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Тема: Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. 

Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки. 

Мета уроку: сформувати поняття про електронно-дірковий перехід: його 

властивості і застосування, розвивати логічне мислення, вміти застосовувати 

періодичну систему елементів Д.І.Менделєєва. сформувати поняття про 

напівпровідникову елементну базу сучасної мікроелектроніки. 

 

Матеріали до уроку: 

ЕЛЕКТРОННО-ДІРКОВИЙ ПЕРЕХІД ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. Практичне 

застосування в радіоелектроніці мають напівпровідники, утворені контактом двох 

областей із різними типами провідності  

Перехід між двома областями напівпровідника з різними типами 

електропровідності називається електронно-дірковим або n-p- (р-n)- 

переходом. 
Електронно-дірковий перехід утворюється в момент сплавляння двох областей із 

різними типами провідності. У р- і n-областях виникає дифузний струм основних 

носіїв заряду: дірок з р-області в n-область і електронів у зворотному напрямку. 

Дифундуючи, електрони і дірки залишають за собою відповідно позитивно і 

негативно заряджені йони домішок (ці йони жорстко закріплені в кристалічній 

ґратці й переміщуватися не можуть). 

Дифундуючи в n-область, дірки рекомбінують з електронами, різко зменшуючи 

концентрацію електронів і додатково утворюючи позитивні йони, що не 

компенсуються. Аналогічно в р-області дифундуючі електрони рекомбінують з 

дірками, різко зменшуючи концентрацію основних носіїв заряду і додатково 

утворюючи негативні йони, що не компенсуються. У такий спосіб поблизу межі р- 

і n-областей концентрація основних носіїв заряду різко зменшується, а неосновних 

зростає. На межі переходу утворюються протилежно заряджені області, що 

викликає появу в переході електричного поля. Це поле напрямлене так, що 

перешкоджає подальшій дифузії. 

Цьому електричному полю, відповідає контактна різниця потенціалів (запірна 

напруга) Uз. Для германієвого переходу Uз = 0,2-0,3 В, для кремнієвого  

Uз = 0,6-0,8 В. 

Якщо контакти p-n-переходу під'єднати до джерела постійного струму так, щоб 

його позитивний полюс був приєднаний до р-, а негативний до n-області, то через 

перехід протікатиме електричний струм: основні носії заряду кожної з областей 

будуть рухатися до протилежних полюсів (дірки до негативного полюса джерела, а 

електрони до позитивного). При цьому зовнішнє електричне поле, що створюється 

джерелом струму, напрямлене протилежно електричному полю переходу та 

компенсує його. 

Таке включення p-n-переходу називають прямим. Відповідно, напруга, за якої 

струм через p-n-перехід швидко збільшується, називається прямою напругою, а 

струм — прямим струмом). 



Якщо змінити включення p-n-переходу на протилежне (негативний полюс до р-

області, а позитивний до n-області), напруженість зовнішнього електричного поля, 

що створюється джерелом, збігається за напрямком з напруженістю внутрішнього 

поля в p-n-переході. Напруженість результуючого поля в переході збільшується, 

дифузія основних носіїв заряду зменшується, а з подальшим збільшенням 

прикладеної напруги повністю припиняється. Перехід закривається. Через нього 

буде проходити лише незначний електричний струм, зумовлений рухом 

неосновних носіїв заряду, — дрейфовий струм. 

Оскільки опір переходу великий, а концентрація неосновних носіїв у 

напівпровіднику мала, дрейфовий струм за інших рівних умов набагато менший від 

прямого. 

Таке включення p-n-переходу називають зворотним. Відповідно, подана напруга 

називається зворотною напругою, а невеликий струм, що виникає при цьому, — 

зворотним струмом. 

Залежність струму в електронно-дірковому переході від прикладеної до нього 

напруги графічно зображають за допомогою вольт-амперної характеристики. На 

вольт-амперній характеристиці p-n-переходу Uпрям, Іпрям — пряма напруга та 

прямий струм, Uзв, Ізв — зворотна напруга та зворотний струм. 

Отже, важливою особливістю електронно-діркового переходу є властивість 

пропускати електричний струм в одному напрямі. 

Властивість однобічної провідності електронно-діркового переходу — це 

здатність пропускати струм в одному напрямі. 
Властивість однобічної провідності електронно-діркового переходу перебуває в 

основі принципу дії напівпровідникового діода, який використовують для 

випрямлення змінного електричного струму. 

НАПІВПРОВІДНИКОВА БАЗА СУЧАСНОЇ 

МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ. Напівпровідникові прилади широко застосовуються в 

сучасній радіоелектроніці та мікропроцесорній техніці. 

Створення сучасних комп'ютерів та різноманітних ґаджетів стало можливим 

завдяки винайденню напівпровідникового транзистора — напівпровідникового 

елемента з двома електронно-дірковими переходами та трьома електродами, один з 

яких використовується для управління струмом між двома іншими. 

Виводи транзистора називаються емітером, базою і колектором. Дві крайні області 

мають електропровідність одного типу, середня — іншого. У кожної області свій 

контактний вивід. Якщо крайні області з дірковою електропровідністю, а середня з 

електронною, то такий прилад називають транзистором p-n-р-типу. В n-p-n-

транзисторах, навпаки, крайні ділянки з електронною електропровідністю, а між 

ними — область з дірковою електропровідністю  

Транзистор винайшли в 1947 р. Джон Бардін і Волтер Браттейн під керівництвом 

Шоклі з Bell Labs (Bell Labs — американська корпорація, великий дослідницький 

центр у галузі телекомунікацій, електронних та комп'ютерних систем, заснована в 

1925 р.), за що отримали Нобелівську премію з фізики. Винахід транзистора став 

ключовим у розвитку обчислювальної техніки (зокрема комп'ютерів). Завдяки 

напівпровідниковим діодам та транзисторам вдалось досягти підвищення 

надійності в роботі обчислювальної техніки і — що найголовніше — зменшення 

габаритів і маси приладів. 



Поява інтегральних схем, або кремнієвих чипів, у 70-ті роки ХХ ст. ознаменувала 

ще один великий етап у розвитку обчислювальної техніки, оскільки інтегральна 

схема здатна замінити тисячі транзисторів  

Інтегральна мікросхема — мініатюрний мікроелектронний виріб, елементи 

якого нерозривно зв'язані конструктивно, технологічно та електрично. 
Інтегральна мікросхема виконує певні функції перетворення і має високу щільність 

пакування електрично з'єднаних між собою елементів і компонентів, які є одним 

цілим з точки зору її використання як елемента мікроелектроніки. 

Розрізняють напівпровідникові, плівкові, гібридні інтегральні схеми, які за видом 

оброблювальної інформації поділяються на цифрові та аналогові, а за складністю і 

якістю оцінки — на малі, середні, великі та надвеликі. Надвелика інтегральна 

схема (НВІС) — інтегральна мікросхема зі ступенем інтеграції понад 1000 

елементів у кристалі. Одна така схема містить десятки тисяч транзисторів, які 

розміщуються на кристалі кремнію, меншому за людський ніготь. 

 
 

 
 

Домашнє завдання 

 Зробити презентацію по темі: «Напівпровідникові прилади». 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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