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Від автора 

 

Навчальна дисципліна «Фізика конденсованого середовища» є 

складовою програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр» галузі 

знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та 

наноматеріали». Ця дисципліна входить у нормативний блок. Її метою є 

отримання студентами систематизованих уявлень про різні розділи сучасної 

фізики конденсованих середовищ, насамперед пов’язані із можливістю 

застосування в електроніці та в інших новітніх технологіях, та формування 

поглиблених знань про різноманітні квантові процеси, які відбуваються у цих 

середовищах, насамперед – у металах, напівпровідниках та низьковимірних 

структурах. 

Курс «Фізика конденсованого середовища» автор викладає на 

факультеті радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 2008 року. Пишучи цей 

посібник, зміст якого відповідає програмі курсу, автор намагався зробити 

його цікавим і достатньо легким для сприйняття. Математика, на 

переконання автора, повинна розкривати суть фізичних явищ, а не 

затемнювати її своєю складністю. Водночас студенти повинні розуміти, як 

можна швидко й відносно просто зробити оцінки, які стосуються величини 

різноманітних ефектів, що розглядатимуться в цьому посібнику. 

Фізика конденсованого середовища – дисципліна надзвичайно широка, 

її складно вкласти в стандартний семестровий курс. Тому з неминучістю 

окремі з її розділів у такому курсі доводиться розглядати лише на рівні 

основних визначень і понять. Натомість головний наголос у посібнику буде 

зроблено на темах, які найбільшою мірою перегукуються з іншими курсами, 

що їх слухають студенти спеціальності «прикладна фізика і наноматеріали» 

на факультеті РЕКС КНУ імені Тараса Шевченка – на фізиці твердого тіла, 

фізиці металів і напівпровідників, на основах мікро- й наноелектроніки.  

У сьогоднішньому світі 99% наукової інформації створюється і 

поширюється англійською мовою. Тому автор наводив також і англійські 

відповідники найважливіших термінів, а в ряді випадів свідомо віддавав 

перевагу і загальновживаним англійським абревіатурам, які дедалі більше  

використовуються і в україномовних текстах (напр. абревіатура MOSFET 

зустрічається сьогодні частіше, аніж МДН – транзистор метал-діелектрик-

напівпровідник; і, скоріш за все, саме її використовуватимуть у професійній 

діяльності ті студенти, які підуть в науку чи інжинерію). 

Хочу окремо застерегти: імена й прізвища іноземних учених 

передаються в посібнику у відповідності до вимог чинного Українського 

правопису в редакції від 2019 року. Тому скрізь пишемо: Айнштайш, 

Гайзенберг, Голл, Вільям, Фер тощо (а не Айнштайн, Гейзенберг, Холл, 

Уільям, Ферт), що, врешті-решт, краще передає звучання цих імен та прізвищ 

у мовах-джерелах. 
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Значну частину ілюстрацій до цього посібника взято з «Вікіпедії» або 

освітянських ресурсів, де їх розміщено на умовах «відкритої ліцензії». 

Основну частину ілюстрацій до розділу 19, а також деякі окремі ілюстрації 

до інших розділів адаптовано з підручника: J. P. Colinge, C. A. Colinge. 

Physics of Semiconductor Devices. New York, Boston, Dordrecht, London: 

Kluwer Academic Publishers. 2003. - 451 p. 

 На завершення автор хоче скласти данину пам’яті професорам 

радіофізичного факультету Миколі Григоровичу Находіку і Василеві 

Васильовичу Ільченку, які спонукали його до написання цієї книги, а також 

висловити подяку колегам, чиї доброзичливі поради зробили її кращою.  

Перший варіант цього посібника було завершено 28 лютого 2022 року 

під звуки канодали, що долинала до київського середмістя з фронту на річці 

Ірпінь. Тому на завершення вступу автор тоді висловлював надію, що 

український народ переможе сили зла, перетриває неймовірні випробування і 

остаточно утвердиться у вільній сім’ї європейських народів. Хоча  

наприкінці січня 2023 року жорстока і виснажлива російсько-українська 

війна ще далека від завершення, така надія завдяки героїзмові Збройних сил 

України, всього українського народу дедалі більше перетворюється на 

переконаність. 
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ЗМІСТ 

 

Вступ. Що таке фізика конденсованого середовища? 

 

1. Трохи історії 

 

Електропровідність. Класична  теорія електропровідності. 

Теплоємність. Народження «теорії квантів». Поява фізики напівпровідників. 

Квантова фізика і розвиток фізики конденсованого середовища.  

 

2. Агрегатні стани речовини. Фази й переходи між ними 

 

Агрегатні стани речовини. Фази. Фазові переходи. Класифікація 

фазових переходів. 

 

3. Тверді тіла.  

 

Кристалічні тверді тіла. Аморфне тверде тіло. Квазікристали.  

 

4. М’яка речовина.  

 

Поява поняття «м’яка речовина». Рідини. Фізичні властивості рідин. 

Класифікація рідин. Теорія рідин. Рідкі кристали. Полімери. Особливості 

полімерів. Вивчення й використання полімерів. 

 

5. Основні поняття й наближення фізики конденсованих середовищ 
 

Наближення енергії основного стану  й енергії збурень. Пряма і 

обернена ґратки. Зона Бріллюена. Число квантових станів у зоні Бріллюена. 

 

6. Фонони в кристалах  

 

Акустичні і оптичні коливання. Модель фононів. Фонони як квантові 

осцилятори. Квантові моделі теплоємності Айнштайна й Дебая. 

Теплопровідність діелектриків. Експериментальне вивчення фононів. 

 
7. Квантова статистика 

 
Відмінність класичної і квантової статистики. Статистика Фермі – 

Дірака. Статистика Бозе-Айнштайна. Залежність хімпотенціалу від 

температури для ферміонів і бозонів. Бозе-Айнштайнівська конденсація. 

 

8. Електрони в кристалах.  
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Адіабатичне наближення. Теорема Блоха. Модель сильно зв’язаних 

електронів. Вплив електричного поля на рух електрона в кристалічній ґратці. 

Метали, діелектрики й напівпровідники. 

 

9. Електронні явища в металах 

 

Поверхня Фермі. Теплоємність електронного газу в металах. Чи справді 

«вільні» електрони в металах? Рухливість. Закон Відемана-Франца.  Правило 

Маттіессена. Одночасна дія кількох механізмів розсіяння. Розсіяння 

електронів на фононах. Ймовірність електрон-фононного розсіяння. 

Електрон-електронне розсіяння. Температурна залежність опору. 

 

10. Надпровідність 

 

Відкриття надпровідності. Ефект Мейснера. Надпровідники І і ІІ роду. 

Феноменологічні теорії надпровідності. Квантування магнітного потоку 

через надпровідний контур. Термодинаміка переходу в надпровідний стан.  

Феноменологічна теорія Абрикосова надпровідників ІІ роду. Мікроскопічна 

теорія надпровідності Бардіна, Купера і Шріффера (БКШ). Ефекти 

Джозефсона. Високотемпературна надпровідність. Застосування 

надпровідників у техніці. 

 

11. Надплинність.  

 
Відкриття надплинності. Теорія надплинності. Ефекти, пов’язані з 

надплинністю. Надплинність 3Нe. 

 

12. Магнони в феромагнетиках і антиферомагнетиках. 
 

Магнітний момент електрона. Спін. Обмінна взаємодія. Діамагнетики і 

парамагнетики. Феромагнетики. Антиферомагнетики. Магнони в 

феромагнетику. Магнони в антиферомагнетику. Ще один підхід до магнонів. 

Резонанси. 

 

13. Спінтроніка 

 
Народження спінтроніки. Гігантський магнітоопір. Двохканальна 

модель Мотта для спінового вентиля. Гігантський магнітоопір у надґратках і 

наносистемах. Застосування. Спіновий польовий транзистор. Квантовий 

комп’ютер. 

 

14. Напівпровідники: зонна структура 

 

Зонний спектр у найпростішому наближенні. Ефективна маса 

електронів і дірок. Тензор обернених ефективних мас.  Метод ефективної 
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маси. Домішкові рівні в напівпровідниках у рамках методу ефективної маси. 

Глибокі домішкові центри в напівпровідниках. Широко- й вузькозонні, 

прямо- й непрямощілинні напівпровідники.  

 

15. Статистика електронів і дірок у напівпровідниках. 

 
Власні напівпровідники. Інтеграли Фермі-Дірака. Концентрація 

електронів і розташування рівня Фермі у власному напівпровіднику. 

Концентрація електронів і дірок у напіпровідниках n та р-типу. 

 

16. Провідність та рухливість носіїв у напівпровідниках. 

 

Дрейфовий струм у напівпровідниках. Час релаксації імпульсу. Ефект 

Голла в напіпровідниках. Дифузійний струм. Співвідношення Айнштайна.  

  

17. Генерація і рекомбінація надлишкових носіїв у 

напівпровідниках 

 
Швидкість генерації та рекомбінації. Час життя нерівноважних носіїв. 

Експериментальне визначення часу життя. Рекомбінація Шоклі-Ріда. Центри 

рекомбінації і центри прилипання. Мікроскопічна каскадна модель для 

перерізу захоплення електрона на мілкий донор. Модель адіабатичних термів 

для перерізу багатофононного захоплення на глибокий центр. Оже-

рекомбінація електронів і дірок.   

 

18. Оптичні процеси в напівпровідниках 

 

Коефіцієнт поглинання. Різні типи поглинання. Закони збереження 

енергії та імпульсу при оптичному переході. Власне поглинання в 

прямощілинних напівпровідниках. Оптичні переходи в непрямощілинних 

напівпровідниках з участю фононів. Власне поглинання при виродженні 

носіїв. Зсув Бурштейна-Мосса. Екситони й екситонне поглинання. 

Домішкове поглинання, поглинання світла вільними носіями, ґраткове 

поглинання. Люмінесценція.  Температурне гасіння люмінесценції.  

 

19. Основні елементи напівпровідникової електроніки 

 

Р-n перехід. Діод на р-n-переході. Фотоелементи на р-n-переходах. 

Ємність р-n-переходу. Діод на контакті метал-напівпровідник. Біполярний 

транзистор на двох р-n-переходах. Польовий транзистор метал-діелектрик-

напівпровідник. Транзистор MOSFET з плаваючим затвором. Транзистори з 

високою рухливістю електронів. Світлодіод. Напівпровідникові лазери. 

Тунельний діод. 

 

20. Основи фізики низьковимірних систем  
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Розвиток нанотехнологій.  Квантові ями, квантові дроти і квантові 

цятки. Енергетичний спектр і густина станів у низьковимірних системах. 

Екситони в напівпровідникових наноструктурах. Провідність квантового 

дроту. Формула Ландауера. Формула Ландауера для балістичної провідності 

2D і 3D систем. Поняття мод провідності. Квантова провідність у 

дифузійному випадку. Коефіцієнт проходження. Загальна формула 

Ландауера для провідності. Кулонівська блокада. Транзистор на одному 

електроні.  

 

21. Графен.  

 

Початок «фізики графену». Зонна структура графену. Густина станів і 

концентрація носіїв у графені. Провідність графену. Розсіяння носіїв у графені.  

Рухливість електронів у графені. Циклотронна частота в графені. 

Максимальна провідність графену.  
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Вступ. Що таке фізика конденсованого середовища? 

 

Фізика конденсованого середовища вивчає макроскопічні фізичні 

властивості цього середовища, що характеризуються дуже великим числом 

складників і сильною взаємодією між ними. Прикладами конденсованих 

середовищ є тверді тіла, рідини, Бозе-Айнштайнівський конденсат, 

надплинна і надпровідна фази електронів провідності, феромагнітна й 

антиферомагнітна фази спінів в атомних ґратках. 

Фізика конденсованого середовища є найбільшою і в певному сенсі 

базовою областю сучасної фізики, розвитку якої найбільшою мірою завдячує 

бурхливий прогрес техніки в ХХ столітті (поява транзисторів, комп’ютерів, 

мобільних телефонів, побутової електроніки тощо).  

Хоча в полі зору медіа більшою мірою перебувають сьогодні 

астрофізика,  таємниці «темної матерії» та «темної енергії», фізика 

елементарних частинок, спроби (поки безуспішні) об’єднати Стандартну 

модель із Загальною теорією відносності, біологія й медицина, однак фізики 

конденсованого середовища складають у сучасній науці «мовчазну 

більшість» (вираз Мервіна Коена, професора фізики Каліфорнійського 

університету, Берклі, колишнього голови Американського фізичного 

товариства, див.: Physical Review Letters, 2008, v.101, 250001).  

За підрахунками експертів, сьогодні в галузі фізики конденсованого 

середовища працюють 70% всіх активних фізиків (на інші галузі припадає 

решта 30%). Таке співвідношення має свої підстави. Адже, підсумовуючи 

найважливіші з викликів, які стоять перед ученими, відомий американський 

фізик і популяризатор науки Сідні Перковіц стверджує, шо основні 

запитання, які надихають фізиків сьогодні й визначають майбутнє їхньої 

науки, звучать так: «Що лежить поза Стандартною моделлю?» - бо це 

стосується нашого глибшого розуміння природи; і «Чи зможемо ми 

виробляти чистішу енергію?» - бо відповідь на нього покращить умови життя 

людей. І відповідь на друге з цих запитань повністю лежить у річищі зусиль 

дослідників, які працюють у галузі фізики конденсованого середовища 
Протягом останніх 50 років за роботи в галузі фізики конденсованого 

середовища присуджено майже третину з усіх Нобелівських премій з фізики і 

ще кілька премій з хімії. 

Зокрема, Нобелівські премії присуджувалися за вдосконалення технік, 

базованих на лазерних і мазерних принципах, і за дальше вдосконалення 

оптичних методів (1964, 1971, 1981, 1997, 2005). У 1986 році премію 

присуджено за створення сканувального тунельного мікроскопу. 

Експериментальні й теоретичні роботи, пов’язані з надпровідністю й 

квантовим ефектом Голла, відзначено шістьма преміями (1972, 1973, 1985, 

1987, 1998, 2003). Роботи, присвячені  низькотемпературним властивостям 

гелію й Бозе-Айншайнівській конденсації, відзначено преміями 1962, 1996, 

2001, 2003 років. У 2009 році премію присуджено за винахід 

напівпровідникової схеми для отримання зображень, у 2010 році – за 

експерименти з двовимірним матеріалом графеном, у 2014 році - за винахід 
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ефективних блакитних світлодіодів, що привели до появи яскравих та 

енергоефективних білих джерел світла. Нобелівською премією з хімії 2011 

року відзначено відкриття квазікристалів – ще однієї форми існування 

твердих тіл (поряд із кристалами й аморфними речовинами).   

В одному випадку теоретиків було вшановано разом з 

експериментаторами (1998), у декількох - відзначено «чисту» теорію (1962, 

1972, 1977, 1982, 1991, 2003, 2016; премії з хімії 1968 і 1998 років). 

Відзначалися й роботи зі створення нового класу приладів (1973, 2000, 2007), 

а також зі створення й вивчення нових класів матеріалів (премії з фізики – 

1987, 2007, 2010, 2014, з хімії – 1996, 2000, 2011).  

Часом фізика конденсованого стану використовує цілком нові підходи 

до досліджень. Група, що одержала назву «топологічних матеріалів», 

демонструє силу математики при аналізі фізичних явищ.  Топологія – це 

галузь математики, яка аналізує просторові властивості, що зберігаються при 

плавній деформації форми тіла; наприклад, якщо ви візьмете бублик і 

почнете розтягувати чи повертати його, в ньому однак лишатиметься тільки 

одна дірка, аж поки ви його не розірвете чи не перекрутите. Зв’язки між цим 

та фізикою можуть здатися надто далекими, але в 1980-ті фізики виявили, що 

можна зазирнути в природу речовини значно глибше, застосовуючи 

топологічну математику до квантових ефектів. Ця діяльність мала 

кульмінацією Нобелівську премію з фізики 2016 року, що її присуджено за 

відкриття топологічних фаз речовини. Це показує, що і в наш час у здавалося 

б добре вивчених галузях науки теж можливі фундаментальні відкриття! 

Історично фізика конденсованого середовища сформувалася навколо 

фізики твердого тіла. У 1967 р. визначний американський фізик, 

нобелівський лауреат (1977), автор терміну «слабка надпровідність» Філіп 

Андерсон (1923-2020) перейменував свій відділ Кавендішської лабораторії в 

Кембриджі на відділ фізики конденсованого середовища. У 1978 р. 

Американське фізичне товариство теж перейменувало свій відділ фізики 

твердого тіла на відділ фізики конденсованого середовища. Відтоді термін 

зробився загальновживаним. 

Сьогоднішня фізика конденсованого середовища тісно пов’язана не 

лише з іншими галузями фізики (атомна й молекулярна фізика, оптика), але й 

з іншими областями науки й інженерії. Нанофізика, яка в певному сенсі 

також є частиною фізики конденсованого середовища, подає численні 

приклади співпраці фізиків з хіміками, біологами, матеріалознавцями, 

інженерами в області електроніки й механіки, фахівцями комп’ютерних наук.  

Важливою характеристикою фізики конденсованого середовища є її 

різноманітність. На відміну від астрофізики чи медицини, список 

пріоритетних проблем тут може виявитися значно довшим. Проте 

найвагомішими досі не розв’язаними питаннями залишаються створення 

теорії високотемпературної надпровідності й дробового квантового ефекту 

Голла, створення квантового комп’ютера, та розвиток фотовольтаїки, який 

(разом з удосконаленими системами накопичення й збереження енергії) 

допоможе, як сподіваються, вирішити енергетичні проблеми людства – отже, 



 11 

розв’язати одну з двох, за оцінкою Сідні Перковіца, глобальних проблем 

сьогоднішньої фізики взагалі. 
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1. Трохи історії 

 

Упродовж 17-19 століть струнку споруду класичної фізики було в 

основному вибудовано працями Ньютона й Ляйбніца (механіка), Гюйгенса, 

Френеля та Релея (оптика), Карно, Клаузіуса, Томсона-Кельвіна, Гіббса й 

Больцмана (термодинаміка), Фарадея, Максвелла й Герца (електродинаміка). 

Люди не лише задовільно пояснили причину більшості явищ, які вони 

щоденно спостерігали в навколишньому світі, а й навчилися ставити сили 

природи собі на службу. Недарма 19 століття назвали «добою пари й 

електрики». 

Ці успіхи призвели до того, що в багатьох учених склалося враження: 

фізику як науку в основному побудовано. Альберт Майкельсон, який став у 

1907 р. першим американцем – лауреатом Нобелівської премії з фізики, у 

1896 р. писав: «Хоч ніколи не можна з певністю стверджувати, що майбутнє 

фізичної науки вже не припасло для нас жодних дивовиж у своїх коморах,  

однак видається вірогідним, що найважливіші основоположні принципи вже 

твердо встановлено і майбутній розвиток полягатиме лише в точнішому 

застосуванні цих принципів до всіх явищ, які ми спостерігаємо».  

Проте класична фізика принципово не могла пояснити низки відкритих 

на межі 19-20 століть експериментальних фактів. До них належали: 

негативний результат досліду Майкельсона-Морлі, що не виявив жодних 

слідів руху Землі відносно гіпотетитного «ефіру», який вважали носієм 

електромагнітних коливань; проблема теплоємності металів (яка виявлялася 

рівно в півтора рази меншою, порівняно з передбаченнями класичної теорії); 

«ультрафіолетова катастрофа» у випромінюванні абсолютно чорного тіла; 

наявність «червоної межі» фотоефекту; радіоактивність та надпровідність. 

Ці відкриття стали стимулом для майже одночасної появи 

релятивістської теорії Альберта Айнштайна (1905), теорії квантів Макса 

Планка (1900), першої квантової моделі атома Нільса Бора (1913). Квантова 

фізика Шредінгера-Гайзенберга, яка заступила в 1924-27 рр. стару «теорію 

квантів», лягла в основу сучасної фізики конденсованих середовищ, 

дозволивши пояснити багато явищ, які доти принципово залишалися 

незрозумілими. Саме після створення квантової механіки почався активний 

розвиток фізики металів, фізики напівпровідників, а в останні десятиліття – й 

фізики м’якої речовини. 

Однак із деякими базовими поняттями фізики твердого тіла – 

електропровідністю й теплоємністю – вчені працювали вже достатньо давно, 

намагаючись пояснити їх на рівні знань свого часу.  

 

Електропровідність.  
Ще з початку 18 ст. розпочалося активне вивчення електричних явищ 

(зокрема в твердих тілах та, як сказали б сьогодні, біологічних  системах). У 

1729 році англійський фізик Стівен Грей (1679-1736) відкрив явище 

електропровідності. Він узяв скляну пляшку і закрив її корком, у який 

ввіткнув металевий стрижень з кулькою зі слонової кості на кінці. Потім він 
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наелектризував пляшку клаптем сукна. Виявилося, що електрика перейшла з 

пляшки на кульку – це можна було визначити з притягування до неї дрібних 

порошин, клаптів паперу тощо.  

Продовжуючи досліди, Грей встановив, що електрику добре проводять 

не лише металеві дроти, але й вугільні стрижні, м’язи людини і тварин. 

Водночас її не проводять каучук, віск, шовкові нитки і порцеляна, які можуть 

слугувати ізоляторами, що перешкоджають витокові електрики. Проте 

причини такої відмінності в поведінці різних речовин учений пояснити, 

звісно ж, не міг.  

Не знав він і фізичної природи електрики, яку в 18 столітті й протягом 

більшої частини 19 століття прийнято було пояснювати наявністю особливої 

невагомої «електричної рідини», здатної перетікати між тілами (умовному 

надлишку такої рідини ставили у відповідність «плюс», а її недостачі – 

«мінус» електричного заряду; історичне визначення напрямку струму від 

«плюса» до «мінуса» ми зберігаємо й досі). 

На початку 1800 р., поставивши одне на одне понад сто металевих 

(цинк і срібло) кружалець, розділених змоченим солоною водою папером, 

італійський вчений Алессандро Вольта (1745-1827) отримав досить потужне 

джерело електрики – «вольтів стовп». На противагу попереднім джерелам 

електрики, в основі яких лежала електризація тертям, «вольтів стовп» діяв не 

одну мить розряду, а постійно, що відкрило величезні можливості перед 

фізиками й інженерами. 

Німецький учений Георг Симон Ом (1787-1854) зумів 1826 року 

встановити основний закон електричних кіл, справедливо названий його 

ім'ям. Для цього учений повинен був здолати кілька суттєвих перешкод. 

По-перше, ще відсутні були прилади для вимірювання сили струму. Ом 

скористався крутильними терезами, до яких замість кульок (як у дослідах 

Кулона й Кавендіша) підвішені були рамки зі струмами, подібні до тих, що їх 

використав у своєму першому досліді Ампер. Взаємодія між струмами була 

пропорційна їхній силі – вона й вимірювалася крутильними терезами. 

По-друге, на той час ще не існувало стабільних джерел напруги. 

Електрорушійна сила «вольтова стовпа» після вмикання досить швидко 

зменшувалася. Тому Ом використав сконструйований невдовзі перед тим 

незалежно Зеєбеком і Ерстедом термоелемент. Вимірявши залежність кута 

закручування від довжини однорідного провідника (опір пропорційний 

довжині), учений отримав пряму. Говорячи сучасною мовою, Ом показав, що 

напруга пропорційна до опору. 

Через рік, у 1827 році, була опублікована монографія «Теоретичні 

дослідження електричних кіл», у якій Ом запропонував характеризувати 

електричні властивості провідника його опором, сформулював закони для 

ділянки кола і для повного кола: 

закон Ома для ділянки кола з опором R (U – падіння напруги на цій 

ділянці, І – сила струму): 

R

U
I   ;                                                                                (1.1) 
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закон Ома для повного кола, де Е – електрорушійна сила, r – 

внутрішній опір джерела ЕРС, R – зовнішній опір, І – струм у колі.  

rR

E
I


  .                                                                            (1.2)     

Хоч як це дивно, але абсолютно логічна і переконлива робота Ома 

викликала в сучасників недовіру – можливо, саме своєю простотою. Ом 

зазнав від колег у Німеччині справжнього цькування, звинувачень у 

шарлатанстві, його кар’єру на певний час було зруйновано. Вчений був на 

межі розпачу й зневіри. Тільки в 1841 році робота Ома була перекладена 

англійською мовою, в 1847 році – італійською, в 1860 році – французькою, і 

це зрештою призвело до всесвітнього визнання його результатів. У 1881 році 

на електротехнічному з'їзді в Парижі учені одноголосно затвердили назву 

одиниці опору – один ом (опір, на якому струм в один ампер спричиняє 

падіння напруги в один вольт). 

