
Завдання для самостійної роботи  
з дисципліни «Методи експериментальних досліджень 

напівпровідникових матеріалів»  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

 
для студентів  

4 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціалізація «фізичне матеріалознавство» 
спеціальність – 104 «Фізика та астрономія» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
викладач: доц. Подолян А.О. (електронна пошта – artem1976@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. 

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 визначеної теми 1 (перелік тем та питань наведено 
нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
письмові відповіді на 5 контрольних запитань. Відповіді надсилаються у 
вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути 
надіслані на вказану вище електронну адресу не пізніше 6 лютого 2018 р. 
Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 
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 вивчити запропоновані питання визначеної теми 2 (перелік 
тем та питань наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання 
студенти мають надіслати письмові відповіді на 5 контрольних запитань. 
Відповіді надсилаються у вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. 
Матеріали мають бути надіслані викладачу не пізніше 20 лютого 2018 р. 
Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість балів – 5 
балів зараховується при правильних відповідях на всі запропоновані 
запитання. Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 
лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Виконання першого етапу самостійної роботи є допуском до другого 
етапу. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Методи експериментальних досліджень 
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напівпровідникових матеріалів». Максимальна кількість балів, яку може 
отримати студент за виконання самостійної роботи, 10 балів. Для того, щоб 
самостійна робота була зарахована, необхідно набрати не менше 6 балів. 
Отримані студентом за виконання самостійної роботи бали враховуються в 
підсумковій оцінці за другий семестр. 

 
Теми та контрольні запитання для самостійного опрацювання 

 

Тема 1. Визначення концентрації та рухливості носіїв заряду.  

 
Метод Ван-дер-Пау дослідження питомого опору. Безконтактні методи 

вимірювання питомого опору. Метод ефекту Холла для визначення 
концентрації та рухливості носіїв заряду. Визначення концентрації носіїв 
оптичними методами. Визначення профілю розподілу концентрації носіїв 
вольт-фарадним методом. 

 
Контрольні запитання до теми 1 

 
1. Як впливають розміри електричних контактів на похибку метода Ван-дер-

Пау? 
2. Фізична модель та еквівалентна схема індуктивного безконтактного 

методу вимірювання питомого опору. 
3. Супутні явища при вимірах ефекта Холла та їх вплив на результати 

вимірів. 
4. Як впливає вибір довжини хвилі світла на визначення концентрації носіїв з 

вимірювань оптичного поглинання на вільних носіях?  
5. Як впливає реальний барєр Шоткі на результати вимірів розподілу 

концентрації носіїв вольт-фарадним методом? 
 

Тема 2. Рентгенівські та електронно-мікроскопічні методи вивчення 
дефектів в напіпровідниках.  

 
Метод Берга-Баррета. Метод Ланга. Метод Бормана. Формування 

зображення в трансмісійному електронному мікроскопі. Принцип дії 
растрового електронного мікроскопа. Електронно-зондовий рентгенівський 
мікроаналіз. 

Контрольні запитання до теми 2. 
1. Суть методу Берга-Баррета дослідження дефектів в напівпровідниках. 
2. Суть методу Ланга дослідження дефектів в напівпровідниках. 
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3. Суть метода Бормана дослідження дефектів в напівпровідниках. 
4. Техніка приготування зразків для електронного мікроскопа. 
5. Механізми формування контраста в растровому електронному мікроскопі. 

 
Рекомендована література для виконання самостійної роботи 
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2.  Коротченков О.О., Оліх О.Я., Островський І.В. Методичні вказівки до 
лабораторного практикуму «Фізика напівпровідникових матеріалів», К., 
ВПЦ “Київський університет”, 2005, 69 с. 

3. Батавин В.В., Концевой Ю.А., Федорович Ю.В. Измерение параметров 
полупроводниковых материалов и структур. М., Радио и связь, 1985, 264с. 

4. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний 
Новгород, Ин-т физики микроструктур, 2004, 114 с. 
 

 


