електронів, генерованих одним квантом: 
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 ( )  
  

 
                                                        (4.5) 

де  N − число поглинених квантів світла.  

Величина квантового виходу зазвичай менша за одиницю й залежить від 

довжини хвилі випромінювання (від енергії фотонів). Залежність β() тісно 

пов’язана зі спектром поглинання напівпровідника, тобто із залежністю 

коефіцієнта поглинання світла від довжини хвилі k() (рис. 4.2). Ділянка 1 на 

спектрі відповідає власному поглинанню, результатом якого є перехід електрона 

з валентної зони в зону провідності. Як зазначалося вище, такі переходи 

здійснюються за умови hv>Eg (Eg – ширина забороненої зони 

напівпровідника). Довжина хвилі λ0, що відповідає рівності енергії кванта 

ширині забороненої зони: 

     
 

  
                                                          (4.6) 

hv0 =   
 


 = Eg, називається червоною границею фотоефекту. 

 

Рисунок 4.2 − Коефіцієнт  поглинання  випромінювання й квантовий  

вихід внутрішнього фотоефекту:  1 − смуга власного поглинання; 

2 − смуги домішкового поглинання 

 

Звичайно величина  () максимальна поблизу червоної границі й спадає 

в міру зменшення λ. Це пов’язано з тим, що якщо енергія фотонів hv >> Eg, 

вони поглинаються в тонкому поверхневому шарі напівпровідника. У такому 

разі концентрація фотоелектронів і, відповідно, дірок стає дуже великою, що 

збільшує ймовірність рекомбінації та зменшує час життя нерівноважних носіїв.  
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Крім того, у тонкому поверхневому шарі завжди є більша кількість дефектів, 

ніж в об’ємі напівпровідника, що прискорює рекомбінацію носіїв та утруднює 

дрейф заряду завдяки процесам розсіювання на дефектах. Так, червона границя 

фотоефекту визначається можливістю генерації нерівноважних носіїв, а синя − 

умовами їх рекомбінації та дрейфу. 

Сфера 2 на спектрі пов’язана з домішковим поглинанням. Це можуть бути 

як переходи між домішковими рівнями, так і переходи з домішкових рівнів у 

відповідні зони. 

Схема установки й методика виконання роботи 

Для визначення квантового виходу залежно від довжини хвилі падаючого 

на напівпровідник випромінювання необхідно опромінювати зразок 

монохроматичним світлом з відомою інтенсивністю й вимірювати фотострум 

I(). У цій роботі як джерело світла використовується вольфрамове тіло 

розжарення світловимірювальної лампи. Температура тіла розжарення 

вимірюється оптичним пірометром. Спектральна яскравість вольфраму (,Т) – 

енергія, випромінювана в одиничному інтервалі довжин хвиль одиницею 

поверхні за одиницю часу в одиничний тілесний кут – є відомою функцією 

температури: 

 (   )          (   )   ( 
  

  
)                                (4.7) 

де h − стала Планка; с − швидкість світла;  − довжина хвилі випромінювання; 

(,Т) − ступінь чорності вольфраму (відома функція довжини хвилі й 

температури); Т − абсолютна температура; c1=1,43868×10
-2

 м; К – константа.  

Розмірності величин, що входять до формули (4.7), у системі СІ:  

[(,Т)] – Дж∙с
-1

∙м
-2

∙м
-1

∙стер, [h] = Дж∙с, [c] = м∙с
-1

, [] = м, [T] = K, (,Т ) – 

безрозмірна величина. 

Поділивши (,Т) на величину кванта енергії h = hc/, одержимо число 

квантів, випромінюваних за секунду з одиниці поверхні в одиничний тілесний 

кут в одиничному діапазоні довжин хвиль: 

 (   )         (   )   ( 
  

  
).                              (4.8) 
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На рис. 4.3 наведена схема експериментальної установки. Як прилад, що 

виділяє із суцільного спектра випромінювання лампи вузький інтервал довжин 

хвиль, використовується монохроматор УМ-2. Він має вхідну щілину, куди 

направляється випромінювання, диспергуючій елемент (призму) й вихідну 

щілину, звідки виходить монохроматизоване випромінювання. Останнє 

потрапляє на зразок напівпровідника, збуджуючи в ньому фотопровідність. Як 

будь-який реальний спектральний прилад, монохроматор виділяє з падаючого 

випромінювання не абсолютно монохроматичну складову, а певний кінцевий 

інтервал довжин хвиль , який визначається в такий спосіб: 

   (
  

  
)
 
                                                (4.9) 

У виразі (4.9) l − ширина вхідної щілини монохроматора, (    ⁄ )

 

 − 

зворотна дисперсія приладу, яка залежить від довжини хвилі. У разі 

використанні системи СІ розмірності величин [] = м, [l] = м, (
  

  
)
 
 − 

безрозмірна величина. 

Монохроматор (1) установлений на оптичній лаві. На подвійній фокусній 

відстані (2F) від вхідної щілини розташовується лінза (2) діаметром D, а на 

подвійній фокусній відстані за нею знаходиться лампа (3) у захисному корпусі. 

 

Рисунок 4.3 − Схема установки 

 

Тіло розжарення лампи, що має розміри 2×7 мм, проектує на вхідну 

щілину в натуральну величину. З урухуванням такої геометрії оптичної системи 

й того, що ширина вхідної щілини монохроматора менша за ширину тіла 
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розжарення лампи (l < 2 мм), ми одержимо, що число квантів з довжиною 

хвилі , які потрапляють у монохроматор за одиницю часу, дорівнює: 

  (   )   (   )    
   

 (  ) 
(
  

  
)
 
                                  (4.10) 

де  N(, T) − потік квантів, розрахований за виразом (6.8); h1 = 7∙10
-3

 м − висота 

тіла розжарення; D − діаметр лінзи. 

Фотострум I(λ), генерований у зразку (6), розташованому за вихідною 

щілиною монохроматора, вимірюється універсальним цифровим приладом 

Щ300 (7). Світловимірювальна лампа живиться від стабілізованого джерела 

напруги (8). 

