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Тема уроку: Зонна теорія 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про зонна теорія 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Зо́нна теорія кристалів — розділ фізики конденсованих середовищ, 

зокрема фізики твердого тіла, в якому фізичні властивості твердих 

тіл пояснюються на основі одноелектронного наближення. 

У зонній теорії розглядаються ідеальні кристали із трансляційною симетрією. 

Вона спирається на теорему Блоха, яка визначає загальний вид 

одноелектронних хвильових функцій, визначаючи для них квантове число, 

яке називається квазіімпульсом. Квазіімпульси приводяться до так званої 

першої зони Брілюена. 

Рівні одноелектронних станів розбиваються на неперервні смуги, які 

називаються дозволеними зонами. 

Між дозволеними зонами існують заборонені зони. Усі одноелектронні стани 

характеризуються трьома квантовими числами: квазіімпульсом, номером 

зони й спіном. 

Найважливішими для визначення фізичних властивостей кристалу зонами 

є валентна зона і зона провідності. 

Основний стан усього тіла будується, послідовно заповнюючи електронами 

всі одноелектронні стани, починаючи з найнижчого. Найвищий заповнений 

стан визначає положення рівня Фермі. Усі одноелектронні рівні з енергією 

нижчою за рівень Фермі в основному стані заповнені, а всі одноелектронні 

рівні з енергією вищою за рівень Фермі незаповнені. 

У випадку металів, валентна зона заповнена наполовину, а тому є водночас і 

зоною провідності. 

На рисунку праворуч схематично зображені валентна зона та зона 

провідності для кристалу арсеніду галію - популярного матеріалу в 

електроніці. Арсенід галію має кубічну гранецентровану ґратку. Перша зона 

Брілюена для цієї ґратки Браве зображена нижче. 

Арсенід галію є прямозонним напівпровідником. Дно зони 

провідності та верх валентної зони в ньому розташовані в одній точці зони 

Брілюена (Γ точці). Валентна зона відокремлена від зони провідності 

проміжком енергій, у якому немає енергетичних рівнів - забороненою зоною. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8


Окрім найглибшого мінімуму в центрі зони Брілюена, зона провідності 

арсеніду галію має ще кілька мінімумів, що є важливими для розуміння 

провідності цього матеріалу. Ці мінімуми називаються зонними долинами. 

Нахил зони провідності та валентної зони в точці Γ різний. Цим визначається 

різниця ефективних мас електронів провідності та дірок. Значний нахил зони 

провідності означає, що електрон в арсеніді галію є дуже легкою частинкою. 

Визначення фізичних характеристик твердотілих матеріалів 

Зонна теорія успішно пояснює більшість електронних властивостей твердих 

тіл. 

В залежності від заповненості валентної зони в основному стані кристали 

діляться на метали і діелектрики, підкласом яких є напівпровідники. 

Провідність, теплопровідність та термоелектричні 

властивості матеріалів пояснюються за допомогою розсіяння електронів на 

дефектах і коливаннях кристалічної ґратки. 

Оптичні властивості матеріалів пояснюються за допомогою переходів між 

одноелектронними станами різних зон. 

Значення 

Зонна теорія важлива для розуміння принципу дії 

різноманітних електронних пристроїв. 

 

Застосування вивчених знань: 

1.Що являє собою зонна теорія ? 

2.Чи існує струм у замкнутому електричному колі? 

 

 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

Урок № : 4 

Тема уроку: Види провідності напівпровідників 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про види провідності напівпровідників 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Напівпровідники –це речовини, провідність яких має проміжне значення 

між діелектриками і провідниками.У напівпровідниках при збільшенні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
mailto:yulia.pryima2000@gmail.com


температури питомий опір не зростає, як у звичайних провідників, а навпаки, 

різко зменшується (наприклад: PbS , CdS, Si, Ge, Se та інші). До них в 

основному належать сполуки елементів з ІІІ, IV, V періодів. Також на 

електропровідність напівпровідників впливає світло, сильне електромагнітне 

поле, потоки швидких частинок і т. д. 

Провідники бувають p-типу і n-типу. Провідник p-типу – це провідник з 

акцепторними домішками, тими, що віддають вакантні місця (дірки), у якому 

переважає діркова провідність. Він утворюється додаванням трьохвалентної 

речовини до чотирьохвалентного напівпро-відника. Провідник n-типу – це 

провідник з донорними домішками, тими, що віддають електрони, у якому 

переважає електронна провід-ність. Він утворюється додаванням 

пятивалентної речовини до чотирьох-валентного напівпровідника. 

Властивості напівпровідникових приладів вигідно відрізняють їх від 

інших електронних приладів. До цих властивостей відносяться малі 

габарити, вага і споживання потужності, велика механічна міцність, 

відсутність споживання потужності на нагрівання. 

Потужність, розсіювана на силовому напівпровідниковому посилю-ючому 

приладі – транзисторі, досягає сотні Ватт. Силові напівпровідни-кові діоди 

працюють зі струмами в сотні Ампер. 

Але: основними недоліками напівпровідникових приладів є те, що вони 

зовсім не виносять перевантаження по напрузі і їх характеристики залежать 

від температури; крім того, вони мають більші шуми, ніж лам-пи. 

Типи напівпровідникових приладів. 