 

Класична  теорія електропровідності.  
У 1897 р. англійський учений Джозеф Джон Томсон (1856-1940) 

переконливим дослідом з відхиленням в електричному та магнітному полі 

показав, що так звані катодні промені у трубці, з якої відкачано повітря, 

складаються з негативно заряджених частинок – електронів. Так було 

остаточно вирішено питання про матеріальні переносники електричного 

струму (це нарешті поховало віру в існування спеціальної «електричної 

рідини»). 

На основі цих відкриттів німецький учений Пауль Друде (1863-1906) 

побудував класичну електронну теорію електропровідності металів (1900). 

Згідно з нею, в струм у металі переносять електрони, які поводять себе як 

класичний ідеальний газ. Число цих електронів дорівнює числу іонізованих 

атомів, тож у цілому матеріал електронейтральний. У проміжках між 

зіткненнями (середній час вільного пробігу між двома зіткненнями 

позначимо τ) вони рухаються вільно, пробігаючи деякий шлях l . Зіткнення 

електронів відбуваються переважно з іонами ґратки, і це призводить до 

теплової рівноваги між електронним газом і кристалічною ґраткою (в цьому 

полягає відмінність електронного газу від звичайного, де молекули газу 

розсіюються одна на одній). Середню швидкість теплового руху електронів 

можна оцінити як: 
m

kT
u ~ , де Т – температура, k – стала Больцмана, m – 

маса електрона. При кімнатній температурі ця швидкість за порядком 

величин дорівнює 107 см/с.  

З прикладанням електричного поля з напруженістю Е електрони 

починають рухатися з прискоренням: 

 

E
m

e
a  .                                                                                  (1.3) 
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Середня швидкість електронів, що переносять струм у полі, 

становитиме приблизно половину тієї швидкості, яку електрон набуде перед 

черговим зіткненням: 

 

2

a
v   .                                                                                   (1.4)  

 

А густину струму з його «електростатичного» визначення (струм – це 

заряд, що проходить через певний переріз провідника за одиницю часу) легко 

записати як: 

 

envj   .                                                                                    (1.5)  

 

Тут n – концентрація електронів (їх число в одиниці об’єму), е – заряд 

одного електрона. Підставивши в цей вираз середню швидкість електронів 

(1.4), отримаємо: 

 

E
m

ne
j

2

2 
 .                                                                               (1.6)     

 

Цей вираз збігається з записом закону Ома для ділянки кола в 

диференціальній формі:  

 

Ej  .                                                                                      (1.7) 

 

Більше того, пояснивши закон Ома, теорія дала й вираз для питомої 

електропровідності (величини, оберненої питомому опору): 

 

m

ne

2

2 
   .                                                                                  (1.8) 

 

Оскільки концентрація електронів у всіх металах приблизно однакова 

(порядку кількох одиниць на 1022 см-3; вона визначається концентрацією 

атомів, які, згідно з вихідним припущенням Друде, всі іонізовані), залежність 

провідності від температури й характеристик металу визначається середнім 

часом вільного пробігу. Більше того, оскільки з підвищенням температури 

електрони повинні розсіюватися інтенсивніше, середній час вільного пробігу, 

а, отже, й провідність теж, мають падати. Так теорія якісно пояснила добре 

відоме експериментально збільшення опору металів з температурою. 

Нарешті, на якісному рівні стала зрозуміла й різниця між металами й 

діелектриками: в перших є багато електронів провідності (це зумовлює їхній 

характерний «металічний» блиск – поверхневий заряд добре відбиває світло), 

у других електронів провідності чомусь немає. 
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Для підтвердження теорії Друде був поставлений ряд дослідів. 

Німецький фізик Карл Рікке в 1901 році взяв три циліндри - два мідних і 

один алюмінієвий - з добре відшліфованими торцями, зважив їх і склав 

послідовно в коло мідь-алюміній-мідь. Через такий складений провідник 

протягом року безперервно пропускали постійний струм. За рік через цей 

провідник пройшов величезний заряд близько 3•106 Кл. Дослідження 

циліндрів показало, що пропускання струму не вплинуло на вагу циліндрів. 

Більше того, не було виявлено проникнення одного металу в іншій на торцях 

циліндрів. Таким чином, досліди показували, що перенесення заряду в металі 

здійснюється не атомами, а таки електронами.   

Експериментально визначити концентрацію електронів у металах стало 

можливо завдяки відкритому 1879 р. (тобто за 18 років до відкриття самих 

електронів) американським фізиком Едвіном Голлом (1855-1938) ефектові, 

який тепер носить його ім’я. 

Суть ефекту в найпростішому випадку полягає в тому, що тонку 

пластину провідника (сам Голл працював з золотою фольгою) вмішують у 

магнітне поле, перпендикулярне до цієї пластини. У випадку, коли через 

пластину протікатиме струм, орієнтований так, як це зображено на рис.1.1, 

негативні заряди відхилятимуться полем до правого краю пластини. Як 

наслідок, тут накопичуватиметься надлишковий негативний заряд, а біля 

протилежного (на рис. лівого) краю пластини – надлишковий позитивний. 

 
 

 

Рис.1.1.Ефект Голла в металевій пластині.  

 

Надалі ми обмежимося випадком класично слабких магнітних полів 

(коли електрони ще не починають рухатися від зіткнення до зіткнення по 

циклоїді). Накопичення зарядів біля протилежних країв пластини 

відбуватиметься доти, доти сила, спричинена виниклим електричним полем 
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HE  між правим і лівим краями пластини не врівноважить магнітну складову 

сили Лоренца (тут і далі, де спеціально не буде зазначено іншого, ми 

використовуватимемо систему СГС, с – швидкість світла в вакуумі): 

 

vB
c

e
eEH   .                                                                (1.9) 

 

Таким чином, між краями пластини виникне Голлівська напруга 

 

HH lEV                                                                      (1.10) 

 

(l – ширина пластини), яку можна виміряти. 

Швидкість електронів можна записати через густину струму j і 

концентрацію n: 

 

en

j
v       .                                                                   (1.11)    

 

Використовуючи (1.11) і переходячи до значень повного струму dljI  й 

Голлівської напруги (1.10), одержуємо 

 

cd

B
IRV

cenld

IB

l

V
HH

H  ;  .                                       (1.12) 

 

Тут введено сталу Голла enRH /1 , експериментальна величина якої дає 

значення концентрації електронів провідності, яке в металах лежить у 

діапазоні 1022-1023см-3. Таким чином, припущення Друде про те, що в металах 

на кожен атом припадає один електрон провідності, виявилося правильне. 

Проте, як виявилося майже відразу, в окремих металах (свинець, цинк, залізо, 

кобальт, вольфрам) полярність напруги Голла протилежна очікуваній; заряд 

у цих металах переносять якісь позитивно заряджені частинки! Цього теорія 

Друде пояснити не могла. 

Не могла вона пояснити і наявності напівпровідників, матеріалів з 

опорами, вищими ніж у металів, але нижчими, ніж у діелектриків (одним з 

найперших напівпровідників, який почали активно вивчати, був закис міді 

Cu2O, коричнювато-червона речовина, що зустрічається в природі у вигляді 

мінералу куприту). Експериментально було встановлено, що опір 

напівпровідників зменшується зі зростанням температури й часом на багато 

порядків. Отже, можна було припустити, що з якихось причин різко 

збільшується концентрація електронів провідності, проте причини цього 

були також незрозумілі. 

Нарешті, класична теорія електропровідності П.Друде виявилася 

повністю неспроможна пояснити відкрите в 1911  р. голландським ученим 
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Гайке Камерлінгом-Оннесом (1853-1926) явища надпровідності (повного 

зникнення опору) металів при низьких температурах. 

 

Теплоємність.  
Ще приблизно 200 років тому було встановлено: чисельно молярна 

теплоємність всіх твердих тіл (кількість тепла, яку треба надати одному 

молю речовини, щоб підняти його температуру на один градус) дорівнює 

приблизно шести калоріям. Цей закон Дюлонга-Пті (його експериментально 

відкрили французькі вчені П’єр Луї Дюлонг та Алексіз Пті в 1819 році) так 

добре виконується для більшості речовин в області кімнатних температур, 

що хіміки ХІХ століття навіть використовували його для визначення 

молекулярної ваги деяких речовин. Закон Дюлонга-Пті пояснив «батько» 

молекулярно-кінетичної теорії, визначний австрійський фізик Людвіг 

Больцман (1844-1906) на основі принципу рівнорозподілу енергій за 

ступенями вільності. 

Класична фізика розглядала тверде тіло (обмежуємося випадком 

одноатомної простої речовини) як сукупність атомів-осциляторів, кожен з 

яких згідно з Больцманом має енергію 3кТ (при цьому припускали, що кожен 

з них має 3 ступені вільності, на кожен з яких припадає енергія кТ – половина 

на кінетичну й половина на потенціальну). Таким чином, сумарна енергія 

одного молю речовини складає: 

 

RTkTNE A 33   ,                                                                   (1.13)  

 

де NA – число Авогадро, R – газова стала з рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. 

Звідси просто знайти  теплоємність при сталому об’ємі: 
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.                                                                  (1.14) 

 

Цей результат повіністю відповідає закону Дюлонга-Пті. Але, як 

свідчив експеримент, деякі дуже тверді речовини (наприклад, алмаз і бор), 

мають суттєво (в рази) нижчу теплоємність. А при низьких Т, близьких до 

асолютного нуля шкали Кельвіна, теплоємність усіх твердих тіл прямує до 

нуля за кубічним законом: 

 

 3TCV   .                                                                       (1.15) 

 

Класична фізика пояснити цього не могла.  

Класична теорія теплоємності відразу ж вступила в суперечність із 

класичною теорією електропровідності. Адже газ класичних електронів не 

лише проводить струм. З ним повинні бути пов’язані й інші явища – зокрема 

й теплоємність. Причому, якщо припускати, що на кожен атом кристалу 

припадає один електрон провідності (саме з цього виходив Друде, й це 
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підтвердили експерименти з використанням ефекту Голла), молярна 

теплоємність металу повинна бути в півтора рази більшою за теплоємність 

діелектрика (коливаючись навколо положень рівноваги, атоми мають 

потенціальну й кінетичну енергію, а вільні електрони – лише кінетичну) і 

дорівнювати 4,5R. 

Але експерименти показували: теплоємність одного моля металу й 

одного моля діелектрика практично однакова! Цього класична фізика 

пояснити не могла – і це показало, що ця фізика стоїть на порозі великих 

змін. 

 

Народження «теорії квантів».  

«Теорією квантів» (або ж «старою теорією квантів») прийнято називати 

період розвитку фізики, що охоплює першу чверть 20 ст.: від народження 

самого слова «квант» і до формування основ сучасної квантової механіки 

(1924-27 рр.). 

Визначний англійський фізик Вільям Томсон (лорд Кельвін, 1824-

1907), роблячи огляд тодішнього стану науки, у 1901 р. назвав саме 

неможливість класично описати теплоємність металів разом з негативним 

результатом досліду Майкельсона-Морлі «хмаринками на ясному небі 

класичної фізики». Водночас на той час існувала й низка інших нових 

експериментальних результатів, які не могли бути пояснені в рамках 

класичних уявлень.  

Реально народження квантової фізики стимулювала проблема 

«ультрафіолетової катастрофи» у випромінюванні абсолютно чорного тіла 

(АЧТ). За класичними уявленнями спектральна інтенсивність цього 

випромінювання мала вигляд 2 E  (закон Релея-Джинса), а, отже, 

нескінченно зростала в області високих частот (малих довжин хвиль), що 

очевидно суперечило експериментові. 

 

  
Рис.1.2. Експериментальні залежності густини випромінювання АЧТ 

від довжини хвилі (в мікронах) для різних температур. Праворуч — крива, 
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яку дає класична теорія Релея–Джінса (проблема «ультрафіолетової 

катастрофи»). 

 

Визначний німецький фізик Густав Кірхгоф (1824-1887) запровадив у 

науку в 1862 році поняття абсолютно чорного тіла (АЧТ). АЧТ — фізична 

абстракція, що вживається у термодинаміці; це тіло, яке цілком поглинає 

проміння (всіх довжин хвиль), що падає на нього. Не зважаючи на назву, 

абсолютно чорне тіло може випускати теплове випромінювання. Спектр 

випромінювання абсолютно чорного тіла визначається тільки його 

температурою. Практичною моделлю чорного тіла може бути порожнина з 

невеликим отвором і зачорненими стінками, оскільки світло, що потрапляє 

крізь отвір в порожнину, зазнає багатократних віддзеркалень і сильно 

поглинається. Глибокий чорний колір деяких матеріалів (деревного вугілля, 

чорного оксамиту) і зіниці людського ока пояснюється таким самим 

механізмом. 

 

 
Рис.1.3. Модель АЧТ. 

 

В чому полягала причина «ультрафіолетової катастрофи» з погляду 

класичної фізики? Випромінювання АЧТ можна представити стоячою 

електромагнітною хвилею в «ящику» з маленьким отвором (ми вже 

говорили: проникнувши крізь отвір ззовні, промінь у такому «ящику» має 

значно більше шансів поглинутися, аніж вийти після низки відбиттів знову 

назовні).  

Але скільки стоячих хвиль може «вміститися» в такому «ящику»? Щоб 

виникла стояча хвиля, від стінки й до стінки має вкластися ціле число 

напівхвиль.  Чим коротша довжина хвилі, тим легше виконати таку умову. 

Отже, число можливих хвиль зростає зі збільшенням частоти коливань. А за 

класичною термодинамікою, на кожен ступінь вільності (тобто на кожну 

хвилю!) припадає одна й та ж енергія kT – половина на потенціальну енергію 

й половина на кінетичну. Отже, якщо кількість хвиль зростає з частотою, то 

зростає й енергія випромінювання. Але це різко суперечить дослідові – 

насправді інтенсивність на великих частотах різко спадає за 

експериментальним екпоненційним законом Віна.  

Намагаючись подолати «ультрафіолетову катастрофу», у грудні 1900 

року 42-річний ординарний професор Берлінського університету Макс фон 

Планк (1858-1947) вперше висловив ідею, що енергія випромінюється не 

неперервно, а квантами E , де ω – частота коливань,  - стала Планка 

(інколи її називають також «приведеною» сталою Планка, на відміну від 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
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«справжньої» сталої Планка h = 10-27 ерг·с, більшої від   на множник 2π). 

Сам Планк розглядав цю квантованість радше як математичний формалізм, 

який дозволив отримати формулу для спектральної густини випромінювання 

АЧТ 

 

1

3





kTe

E





,                                                                        (1.16)         

 

що «знімала» проблему «ультрафіолетової катастрофи» (k – стала Больцмана, 

Т – температура в градусах Кельвіна). Адже, як видно з формули (1.16), 

класичний квадратичний закон Релея 2 E  справедливий лише в області 

низьких частот, а натомість в області високих частот спектральна 

інтенсивність спадає за експоненційним законом Віна   
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1919 році Макс Планк отримав Нобелівську премію «на знак визнання його 

заслуг у справі розвитку фізики завдяки відкриттю квантів енергії». Проте 

сам Планк за освітою й стилем мислення був безсумнівним «класиком» і 

власне відкриття назвав був навіть «актом відчаю», довго ставлячи під сумнів 

фізичність відкритих ним-таки квантів. 

Фізично подолання «ультрафіолетової катастрофи» виглядає так. 

Згідно з теорією Планка, щоб збудити випромінювачі з високою частотою, 

треба передати їм велику енергію  Е = hν. Коли ця енергія значно перевищує 

теплову, kTh  , імовірність того, що випромінювач набуде енергію Е, різко 

спадає зі збільшенням співвідношення 
kT

E
. Отже, в тепловій рівновазі може 

бути збуджена тільки мала частина таких випромінювачів. Значить, й 

інтенсивність випромінювання, яке вони випускають, мала. Таким чином, 

класична фізика «переоцінювала» значення високих частот, а квантова теорія 

– все розставила на місця. Закон Віна було пояснено. Більше того, вже перші 

порівняння теорії з експериментом дозволили з високою точність визначити 

числове значення сталої h. 

У 1907  р. Альберт Айнштайн (1879-1955), який двома роками раніше 

надрукував статті, де було сформульовано спеціальну теорію відносності, 

теорію броунівського руху й пояснено «червону межу» фотоефекту, 

опублікував  статтю «Теорія випромінювання Планка і теорія теплоємності». 

Це було перше квантове дослідження в галузі фізики твердого тіла. Формула 

Айнштайна для теплоємності пояснила, чому при високих температурах 

справедливий закон Дюлонга-Пті, пояснила й прямування  VC  до нуля при 

низьких температурах. Хід міркування Айнштайна був такий: коливанням у 

твердому тілі з частотою νо відповідає квант енергії kΘ=hνо (тут k – стала 

Больцмана, Θ – величина, що має вимірність температури).  Коли 

температура висока, тобто Т>>Θ, збуджуються коливання усіх атомів, 

справджується рівномірний розподіл енергії за ступенями вільності й 
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справедливе описане вище класичне наближення, для якого теплоємність 

стала. 

Проте для окремих дуже твердих речовин (для тих таки алмазу й бору) 

атоми зв’язані між собою настільки жорстко, що енергія кванта, пов’язаного 

з коливаннями, дуже велика, і величина Θ чисельно одного порядку з 

кімнатною температурою, або й навіть перевищує її. А це значить, що вже за 

кімнатної температури збудженими виявляться не всі коливання, й 

теплоємність твердого тіла буде нижчою від передбаченої законом Дюлонга-

Пті (для алмазу вона справді складає 1,44 калорії, для бору – 2,44 калорії, 

замість приблизно шести). 

Нарешті, при зниженні температури рано чи пізно співвідношення 

Т>>Θ виявиться порушеним для кожного твердого тіла. А це знов-таки 

означає, що при дальшому зниженні Т збудженою виявиться дедалі менша 

частина коливань. А при Т=0 всі коливання виявляться «заморожені» й 

теплоємність дорівнюватиме нулю. 

Але теорія Айнштайна не пояснила експериментального кубічного 

закону  прямування теплоємності до нуля. Причина полягала в тому, що 

Айнштайн вважав: усі атоми в твердому тілі коливаються з однаковою 

сталою частотою νо. Тим часом, у твердому тілі насправді є набори частот 

коливань, а тому теорія теплоємності Айнштайна потребувала істотного 

удосконалення. Це було зроблено голландським фізиком Петером Дебаєм 

(1884-1966) в 1912  році. Теоретична формула Дебая, яка виходила з того, що 

твердому тілі реалізуються різні коливання з частотами від 0 до найвищої 

можливої в цьому матеріалі частоти νо, якнайкраще пояснювала 

експериментальні дані для низьких температур. А температура Θ, яка 

характеризує «жорсткість» міжатомного зв’язку в твердому тілі, отримала 

назву температури Дебая (фізичне значення цього параметру дуже важливе: 

коливання атомів твердого тіла виявляють класичну поведінку при 

температурах, вищих від температури Дебая, і квантову – при нижчих). Але 

правильний початок був покладений Айнштайном. 

 

Поява фізики напівпровідників 

Саме напівпровідники як клас матеріалів найбільшою мірою змінили 

життя людства, починаючи з другої половини ХХ ст. Завдяки 

напівпровіднкам з’явились компактні радіоприймачі, комп’ютери, побутова 

електроніка та багато інших речей, які ще кілька десятиліть тому здавалися б 

фантастичними. Водночас становлення науки про напівпровідники, 

розуміння фізичних основ їхнього функціонування в приладах стало 

можливим лише завдяки розвитку квантової механіки, появі формалізму 

хвильового рівняння Ервіна Шредінґера і тим роботам з фізики й статистики 

електронного газу в твердих тілах, які виконали, починаючи з середини 1920-

х рр., Вольфґанґ Паулі, Поль Дірак, Енріко Фермі. 

З окремими напівпровідниками (наприклад, з кремнієм) люди мали 

справу з давніх-давен — щоправда, не в їхній «електричній іпостасі». 

Починаючи з 18 ст., учені активно вивчали електричні властивості різних 
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матеріалів, які ми сьогодні називаємо напівпровідниковими. Саме слово 

«напівпровідник» уперше вжив славетний італійський учений Алессандро 

Вольта у доповіді перед Лондонським Королівським товариством 14 березня 

1782 року. Доторкаючись до електрометра різними предметами, він 

установив, що доторк металу призводить до миттєвого розряду електрометра, 

доторк діелектрика не розряджає електрометра зовсім, але існують певні 

матеріали, через які електрометр теж розряджається, але впродовж певного 

скінченного часу. Їх Вольта й назвав «напівпровідниками». Однак це 

визначення ще дуже далеке від сучасного розуміння суті напівпровідників. 

Використовуючи «вольтів стовп», англійський фізико-хімік Гамфрі 

Деві  у 1821 р. встановив факт залежності електричної провідності від 

температури, причому зі збільшенням температури провідність металів (тоді 

вживали термін «сила провідності» — «conducting power») зменшувалася. 

Геніальний учень Деві Майкл Фарадей у 1833 році виявив дивовижну 

властивість сульфіду срібла Ag2S: при кімнатній температурі його 

провідність була дуже низькою, однак при 175°С різко зростала до 

«металічних» значень. Таким чином, було відкрито, що провідність з 

температурою може в окремих речовинах зростати. На жаль, Фарадей, який 

віддавав перевагу якісним експериментам, не залишив при цьому жодних 

кількісних таблиць чи графіків. 

Пізніше виявилося, що на провідність твердих тіл може впливати не 

лише температура, але й світло. У 1839 році молодий французький фізик 

Едмон Беккерель (1820–1891), помістивши в електроліт платівку хлориду 

срібла з платиновими контактами, вперше спостеріг явище фотоефекту — 

появи напруги при освітленні. Англійський інженер Вілловбі Сміт (1828–

1891) у 1873 році встановив факт різкого зменшення опору селену при його 

освітленні. На цьому ефекті упродовж майже півтора століття діють 

різноманітні фотоекспонометри. А в 1884 р. американець Чарлз Фрітс 

створив на основі селену першу працюючу сонячну батарею. Однак фізична 

природа дивовижних властивостей селену залишалась незрозумілою 

впродовж майже 60 років.  

1874 року німецький фізик і винахідник Карл Фердинанд Браун 

опублікував статтю «Про провідність струму через поверхні металів». У ній 

він стверджував, що точковий контакт металу з сульфідом металу може бути 

випрямлячем: пропускати струм в одному напрямку і не пропускати в 

іншому. Це відкриття широко застосовувалося в перших «детекторних» 

приймачах, які не потребували електричного живлення. Пізніше Браун 

активно співпрацював з винахідником радіо Ґульєльмо Марконі, і їх разом 

було вшановано Нобелівською премією з фізики 1909 року. 

Як ми вже згадували, новим потужним методом вивчення твердих тіл 

стало застосування ефекту Голла, відкритого американцем Едвіном Голлом у 

1879 році. У 1897 р. Джозеф Джон Томсон показав, що катодні промені 

складаються з негативно заряджених частинок — електронів. На основі цих 

відкриттів Пауль Друде побудував класичну електронну теорію 

електропровідності металів (1900).  
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Однак наявності матеріалів, опір яких з температурою зменшується, 

теорія Друде пояснити не могла. Наступний крок у спробах пояснити таку 

«аномалію» зробив професор Фрайбурзького університету в Німеччині 

Йоганн Ґеорґ Кеніґсбергер (1874–1946). У 1908 р. він показав, що 

температурна залежність питомого опору низки матеріалів (наприклад, 

титану і цирконію), має вигляд кривої з мінімумом, а опір кремнію 

знижується в усьому досліджуваному діапазоні температур. 

 
Рис.1.4. Температурна залежність питомого опору Si, Ti, Zr (графіки з 

роботи Кеніґсбергера та Шіллінґа, 1908 р.) 

 

Намагаючись пояснити отримані залежності, Кеніґсбергер постулював, 

що насправді носії провідності в будь-якому матеріалі з’являються в 

результаті дисоціації атомів на вільні електрони та позитивні йони, кількість 

яких дорівнює: 
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де величина  Q  пропорційна енергії дисоціації. Це припущення дозволило 

модифікувати відомий вже з експериментів вираз для температурної 

залежності питомого опору як: 

 













273
exp)1()(

t

Q
tt o  ,                                                             (1.18)                                                              

 

що очевидно може пояснити одержані Кеніґсбергером експериментальні 

криві з мінімумами: спершу опір падає через збільшення кількості числа 

електронів провідності, а потім починає зростати через збільшення їхнього 

розсіяння на коливаннях йонів кристалічної ґратки. Хоча сам Кеніґсбергер не 

міг запропонувати жодної моделі для визначення енергії дисоціації, однак у 

подальшій роботі він у 1914 р. розділив усі матеріали на метали, ізолятори і 

«змінні провідники» (нім. variable Leiter) саме за значенням Q: для ізоляторів 

Q прямує до нескінченності (отже, вільних електронів провідності в них 

немає), а для металів при високих температурах — до нуля (тому в металах 

число електронів провідності дорівнює числу атомів — Друде виходив саме з 

цього припущення). У «змінних провідниках» натомість значення Q 

скінченне, що призводить до експоненційного зниження їхнього питомого 

опору з підвищенням температури. 

