
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§2 4 ) ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ у  НАПІВПРОВІДНИКАХ. 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИІСІВ

Вивчаючи явища електростатики і протікання електричного струму, ми 
користувалися матеріалами і приладами, виготовленими з речовин, які були 
або ізоляторами (скло, ебоніт, бурштин, папір, повітря, пластмаса тощо), або 
провідниками (мідь, срібло, алюміній, сталь, олово, вугілля, ніхром, елек
троліти тощо). Однак виявилося, що більшість природних простих речовин, 
сполук і синтезованих матеріалів за їхнім електричними властивостями не 
можна віднести ані до провідників, ані до діелектриків. Цей широкий клас 
речовин, які за своїм питомим опором займають проміжне місце між провід
никами і діелектриками, називають н а п і в п р о в і д н и к а м и .

До напівпровідників належать 12 хімічних елементів (В, С, Si, Ge, Sn, Р, 
As, Sb, S, Se, Те, J), сполуки елементів III і V груп типу А"'В ' (InSb, GaAs та 
ін.), сполуки елементів II і VI груп типу А"В''* (CdS, ZnO та ін.), низка інших 
сполук, деякі органічні речовини. Найширше застосування в науці і техні
ці мають напівпровідники Германій Ge і Силіцій Si.

Чим. напівпровідники відрізняються від провідників?
Здатність будь-якої речовини проводити електричний струм під дією 

електричного поля називають електричною провідністю, електропровід
ністю, або провідністю. Тип провідності зумовлений видом носіїв струму. 
Метали мають електронну провідність, оскільки носіями струму в них є 
вільні електрони. В електролітах носіями струму є вільні позитивні і нега
тивні йони, тому в них йонна провідність. Чим менший електричний опір 
провідника, тим більша його провідність і навпаки.

Ви вже знаєте, що електричний опір металів за.тіежить від температури: 
чим вища їх температура, тим біпьший опір провідника (див. мал. 82 на с. 6 8 ).

Результати наукових дослідів показали, що напівпровідники мають такі 
основні властивості.

1. Електропровідність напівпровідників дуже залежить від стану речо
вини (температура, освітлення, наявність домішок тощо).

2. З підвищенням температури електричний опір напівпровідників на 
відміну від металів різко спадає.

3. Проходження струму через 
напівпровідник не пов’язане з перене
сенням речовини, тобто струм у напів
провідниках зумовлений напрямле
ним рухом електронів, а не йонів.

Розглянемо детальніше власти
вості напівпровідників, 

г #  Д о с л і д .  Увімкнемо в електрич
не коло напівпровідниковий елемент 
(мал. 101). Якщо його нагрівати, то 
стрілка гальванометра показуватиме 
зростання сили струму в колі. Це
свідчить про те, що опір напівпровід- Мал. 101
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Мал. 102

ника, а отже, і його питомий опір 
зменшується з підвищенням його 
температури.

На малюнку 102 показано графік 
залежності опору напівпровіднико
вого елемента від його температури, 
бачимо, що опір напівпровідника 
різко зменшується із зростанням 
температури.

Якщ о припинити нагрівання 
напівпровідника, то стрілка гальва
нометра повернеться в попереднє 
положення. Напівпровідник охоло
джується, його опір зростає.

Електричний опір напівпровідників залежить також від ступеня їх освіт
лення. На мал. 103, а напівпровідниковий фотоприймач закрито заслінкою, 
струм в колі дуже малий. Під час освітлення напівпровідника (мал. 103, б) 
сила струму в електричному колі помітно зростає. Це свідчить про зменшення 
опору напівпровідника (збільшення електричної провідності) під дією світла.

Залежність опору напівпровідників від освітлення і нагрівання пов’язана 
з внутрішньою будовою цих матеріалів.

Розглянемо для прикладу один з типових напівпровідників — Германій, 
порядковий номер якого 32. Чотири його електронні оболонки мають 32 
електрони. На першій найближчій до ядра оболонці є 2, другій — 8 , тре
тій — 18, четвертій — 4 електрони (мал. 104, а). Електрони трьох внутріш
ніх оболонок утворюють стійкі конфігурації і не беруть участі в хімічних 
реакціях. Електрони зовнішньої оболонки слабко зв’язані з ядром атома. їх 
називають зовнішніми, або валентними електронами, оскільки вони виз
начають валентність даного елемента — здатність його атомів входити в 
хімічний зв’язок з певним числом інших атомів. Валентність Германію, 
атом якого має на зовнішній оболонці 4 електрони, дорівнює чотирьом.

