
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни      «Фізика напівпровідників»   

  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

для студентів фізичного факультету  
4 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 104 «Фізика та астрономія»,   
спеціалізація «Фізичне матеріалознавство» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
 
викладач:   проф. Коротченков О.О., ел.адреса olegkorotchenkov@knu.ua 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Фізика напівпровідників».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи 20 балів.  

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.  
Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 

вивчити запропоновані питання визначених тем (перелік тем та питань І 
етапу наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти 
мають надіслати письмові відповіді у вигляді друкованого тексту в форматі 
Word або презентації PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на електронну адресу 
olegkorotchenkov@knu.ua не пізніше 6 лютого 2018 р.  

Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість 
балів – 10 балів зараховується при правильних відповідях на всі 
запропоновані запитання.  

Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

 
 
На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

студенти мають самостійно ознайомитись із запропонованими темами 
(перелік тем наведено нижче).  Для підтвердження виконання завдання 
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студенти мають надіслати підготовлену доповідь по одній з запропонованих 
тем у вигляді друкованого тексту в форматі Word або презентації PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на ел.пошту 
olegkorotchenkov@knu.ua  не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює 
виконане завдання в балах. Максимальна кількість балів (10)  може бути 
зарахована студенту при  виконанні завдання без зауважень. Якщо студент 
отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 лютого переробити завдання 
та надіслати його викладачу повторно. 

 

 

 

І етап (24 січня – 6 лютого 2018 р.) 

1. Класифікація твердих тіл за величиною питомого опору та 

заповненням енергетичних зон. Власна та домішкова провідність, її 

температурна залежність. Основні властивості та приклади 

застосування напівпровідникових матеріалів. 

2. Холлівська та дрейфова рухливість. Визначення знаку заряду носіїв. 

3. Методи вирощування й легування напівпровідникових кристалів 

4. Приклади зонних структур напівпровідників: зони провідності 

кремнію, германію, арсеніду галію. Прямозонні й непрямозонні 

напівпровідники. 

5. Статистика носіїв заряду. Густина станів та функція розподілу 

електронів по квантових станах. Концентрація електронів у зоні 

провідності та дірок у валентній зоні для власного напівпровідника. 

6. Ефективна густина станів електронів та дірок в зонах. Невироджений 

електронний (дірковий) газ. Обчислення положення рівня Фермі у 

власному напівпровіднику та його зміна при зміні температури та 

параметрів напівпровідника. 

7. Рівень Фермі для напівпровідника з домішками одного типу. 
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ІІ етап (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

8. Кінетичне рівняння Больцмана: електропровідність напівпровідників, 

рухливість носіїв заряду та її залежність від температури при різних 

механізмах розсіяння.  

9. Моделі розсіювання електронів на зовнішніх поверхнях. Модель 

Фукса-Зондгеймера. 

10. Модель Котті для зерномежового розсіювання. 

11. Розрахунок матричного елементу розсіювання електронів для 

кулонівського потенціалу. 

12. Розрахунок матричного елементу розсіювання для екранованого 

кулонівського потенціалу. Аналіз випадків слабкого та сильного 

екранування. 

13. Кінетичне рівняння Больцмана: термоелектричні явища в 

невироджених напівпровідниках з простою зонною структурою. 

14. Кінетичне рівняння Больцмана: гальвано- та термомагнітні явища в 

невироджених напівпровідниках з простою зонною структурою. 

15. Квантова теорія гальвано- та термомагнітних явищ в 

напівпровідниках. 
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Рекомендована література для виконання самостійної роботи 

 

1 етап 

1. В. Л. Бонч-Бруевич, С.И. Калашников. Физика полупроводников. М.: 

Наука, 1990. 

2. К. В. Шалимова. Физика полупроводников. М.: Энергия, 1971. 

3. К. Зеегер. Физика полупроводников. М.: Мир, 1977. 

4. Р. Смит. Полупроводники. М. Наука, 1985. 

5. Singh Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 532 р. 

 

 

2 етап 

1. А. И. Ансельм. Введение в физику полупроводников. М.: Наука, 1985. 

2. Singh Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 532 р. 

3. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/ 
4. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/8_1.2nbspmodeli-

rozsiyuvannya-elektroniv-na-zovnishnih-poverhnyah 

5. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/11_1.2.2.2-model-kotti 
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