Ширину вхідної й вихідної щілини монохроматора можна встановлювати 

за допомогою мікрометричних гвинтів (4), які мають калібровану шкалу з 

ціною поділки 10
-5 

м. Зміна довжини хвилі вихідного з монохроматора 

випромінювання здійснюється способом повороту призми за допомогою 

барабана (5). Барабан має шкалу, показання якої перераховуються в значення 

довжин хвиль із використанням каліброваної кривої, прикладеної до приладу. 

Відповідна калібрована крива використовується і для визначення значень 

зворотної дисперсії залежно від . 

Порядок виконання роботи 

1. Зовнішнім оглядом переконатися в правильності складання 

електричного кола. Перевірити цілісність заземлення приладів, мережних 

проводів, корпусів вилок і розеток. 

2. Записати до лабораторного журналу значення подвійної фокусної 

відстані лінзи та її діаметр. 

3. Увімкнути блок живлення лампи, дати лампі прогрітися протягом  

5–10 хвилин для стабілізації її світлового потоку. 

4. Підготувати прилад Щ300 до роботи відповідно до інструкції з 

експлуатації. 

5. Установити однакові розміри вхідної та вихідної щілин  

l ~ 200–250 мкм. Значення l записати. 
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6. Виміряти пірометром яркісну температуру тіла розжарення лампи (Тλ). 

Записати отримане значення до лабораторного журналу. 

7. Установити барабан монохроматора в положення, що відповідає 

довжині хвилі ~ 500 нм. Перемикаючи діапазони виміру струму на передній 

панелі приладу Щ-300, вибрати відповідний для вимірів діапазон. 

8. Міняючи положення барабана, виміряти спектральну залежність 

фотоструму I() у діапазоні  = 400–800 нм. Дані записати до таблиці. 

Виконати подібні виміри не менше 5 разів для розрахунків похибок. 

Обробка результатів вимірів 

На базі результатів вимірів фотоструму I() розрахувати середні значення 

та границі довірчих інтервалів. Правила статистичної обробки результатів 

наведено в додатку. 

Обчислити дійсну температуру (Ти) тіла розжарення лампи за 

вимірюваною яскравісною температурою: 

 

  
 

 

  
             [ (     )]                               (4.11) 

де ступінь чорності вольфраму (0, Тя) береться для довжини хвилі 0 = 650 нм. 

Для кожного значення довжини хвилі визначити ступінь чорності 

вольфраму (,Ти), а також величину зворотної дисперсії монохроматора  (
  

  
)
 
. 

Для цього використовувати графіки, наявні на робочому місці. 

За формулою (6.10) розрахувати число квантів, що потрапляють на зразок 

напівпровідника. У розрахунках за співвідношеннями (4.8) і (4.10) 

використовується дійсна температура тіла розжарення лампи. 

Обчислити квантовий вихід фотоефекту для кожного значення λ за 

формулою 

 ( )  
 (̅ )

   (    )
                                               (4.12) 

де  (̅ ) – середні значення фотоструму (в А); е − заряд електрона; N1(,Tи) – 

число квантів, що потрапляють на зразок, розраховане за виразом (4.10). 
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Результати вимірів і розрахунків записати до таблиці такого вигляду: 

 

У заголовках колонок необхідно вказувати розмірності величин, які в 

прикладі таблиці не наведені. 

У звіті мають бути зображені також графіки I() і (). На підставі 

останнього графіка знайти значення ширини забороненої зони напівпровідника. 

Контрольні питання 

1. Які носії заряду називаються нерівноважними? 

2. Яке явище називається внутрішнім фотоефектом? 

3. Від яких чинників залежить величина фотопровідності 

напівпровідників? 

4. Що таке квантовий вихід? 

5. Назвіть основні механізми поглинання випромінювання 

напівпровідниками. 

6. Надайте якісне пояснення спектральної залежності фотопровідності. 

Література: [1–5, 7]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Вивчення ефекту Холу в напівпровідниках 

Мета роботи: визначення концентрації, рухливості й знака носіїв заряду 

за вимірами ЕРС Холла й питомого опору напівпровідника. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо дію магнітного поля з індукцією B на рух носіїв заряду в 

металі або напівпровіднику, по якому протікає електричний струм I. Нехай 

зразок має вигляд прямокутного паралелепіпеда, а струм тече уздовж осі y під 
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дією електричного поля Еу. Магнітне поле (Bz) спрямоване перпендикулярно до 

напрямку струму уздовж осі z (рис. 5.1). 

 

а)                                                 б) 

Рисунок 5.1 − Схема виникнення ЕРС Холла в напівпровідниках з 

дірковою (а) і електронною (б) провідністю 

 

В електричному полі носії заряду мають складову швидкості Vd 

(швидкість дрейфу), спрямовану для дірок по полю, а для електронів − проти 

поля Еу. Якщо носіями є дірки, то  сила  Лоренца F, зумовлена  дією  магнітного  

поля, відхиляє їх до тильної грані зразка і на цій грані накопичується 

надлишковий  позитивний заряд, а на протилежній грані залишиться 

некомпенсований негативний заряд. У випадку руху електронів вони також 

будуть відхилятися силою Лоренца до тильної грані й накопичуватися там, 

створюючи негативний електричний заряд, а передня грань буде заряджена 

позитивно. Сила Лоренца, що діє на носій, який рухається, перпендикулярна до 

векторів швидкості дрейфу та індукції магнітного поля: 

   [    ]                                                        (5.1) 

Швидкість дрейфу прямо пропорційна напруженості поля Е: 

       (
 

   
) ,                                                  (5.2) 

де   − рухливість; е – заряд;  − середня довжина вільного пробігу;  

m* − ефективна маса; V − середня швидкість теплового хаотичного руху носіїв 

заряду.  
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Підстановка виразу (5.2) до (5.1) дає: 

F = 
  

   
 [E×B].                                                      (5.3) 

З (5.3) видно, що напрямок сили Лоренца не залежить від знака носіїв 

заряду, а визначається лише напрямком векторів E та B або струму I і B.   

У  випадках,  показаних на рисунку 5.1,  сила F спрямована вздовж осі x. 