При зближенні одного атома з іншим їх валентні електрони внаслідок 
слабкого зв’язку із своїми ядрами легко взаємодіють, утворюючи стійкий 
хімічний зв’язок, який називають ковалентним.

Мал. 103
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Мал. 104

У твердому стані атоми Германію розташовані у 
вузлах просторових кристалічних ґраток, кожен з 
них має чотирьох рівновіддалених сусідів, з 
якими має парноелектронний (ковалентний) зв’я
зок. На мал. 104, б зображено умовну плоску 
схему структури зв’язків у кристалі Германію 
(таку саму схему структури зв’язків має Силіцій, 
який також належить до IV групи періодичної 
системи і має подібні до Германію хімічні й фізич
ні властивості). За низьких температур усі валент
ні електрони атомів зайняті в цих зв’язках, тобто 
не є вільними. Через брак вільних електронів 
напівпровідники за низьких температур поводять 
себе, як діелектрики. Для того, щоб напівпровід
ник проводив струм, треба розірвати парноелек- 
тронні зв’язки, тобто звільнити електрони.

Під час нагрівання або освітлення кристалу 
деякі електрони набувають надлишкової енергії і 
стають вільними. Чим більше нагрівається або 
освітлюється напівпровідник, тим більше в ньому 
з ’являється вільних електронів і тим більшою 
стає його електрична провідність, тобто зменшу
ється опір напівпровідника.

Електрон, що звільнився, покидає своє місце, яке було у системі зв’язків 
між атомами. У цьому місці утворюється вакансія, тобто незаповнений елек
тронний зв’язок, яку називають діркою. Кількість таких дірок тим більша, 
чим більше електронів вивільниться у кристалі в результаті його нагрівання 
або освітлення. Отже, кількість дірок у кристалі напівпровідника, як і кіль
кість вільних електронів, залежить від зовнішньої дії на кристал.

Дірка поводиться як позитивний заряд. Справа в тому, що недостатність 
негативного заряду в системі електронного зв’язку рівносильна наявності в 
цьому місці позитивного заряду. Заряд дірки дорівнює за значенням заря
ду електрона. Дірка може захоплювати електрон від сусіднього зв’язку, де 
завдяки цьому виникне нова дірка, тоді як первісна дірка зникає. Це екві
валентно переміщенню дірки в просторі, тому вона може рухатися у криста
лі подібно до вільного електрона.

Вільні електрони і дірки в кристалі напівпровідника перебувають у стані 
хаотичного теплового руху, але характер їхнього руху суттєво зміниться, 
якщо до кристала прикласти напругу. Електричне поле впорядкує рух як 
вільних електронів, так і дірок. Позитивні дірки під дією електричного 
поля почнуть рухатися до негативного полюса джерела — катода, а вільні 
електрони — до позитивного полюса — анода. У кристалі напівпровідника 
виникає електричний струм, зумовлений рухом носіїв двох типів. Кажуть, 
що в напівпровіднику є діркова і електронна провідності.

Провідність хімічно чистих напівпровідників, яка виникає під час їх 
нагрівання або освітлення, називають власною провідністю.

Власна провідність напівпровідників за кімнатної температури невели
ка. Виявилося, що значно збільшити електричну провідність напівпровід-
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ника (тобто зменшити його електричний опір), можна, вносячи в чистий 
напівпровідник спеціальні доміш ки. Провідність напівпровідників, 
зумовлену наявністю домішкових атомів, називають домішковою провід
ністю. Розрізняють електронну домішкову провідність і діркову домішкову 
провідність.

Електронна домішкова провідність виникає, якщо замінити деякі атоми 
Германію або Силіцію атомами іншої речовини, що мають п’ять валентних 
електронів, наприклад Арсену (As) або Стибію (Sb). Тоді чотири електрони 
Стибію забезпечують ковалентні зв’язки із сусідніми атомами, а п ’ятий 
електрон, слабкозв’язаний з атомом домішки, стає вільним. У речовині 
об’ ємом 1 см® міститься близько 10̂  ̂атомів. Заміна одного атома Германію 
з мільйона на атом Стибію або Арсену приведе до того, що в кожному кубіч
ному сантиметрі напівпровідника з ’явиться близько 1 0 ®̂ вільних електро
нів, що і надасть напівпровіднику здатності проводити електричний струм. 
Ддмішки, що легко віддають електрони, і, отже, збільшують кількість віль
них носіїв, називають донорними домішками, або донорами.

