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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ Фізика напівпровідникових приладів і систем»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: курсу “Фізика напівпровідникових приладів і систем” полягає у навчанні 

студентів основам роботи напівпровідникових приладів та їх використанні в електроніці 

для створення різноманітних пристроїв і систем. Цей курс надає знання з основ роботи 

напівпровідникових приладів, їх функціонального призначення та використання 

напівпровідникових приладів в електронних системах. Курс „ Фізика напівпровідникових 

приладів і систем” є базовою дисципліною для  розуміння фізики роботи напівпровідникових 

приладів і систем та сучасних електронних технологій.  

 

Предметом навчальної дисціпліни “Фізика напівпровідникових приладів і систем” є 

напівпровідникові електронні прилади, фізика процесів в них, їх конструкції і основи технології 

виготовлення, використання, основні параметри і функціональні можливості для передачі, 

обробки і зберігання інформації. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика напівпровідникових приладів і 

систем ”є засвоєння базових знань з фізики роботи напівпровідникових приладів, отримання 

знань щодо електронних процесів, що протікають, основ конструкції і технології, параметрів 

та функціонального використання в електроніці. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 

- стан та перспективи розвитку напівпровідникової електроніки; 

- основні процеси, що протікають на границях розділу метал -напівпровідник; 

- основні процеси, що протікають в p-n переходах та гетеропереходах; 

- фізичні властивості МДН структур; 

- фізику роботи біполярних транзисторів; 

- фізику роботи МДН транзисторів; 

- фізику роботи оптоелектронних приладів; 

- фізику роботи НВЧ приладів; 

- функціональні призначення напівпровідникових приладів,  

- основні характеристики та параметри напівпровідникових приладів;  

- основи технології виготовлення напівпровідникових приладів. 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 4 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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вміти:  

- описати основні фізичні процеси, що протікають на границях розділу метал-

напіпровідник; 

- описати основні фізичні процеси, що протікають на границях розділу 

напівпровідник-напівпровідник; 

- описати основні фізичні процеси, що протікають на границях розділу діелектрик -

напіпровідник; 

- проаналізувати основні характеристики та параметри напівпровідникових приладів; 

- пояснити вплив властивостей матеріалу, конструкції та технології на параметри 

напівпровідникових приладів;  

- показати особливості протікання електронних та оптоелектронних процесів в 

напівпровідникових приладах. 

- пояснити принцип роботи приладів напівпровідникової електроніки; 

- визначити основні параметри напівпровідникових приладів; 

- пояснити використання електронних напівпровідникових приладів для реалізації 

певної функції напівпровідникової електроніки. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 

 



5 

 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Фізика напівпровідникових приладів і систем” 

(ІІ курс – 4 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Біполярні та уніполярні напівпровідникові прилади 

1.1. Тема 1. Вступ. Напівпровідникова 

електроніка. Кінетичні явища в 

напівпровідниках. 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Контакт метал – 

напівпровідник. Бар’єр Шотткі. 
2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Напівпровідникові діоди. 

P-n перехід. Гетеропереходи. 
2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Біполярні транзистори. 2 2 8 12 

1.5. Тема 5. МДН структури. Польові 

МДН транзистори. 
2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Напівпровідникові прилади НВЧ діапазону та оптоелектронні прилади 

2.1. Тема 6. Надвисокочастотні 

напівпровідникові прилади. 

Тунельний діод. 

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Надвисокочастотні 

напівпровідникові прилади. 

Лавинно-пролітний діод. 

2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Надвисокочастотні 

напівпровідникові прилади. 

Прилади на ефекті міждолинного 

переходу електронів. 

2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Оптоелектронні прилади. 

Світлодіоди та напівпровідникові 

лазери. Фотодетектори. 

2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Електронні пристрої та 

системи. Перспективи розвитку 

напівпровідникової електроніки. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо.  
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Біполярні та уніполярні напівпровідникові прилади 

 

Тема 1. Вступ. Напівпровідникова електроніка. Кінетичні явища в напівпровідниках. 

Предмет і завдання курсу. Класифікація і сучасний стан електроніки. Вакуумна електроніка. 

Твердотільна електроніка (напівпровідникова електроніка). Квантова електроніка. Фізична 

електроніка. Мікро- та наноелектроніка. Електропровідність. Ефект Хола. Зміна опору в 

магнітному полі. Термоедс. Ефект Томсона. Ефект Пельтє. Ефект Нернста-Етінгсгаузера. 

Ефект Рігі-Ледюка. Продовжні термомагнітні ефекти. 

 

Тема 2. Контакт метал – напівпровідник. Бар’єр Шотткі. 

Контакти метал-напівпровідник. Зонні діаграми. Поверхневі стани. Збіднений шар. Ефект 

Шотткі. Теорії переносу носіїв заряду. Випрямлення на контакті метал-напівпровідник. 

Висота бар’єра. Виміри висоти бар’єру. Структура приладів. Омічний контакт. 

 

Тема 3. Напівпровідникові діоди. P-n перехід. Гетеропереходи. 

Контакт електронного і діркового напівпровідників. Ширина області просторового заряду. 

Збіднений шар і бар’єрна ємність. Випрямлення на р-n переході. Різкий р-n перехід. Плавний 

лінійний перехід. Класифікація гетеропереходів. Енергетичні зонні діаграми. Розподіл 

потенціалу в різкому p-n гетеропереході та ширина області просторового заряду. Ємність 

гетеропереходів. Вольт-амперні характеристики гетеропереходів. Прилади на основі 

гетеропереходів. Вольт-амперні характеристики. Ідеальний випадок. Формула Шоклі. 