Виходить, під дією магнітного поля електрони й дірки відхиляються в один бік, 

якщо швидкість їх дрейфу визначається тим самим електричним полем E. У 

випадку змішаної провідності, коли в перенесенні струму беруть участь і 

електрони, і дірки, картина ускладнюється. За рівної концентрації й рухливості 

електронів і дірок взаємна компенсація їх зарядів у бічних гранях зразка 

приводить до того, що сумарний заряд буде дорівнювати нулю. Якщо ж 

концентрація або рухливість носіїв одного знака більше, ніж іншого, то повної 

компенсації зарядів не відбувається й  на гранях накопичуються заряди 

протилежних знаків з відмінною від нуля густиною. 

Наявність різнойменних зарядів на протилежних гранях призводить до 

появи в зразку поперечного відносно Еу й Bz електричного поля Еx (рис. 5.1) і 

пов’язаної з ним різниці потенціалів (ЕРС) . 

Виникнення поперечного електричного поля в кристалі, по якому тече 

струм, у разі поміщення кристала в зовнішнє магнітне поле, перпендикулярне 

до течії току, називається ефектом Холла. Поперечне поле (Еx) називається 

полем Холла, а відповідна ЕРС ε – ЕРС Холла. 

Числове значення ЕРС Холла для зразка з носіями заряду одного знака 

можна одержати з таких припущень. Процес нагромадження зарядів на бічних 

гранях зразка (рис. 5.1) триває доти, поки сила, що діє на заряд з боку поля 

Холла еЕх, не зрівноважить силу Лоренца: 

еЕх = e[Vд×B], 

звідки для напруженості поля Холла одержуємо: 

Ех = [Vд×B]. 
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Ураховуючи, що Vd = Ey, а ε = Exb, одержимо вираз для ЕРС Холла в 

однорідному магнітному полі B: 

ε = Ex Bb . 

Виразимо рухливість носіїв заряду через густину струму j: 

=j/enЕy 

І, враховуючи, що густина струму через переріз зразка S=bd є j=I/(bd), 

одержимо: 

  
 

  
 
  

 
                                               (5.4) 

де d − товщина зразка в напрямку магнітного поля; n − концентрація носіїв 

заряду. 

Позначивши 

 

  
                                                    (5.5) 

вираз (5.4) можна переписати у вигляді: 

    
  

 
                                                (5.6) 

Коефіцієнт пропорційності RH називається сталою Холла або 

коефіцієнтом Холла. 

Під час виведення формули (5.6) передбачалося, що всі носії струму 

мають однакові дрейфові швидкості, і не враховувався механізм їх розсіювання 

в кристалі. Більш строгий вираз для сталої Холла, з урахуванням розподілу 

електронів і дірок за швидкостями і пов’язаної із цим зміни рухливості дає для 

напівпровідника з одним типом носіїв 

Rн  =  
 

  
, 

де  А − константа, числове значення якої визначається механізмом розсіювання 

носіїв.  

В атомних кристалах, до яких належать, зокрема, кремній і германій, під 

час розсіювання на фононах A  1,18, а у разі розсіювання на іонізованих 

домішках A = 1,93. У металах і надто вироджених напівпровідниках 

електропровідність забезпечується лише носіями заряду з енергією, близькою 
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до енергії Фермі, тобто такими, що мають практично однакові швидкості. У 

цьому випадку не потрібно враховувати розподіл носіїв за швидкостями та  

А = 1. 

Величина |RH| У слабких магнітних полях не залежить від індукції В і лише 

в дуже сильних полях зменшується від А/(ne) до 1/(ne) під час будь-якого 

механізму розсіювання. Критерієм слабкого магнітного поля можна вважати 

умову, що радіус кривизни r траєкторії носія заряду, який рухається, значно 

більший середню довжину його вільного пробігу r>>λ. Під час виконання цієї 

умови магнітне поле мало змінює траєкторію. Радіус кривизни траєкторії 

зарядженої частинки під час її руху в площині, перпендикулярній до вектора 

магнітної індукції: 

r = 
   

  
 .                                                          (5.7) 

Використовуючи вираз для рухливості зарядженої частинки (5.2) і 

формулу (5.7), одержимо умову слабкого поля у вигляді: 

µB<<1.                                                           (5.8) 

Сильними магнітними полями прийнято вважати такі, у яких r <<λ. 

Умовою сильного поля є 

µB>> 1.                                                         (5.9) 

У цьому випадку особливості руху заряду суттєво змінюються: у 

проміжках між зіткненнями він рухається не по майже прямолінійних 

траєкторіях, як у слабких магнітних полях, а проходить низку циклів або 

гвинтової лінії, або циклоїди, або ще більш складної траєкторії. 

Електрони й дірки відхиляються магнітним полем за тих самих напрямках 

векторів I і В до однієї й тієї само грані зразка, тому в дірковому й 

електронному напівпровідниках знаки ЕРС Холла протилежні. Це дозволяє 

визначити тип основних носіїв заряду. Знак ЕРС прийнято відносити до сталої 

Холла й уважати її від’ємною у разі електронного типу провідності й додатною 

− з дірковою: 

Rн  =  
 

  
                                                  (5.10) 
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Rн  =  
 

  
 .                                                   (5.11) 

У виразах (5.10), (5.11) n і р − концентрації електронів і дірок відповідно. 

Зокрема, стала Холла позитивна в декількох металів, наприклад Cd, Zn. Це 

пояснюється тим, що зона провідності подібних речовин майже повністю 

заповнена і незаповнені рівні, що залишилися, поводяться як позитивні заряди 

– дірки. Оскільки величина RH обернено пропорційна концентрації носіїв 

заряду, то у металів вона набагато менша, ніж у напівпровідників. За наявності 

носіїв  зарядів  обох знаків 
 

   
 

 

   
     

 

(       )
       (5.12) 

З (5.12) видно, що залежно від концентрації й рухливості носіїв заряду RH 

може бути більше або менше нуля. Вирази (5.10) і (5.11) є наслідками (5.12) за 

умов n >> p або n <<  p. У власному напівпровіднику n=p і 

   
 

  

     

     
                                                (5.13) 

Вимірявши величини , В, I, d, що входять до формули (5.6), можна 

обчислити сталу Холла. Знаючи RH, можна знайти концентрацію електронів або 

дірок у домішковому напівпровіднику в залузі домішкової провідності (вирази 

(5.10) і (5.11)). Вимірюючи, крім того, питому провідність домішкового 

напівпровідника (в = en\i), можна визначити рухливість носіїв заряду 

                                              (5.14) 

Отже, дослідження ефекту Холла дозволяють визначити знак і 

концентрацію носіїв заряду в речовині. З аналізу температурної залежності RH 

можна одержати відомості про ширину забороненої зони й структуру 

домішкових рівнів, а незалежні виміри  надають можливість знайти рухливість 

носіїв заряду. 