Кеніґсбергер також експериментально показав, що значення Q у 

«змінних провідниках» критично залежить від ступеня їхнього очищення й 

наявності структурних недосконалостей досліджуваних зразків. Це дає нам 

змогу датувати початок науки про напівпровідники саме 1914 роком — 

часом появи роботи Кеніґсбергера. Адже віднині експериментальні факти 

стосувалися вже не розрізнених «аномальних» матеріалів, а нового класу 

речовин із цілком визначеними властивостями. 

Цікаво, що самого терміна «напівпровідник» (нім. Halbleiter) 

Кеніґсбергер при цьому не вживав. Це слово вперше застосував його студент 

Вайсс у захищеній 1910 року докторській дисертації. Але навіть ця 

термінологічна неузгодженість не заважає оголосити саме Йоганна 

Кеніґсбергера «батьком» сучасного поняття «напівпровідники». 

Паралельно з Кеніґсбергером і його учнями напівпровідникові 

матеріали активно вивчав також професор фізики в університеті в Єні Карл 

Бедекер (1877–1914). Талановитий фізик, син видавця всесвітньо відомих 

туристичних путівників Фріца Бедекера, він загинув на фронті 37-річним у 

перший же тиждень Першої світової війни. Тому його список праць 

короткий, але головні його роботи відзначаються великою ретельністю й 

піонерським підходом, а книга «Електричні явища в металічних 

провідниках» (1911) правила за підручник ще упродовж двох десятиліть. 

Чи не найбільшим «бичем» тодішнього експерименту щодо провідності 

була дуже погана відтворюваність результатів. У 1907 р. Бедекер 

запропонував новий метод виготовлення зразків. Він наносив тонкі плівки 

міді, срібла, кадмію, талію та свинцю на скляну або слюдяну підкладку 

розпорошуванням. При цьому товщину отриманої плівки вчений визначав 
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точним зважуванням. Потому ці плівки витримувалися в кисні або ж у парах 

сірки, селену, миш’яку чи йоду для отримання потрібних сполук.  

Найцікавіші результати було отримано на йодиді міді CuI. Отримані 

плівки мали дуже високу, суто металічну провідність, але, залишені на 

повітрі при кімнатній температурі, робилися майже ізоляторами. Але 

поновне експонування плівки в парах йоду повертало металічну провідність, 

зменшуючи опір на кілька порядків. Причому такий оборотний процес можна 

було повторити кілька разів. Звідси випливав очевидний висновок: 

провідність  критично залежала від умісту йоду в зразку. 

Саме Бедекер першим виміряв ефект Голла в напівпровідниковій плівці 

CuI. Першою несподіванкою виявилося те, що полярність голлівської 

напруги була протилежною до тієї, яка, за аналогічної геометрії досліду, 

спостерігалася у вісмуті. Отже, слід було припустити, що струм у CuI 

переносять носії з позитивним зарядом! Так було вперше виявлено діркову 

провідність у напівпровіднику — хоч ані слова «дірка», ані слова 

«напівпровідник» ужито при цьому ще не було. Але, вимірюючи величину 

сталої Голла і припустивши, що струм переносять носії одного виду, Бедекер 

підтвердив справедливість постульованої Кеніґсбергером формули: число 

носіїв справді експоненційно зростало з температурою. 

У наступні роки різними дослідниками було виявлено чимало сполук із 

напівпровідниковими властивостями. Чи не «найпопулярнішою» з них став 

закис міді Cu2O. Як показав професор Геттінгенського університету Бернгард 

Ґудден (1892–1945), автор чи не першого огляду з провідності 

напівпровідникових сполук, що вийшов у 1924 р., опір різних зразків Cu2O 

при кімнатній температурі міг різнитися на 6–7 порядків. При цьому 

провідність закису міді зростала при збільшенні тиску кисню. 

Напівпровідники поставили неабияку загадку перед теоретиками, і 

розгадати її класична фізика не могла принципово. 

 

Квантова фізика і розвиток фізики конденсованого середовища.  
У 1924-1927 рр. було створено основи квантової механіки, на яку 

спирається сучасна фізика конденсованих середовищ. Хронологічно це 

відбувалося так: 

У 1924 р. Луї  де Бройль висловив ідею про хвильові властивості 

матерії (хвилі де Бройля). Ця ідея про загальність корпускулярно-хвильового 

дуалізму лягла в основу хвильової механіки Шредінгера. Того ж року 

Вольфганг Паулі сформулював один з найважливіших принципів квантової 

механіки – принцип заборони перебування двох і більше електронів в одному 

й тому ж квантовому стані певної системи. Було передбачено існування Бозе-

конденсату (індійський фізик Шатьєндранат Бозе, формули якого 

підкоригував той-таки Айнштайн) 

У 1925  р. Вернер Гайзенберг заклав основи нової «матричної» 

механіки. Макс  Борн і Пауль  Йордан надали ідеям Гайзенберга коректне 

математичне формулювання, ввівши матриці координат і імпульсів.  
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У 1926  р. Ервін  Шредінгер створив хвильову механіку, в основі якої 

лежить хвильове рівняння (рівняння Шредінгера). Макс  Борн дав 

статистичну інтерпретацію хвильової функції Шредінгера. Ервін  Шредінгер 

довів математичну еквівалентність матричної механіки Гайзенберга і 

хвильової механіки. 

У 1927  р. Гайзенберг сформулював фундаментальне положення 

квантової механіки – принцип невизначеності (принцип Гайзенберга). 

Розроблена провідними теоретиками того часу «Копенгагенська 

інтерпретація» квантової механіки не зазнала суттєвих змін до наших днів. 

Того ж року Вольфганг Паулі разом з Енріко Фермі розробив теорію сильно 

виродженого електронного газу в металах, яка пояснила високу провідність 

металів – на відміну від напівпровідників і діелектриків. Ця теорія подолала 

«катастрофу» з невідповідністю класичної теорії електропровідності Друде й 

класичної теорії теплоємності.  

У 1930 р. Ігор  Тамм розробив квантову теорію розсіяння світла в 

кристалах і ввів уявлення про пружні коливання в твердому тілі (фонони). 

Ідея фонона містилася вже в роботах Айнштайна (1907) і Дебая (1912) з 

теорії теплоємності твердих тіл, але сам термін належить Таммові. 

У 1931 р. Алан Вілсон створив основи зонної теорії напівпровідників, 

ввівши поняття зони провідності, забороненої і валентної зон, власних і 

домішкових матеріалів. Того ж року Вернер Гайзенберг ввів поняття «дірок», 

інтерпретувавши так вільні стани в майже заповненій валентній зоні 

напівпровідника чи діелектрика. 

У 1937  р. Лев  Ландау розробив теорію проміжного стану 

надпровідників. Він же розробив теорію фазових переходів другого роду. 

Того ж року  відкрито явище надплинності гелію ІІ (Петро Капиця, Джон 

Аллен). 

У 1940 р. Паулі довів теорему про зв’язок статистики й спіну, 

показавши, що частинки з цілим спіном («бозони») описуються статистикою 

Бозе-Айнштайна, а частинки з напівцілим спіном («ферміони») – 

статистикою Фермі-Дірака. У 1940-1941 рр. Ландау створив теорію 

надплинності гелію ІІ. 

У 1941 р.  було відкрито p-n-перехід, який пізніше став основою 

напівпровідникової електроніки (відкриття зроблено в Києві, його автор – 

фундатор фізики напівпровідників в Україні, перший завідувач кафедри 

напівпровідників Київського університету імені Тараса Шевченка Вадим 

Лашкарьов). 

У 1950 р. створено основи електронної теорії напівпровідників, що 

описувала їх провідність з урахуванням генерації та рекомбінації носіїв 

струму (Вільям Шоклі). Через рік створено перший напівпровідниковий 

транзистор на двох p-n-переходах, що поклав початок революційним змінам 

у електроніці (Вільям Шоклі, Джон Бардін, Волтер Браттейн). 
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У 1956 р. побудовано теорію надпровідності (Джон Бардін, Леон 

Купер, Джон Шріффер). 

У 1959 р. створено першу мікросхему, що потягнуло за собою 

бурхливий розвиток мікроелектроніки. Того ж року Річард Фейнман у 

знаменитій прочитаній у Каліфорнійському технологічному інституті лекції 

«Внизу є доволі місця» передбачив наявність великої кількості нових ефектів 

при переході до нанорозмірів. 

У 1960 р. реалізовано перший польовий транзистор метал-діелектрик-

напівпровідник, який згодом зробився основним пристроєм мікро-, а потім і 

наноелектроніки (Девон Канг та Мартін Аталла). 

У 1962 р. передбачено ефекти Джозефсона (теорію побудував валлієць 

Браян Джозефсон, нестаціонарний ефект експериментально реалізовано в 

1964 р. у Харкові українцями Ігорем Дмитренком та Ігорем Янсоном). 

У 1980 р. відкрито цілочисельний квантовий ефект Голла (Клаус фон 

Клітцінг). Вперше експериментально показано, що опір на малих масштабах 

квантується. На 1980-ті р. припадає  початок розвитку спінтроніки, що 

використовує ефект перенесення спіну.  

Створення тунельного сканувального (1981) та атомного силового 

мікроскопів (1986) стимулювали дослідження в сфері нанотехнологій. На 

1986 р. так само припадає відкриття високотемпературної надпровідності 

(Георг Беднорц, Александер Мюллер).  

З початком 21 ст. розпочинається особливо інтенсивний розвиток 

нанотехнологій (у 2019 р. реалізовано польові транзистори з довжиною 

каналу 5 нм). У 2004 р. експериментально отримано графен, моноатомний 

вуглець з дивовижними фізичними властивостями (Андре Гейм, Костя 

Новосьолов). 

Отже, саме квантова фізика дозволила нарешті зрозуміти, чому одні 

тверді тіла є металами, а інші – ізоляторами, і чому особливими 

характеристиками відзначаються напівпровідники. Вона дозволила 

побудувати теорію надплинності і надпровідності. Вона, нарешті, дозволила 

здійснити починаючи з середини ХХ століття потужний технологічний 

прорив, який значною мірою змінив повсякденне життя людини. І сьогодні 

інтенсивний розвиток фізики конденсованого середовища триває.  
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2. Агрегатні стани речовини. Фази й переходи між ними 

 

Агрегатні стани речовини.  

В світі, який оточує людину, найпоширенішими агрегатними станами є 

тверде тіло (важко змінює форму і об’єм), рідина (важко змінює об’єм, але 

легко – форму), газ (легко змінює і об’єм і форму), іонізована плазма 

(полум’я, блискавка, полярне сяйво, розряди неонових ліхтарів тощо; при 

підвищенні температури до зіркової всі електрони врешті-решт стають 

вільними, ядра «плавають» в електронній плазмі; саме плазма є 

найпоширенішим агрегатним станом у макровсесвіті). Крім іонізованої, при 

надвисоких тисках і температурах може реалізуватися кварк-глюонна плазма. 

При низьких температурах можуть реалізуватися Бозе-Айнштайнівський і 

ферміонний конденсати. 

 

 
 

 
Рис.2.1. Атомна структура різних агрегатних станів речовини 

(схематично): тверде тіло, рідина, газ та плазма. 

 

Тверде тіло може переходити як у рідину (плавлення), так і в газ 

(сублімація). Ці переходи супроводжує підвищення ентропії S 

 

WkS ln  ,                                                                               (2.1)                              

 

де W – термодинамічна ймовірність. Оберненими переходами є застигання й 

осаджування  (переходи рідини й газу в тверде тіло). Крім того, рідина може 

перейти в газ (випаровування), а газ – в рідину (конденсація). Газ переходить 

в плазму (іонізація), а плазма – в газ (деіонізація, див. рис.2.1). 
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Рис.2.2. Можливі переходи між різними агрегатними станами 

речовини. 

 

Фізика конденсованого середовища розглядає конденсовані агрегатні 

стани, які характеризуються порівняно низькою температурою й ентропією: 

тверде тіло, рідину, Бозе-Айнштайнівський і ферміонний конденсати. 

 

Фази.  
Фази – це набори станів макроскопічної системи, що характеризуються 

однорідним хімічним складом і фізичними властивостями (густиною, 

показником відбиття, кристалічною структурою тощо). 

Слід пам’ятати: різні агрегатні стани речовини – це завжди її різні 

фази. Але обернене твердження несправедливе: часом різним фазам тієї ж 

речовини відповідає один агрегатний стан. Таке явище називається 

поліморфізмом. Так, існують гексагональна, кубічна і ромбоедрична фази 

льоду; залізо при 912 С переходить з α у γ фазу, а при 1394 С – з γ у δ фазу 

(що характеризуються різною симетрією кристалічної ґратки) тощо. Інший 

класичний зразок поліморфізму – це вуглець у формі графіту (крихкий 

провідник) і алмазу (міцний діелектрик). 

З погляду математики фаза – це область, де термодинамічні потенціали 

(напр., термодинамічна вільна енергія Гельмгольца F – тобто та частина 

внутрішньої енергії системи U, яку можна перетворити на роботу) 

аналітичні. На межі фаз похідні цих змінних зазнають розриву, а відтак 

відбувається різка зміна фізичних властивостей. Наприклад, поки вільна 

енергія аналітична, визначені й такі пов’язані з нею фізичні величини, як 

ентропія S, теплоємність, стискуваність, намагнічуваність тощо (вони 

визначаються через F та її похідні). 

Вільна енергія Гельмгольца пов’язана з внутрішньою енергією 

співвідношенням 

 

TSUVTF ),( .                                                                    (2.2)        

 

Звідси для ентропії маємо: 
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 .                                                                      (2.3)        

 

Тому теплоємність 
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Цей вираз показує: неаналітичність F на межі двох фаз визначає особливість 

поведінки похідної, зображену на рис.2.3 (тут зображено поведінку 

теплоємності гелію при переході в надплинний стан за Т = 2,17 К). 

 

 

 
Рис.2.3. Розрив теплоємності гелію при переході в надплинний стан.  

 

Області термодинамічних змінних, де існують різні фази, а також межі 

між цими фазами зображають на фазовій діаграмі (або ж діаграмі стану, 

рис.2.4). Суцільні криві характеризують ті значення p і T, при яких в системі 

співіснують дві рівноважні фази (їх називають кривими сублімації, 

плавлення та випаровування). Кожна з кривих показує залежність 

температури фазового переходу від зовнішнього тиску. Відзначмо, що 

зображена пунктиром межа між твердою і рідкою фазою води Н2О зумовлена 

нехарактерним для більшості інших речовин співвідношенням: густина льоду 

менша від густини рідкої води (трохи пізніше ми покажемо, як це випливає з 

рівняння Клаузіуса-Клапейрона).  
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Рис.2.4. Фазова діаграма, що зображує області існування 

твердотільного стану, рідини й газу. 

 

Звернімо увагу на наявність критичної точки (для Н2О її «координати»: 

Ткр=647 К, Ркр=22 МПа), щодо якої в області вищих тисків і температур 

відмінність між перегрітою рідкою і газовою фазою зникає. Відтак перехід з 

конденсованого в газоподібний стан можна здійснити, й не перетинаючи 

чітко окреслену межу фаз. 

Декілька фаз можуть співіснувати одночасно. Кінетична енергія 

молекул води розподілена за законом Максвелла-Больцмана, а відтак завжди 

існують «швидкі» молекули, які залишають рідину. Процес випаровування 

триватиме, поки парціальний тиск пари над водою не урівноважить тиск пари 

в рідині. За таких умов швидкість конденсації дорівнюватиме швидкості 

випаровування. 

Існує й потрійна точка (Т = 0,01 С, Р = 611,73 Па), де співіснують три 

фази: лід, вода й водяна пара.  

Правило фаз Гіббса визначає те, скільки термодинамічних змінних N 

можна змінювати, підтримуючи певний стан системи: 

 

N = M + 2 – ξ .                                                                              (2.5) 

 

Тут М – число хімічних компонентів системи,  ξ – число фаз, які 

співіснують у рівновазі. Цифра 2 в (2.5) відбиває ту обставину, що існують 

два головні незалежні термодинамічні параметри (як, правило, це P і T – інші 

змінні можуть бути виражені через них; у ідеальному газі – через 

співвідношення PV = RT).  
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Наприклад, для води М = 1 (хімічна компонента – одна: молекула Н2О). 

З (2.5) видно, що три фази (ξ = 3) можуть співіснувати в лише в одній точці: 1 

+ 2 – 3 = 0; а значить, жодного параметра змінити при цьому не можна. 

На межі фаз, де ξ = 2, можна змінювати лише один з незалежних 

параметрів (наприклад, Р або Т). В області, де існує лише одна фаза (як-от в 

газі), можна змінювати і Р і Т одночасно.  

 

Фазові переходи. Класифікація фазових переходів.   
Фазовим переходом називається перебудова термодинамічної системи з 

однієї фази до іншої. Для фазових переходів характерна різка зміна одного чи 

кількох термодинамічних параметрів (напр., теплоємності) при малій зміні Т. 

До фазових переходів належать не лише перелічені вище переходи між 

твердим тілом, рідиною, газом і плазмою (сублімація, плавлення, 

конденсація, кипіння, іонізація тощо), але й широкий спектр інших процесів: 

як-от конденсація бозонів (Бозе-Айнштайнівська конденсація), зміна 

кристалографічної структури, перехід між феро- і парамагнітним станами в 

точці Кюрі, виникнення і руйнування надпровідності і надплинності тощо. 

Історично першу класифікацію фазових переходів запропонував Пауль 

Еренфест (1880-1933). Згідно з нею порядок фазового переходу визначається 

найнижчим порядком похідної від вільної енергії, яка при переході зазнає 

розриву. 

Наприклад, переходи між твердим тілом, рідиною і газом є за 

Еренфестом переходами першого порядку, оскільки стрибка зазнає густина 

(вона виражається через першу похідну вільної енергії за хімпотенціалом). 

Перехід між феро- і парамагнетиком є переходом другого порядку (зазнає 

стрибка магнітна сприйнятливість, яка виражається через другу похідну 

вільної енергії за магнітним полем). Проте класифікація Еренфеста не 

враховує можливої розбіжності похідної (наприклад, при феромагнітному 

переході теплоємність C ). 

Тому сьогодні загальноприйнятою є інша класифікація фазових 

переходів.  

Переходи першого роду потребують прихованої теплоти. Під час 

переходу система поглинає (вивільнює) теплоту, як правило, велику. За 

рахунок цього навіть під час нагрівання температура системи до завершення 

процесу фазового переходу залишається сталою (вода кипить за нормального 

атмосферного тиску при Т = 100 С, лід плавиться при 0 С тощо). Такі 

переходи є переходами «змішаних фаз»: частина системи перебуває ще в 

одній фазі, а друга – вже в іншій. Прикладами переходів першого роду є 

переходи між твердим тілом, рідиною і газом; а також Бозе-Айнштайнівська 

конденсація.  

Основним рівнянням, що характеризує фазові переходи першого роду, 

є диференціальне рівняння Клаузіуса-Клапейрона. Це рівняння випливає з 

умови рівності хімічних потенціалів при рівновазі двох фаз: 

 

µ1(p, T)=µ2(p, T)  .                                                                            (2.6)  
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Нагадаємо: хімічний потенціал дорівнює енергії додавання однієї 

частинки в систему без здійснення зовнішньої роботи. Це поняття було 

запроваджене американським фізиком-теоретиком Джозаєю Гіббсом  у 1875 

р. саме при розгляді хімічної рівноваги в багатокомпонентних системах, 

звідси його назва. Чисельно хімічний потенціал виражається в одиницях 

енергії на одиницю маси (ерг/г), на одиницю кількості речовини (ерг/моль) 

або (найчастіше) на 1 частинку. 

Рівняння (2.6) зв'язує між собою теплоту переходу, стрибок питомого 

об’єму і нахил кривої рівноваги в точці переходу. Розв’язавши це рівняння, 

можна формально отримати рівняння кривої рівноваги (кривої сублімації, 

плавлення, або кипіння): 

 

p=p(T) .                                                                                               (2.7) 

 

Однак, оскільки конкретний вигляд функції µ(р, Т) в більшості випадків 

невідомий, то рівняння кривої рівноваги (2.7) також неможливо записати в 

явному вигляді. Але виявляється, що диференціальне рівняння кривої 

рівноваги має набагато простіший вигляд і пов'язує між собою легко 

вимірювані на досліді величини. Диференціюючи (2.6), отримуємо;  

 

dµ1(p, T)=dµ2(p, T).                                                                            (2.8) 

 

З урахуванням співвідношення 

 

dµ= -sdT+vdp                                                                                     (2.9)   

 

(s і v - ентропія і об’єм на одну частинку) вираз (2.8) зводиться до рівняння 

Клаузіуса-Клапейрона: 

 

)( VT

Q

dT

dp


      ,                                                                                    (2.10)     

 

де Q — кількість теплоти, що виділяється (поглинається) при фазовому 

переході, ΔV — зміна об'єму речовини при переході. Це рівняння визначає 

зміну температури фазового переходу (наприклад, точки замерзання або 

кипіння) зі зміною тиску.  

При переході рідини в пару теплота надається ззовні (Q > 0) і об'єм  

завжди збільшується (ΔV > 0). За (2.10) це означає, що температура кипіння 

при збільшенні тиску завжди підвищується ( 0/ dTdp ). Температура ж 

плавлення при збільшенні тиску або підвищується, або знижується в 

залежності від того, збільшується або зменшується при плавленні об’єм. У 

більшості речовин при плавленні ΔV > 0, тому в таких тіл, як і у випадку 

кипіння, при плавленні 0/ dTdp . Однак у води, чавуну, вісмуту, германію та 
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талію об'єм при плавленні твердої фази зменшується (рідка фаза в цих 

випадках важча, ніж тверда), тому для них 0/ dTdp , тобто для них 

температура точки плавлення зі збільшенням тиску знижується.  

Переходи другого роду (або так звані неперервні переходи) не 

потребують прихованої теплоти. До них належать переходи між пара- і 

феромагнітним станами, переходи у надпровідний і надплинний стани. 

Теорію таких переходів створив Лев Ландау (1937). 

З цього погляду критична точка на фазовій діаграмі важлива тим, що 

нижче від неї перехід між рідиною і газом є переходом першого роду, а вище 

– другого. З критичною точкою пов’язане явище критичної опалесценції: 

рідина робиться молочною через флуктуації густини, які відповідають усім 

можливим довжинам хвиль. 

Фазовий перехід часом (хоч і не завжди!) можна описувати «мовою» 

зміни симетрії. Це очевидно для переходів між твердим тілом, рідиною і 

газом. Але навіть для переходу між пара- і феромагнітним станами, де 

симетрія кристалічної ґратки залишається сталою, змінюється симетрія 

спінової системи. Нині такий підхід успішно використовують у спробах 

побудови єдиної теорії поля: вакуум (тобто набір різних квантових полів у 

просторі) після «великого вибуху» остигав і змінював симетрію, аж поки від 

симетрії слабкої взаємодії не перейшов до симетрії електромагнітної 

взаємодії. 
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3. Тверді тіла.  

 

Кристалічні тверді тіла.  
«Найвпорядкованішими» структурами фізики конденсованих 

середовищ є кристалічні тверді тіла. У них можна запровадити поняття 

кристалічної ґратки – уявної структури ліній, що поєднують між собою 

атоми. Атоми при цьому розташовані у вузлах ґратки, де лінії перетинаються. 

У гратці в свою чергу можна виокремити елементарну комірку з одним чи 

кількома атомами, повторенням якої можна відтворити весь кристал. 

Наприклад, в типовому іонному кристалі кам’яної солі NaCl (його ґратку 

формує кулонівська взаємодія між іонами Na+ та Cl-) до елементарної комірки 

входять два атоми – Na i Cl (рис.3.1). Натомість у ковалентних кристалах, які 

утворюють більшість металів, у елементарній комірці є тільки один атом. 

 

 
 

Рис.3.1. Кристал кухонної солі (атомам Na відповідають менші кульки, 

Cl – більші). 

 

Кристалічну ґратку можна описати набором певних елементів симетрії 

– операцій, які переводять кристал сам у себе. До них належать інверсія (що 

змінює знаки всіх координат), повороти навколо осей (ранг осі визначається 

зі співвідношення: кут повороту = 360о/ранг), відбиття в площинах, відбиття 

з поворотом, гвинтові осі (трансляція вздовж осі з подальшим поворотом), 

площини дзеркального ковзання (трансляція вздовж площини з подальшим 

відбиттям), просторові трансляції. Число таких елементів обмежене. 