Процеси генераціїї і рекомбунації носіїв. Високий рівень інжекції. Дифузійна ємність. P-n 

перехід під дією змінної напруги. Перехідні процеси. Пробій p-n переходу. Теплова 

нестійкість. Тунельний ефект. Лавинне помноження. Схемні функції. Випрямляючі діоди. 

Стабілітрони. Варістори. Варактори. Діоди з швидким відновленням. Діоди з накопиченням 

заряду. 

 

Тема 4. Біполярні транзистори. 

Вольт-амперні характеристики. Схеми включення транзисторів. Коефіцієнт підсилення 

струму. Вихідні характеристики. різновиди біполярних транзисторів. Надвисокочастотні 

транзистори. Частота відсічки. Високочастотні характеристики. Геометрія і характеристики 

приладів. Потужні транзистори. Розподіл температури і баластний опір емітера. 

Переключаючі транзистори. Масштабування транзисторів. Інтегральна інжекційна логіка. 

Транзистори з гетеропереходами. Транзистори на гарячих електронах. Статичні 

характеристики транзисторів. Робочий режим транзисторів. 

 

Тема 5. МДН структури. Польові МДН транзистори. 

Ідеальна структура метал-діелектрик-напівпровідник (МДН). Приповерхнева область 

просторового заряду. Характеристики ідеальної МДН структури. Фольт-фарадні 

характеристики. Si-SiO2–МОН структури. Заряд захоплений поверхневими пастками. Заряди 

в окислі. Вплив різниці робіт виходу та інших зовнішніх факторів. Явища переносу в плівках 

діелектриків. Основні характеристики МОН транзисторів. Нерівноважні умови. Лінійна 

область характеристики. Область насичення. Рухливість носіїв. Температурна залежність. 
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Типи МОН транзисторів. Короткоканальні ефекти. Підпорогові струми. Порогові напруги. 

Лінійна область і режим насичення. Помноження носіїв і зарядка окислу. МОН транзисторні 

структури. Масштабне зменшення розмірів. Високоякісні МОН структури (HMOS). МОН 

структури з подвійною дифузією (DMOS). МОН транзистори з заглибленим каналом. Бар’єр 

Шотткі в якості витоку і стоку. Тонкоплівковий транзистор. Структури типу кремній-на-

ізоляторі (КНІ). МОН транзистор з V-канавкою. Гексагональний МОН транзистор. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Напівпровідникові прилади НВЧ діапазону та оптоелектронні прилади 

Тема 6. Надвисокочастотні напівпровідникові прилади. Тунельний діод. 

Тунельний діод. Ймовірність тунелювання і тунельний струм. Вольт-амперні 

характеристики. Обернений діод. Тунельний МДН діод. Перемикаючий МДН діод. 

Тунельний МДМ діод. Тунельний транзистор.  

 

Тема 7. Надвисокочастотні напівпровідникові прилади. Лавинно-пролітний діод. 

Лавинно-пролітний діод (ЛПД). Статичні характеристики. Динамічні характеристики. 

Потужність і коефіцієнт корисної дії. Шуми ЛПД. Конструкція приладів і характеристики. 

Інжекційно-пролітні і двохсторонні пролідні діоди. Пролітний діод з захопленим об’ємним 

зарядом лавини. 

 

Тема 8. Надвисокочастотні напівпровідникові прилади. Прилади на ефекті 

міждолинного переходу електронів. 

N- та S-подібні вольт-амперні характеристики. Прилади на ефекті міждолинного переходу 

електронів. Ефект міждолинного переходу електронів. Об’ємний від’ємний диференційний 

питомий опір. Режими роботи. Характеристики приладів на основі міждолинного переходу 

електронів. Залежність потужності від частоть і шум. 

 

Тема 9. Оптоелектронні прилади. Світлодіоди та напівпровідникові лазери. 

Фотодетектори. 

Світлодіоди та напівпровідникові лазери. Спектри випромінювання. Випромінювальні 

переходи. Ефективність люмінесценції. Методи збудження. Світлодіоди. Світлодіоди 

видимого діапазону. Конструкція і характеристики світлодіодів. Інфрачервоні світлодіоди. 

Напівпровідникові лазери. Напівпровідникові матеріали. Стимулююче випромінювання. 

Хвилевідний ефект. Порогова густина струму. Лазерні структури. Лазери на основі 

подвійних гетероструктур. Вихідна потужність та спектри випромінення. Затримка 

включення і частота модуляції. Лазерна перебудова. Деградація лазерів. Фотодетектори. 

Фоторезистори. Фотодіоди. Лавинний фотодіод. Робочі характеристики. Фототранзистор. 

Сонячне випромінювання. Ідеальна ефективність перетворення. Сонячний елемент на p-n 

переходах. Вольт-амперні характеристики. Конструкції приладу. Вплив температури і 

радіації. Тонкоплівкові сонячні елементи. Сонячні елементи з гетеропереходами. Сонячні 

елементи на бар’єрах Шотткі і МДН структурах. Сонячні батареї. Концентрація світла. 

 

Тема 10. Електронні пристрої та системи. Перспективи розвитку напівпровідникової 

електроніки. 

Мікропроцесор. Запам’ятовуючі пристрої. Нові напрямки розвитку напівпровідникової 

електроніки. Наноелектроніка. Біоелектроніка. 
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