Окрім досліджень електричних властивостей матеріалів, ефект Холла 

використовується в широкому класі магнітоелектричних напівпровідникових 

приладів (датчиків Холла). Для виготовлення датчиків Холла використовують 

напівпровідникові матеріали з високою рухливістю носіїв. Такі датчики 



44 

застосовуються для виміру індукції постійних і змінних магнітних полів, 

перетворення постійного струму на змінний, виміру потужності 

електромагнітних полів на надвисоких частотах і для інших цілей. 

Схема установки й методика виконання роботи 

Схема установки показана на рис. 5.2. Зразок напівпровідникового 

матеріалу (1) поміщують у кристалотримач і встановлюють у зазор між 

полюсами електромагніту (2). Магнітне поле створюється пропусканням 

струму через соленоїд (3), підключений до джерела живлення (ДЖ). Струм 

через соленоїд (Iмагн) виміряється амперметром (4). Величина струму I, що 

проходить через зразок, задається джерелом ДТ, що працюють у режимі 

стабілізації струму, і виміряється амперметром (5). ЕРС Холла реєструється 

цифровим вольтметром (6). Полярність полюсів електромагніту, напрямок 

струму через зразок і схема підключення контактів для виміру ЕРС Холла 

зазначені на установці. Там же наведена залежність індукції магнітного поля 

від струму живлення електромагніту (Iмагн). 

У дослідах використовуються зразки германію, арсену галію, фосфену 

галію, розміри визначають студенти (позначення відповідають рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Схема установки 

 

Порядок виконання роботи 

1. Перед початком роботи необхідно оцінити очікувану величину ЕРС 

Холла для досліджуваного зразка германію, уважаючи, що він має власну 

провідність або домішкову провідність, яка у 10 разів перевищує власну. 

Використовуйте дані додатків та задані викладачем значення струму через 

зразок і індукції магнітного поля. Виходячи із цих оцінок, виберіть діапазон 
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шкали вольтметра для вимірів ЕРС Холла. 

2. Перевірити правильність складання електричного кола. 

3. Установити зразок у кристалотримач, а кристалотримач − у зазор 

електромагніту. 

4. Ручки регулювання вихідної напруги джерела живлення ДЖ 

установити в крайні ліві (нульові) положення. 

5. Установити задані значення струму через зразок і вихідної напруги 

джерела ДТ. 

6. Увімкнути в мережу і підготувати до роботи відповідно до інструкції 

для експлуатації джерела живлення ДТ, ДЖ і цифровий вольтметр. 

7. Регулюючи вихідну напругу джерела живлення ДЖ,  установити 

нульове значення струму магніту. 

8. Змінюючи струм через обмотку електромагніту в діапазоні від 0 до   

200 мА за заданим значенні струму через кристал одержати залежність 

поперечної ЕРС від індукції магнітного поля. До 100 мА струм змінювати із 

кроком не більше ніж  10 мА. Для переходу від струму електромагніту до 

значень індукції використовувати градуйований графік, наявний на установці. 

За необхідності перемкнути межу вимірів вольтметра на більш грубу. 

Записуючи значення поперечної ЕРС, не забувати фіксувати її знак. Повторити 

виміри 3 рази для подальшого оцінювання випадкової похібки. 

9. Виконати аналогічні виміри за всіма значеннями струму через зразок, 

заданими викладачем. 

10. Після завершення експериментів установити регулятори напруги 

джерела ДЖ у крайні ліві положення й вимкнути його з мережі. Вимкнути 

джерело ДТ і вольтметр. 

Обробка результатів вимірів 

Побудувати залежність поперечної різниці потенціалів від індукції 

магнітного поля. Слід мати на увазі, що за несиметричності потенційних 

контактів до зразка залежність  = f(B) може не проходити через початок 

координат, як це очікується з формули (5.4). Величина ЕРС при B = 0 може 
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бути як додатною, так і від’ємною. Тому для визначення типу провідності 

зразка потрібно брати знак ЕРС за максимальними значеннями В, а сталу Холла 

знаходити з тангенса кута нахилу залежності  

 = f(B). 

З (5.4) випливає  

tg = d/db = RHI/d. 

Тому слід обробити отримані експериментальні залежності методом 

найменших квадратів. Визначити похибку отриманого значення сталої Холла. 

Розрахувати концентрацію і рухливість носіїв заряду в напівпровіднику. 

Питому електропровідність виміряти чотиризондовим методом. Зробити 

висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає ефект Холла, які причини, що до нього призводять? 

2. Яку інформацію про фізичні параметри матеріалів можна одержати на 

підгрунті досліджень ефекту Холла? 

3. Для конкретної ситуації покажіть, як визначається тип провідності 

напівпровідника за вимірами ЕРС Холла. 

4. Проаналізуйте температурну залежність сталої Холла. Запропонуйте 

спосіб визначення ширини забороненої зони напівпровідника за результатами 

дослідження ефекту Холла. 

5. Які практичні застосування ефекту Холла? 

6. Запропонуйте способи експериментального виключення систематичної 

помилки визначення ЕРС Холла, пов’язаної з асиметрією розташування 

потенційних контактів. 

Література: [1–5, 7]. 
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3 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ 

 

Графіками користуються в основному для двох цілей. По-перше, для 

визначення деяких величин, зазвичай – кутового коефіцієнта прямої або 

відрізка, що відтинається нею на осі. Але тут графік підходить для одержання 

лише досить грубих результатів (більш точний аналітичний метод). По-друге, і 

це найважливіше, графіками користуються для наочності. Вони мають 

очевидну перевагу порівняно з таблицями: люди набагато легше пізнають 

закономірність у рисунках, ніж у стовпцях чисел. 