Наприклад, поворотні осі існують лише 2, 3, 4 і 6-го рангів. Не існує 

кристалічних структур, де можна було б реалізувати повороти, що 

відповідають осі 5-го, 7-го і вищих рангів. 

Квантова механіка дозволила зрозуміти, що правильне розташування 

атомів у кристалах є наслідком мінімізації їхньої енергії. Проте науку про 

кристалічні системи – кристалографію – було добре розвинено ще в ХІХ ст., 

задовго до побудови квантової механіки. Французький фізик Огюст Браве 

(1811-1863) показав, що існують лише 7 видів кристалічних систем 

(сингоній), яким відповідають 14 ґраток Браве (рис.3.2). 
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триклінна моноклінна  

орторомбічна  

тетрагональна  ромбоедрична   

гексагональна  кубічна  
 

Рис. 3.2. Сингонії й ґратки Браве 

 

Триклінна сингонія характеризується найнижчою симетрією, тут немає 

однакових кутів та ребер паралелепіпеда Браве однакової довжини; 

моноклінна сингонія — є два прямих кути, проте немає ребер 

однакової довжини; 

ромбічна (орторомбічна) сингонія — є три прямих кути, проте немає 

ребер однакової довжини; 

гексагональна сингонія — двоє ребер однакової довжини в одній 

площині сходяться під кутом 120°, третє ребро орієнтоване під прямим кутом 

до двох перших; 

тетрагональна сингонія — є два ребра однакової довжини і три прямих 

кути; 

тригональна сингонія — є три ребра однакової довжини і три рівних 

непрямих кути; 

кубічна сингонія — найвищий ступінь симетрії, є три ребра однакової 

довжини, орієнтовані під прямим кутом одне до одного. 

Кожна з ґраток Браве належить до певної сингонії. 

Моноклінна сингонія включає дві ґратки Браве: моноклінну просту і 

моноклінну центровану. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthorhombic.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rhombohedral.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hexagonal_lattice.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cubic.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cubic.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cubic-face-centered.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Ромбічна сингонія включає чотири ґратки Браве: ромбічну просту, 

ромбічну з центрованою основою, ромбічну об’ємноцентровану і ромбічну 

гранецентровану. 

Тетрагональна сингонія включає дві ґратки Браве: тетрагональну 

просту і тетрагональну об'ємноцентровану. 

Кубічна сингонія включає три ґратки Браве: кубічну просту, кубічну 

гранецентровану і кубічну об'ємноцентровану. 

Всі решта сингонії мають лише одну ґратку Браве, назва якої збігається 

з назвою сингонії. 

Російський фізик Євграф Федоров (1853-1919) показав, що всього в 

кристалах можна реалізувати 230 різних операцій симетрії – не зовсім мало, 

але, врешті-решт, не так і багато. Вони об’єднані поняттями кристалічної 

точкової групи й просторової групи. 

Кристалічна точкова група (або ж кристалічний клас) – це математична 

група, яку складають операції симетрії, що можна реалізувати в певному 

кристалі і що залишають принаймні одну точку нерухомою. До них 

належать: 

відбиття в площині відбиття (його позначають σ); 

поворот навколо осі повороту (поворот на кут 2π./n позначають Сn); 

відбиття з поворотом (Sn = σCn = Cnσ). 

Якщо в кристалі можлива операція S2 = σC2 (інверсія щодо центру 

симетрії), тоді говорять, що в такому кристалі є центр симетрії. 

Всього існує 32 кристалічні класи, кожен з яких належить до однієї з 7 

сингоній («найбагатшою» щодо можливих операцій симетрії є кубічна).  

Просторова група утворюється поєднанням елементів точкової групи і 

трансляцією. Трансляція в свою чергу буває різних видів: 

звичайна (кристал переміщується як ціле паралельно самому собі); 

гвинтова вісь; 

площина ковзання. 

Всього існує, як уже говорилося, 230 різних просторових груп, які 

мають власну систему позначень. 

Розподіл кристалів за класами симетрії є нерівномірним. Як правило, 

чим простіша структура кристала, тим вища його симетрія (тим «багатший» 

набір операцій симетрії, які до нього застосовні).  

Майже всі метали кристалізуються в кубічній і гексагональній сингонії; 

іонні та напівпровідникові кристали переважно теж. Напр., лужні метали (Li, 

K, Na) мають кубічну об’ємноцентровану ґратку, благородні метали (Cu, Ag, 

Au) – кубічну гранецентровану ґратку. До температури 912 °C залізо Fe існує 

в алотропній модифікації α-заліза з об'ємноцентрованою кубічною 

кристалічною ґраткою, за вищої температури — γ-заліза із гранецентрованою 

кубічною ґраткою, вище 1394 °C знову змінює тип ґратки на 

об'ємноцентровану кубічну (δ-залізо). Напівпровідники четвертої групи (С, 

Si, Ge) кристалізуються в ґратці типу алмазу, яку можна уявити як 

комбінацію двох гранецентрованих кубічних ґраток, зсунутих одна щодо 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%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_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A6%D0%9A
http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A6%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A6%D0%9A
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одної на одну четверту діагоналі куба (рис.3.3). Зазначмо, що ця складна 

кубічна ґратка вже не є ґраткою Браве. 

 

 
 

Рис.3.3. Структура ґратки алмазу. 

 

Органічні речовини кристалізуються натомість переважно в 

низькосиметричних сингоніях. 

 

 
Рис.3.4. П’єзоелектричний ефект у кристалі, що не має центру симетрії. 

 

Симетрія кристалу впливає на його зонну структуру, визначає велику 

кількість його фізичних властивостей. Скажімо, знаючи кристалічний клас, 

можна відразу ж визначити, чи виявлятиме даний кристал п’єзоелектричні 

властивості. Адже п’єзоелектричний ефект (виникнення електричної 

поляризації при стиску чи розтягненні вздовж певних напрямків, рис.3.4) 

можливий тільки в кристалі, що не має центру симетрії. Тому з 32 

кристалічних класів п’єзоефект можливий у 20.  

Часто правильні кристалічні властивості (далекий порядок) виявляє не 

весь матеріал,  а окремі його області, що називаються кристалітами. Таку 

структуру, що складається з окремих кристалітів, називають 

полікристалічною. 
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За силами, які утримують атоми в кристалічній ґратці, кристали 

поділяються на кілька видів. 

Йонні кристали сладаються з позитивних і негативних йонів. 

Класичним прикладом є кухонна сіль NaCl. Електронна конфігурація атомів, 

які її формують, така: Na11 (1s22s22p63s1) і Cl17 (1s22s22p63s23p5). Єдиному 

електрону з 1s оболонки Na енергетично вигідно перейти на 3p оболонку Cl, 

заповнивши її до кінця. Таким чином, утворяться два стабільні йони Na+ та 

Cl-, кулонівська взяємодія між якими і утримуватиме кубічну ґратку кам’яної 

солі. Енергія зв’язку в такому кристалі в перерахунку на один атом становить 

7,9 еВ. Легко зрозуміти, чому йонні кристали здебільшого є легко 

розчинними в воді: вміщення в сильно поляризоване середовище (відносна 

діелектрична проникність води близько 80) екранує кулонівську взаємодію і 

послаблює зв’язок атомів на гранях із кристалом. 

Класичним прикладом ковалентного кристалу є алмаз. Електронна 

конфігурація атому вуглецю С: (1s22s22p2). Два електрони на глибокій 

оболонці 1s участі у формуванні хімічних зв’язків не беруть, натомість 

чотири валентні електрони (по два на оболонках 2s і 2p) утворюють чотири 

зв’язки з сусідніми атомами, в кожному з яких бере участь і електрон з 

відповідного сусіднього атома. Таким чином, утворюються так звані 

гібридизовані sp3 електронні орбіталі вздовж ліній, що сполучають два 

сусідні атоми в ґратці алмазу (рис.3.3).  

Фізична природа ковалентного зв’язку суто квантовомеханічна, але для 

наочності його можна витлумачити як притягнення позитивно заряджених 

«остовів» (ядро і два електрони з глибокої 1s оболонки) двох сусідніх атомів 

вуглецю до негативного заряду «хмари» двох електронів між ними. Енергія 

такого зв’язку в алмазі в перерахунку на один атом становить 7,4 еВ. 

Цілком аналогічно утворюються ґратки ковалентних кристалів таких 

відомих напівпровідників, як Si і Ge (але енергія зв’язку в розрахунку на 

атом там складає 3,7 еВ – рівно в половину менше, ніж в алмазі). Ковалентим 

є в основному і зв’язок у ґратці такого важливого напівпровідника, як GaAs 

(вона нагадує ґратку алмазу, але на сусідніх позиціях у ній чергуються атоми 

Ga і As). Але, оскільки атому As енергетично вигідно передати один із 

електронів своєї зовнішньої оболонки атомові Ga, ці атоми робляться 

відповідно позитивним і негативним йонами, і зв’язок у такому кристалі має 

також йонну складову.   

 Особливістю зв’язку в ґратках кристалів металів є те, що на нього 

впливає ще й наявність хмари вільних електронів. Енергія зв’язку в 

розрахунку на один атом тут коливається в широкому інтервалі: від 1,1 еВ 

(Na) і до 4,1 еВ (Fe). Окрему групу складають нестійкі молекулярні 

кристали (напр. СН4) та кристали інертних газів (напр. Ar) з енергією 

зв’язку на один атом 0,1 еВ та 0,8 еВ відповідно. 

 

Аморфне тверде тіло.  

Аморфним називається тверде тіло, в якому, на відміну від кристалу, 

відсутній далекий порядок, але може існувати локальна впорядкованість. 
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Типовим прикладом є кремнієве скло SiO2. В межах зразка атоми Si 

розташовані хаотично, але навколо кожного атома Si правильно розташовані 

три атоми О, утворюючи своєрідну «елементарну комірку» з тетрагональною 

симетрією (див. рис. 3.5.). 

 

 

 
Рис.3.5. Аморфне кремнієве скло. 

 

В принципі, будь-яке тверде тіло можна отримати в аморфній фазі 

шляхом різкого охолодження з розплаву. Холод різко зменшує рухливість 

молекул, і вони «застигають» раніше, аніж встигнуть зайняти енергетично 

найвигідніші місця в вузлах кристалічної ґратки. Навпаки, при дуже 

повільному охолодженні більшість речовин вдається перевести в кристалічну 

фазу. Прикладом є звичайна вода, яка при нормальному замерзанні завжди 

утворює кристали льоду, і яку вдається перевести в аморфну фазу лише з 

використанням спеціальної техніки різкого охолодження. 

Часто важко буває строго розрізнити аморфні тіла, в яких є локальна 

впорядкованість, і полікристали з дуже малими розмірами окремих 

кристалітів. Адже в малих кристалітах дуже велике збурення вносить 

поверхня, і їхні фізичні властивості суттєво відрізняються від кристалітів з 

великим об’ємом, де впливом поверхні на основну частину атомів можна 

знехтувати. 

 

Квазікристали.  

На рівні теореми доведено: в кристалах неможливі осі п’ятого, сьомого 

й вищих порядків. Побутовим еквівалентом цього твердження є відомий ще з 

античних часів факт, що підлогу в приміщенні не можна викласти 

правильними п’ятикутниками, семикутниками тощо (лише квадратами, 

трикутниками, прямокутниками й шестикутниками). Однак, як виявилося в 

останні три десятиліття, поруч із кристалами й аморфними тілами (стеклами) 

можлива ще одна форма організації твердих тіл – квазікристали. Вони 

характеризуються віссю симетрії, забороненою в класичній кристалографії, і 

водночас - відсутністю далекого порядку. 
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Теоретичне підґрунтя пошукам квазікристалів поклав у 1974 році 

англійський математик і фізик Роджер Пенроуз (н.1931 р., нобелівський 

лауреат з фізики 2020 р.) який у години дозвілля займався теорією покриттів. 

Він показав, як з допомогою лишень двох геометричних фігур можна 

покрити всю площину (але отримана структура не матиме трансляційної 

симетрії, див. рис.3.6). Можливі й інші аналогічні «мозаїки Пенроуза» з віссю 

5-го порядку. 

 

 
 

Рис.3.6. Одна з «мозаїк Пенроуза». 

 

У 1984 році теоретики Пол Стейнхардт і Дов Левайн з університету 

штату Пенсильванія (США) узагальнили покриття Пенроуза на тривимірний 

випадок. Вони показали, що виникла при цьому аперіодична ґратка має 

ікосаедричну симетрію далекого порядку.  

Двома роками раніше в США в Національному бюро стандартів 

працював на запрошення 31-річний ізраїльський учений Дан Шехтман. Він 

вивчав дифракцію електронів на швидко охолодженому сплаві Al6Mn 

(розплавом бризкали на холодний диск, який обертався зі швидкістю 6000 

обертів на хвилину). Отримана картина дифракції містила типові для 

кристалів різкі Бреггівські піки, але при цьому мала точкову симетрію 

ікосаедру, зокрема й вісь симетрії п’ятого порядку, неможливу в 

трьохвимірній кристалічній ґратці (рис.3.7). 
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Рис.3.7. Ікосаедрична структура при дифракції електронів на сплаві 

Al6Mn. По колу чітко видно 10 Бреггівських піків. 

 

Експеримент спершу припускав можливість пояснення незвичайного 

явища дифракцією на множинних кристалічних двійниках, що зрослися в 

зерна з ікосаедричною симетрією. Проте подальші більш тонкі досліди 

довели, що така симетрія квазікристалів присутня на всіх масштабах, аж до 

атомного, і незвичайні речовини справді є новою формою організації матерії. 

Статтю Шехтмана про його відкриття двічі не приймали до друку, і 

врешті-решт її було надруковано у авторитетному журналі Physical Review 

Letters лише в 1984 році, коли автор залучив до співпраці трьох відомих 

співавторів – Й.Блеха, Д.Гратіаса й Дж.Кана. У 2011 році Дана Шехтмана 

було вшановано Нобелівською премією з хімії, а перший відкритий ним 

квазікристалічний сплав отримав назву «шехтманіт». 

Пізніше виявилося, що з квазікристалами фізики зустрічалися задовго 

до їхнього офіційного відкриття, ще в 1940 роки при вивченні дифракції 

Дебая-Шерера на зернах інтерметалідів у алюмінієвих сплавах. Але тоді 

ікосаедричні квазікристали хибно інтерпретували як кубічні кристали з дуже 

великою сталою ґратки. 

Хоча отримання квазікристалів ускладнене (всі вони або метастабільні, 

або отримані з розплаву, склад якого відрізняється від складу твердої фази), 

сьогодні відомі вже сотні видів квазікристалів, які мають точкову симетрію 

ікосаедра, а також десяти-, восьми- й дванадцятикутника. Атомну модель 

одного з таких квазікристалів (на основі алюмінію й срібла) зображено на 

рис. 3.8. 
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Рис.3.8. Атомна структура Ag-Al квазікристалу. 

 

У 2009 році на Корякському узгір’ї (росія) були знайдені породи з 

першими природними Fe-Cu-Al-квазікристалами.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Quasicrystal1.jpg


 45 

4. М’яка речовина.  

 

Поява поняття «м’яка речовина». 

М’якою називають таку конденсовану речовину, яка може легко 

деформуватися невеликими флуктуаціями термодинамічних параметрів. До 

м’яких речовин належать рідини, колоїди, полімери, піни, гелі, гранульовані 

тіла, велика кількість біологічних матеріалів. Важливо, що актуальні фізичні 

властивості м’якої речовини реалізуються в діапазоні температур, близьких 

до кімнатної – тобто таких, за яких існує життя. Відтак м’яка речовина є 

активним полем вивчення біофізиків. 

Поняття «м’яка речовина» є порівняно новим. «Батьком» цього поняття 

є французький фізик П’єр-Жіль де Жен (1932-2007), який 1991 року отримав 

Нобелівську премію з фізики за відкриття параметру впорядкованості в 

простих термодинамічних системах, який, однак, може бути застосований і 

до таких складних випадків м’якої речовини, як рідкі кристали й полімери. 

Основний висновок П’єра-Жіля де Жена полягав у тому, що м’яка 

речовина самоорганізовується у мезоскопічні структури, більші за 

мікроскопічні, але менші за макроскопічні.  Проте саме властивості 

мезоскопічних структур можуть визначати макроскопічну поведінку 

системи. Наочним прикладом є турбулентні вири, які за розмірами значно 

менші від потоку рідини (і водночас значно більші від молекул цієї рідини), 

але саме вони визначають характер потоку. Іншим прикладом є бульбашки в 

піні, які через взаємодію поміж собою визначають поведінку піни в цілому. 

М’яка речовина посідає велике місце в промислових технологіях 

(пакувальні матеріали, піни, адгезиви, косметики, харчові добавки, паливні 

добавки тощо); біотехнологіях та медицині (кров, м’язи, молоко, йогурт, 

желатин тощо); електроніці (рідкі кристали, які є сьогодні основою при 

виготовленні різних дисплеїв, сенсорів, модуляторів тощо).  

У всіх перелічених вище прикладах спільним є наявність великої 

кількості внутрішніх ступенів свободи, відносно слабкий зв’язок між 

структурними елементами, великі термічні флуктуації, велике розмаїття 

форм чутливості до зовнішніх впливів, макроскопічна м’якість, наявність 

метастабільних станів. 

 

Рідини.  

Рідина  — один з агрегатних станів речовини. Основною властивістю 

рідини, що відрізняє її від інших агрегатних станів, є здатність необмежено 

міняти форму під дією прикладених механічних напруг, навіть як завгодно 

малих, практично зберігаючи при цьому об'єм. 

Рідкий стан зазвичай вважають проміжним між твердим тілом і газом: 

газ не зберігає ні об'єм, ні форму, а тверде тіло зберігає і те, і інше. 

Форма рідких тіл може повністю або частково визначатися тим, що їх 

поверхня поводиться як пружна мембрана. Так, вода може збиратися в 

краплі. Але рідина здатна текти навіть під своєю нерухомою поверхнею, і це 

теж означає незбереження форми (внутрішніх частин рідкого тіла). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Молекули рідини не мають певного положення, але в той самий час 

вони й не мають повної свободи переміщень. Між ними існує достатньо 

сильне тяжіння, щоб утримати їх на близькій відстані. 

Речовина в рідкому стані існує в певному інтервалі температур, нижче 

за який переходить у твердий стан (відбувається кристалізація або 

перетворення в твердотільний аморфний стан  — скло), вище  — в 

газоподібний (відбувається випаровування). Межі цього інтервалу, як видно з 

фазової діаграми (рис.2.4) залежать від тиску. 

Як правило, речовина в рідкому стані має тільки одну модифікацію. 

(Найважливіші винятки  — це квантові рідини і рідкі кристали). Тому в 

більшості випадків рідина є не тільки агрегатним станом, але і 

термодинамічною фазою (рідка фаза). 

Всі рідини прийнято ділити на чисті рідини і суміші. Деякі суміші 

рідин мають велике значення для життя: кров, морська вода тощо. Рідини 

можуть виконувати функцію розчинників. 

 
Фізичні властивості рідин.  

Основною властивістю рідин є плинність. Якщо до ділянки рідини, що 

знаходиться в рівновазі, прикласти зовнішню силу, то виникає потік 

частинок рідини в тому напрямі, в якому ця сила була прикладена: рідина 

тече. Таким чином, під дією неврівноважених зовнішніх сил рідина не 

зберігає форму і відносне розташування частин, і тому приймає форму 

посудини, в якій знаходиться. 

На відміну від пластичних твердих тіл, рідина не має межі плинності: 

достатньо прикласти скільки завгодно малу зовнішню силу, щоб рідина 

потекла. 

Однією з характерних властивостей рідини є те, що вона має 

визначений об’єм (за незмінних зовнішніх умов). Рідину надзвичайно важко 

стиснути механічно, оскільки, на відміну від газу, між молекулами дуже мало 

вільного простору. Тиск, чинений на рідину, вміщену в посудину, 

передається без зміни в кожну точку об'єму цієї рідини (закон Паскаля, 

справедливий також і для газів, було встановлено визначним французьким 

фізиком, математиком і філософом ще в 17 ст.). Ця особливість, разом з дуже 

малою стисливістю, використовується в гідравлічних машинах. 

Рідини зазвичай збільшують об'єм (розширяються) при нагріванні і 

зменшують об'єм (стискаються) при охолоджуванні. Втім, зустрічаються і 

винятки. Наприклад, вода стискається при нагріванні при нормальному тиску 

і температурі від 0°С до приблизно 4°С. 

Крім того, рідини (як і гази) характеризуються в’язкістю. Вона 

визначається як здатність чинити опір переміщенню одній з частин щодо 

іншої - тобто як внутрішнє тертя. 

Коли сусідні шари рідини рухаються один щодо одного, неминуче 

відбувається зіткнення молекул, додаткове до того, яке обумовлене тепловим 

рухом. Виникають сили, що загальмовують впорядкований рух. При цьому 

кінетична енергія впорядкованого руху переходить в теплову – енергію 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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хаотичного руху молекул. Рідина в посудині, приведена в рух і залишена 

саму на себе, поступово зупиниться, але її температура підвищиться. 

Через збереження об'єму рідина здатна утворювати вільну поверхню. 

Така поверхня є поверхнею поділу фаз даної речовини: по одну сторону 

знаходиться рідка фаза, по іншу — газоподібна (пара), і, можливо, інші гази, 

наприклад, повітря. 

Якщо рідка і газоподібна фази однієї і тієї ж речовини стикаються, 

виникають сили, які прагнуть зменшити площу поверхні поділу — сили 

поверхневого натягу. Поверхня поділу поводиться як пружна мембрана, яка 

прагне стягнутися. Саме завдяки поверхневому натягові крапля води на 

листку на фото має форму майже ідеальної сфери. 

 
Рис.4.1. Завдяки поверхневому натягу крапля води набуває форми кулі. 

 

Поверхневий натяг може бути пояснено тяжінням між молекулами 

рідини. Кожна молекула притягає інші молекули, прагне «оточити» себе 

ними, а значить, «піти» з поверхні вглиб рідини. Відповідно, поверхня прагне 

зменшитися. 

Тому мильні бульбашки і бульбашки при кипінні прагнуть прийняти 

сферичну форму: при даному об'ємі мінімальною поверхнею володіє куля. 

Якщо на рідину діють тільки сили поверхневого натягу, вона обов'язково 

прийме сферичну форму - наприклад, краплі води в невагомості. 

Маленькі об'єкти з густиною, більшої густини рідини, здатні «плавати» 

на поверхні рідини, оскільки сила тяжіння менша від сили, що перешкоджає 

збільшенню площі поверхні. 

 

 
Рис.4.2. Явище змочування. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Змочування - поверхневе явище, що виникає при контакті рідини з 

твердою поверхнею у присутності пари, тобто на межах поділу трьох фаз. 

Змочування характеризує «прилипання» рідини до поверхні і розтікання по 

ній (або, навпаки, відштовхування і нерозтікання). Розрізняють три випадки: 

незмочування, обмежене змочування і повне змочування (див. рис.4.2). 

Змішуваність - здатність рідин розчинятися одна в одній. Приклад 

змішуваних рідин: вода і етиловий спирт, приклад незмішуваних: вода і рідка 

олія. 

При знаходженні в посудині двох змішуваних рідин молекули в 

результаті теплового руху починають поступово проходити через поверхню 

поділу, і таким чином рідини поступово змішуються. Це явище називається 

дифузією (воно відбувається також і в речовинах, що знаходяться в інших 

агрегатних станах). 

Незмішуваність рідин пояснюється фізико-хімічною природою їх 

молекул. Скажімо, з водою не змішується, утворюючи на межі її поділу з 

повітрям щільну плівку, олеїнова кислота. Ця кислота є природним 

суфракантом – речовиною, довгі молекули якої містять гідрофільні полярні 

головки й гідрофобні хвости. Яскравий дослід провів з олеїновою кислотою 

понад 250 років тому Бенджамен Франклін. Він вилив на поверхню ставу в 

Клефем-Коммон такий об’єм кислоти, якого вистачило, щоб покрити увесь 

став плівкою. Тоді, знаючи цей об’єм і поверхню ставу, він розрахував 

товщину плівки й отримав значення в приблизно три нанометри (в сучасних 

метричних одиницях). То був перший випадок, коли людство оперувало для 

опису реальних систем нанорозмірами. 

Рідину можна нагрівати вище за точку кипіння таким чином, що 

кипіння не відбувається. Для цього необхідний рівномірний нагрів, без 

значних перепадів температури в межах об'єму і без механічних дій, таких, як 

вібрація. Якщо в перегріту рідину кинути що-небудь, вона миттєво скипає. 

Перегріту воду легко отримати в мікрохвильовій печі. 

