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Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання
До курсу Фізика напівпровідників віднесені питання, що потребують поглибленого вивчення
фізичних явищ у екстремальних умовах дії сильних електричних і магнітних полів на
напівпровідники. Вивчаються також основні питання фізики аморфного стану напівпровідників та
інші актуальні проблеми фізики і техніки напівпровідників.
Мета навчальної дисципліни - набути знання фізичних ефектів, що супроводжують дію
сильних електричних полів на напівпровідники, передбачувати наслідки дії цих ефектів для
динамічних властивостей та концентрації носіїв заряду.
Вивчення даної дисципліни забезпечить студентові наступні компетентності: будувати
теоретичні моделі, що описують електро-фізичні властивості сучасних матеріалів електроніки.
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати
навчання:
знання: фізичних ефектів, що супроводжують дію сильного постійного магнітного поля та
електромагнітного поля на невироджений і вироджений (електронна однокомпонентна плазма) електронний
газ напівпровідника.
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В полях Галузь знань/Спеціальність/Освітня програма:
Для дисциплін професійно-практичної підготовки зазначається інформація відповідно до навчального плану.
Для соціально-гуманітарних дисциплін вказується перелік галузей, спеціальностей, або «для всіх».

сучасного стану фізичної теорії, технологічних аспектів та практики застосування аморфних
ковалентних і склоподібних напівпровідників.
уміння: за відомими електрофізичними параметрами напівпровідника та теоретичними
співвідношеннями визначити критичну напруженість поля, після якої порушується закон Ома внаслідок
розігріву електронного газу (утворюються “теплі” електрони) і критичну напруженість поля, після якої
струм не залежить від напруженості поля (“гарячі” електрони);
за відомими електрофізичними параметрами напівпровідника та теоретичними співвідношеннями
визначити напруженість поля, після якої порушується закон Ома внаслідок збільшення концентрації носіїв
заряду для ефектів ударної іонізації, тунельного і термоелектронної іонізації.

досвід: практичної реалізації методів вимірювання та розрахунків електрофізичних
параметрів матеріалів електронної техніки.
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за
відповідною освітньою програмою)
Для успішного вивчення даної дисципліни студенти мають засвоїти наступні дисципліни
(пререквізити дисципліни):
 бакалаврські курси: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», «Квантова механіка»,
«Фізика твердого тіла».
Результати навчання даної дисципліни використовуються для вивчення наступних дисциплін
(постреквізити дисципліни):
 бакалаврські курси: «Фізика діелектриків». «Твердотільна електроніка», «Технологічні
основи електроніки», «Функціональна електроніка», «Фізико-технологічні основи
наноелектроніки», «Фізичні основи сенсорики», «Оптоелектроніка».
 переддипломна практика та дипломне проектування.
3. Зміст навчальної дисципліни
1.
2.
3.
4.

Електропровідність напівпровідників у сильних електричних полях
Кінетичні ефекти у сильних магнітних полях.
Аморфні напівпровідники
Органічні напівпровідники

4. Навчальні матеріали та ресурси
Базова література, яку потрібно прочитати або використовувати для опанування дисципліни:
1. Шалимова К.В. Физика полупроводников.-М.:Энергоатомиздат,1985.
2. Зеегер К. Физика полупроводников.-М.:Мир, 1982.
3. Смит Р. Полупроводники.-М.:Мир, 1982.
4. Конуэлл Э. Кинетические явления в сильных электрических полях.-М.:Мир, 1970.
5. Пожела Ю.К.Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках.-М.:Наука, 1977.
6. Бокринская А.А., Вунтесмери В.С., Красилич Г.П. Радиотехнические устройства на основе
геликоновых волн.-Киев: Выща школа, 1984.
7. Мотт Н.,Дэвис Э.Электронные процессы в некристаллических веществах.-М.:Мир, т.1,2.
1982.
8. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Физика полупроводников».
Раздел «Кинетические явления». Киев: КПИ, 1981.
9. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Физика полупроводников».
Раздел «Рекомбинация и поглощение света». Киев: КПИ, 1982.
10. Методические указания к лабораторным работам по физике полупроводников (части
1,2,3,4). Киев: КПИ,1978.
11. Фізичне матеріалознавство: навч. посіб./ Ю. М. Поплавко, В. І. Ільченко, С. О. Воронов,
12. Ю. І. Якименко. – К.: НТУУ „КПІ”, 2011. – Ч. 4. Напівпровідники. – 336 с.
13. Людвиг Дж., Вудбери Г. Электронный спиновый резонанс в полупроводниках.- М.: Мир,
1964. – 148 с.