Прийнято по горизонтальній осі відкладати величину, яку задає сам 

експериментатор, а по вертикальній – зумовлену величину. Отже, по 

горизонталі відкладається причина, а по вертикалі – наслідок. 

Вибір координатної сітки. Найбільш уживані три види координатних 

сіток: лінійна, напівлогарифмічна (по одній з осей масштаб лінійний, по іншій - 

логарифмічний), логарифмічна (логарифмічний масштаб по обох осях). 

Таблиця відображає правило кращого вибору координатної сітки. 

 

Діапазон зміни Краща координатна 

сітка Причини Наслідки 
У межах одного 

десяткового порядку 

У межах одного 

десяткового порядку 

Лінійна 

У межах одного 

десяткового порядку 

У межах декількох 

порядків 

Напівлогарифмічна 

У межах декількох 

порядків 

У межах декількох 

порядків 

Логарифмічна 

 

Масштаб. Під час вибору масштабу доцільно виходити з таких 

міркувань: 

– експериментальні точки не мають зливатися одна з одною; 

– бажано, щоб експериментальна пряма або головна частина кривої на 

графіку мала кут нахилу до осі абсцис, близький до 45 °С; 

– масштаб має бути простим і досить зручним для відліку числових 

значень величин. 
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Найкраще, якщо 1 см на осі відповідає одиниці вимірюваної величини 

(або 0,1; 10; 100; 1000 одиниць), трохи гірше − двом або п’ятьом одиницям, але 

аж ніяк не трьом або семи. 

Одиниці виміру. Як і під час запису даних до таблиці, під час позначення 

осі графіка десятковий множник зручніше відносити до одиниці виміру. У 

такому разі цьому не можна плутати місце коми в позначенні осей: запис: «R, 

10
2
 Ом» означає: «одна одиниця на шкалі = 100 Ом», але «R·10

-2
, Ом» – «одна 

одиниця на шкалі = 0,01 Ом». 

Як будувати графіки. Побудова будь-якого графіка починається з 

раціонального вибору масштабу, нанесення цифр і розмірностей на осях і 

підпису (яка залежність, за яких фіксованих параметрах вона отримана, до яких 

умов належать дані, показані на графіку різними символами). 

Основне призначення графіків – наочно зобразити результати 

експерименту або розрахунку. Це й потрібно враховувати під час побудови. 

Зазначимо деякі важливі моменти. 

1. Якщо на графіку нанесені експериментальні точки (без теоретичних 

даних), по точках бажано провести плавну криву, але в жодному разі не ламану 

лінію. Останнє мало б означати стрибкоподібний характер співвідношення між 

досліджуваними величинами, що малоймовірно й вимагає спеціального 

доведення. 

2. Коли на графіку проводиться порівняння експериментальних даних з 

теоретичними, теоретичні дані найкраще зображувати кривою без вказівки 

розрахункових точок, а експериментальні − лише точками, не проводячи по них 

криву. 

3. Щоб розрізняти експериментальні дані, що ставляться до різних умов 

дослідів або до різних речовин, слід користуватися різними значками: 

кружечками, квадратиками, хрестиками і так далі. 

4. Похибки значень наносяться на графіках у вигляді відрізків, що 

дорівнюють довірчим інтервалам, які обчислюються під час статистичної 

обробки результатів. 
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5.  Слід вибирати найбільш наочну форму відображення даних на 

графіку. При побудові нелінійної залежності доцільно призвести її до лінійного 

вигляду методом перетворення змінних. Так, наприклад, якщо на основі 

теоретичних міркувань очікується показова залежність якоїсь величини y від 

аргументу x: y = ax
n
 (де a і n − постійні параметри), то доцільно 

використовувати логарифмічний масштаб по обох осях. У такій координатній 

сітці графік має бути лінійним з кутовим коефіцієнтом, що дорівнює n. Дійсно, 

після логарифмування вихідного виразу одержуємо lgy = lga + nlgx. Обробка 

останньої залежності методом найменших квадратів дозволяє знайти параметри 

а і n. 

Наведемо два приклади оформлення графіків.  

Приклад 3.1. Графік (рис. 3.1.1 розділу 3) побудований у лінійній 

координатній сітці. На графіку зазначені границі довірчих інтервалів для 

вимірюваної величини поперечної ЕРС, які обчислені з дослідів на 

відтворюваність результатів. Дані, отримані в експериментах з різними 

значеннями струму напівпровідника, що тече через зразок, позначені номерами 

1 і 2. Розшифрування позначень дане в підписі до рисунка. 

 

Рисунок 3.1.1 – Залежність поперечної ЕРС у зразку Ge від індукції 

магнітного поля 

 

На рис. 3.1.1  подано такі позначення:  струм  через  зразок  I = 5 мА  (1)  і  

I = 7 мА (2); точки – експеримент; лінії − розрахунок методом найменших 

квадратів. 
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Приклад 3.2. Графік (рис. 3.2.1 розділу 3) побудований у 

напівлогарифмічних координатах. Підставою для цього слугує особливість 

розглянутої в наданому прикладі залежності електропровідності 

напівпровідника від температури. На ділянці власної провідності температурна 

залежність питомої електропровідності визначається переважно зміною 

рівноважної концентрації носіїв заряду зі зміною температури: 

      (    )
 
 ⁄    ( 

  

   
).    (2.1) 

Після логарифмування цього виразу одержуємо: 

          
 

 
  (    )  

  

   
.    (2.2) 

Нехтуючи слабкою залежністю рухливості носіїв від температури, можна 

вважати, що величина σ прямо пропорційна ni. Як аргумент природно брати 

«зворотну температуру» 1/T. Тоді в напівлогарифмічному масштабі на ділянці 

власної провідності залежність σ від 1/T буде лінійною, а її кутовий коефіцієнт 

буде визначатися шириною забороненої зони напівпровідника. Таке 

відображення даних дозволяє вибрати ділянку експериментальної залежності 

для подальшої обробки методом найменших квадратів (МНК). 