Переохолодження - охолоджування рідини нижче за точку замерзання 

без перетворення в твердий агрегатний стан. Як і для перегріву, для 

переохолодження необхідна відсутність вібрації і значних перепадів 

температури. 

Хоча рідину надзвичайно важко стиснути, проте, при зміні тиску її 

об’єм і густина все ж таки міняються. Це відбувається не миттєво; так, якщо 

стискається одна ділянка, то на інші ділянки таке стиснення передається із 

запізнюванням. Це означає, що усередині рідини здатні розповсюджуватися 

пружні хвилі, а саме хвилі густини. Разом з густиною міняються також інші 

фізичні величини, наприклад, температура. 

Якщо при розповсюдженні хвилі густина міняється достатньо слабо, 

така хвиля називається звуковою хвилею, або звуком. Якщо густина 

міняється достатньо сильно, то така хвиля називається ударною хвилею.  

Хвилі густини в рідині є поздовжніми, тобто густина міняється уздовж 

напряму розповсюдження хвилі. Поперечні пружні хвилі в рідині відсутні 

через незбереження форми. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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Пружні хвилі в рідині з часом загасають, їх енергія поступово 

переходить в теплову енергію. Причини загасання - в'язкість, молекулярне 

поглинання та інші. При цьому працює так звана друга, або об’ємна в'язкість 

– внутрішнє тертя при зміні густини. Ударна хвиля в результаті загасання 

через якийсь час переходить в звукову. 

Пружні хвилі в рідині зазнають також розсіяння на неоднорідностях, 

що виникають у результаті хаотичного теплового руху молекул. 

Якщо змістити ділянку поверхня рідини від положення рівноваги, то 

під дією повертаючих сил поверхня починає рухатися назад до рівноважного 

положення. Цей рух, проте, не зупиняється, а перетворюється на 

коливальний рух біля рівноважного положення і розповсюджується на інші 

ділянки. Так виникають хвилі на поверхні рідини. 

Якщо повертаюча сила - це переважно сила тяжіння, то такі хвилі 

називаються гравітаційними хвилями (не плутати з хвилями гравітації, 

передбаченими Загальною теорією відносності і вперше виявленими в 2015 

р.). Гравітаційні хвилі на воді можна бачити повсюдно. Якщо повертаюча 

сила - це переважно сила поверхневого натягу, то такі хвилі називаються 

капілярними. Якщо ці сили зіставні, такі хвилі називаються капілярно-

гравітаційними. 

Хвилі на поверхні рідини загасають під дією в’язкості та інших 

чинників. 

 

Класифікація рідин. Структура і фізичні властивості рідини залежать 

від хімічної індивідуальності частинок, що їх утворюють, і від характеру і 

величини взаємодії між ними. Можна виділити декілька груп рідин в порядку 

зростання складності. 

1. Атомарні рідини або рідини з атомів чи сферичних молекул, 

зв'язаних центральними ван-дер-ваальсовими силами (рідкий аргон, рідкий 

метан). 

2. Рідини з двоатомних молекул, що складаються з однакових атомів 

(рідкий водень, рідкий азот). Такі молекули володіють квадрупольним 

моментом. 

3. Рідкі неперехідні метали (натрій, ртуть), в яких частинки (іони) 

зв'язані далекодіючими кулонівськими силами. 

4. Рідини, що складаються з полярних молекул, зв’язаних диполь-

дипольною взаємодією (рідкий бромоводень). 

5. Асоційовані рідини, або рідини з водневими зв'язками (вода, 

гліцерин). 

6. Рідини, що складаються з великих молекул, для яких істотні 

внутрішні ступені свободи. 

Рідини перших двох груп (іноді трьох) зазвичай називають простими. 

Прості рідини вивчені краще за інші, з непростих рідин найкраще вивчена 

вода. В цю класифікацію не входять квантові рідини і рідкі кристали, які є 

особливими випадками і повинні розглядатися окремо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Досі не до кінця з’ясованим питанням є проблема так званої «пам’яті 

води», пов’язана з іншою проблемою - «структури води». У 1980-ті рр. у 

найвідомішому науковому журналі «Nature» було опубліковано статті 

відомого французького імунолога Жака Бенвеніста (1935-2004), який 

стверджував, що завдяки внутрішній упорядкованості вода зберігає 

«пам’ять» про розчинену в ній речовину, навіть коли концентрація цього 

розчину стає зникомо мала. Саме цим явищем намагалися теоретично 

обґрунтувати гомеопатію – поширений упродовж двох століть спосіб 

лікування багатьох хвороб надзвичайно низькими за концентрацією 

розчинами речовин, які при вищих концентраціях діють як отрута. Сам 

терапевтичний ефект гомеопатії (принаймні в певних випадках) значна 

частина практичних лікарів вважають доведеним. Проте більшість 

дослідників не погодилися з висновками й твердженнями Ж.Бенвеніста. 

Однак певні достовірні дані щодо структури води таки існують. Так, 

відомо, що після танення льоду в талій воді залишаються кластери молекул із 

ближнім порядком, що нагадує мікрокристалики льоду. Існування таких 

кластерів підтверджене рентгеноструктурним аналізом, і лише при 

температурах вищих від 30 С тала вода стає цілком рентгеноаморфною. 

Структуру рідин вивчають за допомогою методів рентгенівського 

структурного аналізу, електронографії і нейтронографії. 

 

Теорія рідин.  
Найбільш розвиненим для опису термодинамічних характеристик 

рідини є молекулярно-кінетичний підхід. При цьому вважають, що 

агрегатний стан рідини визначається зовнішніми умовами, в першу чергу 

тиском Р і температурою Т (об’єм рідини V, на відміну від газу, є майже 

сталим). Характерними параметрами при молекулярно-кінетичному розгляді 

є середня кінетична енергія молекули ),( TPEkin
 та енергія взаємодії між 

молекулами ),(int TPE (у розрахунку на одну молекулу). Для рідин має місце 

співвідношення ),(),( int TPETPEkin  (для твердих тіл енергія взаємодії набагато 

більша від кінетичної, для газів – набагато – менша). 

Застосовують також статистичний підхід (де молекули часто 

апроксимують набором твердих куль, які взаємодіють одна з одною).  

Однією з сучасних теорій є «кластерна теорія». В її основу була 

покладена ідея, що рідина уявляється як поєднання твердого тіла і газу. При 

цьому частинки твердої фази (кристали, що переміщуються на короткі 

відстані) розташовуються в хмарі газу, утворюючи кластерну структуру. 

Енергія частинок відповідає розподілу Больцмана, середня енергія системи 

при цьому залишається сталою (за умови її ізольованості). Повільні частинки 

стикаються з кластерами і стають їх частиною. Безперервно змінюючи 

конфігурацію кластерів, система знаходиться в стані динамічної рівноваги. 

При прикладанні зовнішньої дії система поводитиметься згідно до принципу 

Ле Шательє-Брауна, згідно  з яким, коли на систему, що перебуває в стані 

стійкої рівноваги, подіяти, змінюючи якусь з умов рівноваги (температуру, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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тиск чи концентрацію), то в системі відбуватимуться процеси, скеровані на 

компенсацію зовнішньої дії. Таким чином, легко пояснити фазові 

перетворення: кипіння і замерзання. 

 

Рідкі кристали.  

Рідкими кристалами називають клас речовин, які виявляють 

властивості, проміжні поміж звичайними рідинами і твердими тілами. Вони 

можуть текти, як рідини, і водночас їхні молекули розташовані впорядковано 

(аналогія з кристалами). Існує багато фаз рідких кристалів, які відрізняються 

оптичними властивостями (зокрема, наявністю подвійного 

променезаломлення, можливістю обертання площини поляризації тощо). 

При спостереженні через мікроскоп у поляризованому світлі добре 

видно доменну структуру рідких кристалів (молекули впорядковані в рамках 

кожного з доменів). Зі зміною температури рідкі кристали (як і будь-яка 

рідина) можуть переходити в тверду і в газоподібну фазу.  

Історія дослідження твердих кристалів досить тривала. У 1888 році 

австрійський ботанік Фрідріх Райнітцер у Празі виділяв холестерол з моркви. 

Він виявив несподівану річ. Бензоат холестеролу має дві температури 

плавлення: при Т=145,5 С він плавиться в каламутну рідину, яка при Т=178,5 

С стає прозорою. Дальші досліди на прохання Райнітцера проводив Отто 

Леман (1855-1922), приват-доцент у Аахені, а згодом професор у Карлсруе. 

Він встановив, що каламутна рідина в температурному діапазоні між двома 

точками плавлення відбиває циркулярно поляризоване світло й здатна 

обертати площину поляризації. 

Отже, каламутна рідина текла, але при цьому виявляла оптичні 

властивості твердого тіла! 

У 1904 р. Леман видав монографію «Рідкі кристали». Проте невдовзі 

про новий клас речовин забули – надто «незручним» з погляду практичного 

застосування виявився температурний діапазон, де спостерігалися незвичайні 

властивості каламутних рідин.  

В 1963  році американець Джеймс Фергюсон використав найважливішу 

властивість рідких кристалів  — змінювати колір під впливом температури  

— для виявлення невидимих простим оком теплових полів. Після того, як 

йому видали патент на винахід, інтерес до рідких кристалів різко зріс. Але 

тільки коли Ганс Келлер синтезував у 1969 році рідкі кристали при кімнатній 

температурі, відкрилися широкі можливості для їх комерційного 

застосування. У 1973  р. група англійських хіміків під керівництвом 

Джорджа Грея синтезувала рідкі кристали з відносно дешевої і доступної 

сировини, й ці речовини отримали широке розповсюдження в різноманітних 

пристроях. 

Як виявилося, молекули в рідких кристалах впорядковані часом за 

розташуванням, часом за орієнтацією. При цьому в окремих випадках може 

мати місце далекий порядок.  

Рідкі кристали поділяються на два великі класи: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
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термотропні, у яких перехід в рідкокристалічну фазу відбувається зі 

зміною температури; 

ліотропні, у яких перехід пов’язаний насамперед зі зміною 

концентрації мезогена в розчиннику (найчастіше – воді), хоч зміна 

температури так само відіграє свою роль. 

До термотропних рідких кристалів належить досліджений ще 

Райнітцером і Леманом бензоат холестеролу. Нижче від першої температури 

плавлення він є звичайним анізотропним кристалом, вище від другої – 

звичайною ізотропною рідиною. У проміжному температурному діапазоні 

відбувається впорядкування в домени мікронних розмірів. 

У термотропних кристалах як правило існують дві фази: нематична і 

смектична.  

Нематична фаза (від грецького слова «нема» - нитка) реалізується 

при дещо вищих температурах, при цьому немає просторового порядку, а є 

лишень орієнтаційний – молекули вишиковуються вздовж певної осі. Таку 

орієнтацію легко змінювати електричним чи магнітним полем – на цьому й 

ґрунтується принцип застосування рідких кристалів у дисплеях. Нематичні 

рідкі кристали характеризуються відсутністю далекого порядку в 

розташування центру мас молекул, відсутністю шаруватої структури, 

неперервним рухом молекул вздовж осей, обертанням навколо них (зі 

збереженням порядку орієнтації), - тобто поводять себе як рідини.  

 

 
Рис.4.3. Нематичний рідкий кристал. 

 

При дещо нижчих температурах може реалізуватися смектична фаза 

(від грецького «смегма» - мило). Смектичні рідкі кристали мають вищий 

ступінь впорядкованості, тут є структура шарів, які можуть переміщуватися 

відносно один одного. Товщина смектичного шару визначається довжиною 

молекули, в’язкість значно вища за в’язкість нематиків, густина по нормалі 

до поверхні шару може змінюватися. Вони характеризуються двовимірною 

упорядкованістю (є найбільш «кристалічними» серед рідких кристалів). 

Молекули розміщуються так, що їх осі стають паралельними – утворюючи 

«ряди» на смектичних площинах і «шеренги» - на нематичних. Смектичні 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LiquidCrystal-MesogenOrder-Nematic.jpg
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рідкі кристали в першу чергу характеризуються довготривалою пам’яттю, що 

використовується, наприклад, в індикаторах тиску. 

 
Рис. 4.4. Смектичний рідкий кристал. 

 

Виокремлюють холестеричні рідкі кристали – які, в основному, 

утворюються сполуками холестерину та інших стероїдів. Це нематичні рідкі 

кристали, проте їх довгі осі розташовані так, що утворюють спіралі (див. рис. 

4.5), дуже чутливі до зміни температури внаслідок дуже малої енергії 

утворення цих структур (порядку 0,01 Дж/моль). Завдяки спіральній 

структурі холестерики здатні селективно відбивати падаюче світло, 

працюючи як дифракційна ґратка.  При фіксованому куті відбиття умови 

інтерференції виконуються лише для променів одного кольору і шар (чи 

плівка) холестерика здається зафарбованою в один колір (селективне 

відбиття). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LiquidCrystal-MesogenOrder-SmecticPhases.jpg
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Рис. 4.5. Схематичне зображення розташування молекул у 

холестеричному і (для порівняння) смектичному рідкому кристалі. 

 

У 1975 р. було синтезовано сегнетоелектричні смектики. При цьому 

хіміки домоглися такого розташування гвинтових (хіральних) молекул, яке 

дає фазу з ненульовим дипольним моментом. Рідкі сегнетоелектрики мають 

час перемикання приблизно в 1000 разів менший, аніж нематики, які 

використовують у простих дисплеях. 

У 1977 р. були відкриті так звані колончаті фази, які утворюються 

тільки дископодібними молекулами, розташованими шарами один на одному 

у вигляді багатошарових колон, з паралельними оптичними осями. Часто їх 

називають «рідкими нитками», уздовж яких молекули мають трансляційні 

степені свободи. Цей клас сполук був передбачений Левом Ландау.  

Існує ще й низка інших станів рідких кристалів, серед них – так звана 

«блакитна фаза» в температурному діапазоні між нематичною фазою і 

звичайною ізотропною рідиною, коли рідкий кристал має правильну кубічну 

ґратку. Цю фазу можна використати для створення надшвидких модуляторів 

світла – але проблема полягає в тому, щоб «зафіксувати» її в області 

кімнатних температур. Це технічно вдалося зробити лише в 2008 році. 

Нематики і смектики  — оптично одновісні кристали. Холестерики 

унаслідок періодичної будови сильно відбивають світло у видимій області 

спектру. В нематиках і холестериках носіями властивостей є рідка фаза, яка 

легко деформується під впливом зовнішньої дії, а оскільки крок спіралі в 

холестериках дуже чутливий до температури, то, отже, і відбиття світла різко 

міняється з температурою, приводячи до зміни кольору речовини. 

Ці явища широко використовуються в різних застосуваннях, 

наприклад, для знаходження гарячих точок у електричних мікроколах, 

локалізації переломів і пухлин у людини, візуалізації зображення в 

інфрачервоному промінні тощо. 

Ліотропні рідкі кристали складаються з двох або більше компонентів і 

виявляють рідкокристалічні властивості в певному діапазоні концентрацій 

мезогена в розчиннику. Плинність при цьому забезпечує саме розчинник 

(найчастіше – звичайна вода). 

Як правило, мезогеном є сполука з просторово рознесеною 

гідрофільною і гідрофобною частинами в рамках однієї амфіфільної  

(стрижневидної) молекули. Амфіфільні молекули, як правило, погано 

розчиняються у воді, і схильні утворювати агрегати таким чином, що їх 

полярні групи на межі поділу фаз направлені до рідкої фази. При низьких 

температурах змішування рідкого амфіфіла з водою приводить до 

розшарування системи на дві фази. Одним з варіантів амфіфілов зі складною 

структурою може служити система мило-вода. Тут є аліфатичний аніон СН3-

(СН2)n-2-СО2
- (де n ~ 12-20) і позитивний іон Nа+, К+, NН4

+ і ін. Полярна група 

СО2
- прагне тісного контакту з молекулами води, тоді як неполярна група 

(амфіфільний ланцюг) уникає контакту з водою. Це явище типове для 

амфіфілов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Отже, щоденним прикладом ліотропного рідкого кристалу є звичайний 

мильний розчин. При малих концентраціях амфіфільні молекули мила 

розташовані у воді хаотично. Коли концентрація стає вищою, вони 

впорядковуються: «згуртовуються», «ховають» гідрофобні хвости 

досередини й до води спрямовують гідрофільну поверхню. Таким чином 

виникають сферичні кластери молекул. При ще вищих концентраціях 

відбувається дальша фаза самоорганізації: ці кластери утворюють 

гексагональну ґратку.  

У цілому ліотропні рідкі кристали є об’єктами, складнішими і для 

вивчення, і для використання. Однак саме ліотропними кристалами є ДНК і 

поліпептиди, ліпіди і біологічні мембрани, а також концентрований розчин 

білка, який випускає павук, плетучи павутину. 

Теорія рідких кристалів складна. Адже густина таких систем велика, 

взаємодія між складниками сильна, міжчастинковими кореляціями нехтувати 

не можна. Для спрощеного опису рідких кристалів вводять параметр 

впорядкованості: 
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PS    .                                                               (4.1) 

 

Тут Р2 – 2-й поліном Лежандра, θ – кут між віссю молекули і виділеним 

локальним напрямком. При S = 0 середовище цілком ізотропне, при S = 1 – 

повністю впорядковане. Для реальних рідких кристалів характерними є 

значення S = 0,3 – 0,8. Зрозуміло, що S зменшується при зростанні 

температури і прямує до нуля при фазовому переході в звичайну рідину. 

Параметр S експериментально визначають з даних щодо подвійного 

променезаломлення, ЯМР, ЕПР та іншими методами. 
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Рис.4.6. Фізичний принцип створення рідкокристалічного дисплею: 

шар рідкого кристалу (LC) вміщують між двома поляризаторами. Ліворуч: 

світло проходить. Праворуч: елемент непрозорий. 

 

Рідкокристалічні дисплеї створюють, розмістивши тонкий (як правило, 

~ 10 μm) шар рідкого кристалу в нематичній фазі між двома поляризаторами, 

орієнтованими перпендикулярно один до одного (рис. 4.6). Прикладанням 

електричного поля можна орієнтувати молекули в нематику так, що вони 

повернуть на 90о площину поляризації світла, яке пройшло перший 

поляризатор – і тоді воно пройде й другий (на рис.4.6 ліворуч). В іншому 

випадку система виявиться непрозорою (рис.4.6 праворуч). Таким чином, ми 

отримали один піксель зображення, яким легко керувати електричним полем. 

Для того, щоб це зображення зробити кольоровим, потрібно використати ще 

й стандартні червоний, зелений і голубий фільтри. 

Циферблатами й дисплеями застосування рідких кристалів аж ніяк не 

обмежується. На основі рідких кристалів створено детектори ультразвуку, 

парів шкідливих хімічних речовин, гамма- та ультрафіолетового 

випромінювання, вимірювачі тиску. Добираючи склад рідкокристалічної 

речовини, створюють індикатори для різних діапазонів температур та 

різноманітних конструкцій (наприклад, рідкокристалічні плівки на платах 

дозволяють виявляти за забарвленням елементи, що перегріваються, чи 

навпаки – холодні, що не працюють). 

 

Полімери. З хімічного погляду важливим класом конденсованих 

речовин є полімери. Це – макромолекули з повторюваних одиниць, сполучені 

ковалентними хімічними зв’язками. Назва походить від грецького πολν – 

багато і μεροζ – частина. Прикладами полімерів є пластик, ДНК, протеїни 

тощо. Нижче подано формулу одного з поширених полімерів – 

поліпропілена, ланцюжок якого зображено на рис.4.7. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Syndiotactic_polypropene.png
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Рис.4.7. Ланцюжки молекул поліпропілена. 

 

Полімери – дуже поширений клас речовин. Існують здавна відомі 

людям природні полімери – янтар і смола. Природним полімером так само є 

целюлоза – головний складник деревини і паперу та каучук (сік каучукового 

дерева). Біополімерами є протеїни і ДНК. Проте саме поняття «полімери» для 

сучасної людини більшою мірою асоціюється з синтетичними полімерами – 

нейлоном, поліхлорвінілом тощо. 

Полімер  — це високомолекулярна сполука, речовина з великою 

молекулярною масою (від декількох тисяч до декількох мільйонів). Полімер 

утворюється з мономерів в результаті реакцій полімеризації або 

поліконденсації. В більшості випадків поняття полімерів відносять до 

органічних сполук, проте існує і множина неорганічних полімерів. Велике 

число полімерів одержують синтетичним шляхом на основі найпростіших 

сполук елементів природного походження шляхом реакцій полімеризації, 

поліконденсації і хімічних перетворень. Назви полімерів утворюються з 

назви мономера з приставкою полі-: поліетилен, поліпропілен, 

полівінілацетат тощо. 

Аж до 1920-х років полімери вважали кластерами невеликих молекул. І 

лише 1922 року німецький хімік Герман Штаудінгер (1881-1965) припустив, 

що реально це – надзвичайно довгі молекули. Ще через десять років цю ідею 

було відзначено Нобелівською премією з хімії. 

За хімічним складом всі полімери підрозділяються на органічні, 

елементоорганічні, неорганічні. 

Органічними полімерами є більшість полімерів.  

Елементоорганічні полімери містять в основному ланцюзі органічних 

радикалів неорганічні атоми (Si, Ti, Al), що поєднуються з органічними 

радикалами. В природі їх немає. Штучно отриманий представник  цього 

класу полімерів — кремнійорганічні сполуки.  

Основу неорганічних полімерів складають оксиди Si, Al, Mg, Ca тощо. 

Вуглеводневий скелет в них відсутній. До них відносяться кераміка, слюда, 

азбест.  

Слід зазначити, що в технічних матеріалах часто використовують 

поєднання різних груп полімерів. Це композиційні матеріали (наприклад 

склопластики). 

За формою макромолекул полімери ділять на лінійні, розгалужені 

(окремий випадок  — зіркоподібні), стрічкові, плоскі, гребенеподібні, 

полімерні сітки і так далі. Полімери поділяють за полярністю (яка впливає на 

розчинність в різних рідинах). Полярність ланок полімеру визначається 

наявністю в їх складі диполів  — молекул з роз'єднаним розподілом 

позитивних і негативних зарядів. В неполярних ланках дипольні моменти 

зв'язків атомів взаємно компенсуються. Полімери, ланки яких володіють 

значною полярністю, називають гідрофільними або полярними. Полімери з 

неполярними ланками  — неполярними, гідрофобними. Полімери, що 

містять як полярні, так і неполярні ланки, називаються амфіфільними. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Гомополімери, кожна ланка яких містить як полярні, так і неполярні великі 

групи, запропоновано називати гомоамфіфільними. 

По відношенню до нагрівання полімери поділяють на термопластичні 

та термореактивні. 

Термопластичні полімери (поліетилен, поліпропілен, полістирол) при 

нагріві розм'якшуються, навіть плавляться, а при охолоджуванні тверднуть. 

Цей процес оборотний. 

Термореактивні полімери при нагріванні піддаються необоротному 

хімічному руйнуванню без плавлення. Молекули термореактивних полімерів 

мають нелінійну структуру, отриману шляхом зшивання (наприклад, 

вулканізація) ланцюгових полімерних молекул. Пружні властивості 

термореактивних полімерів вищі, ніж у термопластів, проте, термореактивні 

полімери практично не володіють текучістю, унаслідок чого мають більш 

низьку напругу руйнування. 

Природні органічні полімери утворюються в рослинних і тваринних 

організмах. Найважливішими з них є полісахариди, білки і нуклеїнові 

кислоти (ДНК і РНК), з яких у значній мірі складаються тіла рослин і тварин 

і які забезпечують саме функціонування життя на Землі. Вважається, що 

вирішальним етапом у виникненні життя на Землі стало утворення з простих 

органічних молекул складніших  — високомолекулярних. 

 

Особливості полімерів. Широке використання полімерів базується на 

їхніх унікальних механічних і хімічних властивостях. Особливі механічні 

властивості полімерів - це: 

еластичність  — здатність до високих оборотних деформацій при 

відносно невеликому навантаженні (каучуки);  

мала крихкість склоподібних і кристалічних полімерів (пластмаси, 

органічне скло);  

здатність макромолекул до орієнтації під дією направленого 

механічного поля (використовується при виготовленні волокон і плівок).  

Особливості розчинів полімерів: 

висока в'язкість розчину при малій концентрації полімеру;  

розчинення полімеру відбувається через стадію набрякання.  

Особливі хімічні властивості: 

здатність різко змінювати свої фізико-механічні властивості під дією 

малих кількостей реагенту (вулканізація каучуку, дублення шкір тощо).  

Особливі властивості полімерів пояснюються не тільки великою 

молекулярною масою, але і тим, що макромолекули мають ланцюгову будову 

і володіють унікальним для неживої природи властивістю  — гнучкістю. 