Отже, за рахунок вкраплення в Германій або Силіцій атомів п ’ятива- 
лентної речовини отримуємо напівпровідники з домішковою електронною 
провідністю (мал. 105, а). їх  називають напівпровідниками д-типу (від 
латинського слова negativus — негативний).

Діркова домішкова провідність виникає, якщо в напівпровідниковому 
кристалі замінити деякі атоми іншими атомами, що мають три валентних 
електрони, наприклад атомами Індію In. У цьому разі на утворення ковалент
ного зв’язку із сусідніми атомами у домішкового атома не вистачає одного

електрона (мал. 105, б). Тому в цьому місці, куди 
вкрапився атом домішки, утворюється дірка 
(нестача електрона). Якщо замінити один з мільйо
на атомів основної речовини на атом тривалентної 
домішки, то в кожному кубічному сантиметрі 
напівпровідника утвориться близько 1 0 *® дірок. 
Домішки цього типу називають акцепторними 
(приймальними), або акцепторами. Такий напів
провідниковий кристал забезпечить електричний 
струм завдяки дрейфу дірок, які переносять пози
тивний електричний заряд.

Отже, внаслідок вкраплення в Германій або 
Силіцій атомів тривалентної речовини отримуємо 
напівпровідники з домішковою дірковою провідні
стю. їх  називають напівпровідниками р-типу (від 
латинського positivus — позитивний).

Як уже зазначалося, електричний опір напів
провідників залежить від його температури. Цю 
властивість напівпровідників використовують 
для вимірювання температури навколишнього 
середовища (в діапазонах від — 269 до — 193 °С; 
від — 103 до + 297 °С; понад + 1000 °С) за силою 
струму в колі з напівпровідником. Такі приладиМал. 105
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називають термісторами, або терморезисторами. їх  виготовляють у вигля
ді стержнів, трубок, дисків, шайб, намистин розміром від кількох мікро
метрів до кількох сантиметрів і застосовують для дистанційного вимірю
вання температури, протипожежної сигналізації тощо.

Електрична провідність напівпровідника зростає внаслідок розривання 
зв’язків і утворення вільних електронів і дірок за рахунок енергії світла, 
що падає на напівпровідник. Це явище називають внутрішнім фотоелек
тричним ефектом, який використовують у напівпровідникових прила
дах — фоторезисторах. За допомогою фоторезисторів визначають якість 
поверхонь, контролюють розміри виробів тощо.

Згодом вивчатимете будову і принципи роботи різних напівпровіднико
вих приладів: діодів, транзисторів і створених на їх базі електронних інте
гральних схем. Саме завдяки їм електронна апаратура стала малогабарит
ною, економічною і надійною: перші комп’ютери розміщувалися у великих 
залах, а сучасні — можна тримати на долоні, музичний плеєр не стоїть на 
столі, а висить на шнурку або лежить у кишені. Напівпровідниковий лазер 
дає змогу записати багато даних на CD- або DVD-диск, а флеш-накопичу- 
вач — переносити і зберігати гігантські обсяги інформації.

Великий вклад у розвиток напівпровідникової галузі, зокрема фізики 
напівпровідників, внесли українські вчені К. Д. Товстюк (1922-2004) і 
В. Є. Лошкарьов (1903-1974), який створив наукову школу фахівців з 
фізики напівпровідників.

к >
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Чому деякі речовини називають напівпровідниками?
2. Чому напівпровідники за низької температури мають властивості діелек
трика?
3. Поясніть, чому з підвищенням температури провідність напівпровідників 
зростає?
4. Назвіть причини появи електронів провідності іл дірок?
5. Які напівпровідники називають напівпровідниками п-типу?
6. Чому напівпровідники з дірковою провідністю називають напівпровідника
ми р-типу?
7*. На вашу думку, чому резистори і термістори мають різні властивості?
8*. Чому провідність напівпровідників збільшується під час освітлення їх 
поверхні?

§ 2 ^  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ. 
САМОСТІЙНИЙ І НЕСАМОСТІЙНИЙ РОЗРЯДИ

Гази е добрими ізоляторами тому, що за звичайних умов — низьких темпе
ратурах і відсутності зовнішнього опромінення (ультрафіолетового, рентгенів
ського, радіоактивного) — вони складаються з нейтральних атомів або моле
кул. У них немає вільних електричних зарядів, упорядковане переміщення 
яких і спричиняє електричний струм. Однак за деяких умов можна одержати 
електричний струм і в газах.

Фізика 4/1