 

Рисунок 3.2.1 − Залежність питомої електропровідності зразка Ge від 

температури 

 

На рис. 3.2.1 точки – експеримент; лінія − розрахунок для ділянки власної 

провідності, виконаний МНК. 
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4 ПРАВИЛА ДЛЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИМІРЮВАННЯ 

 

4.1 Прямі виміри величини X 

4.1.1 За  результатами  вимірів  (хi)  обчислюються  вибіркові середні: 

 ̅  
 

 
∑   
 
   . 

4.1.2 Обчислюються вибіркові стандартні відхилення: 

  ̅  √
 

 (   )
∑ (    ̅)

  
   . 

4.1.3 Визначаються різні систематичні похибки й розраховується сумарна 

систематична похибка: 

   √  
      

 , 

де  п − приладова похибка, яка визначається за паспортом приладу; окр − 

похибка округлення. 

Якщо приладова похибка задається як гранична ін (за класом точності 

приладу), то п = ін/3. Похибка округлення оцінюється як ОКР=/√  , де (w – 

ціна поділки приладу або подвоєне значення цифр, що відкидаються під час 

округлення. 

4.1.4 Задається довірча ймовірність α. Зазвичай беруть α = 0,9–0,95. 

4.1.5 Для систематичної похибки обчислюється півширина довірчого 

інтервалу за однією з формул: 

      ;         (1) 

    
 

 
;        (2) 

       .        (3) 

Формула (1) застосовується, коли істотна тільки приладова похибка,  

(2) − коли істотні лише похибки округлення, (3) − у всіх інших випадках.  

У формулі (3) а − коефіцієнт у нерівності Чебишева, який залежить від узятої 

довірчої ймовірності α (табл. 4.1 розділу 4). 
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4.1.6 Коли істотні тільки випадкові похибки, тобто у випадку sx>3 , 

півширина довірчого інтервалу розраховується за співвідношенням 

           ̅ . 

В останньому виразі         – коефіцієнт Стьюдента (табл. 4.2). 

4.1.7  Остаточний результат записується одним з таких способів: 

а)      ̅    ,   ймовірність     ; 

б)       ̅      (     )   ймовірність            ̅  (     ); 

в)       ̅      (число)     ̅  (     ). 

Формулу а) застосовують, коли систематичними похибками можна 

знехтувати. У цьому випадку похибка визначається як випадкова похибка 

вимірів. 

Формулу б) застосовують, коли знехтовно мала випадкова похибка 

вимірів. 

Формула в) застосовується в інших випадках. 

Таблиця 4.1 − Коефіцієнти  

 

 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

 

 

1,4 1,6 1,8 2,2 3,2 4,4 

 

Таблиця 4.2 − Коефіцієнти Стьюдента t,n-1 

 n-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,9 6,3 2,9 2,4 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 

0,95 12,7 4,3 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 

 

4.2 Непрямі виміри (визначення значень функції f, що залежать від 

аргументів хі 

4.2.1 Для результатів прямих вимірів аргументів xi функції f 

обчислюються вибіркові середні: 

  ̅  
 

  
∑     
  
   , 

де i – номер аргументу; n i – число вимірювань i-гo аргументу. 
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4.2.2 Визначаються вибіркові стандартні відхилення для кожного 

аргументу: 

   ̅  √
 

  (    )
∑ (      ̅)

   
   . 

4.2.3  Для кожного аргументу обчислюються сумарні систематичні 

похибки:  

    
 √   

       
 . 

4.2.4 Обчислюється вибіркове середнє значення шуканої функції 

 ̅   (  ̅̅̅   ̅̅ ̅  ) 

4.2.5. Обчислюється стандартне відхилення для систематичних похибок: 

  ̅  √∑ (
  

  ̅ 
 ∑  )

 

 . 

4.2.6 Обчислюється оцінка стандартного відхилення для випадкових 

похибок: 

  ̅  √∑ (
  

  ̅ 
  ̅ )

 

 . 

4.2.7 Задається довірча ймовірність  = 0,9–0,95. 

4.2.8 Обчислюється півширина довірчого інтервалу для випадкових 

похибок: 

  ̅          ̅ 

і для систематичних похибок: 

       ̅ . 

4.2.9 Остаточний варіант записується у вигляді: 

a)      ̅    ̅     ймовірність    ; 

б)      ̅,    ̅  (число);  ймовірність     . 

Формулу а) використовують, коли систематичні похибки малі. Формула 

б) застосовується, коли випадкові похибки малі. 
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4.3 Спільні виміри. Метод найменших квадратів 

4.3.1 Якщо рівняння вимірів лінійні (y = A + Bx), змінні X і Y 

підпорядковуються нормальному розподілу, а систематичні похибки малі, то 

величину коефіцієнта В обчислюють за співвідношенням 

  
∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

∑ (    ̅)
  

   

, 

де  ̅  
 

 
∑   
 
   ;    ̅  

 

 
∑   
 
   ;   n – число пар точок xi,  yi. 

4.3.2 Обчислюється коефіцієнті з рівняння: 

   ̅    ̅. 

4.3.3 Задається довірча ймовірність α = 0,9–0,95. 

Обчислюється півширина довірчого інтервалу для коефіцієнта В: 

         
  

  
√
    

   
, 

де 

   √
 

   
∑ (    ̅)

  
   ; 

   √
 

   
∑ (    ̅)

  
   ; 

  
∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

(   )    
  

  

  
. 

Записується результат у вигляді B = B ± ∆ B, ймовірність Р=. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт складається з п’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

– 6 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. 

Допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

– 3 бали виставляються, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 5.1), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками 

за національною системою й за європейською кредитно-трансферною 

системою – ЕСТS. 