У своїй Нобелівській лекції (1991) «батько» поняття «м’яка речовина» 

П.-Ж. де Женн як одну з найдивовижніших властивостей виокремлював саме 

еластичність. При цьому він наводив приклад індіанців басейну Амазонки, 

які здавен навчилися виготовляти собі взуття, обмазуючи собі ноги соком 

гевеї й чекаючи, поки він підсохне. З мікроскопічної точки зору вихідним тут 

є наявність великої кількості гнучких полімерних ланцюгів. Кисень повітря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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створює невелике число «місточків» між цими ланцюгами, і це призводить 

до різкої зміни: на місці рідини постає мережева структура, яка протидіє 

прикладеній силі. Подивугідним у цьому досліді є й те, що порівняно 

невелика хімічна дія призводить до різкої зміни механічних властивостей. 

Фізичні властивості полімерів (міцність, модуль пружності, точки 

плавлення і кипіння тощо) значною мірою залежать від властивостей 

мономерів і від довжини їхнього ланцюга (характерні довжини ланцюгів 

синтетичних полімерів складають сотні нанометрів при товщині в кілька 

ангстремів).  

Для опису полімерів використовують також термін «кристалічність», 

що означає наявність певних областей з упорядкованим розташуванням 

молекул. Йому ставлять у відповідність коефіцієнт К, який набуває значень 

від 0 (впорядкованість відсутня) до 1 (впорядкованість повна). При К = 0 і 

при К = 1 полімер може бути прозорий (аналогічно до того, як бувають 

прозорі аморфне скло й впорядкований кристал), а в області проміжних К – 

«каламутний» через розсіяння на областях впорядкованості й 

невпорядкованості. 

 

Вивчення й використання полімерів. Людина здавна використовує 

природні полімерні матеріали. Це шкіра, хутро, шерсть, шовк, бавовна тощо, 

що використовуються для виготовлення одягу, а також різні зв’язуючі 

матеріали (цемент, вапно, глина), що утворюють при відповідній обробці 

тривимірні полімерні тіла, які широко використовуються як будівельні 

матеріали.  

Історія наукового вивчення полімерів нараховує два сторіччя. У 1811 

році французький хімік Анрі Браконно вперше надрукував роботу, 

присвячену целюлозі. Сам термін «полімер» уперше запропонував 1833 року 

визначний шведський хімік Якоб Берцеліус (1779-1848). У другій половині 

ХІХ ст. винайдення процесу вулканізації (нагрівання в парах сірки) 

дозволило зробити радикально міцнішими й довговічнішими вироби з 

натуральної гуми (загуслого соку каучукового дерева - гевеї). У 1907 році 

було синтезовано перший цілком синтетичний полімер - бакеліт. 

Від самого початку промислове виробництво полімерів розвивалося в 

двох напрямах  — шляхом переробки природних органічних полімерів у 

штучні полімерні матеріали і шляхом отримання синтетичних полімерів з 

органічних низькомолекулярних сполук. 

У першому випадку великотоннажне виробництво базується на 

целюлозі. Перший полімерний матеріал з фізично модифікованої целюлози  

— целулоїд  — був отриманий ще на початку XX  ст. Великомасштабне 

виробництво простих і складних ефірів целюлози було організовано до і 

після Другої світової війни й існує до теперішнього часу. На їх основі 

виробляють плівки, волокна, лакофарбні матеріали і загущувачі. Необхідно 

відзначити, що розвиток кіно і фотографії виявився можливим лише завдяки 

появі прозорої плівки з нітроцелюлози. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Виробництво синтетичних полімерів почалося в 1907  р., коли 

американський хімік і винахідник бельгійського походження Лео Бакеланд 

(1864-1944) запатентував так звану бакелітову смолу  — продукт конденсації 

фенолу і формальдегіду, що перетворюється при нагріванні в тривимірний 

полімер. Протягом десятиріч він застосовувався для виготовлення корпусів 

електротехнічних приладів (акумуляторів, телевізорів, розеток тощо) та 

патефонних платівок, а зараз частіше використовується як зв'язуюча і 

адгезивна речовина. 

Завдяки зусиллям Генрі Форда, перед Першою світовою війною 

почався бурхливий розвиток автомобільної промисловості спочатку на основі 

натурального, потім також і синтетичного каучуку. Виробництво останнього 

було освоєно напередодні Другої світової війни в Англії, Німеччині, СРСР і 

США. В ці ж роки було освоєно промислове виробництво полістиролу і 

полівінілхлориду, що є прекрасними електроізолюючими матеріалами, а 

також поліметилметакрилату  — без органічного скла під назвою 

«плексиглас» було б неможливе масове літакобудування в роки війни. 

Після Другої світової війни поновилося виробництво поліамідного 

волокна і тканин (капрон, нейлон), почате ще до війни. В 50-х рр. XX  в. було 

розроблено поліефірне волокно і освоєно виробництво тканин на його основі 

під назвою лавсан або поліетилентерефталат. Поліпропілен і нітрон  — 

штучна шерсть з поліакрилонітрила,  — замикають список синтетичних 

волокон, які використовує сучасна людина для одягу і виробничої діяльності. 

В першому випадку ці волокна дуже часто поєднуються з натуральними 

волокнами з целюлози або з білку (бавовна, шерсть, шовк). Епохальною 

подією в світі полімерів стало відкриття в середині 50-х років XX сторіччя і 

швидке промислове освоєння каталізаторів Циглера-Натта, що привело до 

появи полімерних матеріалів на основі поліолефинів і, перш за все 

поліпропілену і поліетилену низького тиску (до цього було освоєно 

виробництво поліетилену при тиску порядку 1000 атм.), а також 

стереорегулярних полімерів, здатних до кристалізації. Потім були 

упроваджені в масове виробництво поліуретани  — найпоширеніші 

герметики, адгезивні і пористі м'які матеріали (поролон), а також 

полісилоксани  — елементорганічні полімери, що володіють більш високими 

в порівнянні з органічними полімерами термостійкістю і еластичністю. 

1963 року Нобелівську премію з хімії було присуджено італійцеві 

Джуліо Натта і німцеві Карлу Ціглеру за винайдення каталізаторів, що 

уможливили промисловий синтез нейлону, тефлону та інших матеріалів, які 

стали своєрідним символом доби. 

Список замикають так звані унікальні полімери, синтезовані в 60-70 рр. 

XX  в. До них відносяться ароматичні поліаміди, полііміди, поліефири, 

поліефір-кетон тощо; неодмінним атрибутом цих полімерів є наявність у них 

ароматичних циклів і (або) ароматичних конденсуючих структур. Для них 

характерне поєднання великих значень міцності і термостійкості. 

Сьогодні полімери застосовуються скрізь – від авіації й до 

виготовлення дитячих іграшок. З них виготовляють імплантати в медицині. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%E2%80%94%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Гнучкі й технологічні полімерні водопровідні труби витісняють громіздкий і 

вразливий щодо корозії метал з багатьох сфер комунального господарства. В 

електроніці полімери використовують як фотоопори й підкладки для 

рідкокристалічних дисплеїв (і тому полімери останніми роками дедалі більше 

стають предметом вивчення саме фізиків). І цей список можна продовжувати 

дуже довго. 

Сучасні полімери довговічні – що створює величезну екологічну 

проблему. Підраховано, що торбинка з супермаркету служить за прямим 

призначенням у середньому 10 хвилин – але в природних умовах потрібно 

500 років, щоб вона розклалася (під впливом світла, температури, хімічних 

факторів хімічні зв’язки врешті-решт руйнуються і полімери деградують). 

Тому більшість країн (зокрема й Україна) дедалі рішучіше обмежують 

використання виробів з пластику для одноразового пакування товарів тощо. 

Окремим завданням хіміків є синтез таких полімерів, які б після 

завершення терміну служби швидко руйнувалися б, не забруднюючи 

довкілля. Аналогічні полімери синтезовано й для медицини – новітні шви в 

рані самі з часом розсмоктуються й не потребують болісної процедури 

висмикування. 
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5. Основні поняття й наближення фізики конденсованих середовищ 

 

Наближення енергії основного стану  й енергії збурень.  

Для одержання характеристик конденсованого середовища в принципі 

досить розв’язати рівняння квантової механіки для системи атомів, які це 

середовище творять. Але оскільки ми маємо систему з дуже великою 

кількістю складових (~1022 - 1023 см-3), які взаємодіють поміж собою 

складним чином, обчислювальних можливостей навіть сучасних 

суперкомп’ютерів зі швидкодією понад 1017 операцій на секунду не досить 

для розв’язання квантово-механічної задачі виходячи з «першопринципів». 

Досі не вдалося задовільно розрахувати навіть найпростішу для обчислень 

систему: твердий водень, де кожен атом має лишень один електрон. Зокрема, 

обчислення не дають чітких відповідей на запитання: за яких тисків водень 

переходить у металічний стан? Буде це нормальний метал, чи надпровідник, 

а якщо надпровідник – то якою буде для нього критична Т переходу в 

надпровідний стан? 

Отже, фізика конденсованих середовищ змушена використовувати 

певні модельні уявлення, які дозволяють зробити опис дуже складної 

системи – простішим, і водночас отримати результати, які б корелювали з 

реальною дійсністю. Одним із найбільш продуктивних підходів при цьому є 

подання енергії такої складної системи як суми енергії основного стану і 

енергій елементарних збуджень, які в свою чергу можна описати мовою газу 

квазічастинок (електронів, дірок, фононів, магнонів тощо): 

 

Е = Ео + Σ Еелементарних збуджень = Ео + Σ Егазу квазічастинок  .                      (5.1) 

 

При цьому варто наголосити: газ квазічастинок «майже ідеальний», 

оскільки ці квазічастинки взаємодіють між собою, хоча й слабко. При цьому 

наближення (5.1) дозволяє виразити властивості конденсованого середовища 

через властивості квазічастинок – їхню швидкість, довжину вільного пробігу 

тощо. 

Зробімо ще одне застереження, необхідне для розуміння всього 

подальшого. Для всіх нерелятивістських частинок справедливе відоме 

співвідношення між енергією та імпульсом р: 

 

m

p
E

2

2

   ,                                                                                                 (5.2) 

 

а відтак у певному сенсі всі нерелятивістські частинки «однакові» й різняться 

лишень масою m.  Для квазічастинок, як ми побачимо, співвідношення (5.2), 

взагалі кажучи, не справджується. І навіть «майже вільні» електрони в 

твердому тілі слід описувати вже не «масою вільного електрона» 

гmo

28101,9  , а певною «ефективною масою», причому лише у вузькій 

області енергій поблизу екстремуму, поза якою навіть таке наближення стає 

незастосовне. 
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Але навіть з урахуванням цього наближення (5.1) виявляється 

надзвичайно продуктивним. Адже конденсоване середовище складається з 

атомів, молекул, йонів, які сильно взаємодіють один із одним. А наближення 

(5.1) дозволяє замінити вельми складну задачу про систему сильно 

взаємодіючих частинок на значно простішу задачу про квазічастинки, які 

взаємодіють поміж собою слабко. 

Таким чином, в рамках однієї системи можуть співіснувати декілька 

агрегатних станів: метал є твердим тілом, у якому існує рідина електронів 

провідності (ці електрони – теж квазічастинки, але їх багато, й тому 

електрон-електронна взаємодія істотна), а також гази різних інших 

квазічастинок: фононів, магнонів тощо. Причому різні фізичні явища й 

процеси зумовлені різними типами квазічастинок: електричний заряд 

переносять лише електрони, тепло – і електрони, і фонони, і магнони, за 

температурну залежність магнітного моменту відповідають лише магнони 

тощо. 

Слід наголосити й на іншій важливій обставині: в конденсованому 

середовищі існує багато видів різних рухів. Використовуючи відмінність цих 

рухів, можна вивчати одні з них, абстрагуючись від інших. Наприклад, у 

твердому тілі важкі іони рухаються повільніше, ніж легкі електрони. Тому в 

адіабатичному наближенні можна розглядати рух електронного газу в полі 

нерухомих іонів. А на другому етапі можна розглянути повільний рух іонів у 

самоузгодженому полі електронного газу. 

Для прикладу перелічимо нижче основні типи рухів, які мають місце в 

твердому тілі. 

Класична дифузія атомів чи йонів. Внаслідок термодинамічних 

флуктуацій кінетична енергія окремого атома може виявитися достатньою, 

щоб подолати енергетичний бар’єр і переміститися в сусідню позицію з 

мінімумом енергії. Проте реально така дифузія інтенсивно відбувається 

лишень за високих температур, близьких до Тплавлення. При нижчих 

температурах атоми здійснюють випадкові й рідкісні стрибки, і коефіцієнт 

дифузії D пропорційний до імовірності такого стрибка W. 

Квантова дифузія (з квантовим тунелюванням через потенціальний 

бар’єр). Реально спостерігається в твердому гелії при Т → 0. Внаслідок 

квантової дифузії D ≠ 0 навіть при Т = 0. 

Квазічастинки. Так для зручності називають колективні рухи 

частинок твердого тіла атомного масштабу. Найпростішим прикладом є 

коливання атомів чи йонів твердого тіла в околі їх мінімумів потенціальної 

енергії. В твердому тілі може розповсюджуватися багато мод таких коливань, 

у кожному з яких «задіяні» всі атоми. При цьому енергія одного коливання ~ 

kT. Як виявилося, такі коливання зручно описувати в термінах газу 

квазічастинок – фононів, які народжуються, рухаються, взаємодіють з 

електронами й поміж собою тощо. Іншим прикладом є електронне 

збудження, яке виникає при поглинання кванту світла з енергією, трохи 

меншою від ширини забороненої зони в напівпровіднику. Воно не 

локалізується в окремій комірці кристалічної ґратки, а «біжить» по кристалу 
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– і йому відповідає так званий екситон. Коливанням рідини (газу) електронів 

провідності відповідає ще один тип квазічастинок – плазмони. Коливанням 

спінів у феромагнетику й антиферомагнетику – магнони. 

Отже, конденсоване середовище фізично складається лишень з 

електронів, протонів і нейтронів. Але йому відповідає велике розмаїття 

квазічастинок. Більше того, часом такі квазічастинки утворюють комплекси – 

біфонони, біекситони, електронні краплі тощо. 

 

Пряма і обернена ґратки. Зона Брілюена. Елементарній комірці 

кристалу можна співвіднести три вектори 
321 ,, aaa


. Трансляція на вектор    

332211 ananana


 , де 
321 ,, nnn - цілі числа, суміщає кристал сам із собою. 

Об’єм елементарної комірки дорівнює 

 

][ 321 aaavo


   ,                                                                                          (5.3) 

 

де дужки [..] означають векторний добуток. Легко бачити, що, коли вектори 

321 ,, aaa


 взаємоперпендикулярні, то 
321 aaavo  . Для найпростішого випадку 

кристалу з кубічною симетрією 3avo  , де а – стала ґратки. 

Елементарна комірка може містити один або більше атомів. Якщо вона 

містить тільки один атом, ми поміщаємо його в вузол ґратки і називаємо таку 

структуру ґраткою Браве. Якщо на одну елементарну комірку випадає кілька 

атомів, то ми маємо ґратку з базисом. Надалі ми найчастіше будемо 

припускати без спеціальних застережень, що розглянута структура являє 

собою ґратку Браве. Це робиться лише для простоти; в дійсності тільки 

обмежений набір простих твердих тіл (наприклад, лужні й благородні 

метали) володіють такою структурою. 

Взагалі кажучи, вибір елементарної комірки неоднозначний. Для 

наочного уявлення про симетрію кристалу використовують комірку Вігнера-

Зейтса (зауважмо: на відміну від комірки, побудованої на трьох векторах 

321 ,, aaa


, вона може й не бути паралелепіпедом, але її трансляцією так само 

можна побудувати весь кристал). Комірку Вігнера-Зейтса будують так: 

спершу вибирають певний вузол кристалічної ґратки, потім з’єднують його з 

усіма сусідніми вузлами і через середину кожного відрізка проводять 

перпендикулярну до нього площину. Простір, обмежений перетином цих 

площин, являтиме собою комірку Вігнера-Зейтса (див. рис.5.1). 
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Рис.5.1. Побудова комірки Вігнера-Зейтса для гексагональної ґратки 

Браве. 

 

Елементарній комірці ґратки в реальному просторі (або так званій 

прямій ґратці) можна співвіднести комірку в оберненому просторі, яка 

характеризується векторами: 

 

ooo v

aa
b

v
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b
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2 21

3

13

2

32

1


  .                                                  (5.4) 

  

Як неважко показати, ovbbb /)2(][ 3

321 


. При цьому відстань між 

вузлами оберненої ґратки вимірюється в 1/м (система СІ), чи в 1/см (система 

СГС). Саме таку вимірність має хвильовий вектор 


2k , де λ – довжина 

хвилі. 

В оберненому просторі в околі початку координат можна виокремити 

певний простір, який «вбере» в себе всю інформацію про елементи симетрії 

кристалу. Побудова його аналогічна до побудови комірки Вігнера-Зейтса в 

координатному просторі. Він називається першою зоною Бріллюена (це 

поняття запровадив у науку французький і американський фізик Леон 

Бріллюен (1889-1969)). Часто, маючи на увазі саме першу зону, говорять 

просто «зона Бріллюена», - надалі ми для простоти робитимемо так само. 

  

Число квантових станів у зоні Бріллюена. У відповідності до 

визначення зони Бріллюена, всі квантові стани кристалу реалізуються саме в 

цій зоні (оскільки будь-яке значення квазіхвильового вектора К’, яке 

характеризує певний квантовий стан, можна звести до значення  К в зоні 

Бріллюена трансляцією на вектор оберненої ґратки): 

 

332211

;'

bnbnbnB

BKK







        .                                                         (5.5) 
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Таким чином, «порахувавши» квантові стани в зоні Бріллюена, 

отримуємо водночас інформацію про число фізично нетотожних станів у 

всьому кристалі. Звідси зрозуміла вага запровадженої Леоном Бріллюеном 

математичної абстракції. Звернімо увагу: оскільки, як ми невдовзі покажемо, 

накладання крайнових умов на хвильову функцію частинки чи квазічастинки 

в кристалі робить значення хвильового вектора квантованим, ми 

вживатимемо термін квазіхвильовий вектор. 

При цьому важливо пам’ятати: закон дисперсії, який пов’язує енергію 

певного колективного збурення з його квазіхвильовим вектором, )(KE


, для 

різних типів збурень (електронів, фононів, магнонів тощо) є цілком 

«індивідуальним». Проте, в силу (5.5), у кожному випадку справедливою є 

рівність 

 

)()'( KEKE


  .                                                                          (5.6) 

 

Тому, «підраховуючи» загальне число квантових станів у зоні 

Бріллюена, ми отримуємо число фізично нетотожних електронних, фононних 

чи магнонних станів у кристалі.                                                   

Розглянемо для простоти кубічний кристал з періодом ґратки а, 

обмежений за кожною з осей x, y, z координатами zyx LLL ,0;,0;,0 (рис.5.2), де 

 

aNLaNLaNL zzyYxx  ;; .                                                      (5.7) 

 

 

 
 

Рис.5.2. Кубічний кристал. 

 

В кристалі наявна трансляційна симетрія, тому хвильова функція на 

його протилежних гранях має набувати однакових значень: 

 

)0,0,0(),,(  zyx LLL .                                              (5.8) 
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Ця крайова умова (її прийнято називати умовою Борна-Кармана) 

накладає обмеження на вигляд хвильової функції в кристалі: вона мусить 

містити осцилюючий множник )exp( rKi


(далі це зрозуміле твердження, що має 

назву теореми Блоха, буде доведено). Тоді (5.8) зводиться до вимоги:  

 

1)exp()exp()exp(  zzyyxx LikLikLik .                                          (5.9) 

 

Ця вимога задовольняється, якщо 

 

321 2;2;2 nLknLknLk zzyyxx        ,                                          (5.10) 

     

де 
321 ,, nnn - цілі числа. Вираз (5.10) перепишемо як: 

 

zzyyxx LnkLnkLnk /2;/2;/2 321   .                                         (5.11) 

 

З виразів (5.8, 5.11) випливає, що хвильова функція для n1=0, Nx, n2=0, 

Ny, n3=0, Nz однакова.  А це, з урахуванням (5.7), означає що всі «фізично 

важливі» значення квазіхвильових векторів лежать в інтервалі 

 

2
,,


 zyxk

a
.                                                                              (5.12) 

 

Це співвідношення й дає межі зони Бріллюенна для кубічного 

кристалу. Всього в зоні Бріллюена таких дозволених значень квазіхвильового 

вектора налічується 

 

N
a

V

a

LLL
NNN

zyx

zyx 
33

 .                                                          (5.12)      

 

де N – число елементарних комірок в кристалі з об’ємом V.  Нагадаємо: цей 

важливий результат отримано нами для кубічної ґратки, але його можна 

узагальнити й на інші типи кристалічних класів. 
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6. Фонони в кристалах  

 

Акустичні і оптичні коливання.  

В класичній теорії теплоємності Больцмана однорідне тверде тіло 

розглядається як сукупність абсолютно незалежних одна від одної частинок, 

що здійснюють коливання з одною і тією ж частотою ω.    

Але реальні коливання N атомів у кристалі (для простоти ми вважаємо, 

що на одну елементарну комірку припадає один атом) не є незалежними, 

оскільки атоми в кристалічній ґратці взаємодіють один з одним.  В силу 

цього можуть реалізовуватися лише коливання, для яких реалізовується 

закон дисперсії 

 

);()(   k                                                                                        (6.1)   

 

де k/2   - довжина хвилі. Знаючи закон дисперсії, легко розрахувати 

фазову й групову швидкості розповсюдження коливань: 
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Знання закону дисперсії дозволяє так само розрахувати теплоємність, 

теплопровідність, коефіцієнт теплового розширення твердого тіла. 

Вигляд залежності (6.1) можна отримати, знаючи сили, що діють між 

атомами-осциляторами. Але така задача доволі складна і як правило може 

бути розглянута лише на рівні певних модельних наближень. 

Проте важливі властивості закону дисперсії можна встановити, 

виходячи з загальних міркувань.  

Так, у кристалі можуть реалізуватися 3r типів хвиль, де  r – число 

атомів в елементарній комірці. Так, у NaCl реалізуються 6 типів коливань, у 

твердих фазах благородних металів (Cu, Ag, Au, що кристалізуються в 

кубічній гранецентрованій ґратці) – 3 типи.  

На мікроскопічному рівні це пояснюється тим, що 3-м акустичним 

коливанням відповідає рух елементарної комірки як цілого, а решта  3r - 3 

ступенів вільності описують взаємний внутрішній рух атомів комірки один 

щодо одного.  

Назва «акустичні коливання» фізично зрозуміла: цим коливанням 

відповідають звукові хвилі в суцільному середовищі (критерієм суцільності 

середовища є λ >> a, або ж  ak << 1). Для акустичних хвиль справедливе 

співвідношення 0)0( k  (частота коливань при малих квазіхвильових 

векторах прямує до нуля). 

В ізотропній рідині може розповсюджуватися лишень поздовжня 

звукова хвиля (коливання тиску). В ізотропному твердому тілі можливе 

розповсюдження поздовжніх звукових хвиль (швидкість яких позначимо ul) і 

поперечних хвиль з двома незалежними напрямками поляризації (і 
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однаковою швидкістю розповсюдження ut). Частота цих хвиль пов’язана з 

абсолютною величиною хвильового вектора  лінійним співвідношенням  

 

ωl(k)=ulk,                                                                      (6.3)      

ωt(k)=utk.  

 

При цьому завжди має місце нерівність ul  >   ut. 

Для оптичних коливань справедливе співвідношення 
ok   )0( (при 

нульових квазіхвильових векторах частота цих коливань залишається 

скінченною). В усьому діапазоні k частоти оптичних коливань вищі від 

частот акустичних коливань (рис.6.1). Назва «оптичні» при цьому фізичного 

змісту не має й відображає лише те, що виявлено ці коливання було 

оптичними методами. 

 

 
 

Рис.6.1. Закон дисперсії для коливань простого одновимірного ланцюга 

з двома типами атомів, де може реалізуватися лише одна гілка акустичних і 

одна гілка оптичних коливань. 

 

Нарешті, для дисперсії в силу співвідношення (5.5) має місце 

періодичність при трансляції на вектор оберненої ґратки, яка дозволяє 

обмежитися розглядом лише першої зони Бріллюена: 

 

rjBKK jj 3...2,1),()'( 


  .                                                         (6.4) 

 

Модель фононів.  

Хвилю в кристалі можна розглядати як осцилятор з частотою )(k . 