Двохелектродна лампа – діод – це напівпровідниковий пристрій з двома 

електродами, що поміщені у вакуумний балон.Тиск у балоні не повинен бути 

вищим за 10-6 – 10-7 мм. рт. ст. Він проводить струм лише у одному 

напрямку. 

Принцип дії діода : позитивний полюс джерела напруги приєднуєть-ся до 

анода, а негативний – до катода. Під дією позитивного електрично-го поля 

анода електрони, випромінені катодом, направляються до анода. 

Напівпровідниковий діод – це є напівпровідник, одна частина якого містить 

донорні домішки (і тому є напівпровідником n-типу), а друга – акцепторні 

домішки (і тому є напівпровідником p-типу). Від двохелек-тродної лампи 

його відрізняє те, що у ньому вільні носії заряду утворю-ються при додаванні 

домішки, донорної чи акцепторної, і потреба у дже-релі напруги для 

розжарювання катоду відпадає. У складних схемах зекономлена внаслідок 

цього енергія буває досить значною. До того ж, вони компактніші за лампові. 

Зазначені переваги напівпровідникових приладів дозволяють 



використовувати їх на штучних супутниках Землі, космічних кораблях та 

ЕОМ. Найчастіше напівпровідникові діоди виробляють з германію, селену. 

Принцип роботи напівпровідникового діоду : в поверхню напівпровідника n-

типу вплавляють акцепторну домішку(наприклад, індій). Створюється p-n-

перехід там, де атоми індію змішалися з атомами германію. Там, де цільний 

германій, у напівпровіднику катод, а там, де цільний індій – анод. 

На аноді багато дірок, бо там переважає діркова провідність, а на катоді – 

електронів, бо там переважає електронна провідність. При під’єднанні катода 

до мінуса, а анода – до плюса джерела напруги електрони будуть переходити 

від мінуса до плюса, а дірки – навпаки. І струм при такому під’єднанні буде 

відносно великим, бо заряд будуть передавати основні носії заряду, ті, яких 

більше на електроді(частині напівпровідника). При інакшому під’єднанні 

(напрямі струму) заряд будуть переносити неосновні носії, яких менше, тому 

струм буде порів-няно малий. Такий діод також випрямлює струм. 

Транзистор –це напівпровідниковий прилад, що дозволяє управіління 

струмом, що протікає через нього, за допомогою прикладеної до додат-

кового електрода напруги.Зазвичай транзистори застосовуються в під-

силювачах і логічних електронних схемах. Розрізняють біполярні і по-льові 

транзистори. 

В біполярному транзисторі носії заряду рухаються від емітера через тонку 

базу до колектора. База відділена від емітора й колектора p-n переходами. 

Струм протікає через транзистор лише тоді, коли носії заряду інжектуються в 

базу через p-n перехід. В базі вони є неосновними носіями заряду й легко 

проникають через p-n перехід між базою й колектором, прискорюючись при 

цьому. В самій базі носії заряду рухаються за рахунок дифузійного 

механізму, тож база повинна бути досить тонкою.Принцип дії польового 

транзистора польвому тран-зисторі струм протікає від витоку до стоку через 

канал під затвором. Прикладена до затвору напруга збільшує чи зменшує 

ширину області збіднення, а тим самим ширину каналу, контролюючи струм. 

Фоторези́стор — елемент електричного кола, який змінює свій опір при 

освітленні.Принцип дії фоторезистора оснований на явищі 

фотопровідності — зменшенні опору напівпровідника при збудженні носіїв 

заряду світлом.Найпопулярнішим напівпровідником, на основі якого 

виготовляються фоторезистори, є CdS.Фоторезистори застосовуються у 

фотоелементах, які автоматично включають вуличне освітлення в сутінках, у 

турнікетах метро тощо. 

Світлодіо́д — напівпровідниковий пристрій, випромінюючий некоге-рентне 

світло при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як 

електролюмінесценція). Випромінюване світло традиційних світлодіодів 

лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежать від хімічного складу 



використаного у світлодіоді напівпровідника. Сучасні світлодіоди можуть 

випромінювати на довжині хвилі від інфрачервоної до близького 

ультрафіолету, та навіть існують методи поширення сму-ги випромінювання 

і створення білих світлодіодів. На відміну від ламп розжарювання, які 

випромінюють світловий потік широкого спектру рівномірно на всіх 

напрямках класичні світлодіоди випромінюють світ-ло певної довжини хвилі 

і в певному напрямі. Світлодіод був розвине-ний до лазерних діодів, які 

працюють на тому ж принципі, але дозволя-ють направлене випромінювання 

когерентного світла. 

Застосування : Ефективність світлодіодів найліпше проявляється там, де 

потрібно генерувати кольорові світлові потоки (сигнали). Світло від лампи 

розжарювання доводиться пропускати через спеціальні оптичні фільтри, що 

виділяють певну частину спектру (червону, синію, зелену). Усі 100% 

випромінювання світлодіода є забарвленим світлом, лампа ж розжарювання 

втрачає близько 90% енергії світлового потоку при проходженні крізь 

світлофільтр. Більш того, від 80-90% споживаної потужності лампи 

розжарювання витрачається на нагрів лампи для досягнення потрібної 

колірної температури (шкала Кельвіна) для якої вони спроектовані. 

Застосування вивчених знань: 

1 . Дати визначення напівпровідники, транзистор, світлодіод. 

2.  Які властивості напівпровідникових приладів. 

 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