Таблиця 5.1 − Оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

екзамен залік 

відмінно 

зараховано 

90–100 А відмінно 

добре 
82–89 В дуже добре 

74–81 С добре  

задовільно 
64–73 D задовільно  

60–63 Е достатньо  

незадовільно 
не 

зараховано 

35–59 FX 

незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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Додаток А 

 

Таблиця А − Деякі фізико-хімічні константи 

Авогадро стала 
 

NA = 6,0227∙10
23

 моль
-1

 = 6,0227∙10
26

 кмоль
-1 

Атомна одиниця маси        mu = m(
12

C)/12 = 1,667∙1027 кг 

Універсальна газова стала
 

R= 8,314 Дж моль
-1

К
-1 

Больцмана стала  
 

kв =R/NA=1,387-10
-23

 Дж К
-1

 = 8,6210
-5

 эВ К
-1 

Планка стала h = 6,6267∙10
-34

 Дж∙с = 4,14 эВ∙с 

Наведена стала Планка           1,0557∙10
-34

 Дж∙с 

Електрична стала 0 = 8,854∙10
-12

 Ф/м 

Магнітна стала 0 = 4л∙10
-7

 Гн/м = 1,257∙10
-6

 Гн/м 

Швидкість світла у вакуумі  с = 2,998∙10
8
 м/с 

Заряд електрона  е= 1,602∙10
-19

Кл 

Маса спокою електрона m0= 9,109∙10
-31

 кг 

Магнетон Бора  В = 9,274∙10
-24

 Дж/Тл 

Радіус Бора  а0 = 0,5292∙10
-10

 м 

Енергія, що відповідає  1 еВ = 1,67∙10
-19

 Дж 

Добуток kТ за температури  

300 K: 

0,0258 еВ 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б − Фізичні параметри чистих металів (за Т = 300 К) 

Метал Густина, 

10
3
кг/м

3
 

Питомий 

опір, 

мкОм*м 

р, 

10
-3

 К
-1

 

l, 

10
-6

K
-1

 

Кристалічна 

структура 

Період 

ґрат, 

нм 

Алюміній 2,7 0,027 4,1 21,0 гцк 0,404 

Вольфрам 19,3 0,055 5,0 4,4 оцк 0,316 

Залізо 7,87 0,097 6,3 10,7 оцк 0,286 

Золото 19,3 0,023 3,9 14,0 гцк 0,407 

Кобальт 8,85 0,064 6,0 13,5 гексагональна а=0,251 

с=0,407 
Мідь 8,92 0,017 4,3 16,6 гцк 0,361 

Молібден 10,2 0,050 4,3 5,3 оцк 0,314 

Натрій 0,97 0,042 5,5 72,0 оцк 0,428 

Нікель 8,96 0,068 6,7 13,2 гцк 0,352 

Олово 7,29 0,113 4,5 23,0 тетрагональна а=0,583 

с=0,318 
Платина 21,45 0,098 3,9 9,5 гцк 0,392 

Свинець 11,34 0,190 4,2 28,3 гцк 0,494 

Срібло 10,49 0,015 4,1 18,6 гцк 0,408 

Тантал 16,6 0,124 3,8 6,6 оцк 0,330 

Хром 7,19 0,130 2,4 6,2 оцк 0,288 

Цинк 7,14 0,059 4,1 30,0 гексагональна а=0,266 

с=0,494 

 

Примітка. 

   
 

 
 
  

  
 – температурний коефіцієнт питомого опору; 

   
 

 
 
  

  
 – температурний коефіцієнт лінійного розширення. 
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Додаток В 

 

Таблиця В − Параметри германію, кремнію й арсеніду галію 

Параметр Ge Si Gaas 

Кристалічна структура Тип алмаза Сфалерит 

Постійні ґрати, нм 0,566 0,543 0,565 

Атомна (молекулярна) маса, а. е. м. 72,6 28,1 144,6 

Атомний номер 32 14  

Густина, г/см
3  

температура плавлення, 

°С 

5,32 937 2,33 1420 5,32 1238 

Відносна діелектрична проникність 16 12 13 

Атомна (молекулярна) густина, см
-3

 4,4×10
22 

5×10
22 

2,21×10
22 

Ширина забороненої зони Eg, еВ при 

Т= 300 K 

0,72 1,1 1,42 

Власна концентрація носіїв заряду ni, 

см
-3

 при  Т= 300 K 

2,5×10
13 

1,5×10
10 

2×10
6 

Питомий опір, Ом×см при   T= 300 K 45 2,3×10
5 

4×10
8 

Рухливість при   T= 300 K: електронів, 

n, см
2
×В

-1
×с

-1
 V

1
 

3800 1300 8500 

дірок, p, см
2
×В

-1
×с

-1
 1800 500 450 

Ефективні густини станів, см
-3

    

у зоні провідності, Nc 1,04×10
19 

2,8×10
19

 4,7×10
17 

 у валентній зоні, Nv 6,1×10
18 

1,02×10
19 

7×10
18 

Ефективна маса:    

електронів 0,22m 0,33m 0,072m 

дірок 0,31m 0,56m 0,50m 

Електрична міцність, Епр, В/м ~ 8×10
6 

~ 30×10
6 

~ 35×10
6 

Коефіцієнт теплопровідності, 

Вт/(см×К) 

0,6 1,5 0,81 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г − Основні властивості напівпровідників AIIIBV (Т =300 К) 

Сполуки Період 

ґрати, 

10
-1

 нм 

Густина 

10
3
кг/м

3
 

Ширина 

забороненої 

зони, еВ 

Рухливість, м
2
 /(У с) 

електронів дірок 

BN 3,615 3,49 6,0 – – 

Aln 3,11(a); 

4,975(c) 

3,28 5,88 – – 

Gan 3,186(a); 

5,176(c) 

6,11 3,40 0,03 – 

Inn 3,540(a); 

5,704(с) 

6,91 1,95 – – 

Alp 5,463 2,37 2,45 0,008 0,003 

Gap 5,451 4,07 2,26 0,019 0,012 

Inp 5,869 4,78 1,35 0,46 0,015 

Alas 5,661 3,60 2,16 0,028 – 

Gaas 5,653 5,32 1,43 0,95 0,045 

Inas 6,058 5,67 0,36 3,3 0,046 

Alsb 6,136 4,28 1,58 0,02 0,055 

Gasb 6,096 5,65 0,72 0,4 0,14 

Insb 6,479 5,78 0,18 7,8 0,075 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д − Характеристики монокристалічного кремнію загального 

застосування 

Марка Група 

Питомий електричний опір 
Густина дислокацій, 

см
-2

 
Діапазон 

номіналів, 

Ом*см 

Граничне 

відхилення від 

номіналу, % КДБ 1A 1–15 ±15 (2–50) ∙10 

 

 

1Б 1–20 ±20 (2–50) ∙10
3
 

 

 

2Е 500–2000 ±35 5∙10 

 