Допоміжна література, яку потрібно прочитати або використовувати для опанування
дисципліни:
14. Бонч-Бруевич В.Л.и др.Электронная теория неупорядоченных полупроводников. -М.:Наука,
1981.
15. Аморфные и поликристаллические полупроводники. Пер. с нем. Под ред. Чистякова Ю.Д. М.:Мир, 1987.
16. Носов Ю.Р., Юабов Ю.М. Перспективы развития приборов на аморфном гидрированном
кремнии //Обзоры по электр. Технике, 1985, серия 2, вып. 3(1098).
17. Аморфный кремний – перспективный полупроводниковый материал //Радиоэлектроника за
рубежом, 1979, вып. 7(875).
18. Фрицше Х. Некристаллические полупроводники (пер.с англ.).//Физика за рубежом,( серия
А) – М.: Мир,1986.
19. Маделунг О. Физика полупроводниковых соединений элементов III и V групп.- М.: Мир,
1967.
Зазначену літературу можна знайти в бібліотеці КПІ ім.І.Сікорського, на сайті кафедри
мікроелектроніки (http://me.kpi.ua/index.php?id=61) або в інтернеті.
Навчальний контент
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)
Лекційні заняття
Лекція 1. Основні проблеми. Непружне фононне розсіювання
Лекція 2. Теорія фононного розсіювання.
Лекція 3. Слабкі та сильні електричні поля
Лекція 4. Перше критичне поле
Лекція 5. Друге критичне поле
Лекція 6. Концентраційні ефекти сильного поля
Лекція 7. Замагнічена плазма в напівпровідниках
Лекція 8. Геліконові хвилі в напівпровіднику
Лекція 9. Циклотронний резонанс
Лекція 10. Плазмовий резонанс
Лекція 11. Парамагнітний резонанс
Лекція 12. Властивості невпорядкованих напівпровідників.
Лекція 13. Фізичні уявлення про аморфну структуру
Лекція 14. Технологічні аспекти аморфних напівпровідників
Лекція 15. Оксидні напівпровідники
Лекція 16. Халькогеніди
Лекція 17. Органічні напівпровідники
Лекція 18. Перспективні напрямки розвитку напівпровідникових матеріалів
Тематика лабораторних робіт
1. Визначення концентрації і мобільності носіїв заряду методом геліконового резонансу
2. Спектр фотовольтаїчного ефекту у -Sі:H
3. Визначення часу життя фотоінжекційним методом
6. Самостійна робота студента/аспіранта
1. Електропровідність напівпровідників у сильних електричних полях – 2 години
2. Кінетичні ефекти у сильних магнітних полях – 2 години
3. Аморфні напівпровідники – 2 години

4. Підготовка індивідуального завдання (РГР) - 20 годин.
5. Підготовка до контрольної роботи – 20 годин.
6. Підготовка до заліку – 20 годин.

Політика та контроль
7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)
Лекційні заняття проводяться в системі Google Classroom. Лабораторні роботи за
сприятливої епідеміологічної ситуації відбуваються очно. Відвідування лекційних занять не є
обов’язковим, однак для одержання іспиту “автоматом” потрібно набрати більше 60 балів, які
можна одержати за виконання обов’язкових завдань (виконання ДКР, написання модульної
контрольної роботи, захист лабораторних робіт) та відвідавши лекційні заняття (пройшовши
експрес-тест по матеріалу лекції). Відвідування лабораторних робіт є обов’язковим.
Під час всіх видів занять студенти зобов’язані відімкнути звук та відео, окрім доповідача.
Бали за роботу під час лекцій нараховуються на основі експрес-опитування у вигляді тесту
в системі Google Classroom. Кожний тест містить 5 запитань до матеріалу модуля, правильна
відповідь на які дасть змогу отримати 5 балів.
Модульна контрольна робота проводиться у вигляді тестування в системі Google
Classroom.
Лабораторні роботи Виконання лабораторної роботи полягає у тому, що студент
практично виконав технічне завдання, зробив необхідні розрахунки і побудував графічні залежності
( якщо вони передбачені), оформив протокол (висновки по роботі обов’язкові). Максимальний бал
отримує той, хто подав вірні результати з першого пред’явлення протоколу лабораторної роботи.
Виконання усіх передбачених на поточний навчальний рік лабораторних робіт обов’язкове. Захист:
письмова відповідь на 5 контрольних питань.
В умовах онлайн-навчання виконання лабораторних робіт зводиться до розрахунків величин
на основі даних отриманих від викладача (в електронному або відео-форматі), оформлення
протоколу, написання висновків. Захист: відповідь на 5 контрольних питань в Google формі.
Індивідуальне завдання (РГР) – виконується під час самостійної роботи. Тематика завдань
відповідає змістовним модулям. Звіт про виконання роботи подається у форматі PDF в друкованому
або рукописному вигляды в систему Google Classroom у визначений термін.
Студенти, які набрали протягом семестру кількість балів ≥ 60 мають можливість не складати
іспит, а отримати оцінку “автоматом” відповідно до набраного рейтингу з дисципліни. Студенти,
які не набрали 60 балів, або набрали ≥ 60, однак одержана оцінка не влаштовує, складають іспит без
урахування семестрових рейтингових балів.
Умова допуску до іспиту – семестровий рейтинг не менше 40, здача РГР та виконання усіх
запланованих лабораторних робіт.
Іспит є письмовим. Білет на іспиті складається з 3-х завдань (теоретичні питання) по
тематиці змістовних модулів, що виносяться на аудиторні заняття, та окремих питань, які
виносяться на самостійне опрацювання.
8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)
Поточний контроль: експрес-опитування (тест) наприкінці кожного модулю.
Календарний контроль: проводиться два рази на семестр в період календарного контролю як
моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу (модульна контрольна робота).
Семестровий контроль: залік
Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг не менше 40, здача РГР та
виконання усіх запланованих лабораторних робіт.

1. Система рейтингової оцінки по видам занять:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Заняття, що підлягають
рейтинговій оцінці

Загальна
кількість
завдань

Максимальний
бал за
1 завдання

Кількість
балів на
”відмінно”

3

5

15

2

20

40

1

24

24

Лекції: експрес-опитування
Модульна контрольна робота
Індивідуальне завдання
(ДКР)
Лабораторні роботи
- виконання (протокол)
- захист
Семестрові бали

3

21
2
5
100

2. Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів
100-95
94-85
84-75
74-65
64-60
Менше 60
Не виконані умови допуску

Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
Не допущено

3. Якщо з об’єктивних обставин кількість занять змінюється, семестрові бали, наведені у п.н.
1, відповідним чином корегуються.
9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено доц., к.т.н., Обухова Т.Ю.
Ухвалено кафедрою мікроелектроніки (протокол № 13 від 20.01.2021)
Погоджено Методичною комісією факультету2 (протокол № __ від _______)
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Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.