Такий осцилятор є «структурною одиницею» коливального руху атомів у 

кристалі (в силу (5.11) такі одиниці дискретні!) Слід відзначити: у цьому 

коливальному русі беруть участь усі атоми. Але кожний осцилятор можна 

розглядати як незалежний. Таким чином, вся енергія коливального руху 

дорівнюватиме сумі енергій окремих осциляторів. Але ж згідно з принципом 

де Бройля кожній хвилі з довжиною λ відповідає частинка з імпульсом 

/hp  . Тому сукупності осциляторів можна поставити у відповідність газ 
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квазічастинок фононів, що описуються законом дисперсії (6.1) і мають 

енергію )(kE  .  

Ще раз наголосімо: використавши таке «наближення осциляторів», ми 

енергію атомів, які сильно взаємодіють, записали через енергію осциляторів, 

які взаємодіють слабко, тобто описали тверде тіло в термінах газу 

осциляторів. 

Число власних коливань у спектрі звукових хвиль в інтервалі dk  для 

певної поляризації (певної гілки акустичних коливань – поздовжньої або 

однієї з двох поперечних), співвіднесене до об’єму однієї елементарної 

комірки зони Бріллюена  
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де V – об’єм тіла. З урахуванням виду дисперсії акустичних коливань (6.3), а 

також того, що маємо три гілки коливань, одержуємо вираз для густини 

коливань: 
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                                                    (6.7)    

 

Тут - швидкість звуку, усереднена за всіма трьома модами 

акустичних коливань. 

Зрозуміло, що формула (6.7) описує густину коливань лишень до 

певної верхньої граничної частоти. Спосіб оцінки цієї частоти запропонував 

1912 р. Петер Дебай. Згідно з наближенням Дебая, до певного хвильового 

вектора kD  у кристалічній гратці розповсюджуються такі ж коливання, як і в 

суцільному середовищі, отже, формула (6.7) справедлива. Натомість при 

Dkk   коливань немає зовсім. Для цього граничного хвильового вектора було 

використано просту оцінку 

 

akD /    ,                                                                                         (6.8) 

 

де а – стала ґратки. Фізично умова (6.8) еквівалента очевидному фактові, що 

в кристалічній ґратці не можуть розповсюджуватися коливання, півдовжина 

яких менша від відстані між двома сусідніми атомами. 
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Звідси з урахуванням (6.3) можна отримати числову оцінку для 

граничної частоти ґраткових коливань. Вважаючи, що ссмu /105 , 

сма 8103   одержуємо: 11310~ cD . Спектральна густина акустичних 

фононів у реальних кристалах має вигляд, сильно відмінний від простого 

квадратичного закону (6.7), який наближено виконується лише при малих k 

(див. рис.6.2). Але порядок величин ωD  в рамках наближення Дебая оцінено 

правильно.  

 

 

 

 

 
Рис.6.2. Спектральна залежність густини акустичних фононів: 

квадратичний закон (6.7) (пунктирна лінія), та в реальному кристалі (умовно, 

суцільна крива). 

 

 

Фонони як квантові осцилятори.  

Коливання ґратки в твердому тілі мають квантовий характер, а, отже, 

енергія таких коливань квантована і дорівнює 

 

...3,2,1,0);
2

1
(  nnEn                                                           (6.9) 

 

Проте «квантовість» цих коливань виявляється лишень за достатньо 

низьких температур, коли kT . В протилежному випадку kT  

осциляції можна розглядати як суто класичні. В цьому випадку справедлива 

класична теорія теплоємності твердого тіла Больцмана, яка приводить до 

закону Дюлонга-Пті.  

Можна ввести температуру Дебая Θ зі співвідношення: 

 

kD /         .                                                                            (6.10) 

ν(ω) 

ω 

π/a 
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З наведеної вище оцінки дебаївської частоти випливає, що для 

більшості твердих тіл Θ ~ 100 K. Таким чином, за кімнатних температур 

теплоємність більшості твердих тіл має суто класичний характер. Проте для 

окремих твердих тіл (алмаз, бор, берилій тощо) Θ суттєво вища, і за 

кімнатних температур закон Дюлонга-Пті для цих матеріалів уже не діє. 

Теплоємність твердого тіла можна отримати, вирахувавши середню 

енергію одного осцилятора, помноживши її на спектральну густину коливань 

і взявши інтеграл за всіма можливими частотами: 
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Теплоємність дорівнюватиме похідній отриманої так енергії фононного 

газу за температурою: 
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При цьому нам необхідно отримати оцінку для Дебаївської частоти, 

точнішу, аніж це випливає з простого співвідношення (6.8). Скористаємося з 

того встановленого нами раніше факту, що повне число всіх акустичних 

коливань дорівнює числу елементарних комірок (або ж числу атомів, бо ми 

вважаємо, що ґратка проста), помноженого на три. Звідси випливає: 
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Враховуючи явний вигляд густини коливань (6.7), одержуємо: 
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Звідси знаходимо: 
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Зауважмо, що це значення відрізняється від простої оцінки на основі 

(6.7) лише числовим множником порядку одиниці. 

Для знаходження теплоємності за формулою (6.11) необхідно також 

знайти середню енергію одного осцилятора ),( TE  . Враховуючи, що енергія 

осцилятора квантована й виражається через (6.9), запишемо: 
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Надалі окремо розглянемо суму: 
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З (6.15, 6.16) одержуємо: 
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Перший доданок у (6.17) відповідає «нульовим» коливанням і не 

робить вкладу в теплоємність. Тому надалі вважатимемо: 
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      .                                                                    (6.18) 

 

Поділивши середню енергію фонона (6.18) на енергію фонона  , 

одержимо середнє число фононів у одній комірці фазового простору: 
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У класичному наближенні для високих температур kT  з (6.19) 

одержуємо:   
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Це призводить до формули Больцмана для теплоємності твердого тіла 

(1.13), наслідком якої є закон Дюлонга-Пті (1.14). 

У протилежному випадку низьких температур kT  маємо: 
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              .                                                            (6.21)     

 

І (6.20), і (6.21) приводять до важливого висновку: число фононів 

змінне й залежить від температури: при збільшенні температури воно 

збільшується, при зменшенні – зменшується.       

 

Квантові моделі теплоємності Айнштайна й Дебая.  

Нагадаємо: першу квантову модель теплоємності створив 1907 р. 

Айнштайн, намагаючись пояснити експериментальне зменшення 

теплоємності в області низьких температур. Це була перша (і вельми плідна) 

спроба застосувати теорію квантів до фізики твердого тіла (доти її 

використовували лишень до задач про випромінювання і поглинання). 

При розробці теорії Айнштайн вважав: атоми в кристалічній ґратці 

поводяться як гармонічні осцилятори, що не взаємодіють один з одним, при 

цьому частота коливань всіх осциляторів однакова, а число осциляторів в 1 

молі речовини записується через число Авогадро й рівне 3NА . У цьому 

Айнштайн фактично лишень повторював постулати класичної теорії 

теплоємності твердого тіла Больцмана. 

Новим у міркуваннях Айнштайна було те, що він поклав: енергія 

осциляторів квантована: ...3,2,1;  nnEn  , а число осциляторів з різною 

енергією визначається розподілом Больцмана. Це дало Айнштайнові змогу 

отримати формулу для середньої енергії осцилятора (6.18). З урахуванням 

цього він записав внутрішню енергію 1 моля речовини (обумовлену 

виключно осциляторами) як: 
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Підставивши (6.22) до (6.12), Айнштайн отримав вираз для 

теплоємності твердого тіла:  

 

2

2

1exp

exp

3
)(






































kT

kT

kT
R

dT

TdE
C

фононів












.                                         (6.23) 



 75 

 

Згідно з (6.23) при абсолютному нулі температури теплоємність прямує 

до нуля за експоненціальним законом, а при високих температурах, коли 

kTkT

 









1exp , виконується закон Дюлонга-Пті. Однак теорія Айнштайна, 

описавши основні риси теплоємності твердого тіла на якісному рівні, не 

змогла пояснити кубічного закону прямування теплоємності до нуля (1.15). 

Так сталося через зроблене Айнштайном припущення про однаковість частот 

коливань усіх осциляторів.  

Цей недолік моделі Айнштайна зуміла подолати розвинена 1912 р. 

теорія Дебая. Зробивши припущення про вигляд закону дисперсії 

осциляторів (6.3), Дебай отримав вигляд спектральної густини коливань (6.7).  

Тоді енергія ансамблю всіх коливань (6.11) з урахуванням (6.7), (6.18) 

записується у вигляді 
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Переходячи в (6.24) до нових змінних інтегрування і враховуючи явний 

вираз для дебаївської частоти коливань (6.15), отримаємо для одного моля: 

 

















T

xAфононів dx
e

xT
kTNTE

/

0

33

1
9)(  .                                            (6.25) 

 

Проаналізуємо (6.25) для двох можливих випадків. У класичному 

випадку (Т>>Θ) в інтегралі у (6.25) мають значення лише малі х: 
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Це після підстановки в (6.12) знов-таки призводить до відомого закону 

теплоємності Дюлонга-Пті. 

У протилежному випадку (Т<<Θ) верхню межу інтегрування в (6.25) 

можна замінити на нескінченність: 
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Цей вираз після диференціювання за температурою призводить до 

кубічного закону прямування теплоємності до нуля (1.15), що спостерігався 

експериментально (рис.6.3): 
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                                                                                 (6.28) 

 
 

Рис.6.3. Теплоємність твердого тіла за теорією Дебая. 

 

Зазначмо, що формули Дебая та Айнштайна призводять до суттєво 

відмінних результатів лише за достатньо низьких температур Т<0.5Θ 

 
Теплопровідність діелектриків.   

Вище ми розглянули модель твердого тіла як «ящика», наповненого 

газом фононів. Відмінність цього газу квазічастинок від звичайного газу 

полягає насамперед у тому, що число фононів залежить від температури в 

силу співвідношень (6.20), (6.21). Якщо ж герметичну посудину наповнити 

звичайним газом, то число молекул у ній залишатиметься, звісно ж, сталим, а 

зростання температури призводитиме лишень до зростання їхньої кінетичної 

енергії. 

Надалі нам буде важливо оцінити імпульс фононів p через температуру 

кристала й температуру Дебая. Енергія фонона виражається через його 

імпульс як: 
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    .                                                                                   (6.29) 

 

Надалі з урахуванням (6.8) запишемо: 
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                                                                               (6.30) 

 

Підставляючи другий з виразів (6.30) до другого з виразів (6.29), 

отримаємо оцінку: 
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Отже, у випадку низьких температур Т<<Θ теплові фонони займають 

лише малу частину зони Бріллюена. 

Вважаємо, що в діелектрику немає вільних електронів, які б могли 

переносити тепло, тому перенос тепла здійснюється газом фононів. Справді, 

при нагріванні одного кінця зразка (рис.6.4) число фононів тут збільшуєься, і 

вони «дифундують» в холодніші області, де їх концентрація нижча, 

переносячи тепло.  

 

 

 

 
Рис.6.4. Перенесення тепла фононами. Фонони умовно зображено 

цятками, які дифундують з більш нагрітої до менш нагрітої частини зразка. 

 

Як відомо з молекулярно-кінетичної теорії газів, коефіцієнт  

теплопровідності газу дорівнює:  

 

vlCv
3

1
 ,                                                                                       (6.32) 

 

де vC - теплоємність газу, v - середня теплова швидкість молекул, l - довжина 

їх вільного пробігу. 

Описуючи коливання атомів у кристалі в термінах фононного газу, 

логічно покласти uv  , а теплоємність для низьких температур (6.28) нами 

було обчислено в попередньому параграфі. Наголосімо: ми обчислюємо саме 

теплопровідність діелектрика чи напівпровідника для низьких температур, 

для яких переносом тепла за рахунок вільних електронів можна знехтувати. 

При цьому постає питання про довжину вільного пробігу фононів l , 

еквівалентне питанню про механізми розсіяння фононів. 

У кристалі завжди наявні неоднорідності: домішкові атоми, вакансії, 

дислокації, межі кристаліту, межі зразка тощо. Фононна хвиля ефективно 

Т1          >            T2 
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розсіюється на неоднорідностях, які мають розміри порядку довжини цієї 

хвилі. Проте якщо неоднорідності суттєво менші, хвиля проминає, «не 

помічаючи» їх. 

Використовуючи оцінку (6.31), легко отримати: 

 

T
a~


 .                                                                                    (6.33) 

 

Видно, що при відносно малих температурах a . Тому 

довгохвильові фонони не розсіюються на домішкових атомах, вакансіях та 

інших неоднорідностях масштабу сталої ґратки.  

Проте ці фонони можуть розсіюватись на інших фононах. 

Зазначмо, що процес розсіяння фононів на фононах суттєво 

відрізняється від процесу зіткнення молекул газу, зображеного на рис.6.5: 

 

 
 

Рис.6.5. Розсіяння молекул газу одна на одній. 

 

При такому розсіянні виконуються закони енергії та імпульсу в 

звичному вигляді: 
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На відміну від цього, «зустріч» фонона з фононом закінчується 

«загибеллю» однієї з двох квазічастинок (рис.6.6).  

 
Рис.6.6. Акт фонон-фононного розсіяння. 

 

При цьому закони збереження записуються як: 
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Звернімо увагу, що імпульс при цьому в силу (5.5) зберігається з 

точністю до імпульсу, що відповідає векторові оберненої ґратки. Фізично це 

означає, що коли сумарний імпульс двох фононів виходить за межі першої 

зони Бріллюена, взаємодія з ґраткою «повертає» його в першу зону. Такий 

процес прийнято називати «процесом з перекиданням», або ж U-процесом 

(від німецького слова Umklapp – перекидання). 

Аналіз з урахуванням ангармонізму коливань (що виходить за рамки 

нашого посібника) показує, що саме U-процеси визначають довжину 

вільного пробігу при фонон-фононному розсіянні, оскільки при цьому 

частина імпульсу передається кристалічній ґратці. Натомість процеси, де два 

початкові й кінцевий імпульси відповідають першій зоні Бріллюена, не 

гальмують фононного газу в цілому, а лишень призводять до перерозподілу 

імпульсів та енергій. 

Щоб відбувся процес з перекиданням, принаймні один з початкових 

фононів мусить мати імпульс порядку a/ . В силу оцінки (6.31), таких 

фононів багато для достатньо високих температур порядку температури 

Дебая Θ. Тоді U-процеси домінують, фонон-фононне розсіяння відбувається 

інтенсивно і довжина вільного пробігу смl 610~   мала, що призводить і до 

малого значення коефіцієнта теплопровідності (6.32). 

При низьких температурах таких фононів стає експоненційно мало, 

довжина вільного пробігу й теплопровідність збільшуються зі зниженням 

температури як: 

 
Te /~  .                                                                                         (6.36) 

 

Проте при дальшому зниженні температури довжина вільного пробігу 

стає одного порядку величини з розмірами кристаліту чи кристалу. Для 

більшості діелектриків це відбувається в діапазоні Т1 ~ 20-30 К. Далі довжина 

вільного пробігу зростати вже не може й залишається сталою. Натомість 

теплопровідність прямує до нуля як Т3 в силу прямування до нуля 

теплоємності   (6.28). Таким чином, залежність теплопровідності від 

температури в області низьких Т < Θ має вигляд кривої з максимумом 

(рис.6.7). 



 80 

 
 

 

Рис.6.7. Залежність теплопровідності типового діелектрика від 

температури в області низьких Т < Θ. Температурі Т1 відповідає максимум 

теплопровідності. 

 

Максимум кривої на рис.6.7 можна змістити в бік вищих температур, 

використовуючи кристаліти нанорозмірів. При цьому самі значення 

коефіцієнта теплопровідності в максимумі виявляться на порядки нижчими. 

Саме так створюють сучасні теплоізолюючі покриття. 

Зокрема, для цього використовують діоксин цирконія ZrO2, який має 

високу температуру плавлення і низьку теплопровідність. Шляхом термічної 

обробки при дуже високих температурах у кристалах  ZrO2 створюють 

частковий фазовий перехід з моноклінної структури в тетрагональну. 

Утворюється двофазна система з розмірами кристалітів, меншими від 

довжини вільного пробігу фонона. Цю систему стабілізують гартуванням. 

Отримані теплоізоляційні покриття використовують, наприклад, у лопатях 

турбін. 

Ще раз зазначмо, що в металах (де теплопровідність зумовлена 

електронами) і магнетиках (де за теплопровідність «відповідають» 

електрони, фонони і магнони) ця залежність матиме суттєво інший вигляд. 

 

Експериментальне вивчення фононів.  
В силу співвідношення (6.19) фононів у кристаллі багато; навіть за 

достатньо низької температури Т = 0.1Θ їхня концентрація порядку 1020см-3. 

Їхній спектр можна безпосередньо поміряти через резонансне 

поглинання світла кристалом. Фотон з імпульсом р і енергією cp  (с – 

швидкість світла) народжує оптичний фонон з енергією   та імпульсом k  

(акустичного фонона фотон народити не може, оскільки на перешкоді стають 

закони збереження енергії та імпульсу). В силу необхідності виконання 

законів збереження енергії та імпульса та великого значення швидкості 

світла (в реальному масштабі координат закон дисперсії фотона на рис.6.8 

T3 

eθ/T 

T 


 

T1 
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майже збігатиметься з вертикальною віссю ординат) народжений оптичний 

фонон матиме дуже малий імпульс, і ми безпосередньо виміряємо значення 

)0( k . Такі дані для енергій оптичних фононів у реальних кристалах 

наводяться в численних довідниках. Як правило вони лежать у межах від 10 

меВ до 0.3 еВ залежно від природи зв’язку в кристалічній ґратці. При цьому, 

як видно з рис.6.8, фотон не може народити акустичного фонона, оскільки 

швидкість світла в середовищі на 5 порядків перевищує швидкість звуку, і 

закони дисперсії фотона і акустичного фонона для ненульових енергій ніде 

не перетинаються. 

 

 
Рис.6.8. Закони дисперсії фотона й фононів: оптичного і акустичного. 

 

Фонони також вивчають через дослідження непружного розсіяння 

нейтронів. Пролітаючи через кристал, електрон змушує атоми коливатися й 

народжує таким чином акустичні фонони. Реально шлях вільного пробігу 

нейтрона невеликий, і він або зовсім не встигає народити фонон (зазнавши 

пружного розсіяння), або народжує один фонон. Внаслідок законів 

збереження зміна імпульсу нейтрона в цьому випадку дорівнює імпульсові 

народженого фонона, а зміна енергії – енергії цього фонона. Таким чином, 

вимірюючи імпульси і енергії непружно розсіяних нейтронів, можна 

отримати закон дисперсії фононів. Реально такий експеримент достатньо 

складний і тонкий, він потребує потужного джерела нейтронів і чутливих 

детекторів. 

 

Е 

k 
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7. Квантова статистика 

 

Відмінність класичної і квантової статистики.  

Великий фізик шотландець Джеймс Кларк Максвелл (1831-1879) 

обґрунтував принципово новий підхід для розрахунку середніх величин, що 

характеризують стан газу. Замість нездійсненного завдання - розрахунку 

швидкостей кожної молекули - Максвелл запропонував розподіляти всі 

молекули «по групах» за швидкостями і енергіями й запропонував метод 

розрахунку числа молекул в кожній такій групі. Зіткнення молекул 

призводять до зміни числа молекул у групах, проте через велике число 

зіткнень середнє число молекул у групі залишається незмінним.  

У 1859 р. Максвелл зробив доповідь на засіданні Британської асоціації 

вчених під назвою «Про динамічну теорію газів», де висловив своє головне й 

водночас дуже просте припущення:  «молекули розподіляються за 

швидкостями за таким самим законом, як і похибки спостережень у 

теорії методу найменших квадратів», тобто відповідно до статистики Ґаусса.  

Сьогодні формулу для розподілу Максвелла ми записуємо так: 

кількість молекул, швидкості яких лежать в інтервалі між v i v+dv, залежить 

від кількості молекул в одиниці об’єму N/V, їхньої маси m й температури T: 

 

zyxv dvdvdv
kT

mv

kT
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exp
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22/3


.                                                    (7.1) 

 

Звідси видно: шанси знайти молекулу з дуже великою швидкістю, 

кінетична енергія якої суттєво перевищує добуток сталої Больцмана на 

температуру, малі. Аналогічну формулу, але записану не через швидкості, а 

через імпульси, незалежно отримав Людвіг Больцман, тому сьогодні часто 

говорять про «розподіл Максвелла-Больцмана». 

Значення ідей Максвелла було надзвичайно велике. Розподіл молекул 

за швидкостями виявив відмінність між механікою окремих тіл і механікою 

сукупності молекул. Статистична механіка Максвелла дозволяла глибше 

проникати в закономірності молекулярного руху. У теоретичні методи 

дослідження входила теорія ймовірностей. 

Розподіл Максвелла-Больцмана як функцію від модулів швидкостей 

молекул і від їхніх імпульсів зображено на рис.7.1. 



 83 

 
Рис.7.1. Розподіл молекул газу в просторі модулів швидкостей 

(ліворуч) та в просторі векторних імпульсів (праворуч).  

 

З вигляду (7.1) очевидно, що: 

- розподіл молекул в імпульсному просторі сферично симетричний; 

- основна маса газу зосереджена в імпульсному просторі в області 

імпульсів до приблизно mkT2 ; 

- на більших імпульсах функція розподілу швидко спадає і частинок з 

такими імпульсами експоненційно мало. 

Для класичної статистики всі гази принципово однакові. Проте для 

квантової – ні.  

Поставмо уявний експеримент. Візьмімо дві однакові посудини, в одній 

з яких містититься Не4, а в другій – на 25% легший ізотоп Не3 (ядро якого 

містить два протони і лише один нейтрон) і почнімо охолоджувати ці 

посудини. До певної температури То  обидва гази поводяться цілком 

однаково, проте за Т < То стає помітною суттєва різниця в їхніх властивостях. 

Оцінимо То, використовуючи співвідношення невизначеності 

Гайзенберга 

 

 xpx    .                                                                                 (7.2) 

 

Невизначеність координати частинки в газі очевидно є величиною 

порядку відстані між частинками: 

 
3/1)/(~ NVx .                                                                              (7.3)  

 

Звідси для невизначеності імпульсу отримуємо: 

 
3/1)/( VNpx  .                                                                           (7.4) 
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Водночас у класичному газі, для якого справедливий закон 

рівнорозподілу кінетичної енергії за ступенями вільності, середнє значенення 

імпульсу дорівнює: 

 

MkTpx 2   .                                                                              (7.5) 

 

Легко бачити, що зі зниженням Т середній імпульс зменшується за 

кореневим законом, але невизначеність імпульсу залишається сталою (при 

сталій концентрації молекул газу N/V). Температуру То, для якої ці величини 

зрівняються, прийнято називати температурою виродження. З умови рівності 

(7.4) і (7.5) одержуємо: 

 
3/22

2










V

N

Mk
To


 .                                                                            (7.6) 

 

Зауважмо, що введена так (через співвідношення невизначеності) 

температура виродження є поняттям суто квантовим і класичних 

відповідників не має. 

Для маси молекул Не4  і для концентрації n = 2.7∙1019cм-3 (що відповідає 

атмосферному тиску газу при кімнатній температурі Т = 300 К) отримуємо То 

= 0.01 К. Ця величина мала, але цілком досяжна експериментально.  

При Т, нижчих від температури виродження, два ізотопи гелію 

поводяться цілком по-різному. Ізотоп Не3, що володіє сумарним напівцілим 

спіном (в ньому непарне число ферміонів, кожен з яких має спін ½), є так 

званим ферміоном, що підкоряється статистиці Фермі-Дірака. Для нього 

справедлива заборона Паулі на перебування двох і більше частинок в одному 

квантовому стані, і тому в імпульсному просторі молекули  Не3 при Т = 0 

щільно заповнюють сферу аж до енергії, яку прийнято називати енергією 

Фермі (рис.7.2). 
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Рис.7.2. Ферміони (ліворуч) і бозони (праворуч) при нульовій 

температурі. 

 

Натомість сумарний спін ізотопа Не4  цілий, і тому цей ізотоп є 

бозоном, що підкоряється статистиці Бозе-Айнштайна. Заборона Паулі на 

бозони не діє. На відміну від класичного випадку, коли молекули можуть 

бути абсолютно нерухомими лише при Т = 0, вже починаючи з деякої ТBE (ця 

температура Бозе-Айнштайнівської конденсації є величиною порядку 

температури виродження)  є певне скінченне число молекул в стані з 

нульовим імпульсом р = 0. З дальшим зниженням температури число таких 

частинок збільшується, і при Т = 0 вже всі частинки матимуть нульовий 

імпульс. 

Але співвідношення р = 0 означає, що імпульс цілком визначений. 

Оскільки 0p , зі співвідношення невизначеності випливає, що x ! За 

таких умов неможливо поставити експеримент з визначення координати 

молекули Не4, і лише зважування може показати, що ця молекула все ще 

перебуває в посудині. 