 

3А 0,005–1 ±30; ±35 5∙10
3
 

КДА 4А 0,02–0,2 ±20; ±25 5∙10 

КЕФ 

1А 1–15 ±15 (2–50) ∙10
3
 

1Б 1–20 ±20 (2–50) ∙10 

2А 15–25 ±15; ±20 (1–50) ∙10
3
 

2Б 25–45 ±15; ±25 (2–5)∙10 

2В 40–75 ±25 5–10 

2Г 50–140 ±25; ±30 (2…5) ∙10
4
 

2Д 100–250 ±30 5-10 

3А 0,005–1 ±10; ±15; ±20 (5–50) ∙10
3
 

3Б 0,008–1 ±7 5–10 

3В 0.005–0,1 ±25 5–10
3
 

КЕС 3В 0,005–0,1 ±10; ±15 (2–50) ∙10 

КЕФЗ 

5 А 3–18 ±30 (2–50) ∙10
3
 

5 Б 20–40 ±30 (2–50) ∙10 

5В 40–120 ±40 (2–50) ∙10
3
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 − Стандартна градуювальна таблиця термопари мідь–константан 

t, °С 
Збільшення температури, °С 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 0,000 0,391 0,789 1,196 1,611 2,035 2,467 2,908 3,357 3,813 

100 4,277 4,749 5,227 5,712 6,204 6,702 7,207 7,718 8,235 8,757 

200 9,286 9,820 10,360 10,905 11,456 12,011 12,572 13,137 13,707 14,281 

300 14,860 15,443 16,030 16,621 17,217 17,816 18,420 19,027 19,638 20,252 

400 20,869          
 
Примітка. Термо-ЕРС, мВ; температура, °С; температура вільних кінців  

0 °С; мідь: електролітична, рафінована чистотою 99,95 %, що містить 0,02–0,07 % 

0,2 і 0,01 % домішок; константан: 55–61 % Сu, 45–39 % Ni з малими домішками 

Mn, Fe і з домішками C, Si, Co, Mg. 

Таблиця Е.2 − Стандартна градуювальна таблиця термопари хромель–алюмель 

t, °С Збільшення температури, °С 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 0,000 0,397 0,798 1,203 1,611 2,022 2,436 2,850 3,266 3,681 

100 4,095 4,508 4,919 5,327 5,733 6,137 6,539 6,939 7,338 7,737 

200 8,137 8,537 8,938 9,341 9,745 10,151 10,560 10,969 11,381 11,793 

300 12,207 12,623 13,039 13,456 13,874 14,292 14,712 15,132 15,552 15,974 

400 16,395 16,818 17,241 17,664 18,088 18,513 18,938 19,363 19,788 20,214 

500 20,640 21,066 21,493 21,919 22,346 22,772 23,198 23,624 24,050 24,476 

 
Примітка. Термо-ЕРС, мВ; температура, °С; температура вільних кінців  

0 °С; електроди: хромель: НХ 9,5, що містить 90,5 % Ni і 9,5 % Cr; алюмель НМц 

АК 2-2-1: 95 % Ni, 2 % Mn, 2 % Al, 1 % Si. 

Таблиця Е.3 − Стандартна градуювальна таблиця термопари хромель–копель 

t, 
0
С 

Збільшення температури, 
0
С 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 0,000 0,646 1,303 1,976 2,658 3,350 4,050 4,760 5,469 6,179 

100 6,898 7,627 8,366 9,115 9,865 10,624 11,393 12,172 12,961 13,760 

200 14,570 15,380 16,200 17,030 17,860 18,690 19,520 20,360 21,200 22,040 

300 22,880 23,720 24,560 25,410 26,270 27,130 28,000 28,870 29,740 30,610 

400 31,480 32,350 33,230 34,110 34,990 35,870 36,750 37,630 38,510 39,390 

500 40,270 41,150 42,030 42,910 43,790 44,670 45,550 46,440 47,330 48,210 

 

Примітка. Термо-ЕРС, мВ; температура, °С; температура вільних кінців  

0 °С; електроди: хромель: НХ 9,5, що містить 90,5 % Ni і 9,5 % Cr; копель МНМц 

43–0,5: 56,5 % Cu, 43 % Ni, 0,5 % Mn. 
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Додаток Ж 

 

Таблиця Ж − Розмірність і співвідношення електричних і магнітних одиниць 

Величина 
Сим- 

вол 

Наймену- 

вання в 

системі СІ 

Розмірність у 

системі СІ 

Множник для 

переведення 

м кг с А CGSE CGSM 

Заряд q Кулон 0 0 1 1 3∙10
9
 0,1 

Сила струму I Ампер 0 0 0 1 3∙10
9
 0,1 

Поверхнева 

густина заряду 
σ − –2 0 1 1 3∙10

5
 10

-5
 

Об’ємна густина 

заряду 
ρ − –3 0 1 1 

3∙10
3
 

 
10

-7
 

Напруженість 

електричного 

поля 

E − 1 1 –3 –1 1/3∙10
-4

 10
6
 

Електрична 

індукція 
D − –2 0 1 1 4π∙3∙10

5
 4π∙10

-5
 

Напруга U Вольт 2 1 –3 –1 1/300 10
8
 

Ємність C Фарада –2 –1 4 2 9∙10
11

 10
-9

 

Опір R Ом 2 1 –3 –2 1/9∙10
-11

 10
9
 

Провідність G Сіменс –2 –1 3 2 9∙10
11

 10
-9

 

Діелектрична 

проникність 
ε − –3 –1 4 2 4π∙9∙10

9
 4π∙10

-11
 

Напруженість 

магнітного поля 
H − –1 0 0 1 4π∙3∙10

7
 4π∙10

3
 

Магнітна 

проникність 
μ − 1 1 –2 –2 1/4π∙0∙10

13
 10

7
/4π 

Магнітна 

індукція 
B Тесла 0 1 –2 –1 1/3∙10

-6
 10

4
 

Потік магнітної 

індукції 
Ф Вебер 2 1 –2 –1 1/300 10

8
 

Індуктивність L Генрі 2 1 –2 –2 1/9∙10
-11

 10
9
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Додаток З 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИКА ТА КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ» 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів» 
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