Різні статистики ферміонів і бозонів призводять і до різних 

залежностей фізичних параметрів, що залежать від розподілу частинок. Так, 

теплоємність газу бозонів (бозонами є зокрема фонони) прямує зі зниженням 

температури до нуля за кубічним законом (це ми показали в попередньому 

розділі), а теплоємність газу електронів (що є ферміонами) – за лінійним 

законом. Наголосімо: ця відмінність виявляється саме при низьких 

температурах. 

 

Статистика Фермі – Дірака.  
Розподіл Больцмана для ідеального газу фактично було виведено в 

припущенні, що середні числа заповнення різних квантових станів малі (хоч, 

звісно, ані Максвел, ані Больцман поняттям квантових станів при цьому не 
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оперували). Якщо ж температура газу досить низька, то середні числа 

заповнення kn  вже не є малими і статистика Больцмана стає непридатною. 

Для системи однакових частинок, що мають напівцілий спін, справедливий 

принцип Паулі: у кожному квантовому стані може знаходитися не більше 

однієї частинки з напівцілим спіном. Іншими словами, число заповнення 

будь-якого квантового стану 
kn  може набувати тільки двох значень: 

 

1,0kn  .                         (7.7) 

 

Статистика, що описує поведінку частинок з напівцілим спіном, 

називається статистикою Фермі – Дірака на честь великих італійського та 

англійського вчених, які її вивели. Іноді задля лаконічності її називають  

просто статистикою Фермі. 

Розглянемо систему невзаємодіючих однакових частинок, яку будемо 

описувати в термінах одночастинкових станів. Позначатимемо як  Еk енергію 

однієї частинки в k-му квантовому стані і як 
kn  число частинок в цьому стані. 

Тоді стан всієї системи визначається заданням чисел заповнення 
kn  різних 

квантових станів. 

Запишемо через розподіл Гіббса імовірність того, що в квантовому 

стані k перебуває 
kn  частинок: 
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де ξ – хімпотенціал, а термодинамічний потенціал k  визначається умовою 

нормування 
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Для частинок з напівцілим спіном kn  набуває лише двох значень: 0 і 1, 

тому ця умова дає 
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Звідси одержуємо: 
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З урахуванням (7.11) вираз для 
knw (7.8) набуде вигляду 
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Середнє число частинок в k-му квантовому стані дорівнює 
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Поділивши чисельник і знаменник дробу на експоненту, остаточно 

отримаємо функцію для розподілу Фермі-Дірака 
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Значення функції (7.14) дорівнює тій ймовірності, з якою стан k 

заповнено. 

У граничному випадку високих температур функція Фермі-Дірака 

переходить у класичну функцію розподілу Больцмана: 
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Хімічний потенціал ξ визначається з умови, що повне число частинок в 

усіх можливих квантових станах k дорінює N: 
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Це співвідношення визначає хімпотенціал ξ як функцію температури й 

числа частинок. 

 

 

Статистика Бозе – Айнштайна.  

Статистику для системи однакових часток з цілим спіном створив 

індійський учений Шат’єндранат Бозе (1894-1974), результати його 

обрахунків скоригував Альберт Айнштайн. Частинки з цілим спіном не 

підкоряються забороні Паулі і в даному квантовому стані може перебувати 
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будь-яке число однакових частинок. Тому для частинок з цілим спіном числа 

заповнення nk можуть набувати будь-яких цілих значень від 0 до ∞. 

Виведення формули для розподілу Бозе аналогічне до виведення 

формули для розподілу Фермі з тією відмінністю, що число заповнення nk  

пробігає тепер всі цілі значення від 0 до ∞. Таким чином, ймовірність 

знаходження nk  частинок в стані k визначається тим самим виразом (7.8) і 

тією ж умовою нормування (7.9), що й для випадку Фермі-газу, проте 

підсумовування проводиться тепер за всіма 
kn  від 0 до ∞. При цьому умова 

нормування, що визначає потенціал Ωk, набуває вигляду: 
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Вводячи позначення 
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перепишемо вираз (7.17) у вигляді 
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Ця нескінченна геометрична прогресія збігається тільки за умови x < 1, 

тобто за умови 0 kE . Oскільки ця умова має виконуватися при всіх Ek, у 

тому числі й при Ek=0, то з неї випливає, що 

 

0      .                                                                                                                                            (7.20) 

 

Таким чином, у статистиці Бозе хімпотенціал не може бути додатним. 

Натомість у статистиці Фермі ξ може бути як від’ємним, так і додатним. 

При виконанні умови (7.20) геометрична прогресія у (7.19) збігається. Її 

сума дорівнює  1 1 x , й умова нормування набуває вигляду 
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Звідси одержуємо 
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Диференціюючи 
k  по ξ,  одержуємо: 
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Спрощуючи вираз (7.23), остаточно одержуємо для функції розподілу 

Бозе-Айнштайна: 
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В області високих температур функція Бозе, як і функція Фермі, 

переходить у функцію розподілу Больцмана. 

Хімічний потенціал визначається тепер із співвідношення 
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Проте серед бозонів є й такі, де число частинок у системі може 

змінюватися. В цьому разі умова нормування (7.25) незастосовна і вважають, 

що хімпотенціал дорівнює нулеві. Звернімо увагу, що, вивівши раніше вираз 

(6.19) для середнього числа фононів в одиниці фазового простору, ми 

фактично вивели функцію розподілу Бозе-Айнштайна для часткового 

випадку нульового хімпотенціалу. 

 

Залежність хімпотенціалу від температури для ферміонів і бозонів. 
Нагадаємо: в системах, в яких застосовується статистика Больцмана 

або Бозе - Айнштайна, хімічний потенціал завжди від'ємний. Для фермі-газу 

хімічний потенціал при нульовій температурі додатний і визначає граничну 

енергію Фермі. Якщо повне число частинок в системі не фіксоване, а має 

визначатися з умови термодінамічної рівноваги, як, наприклад, для фононів у 

твердому тілі або для фотонів у разі рівноважного теплового 

випромінювання, то рівновага характеризується рівністю нулю хімічного 

потенціалу. 

Енергія Фермі - енергія найвищого заповненого одночастинкового 

стану в системі ферміонів при температурі абсолютного нуля. Ймовірність 

заповнення рівня Фермі становить 0,5 при будь-якій температурі. При 

нульовій температурі енергія рівня Фермі збігається зі значенням хімічного 

потенціалу системи електронів у твердому тілі.  

Електрони в твердому тілі є ферміонами, тобто підпорядковуються 

статистиці Фермі-Дірака. Принцип заборони Паулі призводить до того, що 
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при нульовій температурі всі найнижчі рівні зайняті. Найвищий зайнятий у 

такому стані рівень називається рівнем Фермі. 

У тривимірному ізотропному випадку заповнені стани утворюють в 

оберненому просторі так звану сферу Фермі, тобто у цьому просторі при 

нульовій температурі всі електрони будуть знаходитися у цій сфері Фермі 

(рис.7.2, ліворуч). 

Ймовірність знаходження ферміона у певному квантовому стані k 

задається формулою (7.14). Надалі позначатимемо функцію розподілу як  
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Запишемо вираз для кількості електронів у металі для тривимірного 

випадку: 
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Тут V/)2( 3 - об’єм однієї фазової комірки (елементарної комірки зони 

Бріллюена) в імпульсному просторі, 12  sg  - статистична вага, s – спін 

електрона. Після заміни змінних отримаємо: 
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Тут g(E) – густина електронних станів на інтервалі енергії від Е до 

Е+dE. Вважаючи енергетичний спектр електронів квадратичним (5.2) за 

імпульсом, отримаємо: 
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  .                                                                      (7.28) 

 

При 0T обчислимо функцію Фермі, що входить у (7.27): 
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Тут значення хімпотенціалу в нулі температур за означенням є 

енергією Фермі, Fo E . Тому для енергії Фермі остаточно маємо: 
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 .                                                                    (7.30)        

 

Таким чином, в металах енергія Фермі залежить від концентрації 

електронів провідності як 3/2)/(~ VNEF
.  

При температурах, відмінних від 0, функція Фермі (7.14а) починає 

«розмиватися» і вже не дорівнює «сходинці» (7.29). У цієї функції з 

високоенергетичного боку з’являється «больцманівський» хвіст. Проте з 

визначення цієї функції енергія хімпотенціалу завжди є тією енергією, для 

якої значення функції Фермі завжди дорівнює ½  (рис.7.3). 

 

 
 

Рис.7.3. Функція розподілу Фермі при Т = 0 («сходинка») і при T >0. 

 

Як показує аналіз виразу (7.16), при збільшенні температури хімічний 

потенціал у металі знижується і врешті-решт може зробитися від’ємним. Слід 

однак відзначити, що для характерних значень концентрацій електронів 

провідності в металі значення енергії Фермі (в градусах Кельвіна) складає 

порядку 100 еВ, або ж 105 К. Тому на практиці навіть при кімнатних 

температурах (3∙102 К) хімічний потенціал у металі змінюється не надто 

сильно і практично відповідає енергієї  Фермі. 

Наголосімо на ще одному наслідкові наведеної вище оцінки для 

температури Фермі в металах: при кімнатних температурах електронний газ 

у металах завжди сильно вироджений.  

При цьому вироджений електронний газ у металі має парадоксальну, на 

перший погляд, особливість: він наближається до ідеального газу (тобто газу, 

де потенціальною взаємодією між частинками можна знехтувати) зі 

збільшенням концентрації електронів. Справді, для такого газу легко 

показати, що середня кінетична енергія електронів 
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Натомість енергія потенціальної кулонівської взаємодії між електронами 

зростає з концентрацією як 
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N
Ecoul . Отже, при збільшенні концентрації 

кінетична енергія газу електронів збільшуватиметься швидше, аніж 

потенціальна. 
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Зазначмо, що енергія Фермі твердотільних систем залежить від 

структури одноелектронних енергетичних рівнів у цих системах, а у випадку 

кристалів - від зонної структури. Для деяких металів, верхня зона дозволених 

енергій яких заповнена не повністю, справедлива описана вище модель 

сфери Фермі. Для інших металів і особливо напівметалів розрахунок енергії 

Фермі потребує точного знання зонної структури. У цьому випадку поверхня 

Фермі дуже далека від сферичної. 

Для бозонів, виходячи з вигляду функції Бозе-Айнштайна, число 

частинок записується через вираз, аналогічний до (7.27): 
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   .                                                                    (7.31) 

 

З вигляду (7.31) так само видно, що хімпотенціал бозонів не може бути 

додатнім. Адже при 0,  E випливає, що 0N , а при E маємо N . 

Обидва випадки є очевидно нефізичними.  

Як можна показати з аналізу (7.25), при зниженні температури 

хімпотенціал бозонів зростає і наближається до нуля. При певній температурі 

TBE він стає рівним нулеві (рис.7.4).  

 

 
 

Рис.7.4. Залежність хімпотенціалу від температури для бозонів і 

ферміонів. 

 

Цю температуру можна знайти з умови: 
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Як показують оцінки, температура TBE  за величиною того ж порядку, 

що й температура виродження (7.6). 

 

 

Бозе-Айнштайнівська конденсація.  
При температурі TBE бозони починають переходити в основний 

квантовий стан з нульовим імпульсом. При цьому число «рухливих» 

частинок зменшуватиметься за законом: 
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Це явище надлишкового накопичення бозонів у стані з мінімальною 

енергією при температурах, нижчих за певну критичну температуру, 

називають Бозе-Айнштайнівською конденсацією. Попри назву, мова йде не 

про реальну конденсацію на кшталт зрідження газів, а про віртуальну 

конденсацію в просторі енергій чи імпульсів. Бозе-конденсація відбувається 

не внаслідок взаємодії між бозонами (розглядається ідеальний Бозе-газ), а 

внаслідок особливостей розподілу Бозе-Айнштайна. 

Бозе-Айнштайнівську конденсацію було теоретично передбачено ще в 

1925 р. У 1938 р. було експериментально відкрито явище надплинності гелію, 

тісно пов’язане з Бозе-Айнштайнівською конденсацією, але не тотожне їй 

(надплинний гелій є рідиною, а не газом, й описується іншими формулами). 

У чистому вигляді Бозе-Айнштайнівську конденсацію вперше виявили в 

1995 році Ерік Корнел і Карл Вайман. Вони спостерігали за розподілом 

швидкостей в розрідженому газі з приблизно 2000 атомів 87Ru при 

надзвичайно низькій температурі (< 170 нК). На рис.7.5 зображено 

тривимірний графік розподілу швидкостей атомів газу рубідію, що 

підтверджує відкриття нового стану матерії, конденсату Бозе-Айнштайна. 

Зліва зображено розподіл перед появою конденсату. В центрі - щойно після 

появи конденсату, коли число атомів з мінімальними імпульсами різко 

збільшилося. Справа показано, як після подальшого переходу в основний 

квантовий стан залишається майже чистий конденсат. Через чотири місяці 

Бозе-конденсацію спостерігав Вольфганґ Катерле для системи атомів 23N. В 

2001 році Корнел, Вайман і Катерле отримали Нобелівську премію за це 

відкриття. 
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Рис.7.5. Тривимірний графік розподілу швидкостей атомів у рубідії, 

який демонструє появу Бозе-Айнштайнівського  конденсату. 

 

Бозе-Айнштайнівську конденсацію в 1999 спостерігали також для 

магнонів в антиферомагнетику TlCuCl3, що мають спін 1. Конденсат 

спостерігався при температурі 14 К. У листопаді 2010 р. було вперше 

отримано також Бозе-конденсат фотонів. 

Бозе-Айнштайнівська конденсація може мати місце не лише для газів, 

але й для рідин. Проте з усіх можливих рідин лише два ізотопи гелію: Не3 та 

Не4 мають настільки малі маси й малу взаємодію між атомами, що 

залишаються при атмосферному тиску рідинами навіть в околі абсолютного 

нуля температур. У цьому випадку говорять про «квантові рідини», для яких 

довжина хвилі де Бройля є величиною того ж порядку, що й міжатомна 

відстань. Квантові рідини характеризуються надплинністю – здатністю 

просочуватися крізь найменші отвори. Явище надплинності буде докладно 

розглянуте далі. Як надплинність квантової рідини об’єднаних у куперівські 

пари електронів можна розглядати також надпровідність, про яку також 

ітиметься в наступних розділах цього посібника. 
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8. Електрони в кристалах.  

 

Провідники та ізолятори. 

Як уже відзначалося, ще у 1729 р. англійський фізик Стівен Грей 

встановив, що усі речовини поділяються на два великі класи: провідники й ті, 

які електрики не проводять. На початку 20 ст. явище електропровідності було 

остаточно пов’язане із наявністю в речовинах (насамперед металах) великої 

кількості електронів провідності. Проте чому в металах ці електрони 

провідності є, а в діелектриках їх практично немає, класична фізика пояснити 

не могла. 

Більше того, від середини 19 століття почало з’ясовуватися, що певні 

матеріали, які раніше вважали діелектриками, виявляють незвичайні 

електричні властивості. Так, у 1873 р. англійський інженер Вільям Сміт 

помітив, що виготовлена ним із селену ізоляція для телеграфного кабеля 

вельми зменшує свій опір тоді, коли селен опиняється на світлі. Зміна опору 

була відчутною навіть при освітленні слабким світлом Місяця (таким чином 

елемент виправдав своє «місячне» ім’я, дане йому 1817 р. першовідкривачем 

Я.Берцеліусом; адже Селена в давніх греків була богинею Місяця). 

На основі цього відкриття знаменитий німецький винахідник Вернер 

фон Сіменс створив у 1875 р. перший у світі напівпровідниковий прилад – 

фотометр, де гальванометр було включено в електричне коло послідовно з 

селеновим фотоелементом і елементом живлення. Принцип дії фотометра 

Сіменса широко використовується до нашого часу. 

Дальше вивчення селену, закису міді та інших речовин дозволило 

німецькому фізхімікові Йоганнові Кенігсбергеру у 1914 р. зробити висновок 

про наявність поруч із провідниками і діелектриками також третього класу 

речовин з проміжними властивостями – напівпровідників і вивести 

правильну експоненціальну формулу залежності опору напівпровідників від 

температури. 

Пояснити причини відмінностей між металами, напівпровідниками і 

діелектриками змогла лише квантова механіка. Це зробили в 1927 р. двоє 

фізиків-теоретиків, Вольфганг Паулі й Енріко Фермі, які стали пізніше 

Нобелівськими лауреатами.   

 

Адіабатичне наближення.  

Оператор Гамільтона для кристала можна записати як: 
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 - оператор Лапласа, mo – маса електрона, Mα – 

маса α-го ядра (маси різних ядер у кристалі, взагалі кажучи, можуть бути 

різними), ri – змінні координати і-го електрона (всього їх n),  Rj  - змінні 

координати   j-го ядер (всього їх N, причому число електронів не дорівнює 

числу ядер), || jiij rrr


 . Перший доданок у квадратних дужках лівої частини 

(8.1) описує кінетичну енергію електронів, другий – кінетичну енергію ядер, 

третій – енегію кулонівського відштовхування між електронами (множник ½ 

виникає тому, що в так записаній сумі кожну пару електронів враховано 

двічі), четвертий – потенціальну енергію взаємодії ядер, п’ятий – 

потенціальну енергію взаємодії електронів та ядер. Хвильова функція Φ та 

енергія Е у (8.1) описують повну систему ядер та електронів. 

Розв’язок рівняння (8.1) може дати всю необхідну інформацію про 

кристал, проте в зв’язку з величезним числом компонентів системи та 

невідомістю конкретного вигляду потенціалів Vo та U розв’язати його 

безпосередньо (навіть з використанням усіх можливостей сучасних супер-

комп’ютерів та грід-мережі) неможливо.  

Тому скористаємося послідовно з низки наближень, які дозволяють 

суттєво спростити вигляд (8.1). 

Насамперед використаємо те, що 1/ Mm  (навіть найлегше ядро атома 

водню – протон - у приблизно 2∙103 разів легше від електрона). Це дозволяє в 

рамках адіабатичного наближення Борна-Оппенгеймера вважати важкі ядра 

нерухомими. Це перетворює другий доданок у лівій частині (8.1) на нуль. 

При цьому значення координат  Rj  робляться зі змінних фіксованими. Тому 

сталу величину ),...( 1 Nooo RRV  можна також перетворити на нуль відповідним 

вибором початку відліку енергії. Зроблені спрощення дають:  
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Хвильова функція Ψе та енергія Ее у (8.2) описують систему електронів 

у полі нерухомих ядер.  

Наступним наближенням є валентна апроксимація. Обмежимося 

розглядом лише тих «зовнішніх» електронів, які беруть участь у створенні 

валентних з’язків, а «глибокі» електрони розглядаємо в рамках нерухомого 

«ефективного ядра».  

Нарешті, використаємо одноелектронне наближення Хартрі, назване 

так на честь його автора, англійського фізика Дугласа Хартрі (1897-1958). В 

його рамках попарну взаємодію електронів, описувану другим доданком у 

лівій частині (8.2), замінимо на взаємодію одного певного електрона з 

усередненим полем усіх інших електронів. Це поле самоузгоджене, оскільки 

залежить від вибраного нами «пробного» електрона. Математично 

наближення Хартрі еквівалентне заміні в (8.2) 
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Аналогічно трансформуємо третій доданок у лівій частині (8.3), що 

описує взаємодію електронів з нерухомими «ефективними ядрами»: 
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З урахуванням цього перепишемо (8.2) як: 
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У короткому вигляді (8.5) можна переписати через гамільтоніан і-го 

електрона: 
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  .                                                                             (8.6) 

 

Як відомо з математичної фізики, при розв’язанні (8.6) хвильову 

функцію системи електронів можемо подати як добуток одноелектронних 

хвильових функцій, а енергію – як суму одноелектронних енергій: 

 

 )()...()(,...),( 221121 iie rrrrr  ,                                                (8.7) 

 


i

ie EEEE ...21 .                                                                      (8.8) 

З урахуванням (8.7), (8.8) рівняння (8.6) розпадеться на послідовність 

незалежних рівнянь: 

 

iiii EH  


   .                                                                                     (8.9) 

 

Таким чином, від дуже складної задачі (8.1) про рух усіх електронів і 

всіх ядер ми перейшли до задачі про рух одного електрона в потенціалі 

)()()( rVrrU  , що включає періодичну ґраткову й самоузгоджену 

електронну складові: 
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Надалі ми покажемо, що весь потенціал )(rV


 - періодичний.  
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Теорема Блоха.  

Позначимо потенціальну енергію електрона в просторі як )(rV


, де 

),,( zyxr


 - радіус-вектор даної точки простору. Для з’ясування властивостей 

функції )(rV


 слід пам’ятати, що система зарядів у кристалі в цілому є 

нейтральною: повний заряд валентних електронів дорівнює за величиною і 

протилежний за знаком заряду всіх атомних «ефективних ядер». Отже, слід 

очікувати, що не лише атомні ядра, а й електрони будуть розташовані в 

просторі в середньому періодично. Отже, і поле, що створюється такою 

системою зарядів, повинне бути періодичним: 

 

)()( RrVrV


   ,                                                                                (8.11) 

 

тобто потенціальна енергія електрона в кристалі інваріантна відносно зсувів 

на вектор ґратки 332211 anananR


 . Формула (8.11) описує періодичний 

потенціал. 

Таким чином, трансляція на вектор ґратки для хвильової функції 

електрона означає: 

 

)()( rCRr


  .                                                                               (8.12) 

 

З (8.12) та умови нормування хвильової функції 1)(
2

 rdr


  випливає, 

що 

 
ikReCC  ;1|| 2 ,                                                                              (8.13) 

 

де k – квазіхвильовий вектор. З урахуванням (8.13) отримуємо   

 

)()( reRr Rki  

  .                                                                                          (8.14) 

 

Розв’язуючи (8.14) щодо  )(r


 , маємо: 

 

)()()( )( RreeRrer RrkirkiRki
 

   .                                              (8.15) 

 

Запровадимо нову функцію: 

 

)()( )( Rreru Rrki

k

 

    .                                                                      (8.16) 

 

Ця функція з визначення періодична з періодом кристалічної ґратки. 

Підставляючи (8.16) до (8.15), остаточно одержуємо:  
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Вираз (8.17) демонструє: хвильова функція електрона в кристалі з 

трансляційною симетрією є добутком плоскої хвилі й функції (8.16), 

періодичної з періодом ґратки, яку прийнято називати функцією Блоха, або ж 

Блохівською обвідною. А саме це твердження називають теоремою Блоха на 

честь американського фізика швейцарського походження Нобелівського 

лауреата Фелікса Блоха (1905-1983), який вперше її отримав.                                                 

 

 

Модель сильно зв’язаних електронів.  

Розглянемо, що відбувається з енергетичними рівнями в атомі при 

взаємодії великої кількості атомів, що утворюють кристал. При зближенні 2-

х атомів їхні рівні, завдяки квантовомеханічнічній взаємодії між 

електронами, дещо розщепляться (рис.8.1). А при зближенні N атомів рівень 

розщепиться в зону дозволених енергій, що містититиме N дуже близько 

розташованих рівнів. Крім того, ця зона може зміститися за шкалою енергій 

порівняно з енергією вихідного атома. 

 

 
 

Рис.8.1. Утворення енергетичних зон дозволених енергій при 

формуванні кристалу. 

 

Рівні енергії внутрішніх електронів, розміщених близько біля ядра, 

практично не розширюються й не зміщуються. Про це свідчать рентгенівські 

характеристичні спектри, вигляд яких майже не залежить від агрегатного 

стану речовини. Але оптичний спектр, який зумовлений переходами 

зовнішніх електронів, при переході від ізольованого атома до кристалу різко 

змінюється.  

Якщо вважати, що кінетична енергія електронів значно більша від 

просторових змін  потенціальної енергії, то періодичний потенціал V(r) 

можна розглядати як мале збурення вільного руху електронів. Такий підхід 

називається наближенням майже вільних електронів, він дає задовільні 

результати при описі електронів провідності в металах. Однак аналіз 

властивостей напівпровідників та діелектриків, а також розгляд принципових 

відмінностей між металами, діелектриками й напівпровідниками краще 

проводити в наближенні сильно зв’язаних електронів, яке дає наочне 

уявлення про енергетичну зонну структуру різних кристалів.  
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Вихідним припущенням цього наближення є те, що стан електрона в 

кристалі мало відрізняється від його стану в ізольованому атомі. Такий підхід 

цілком адекватний для електронів, що розміщенні на глибоких рівнях атомів 

і слабко взаємодіють з атомами інших вузлів ґратки. Однак він не може бути 

застосований для кількісних розрахунків енергетичних спектрів електронів 

певної речовини. Попри це, він добре ілюструє загальні закономірності  руху 

електрона в періодичному полі кристала. 

Нехай r – радіус-вектор електрона, Rg – радіус-вектор g-го вузла 

кристалічної ґратки.  Хвильова функція електрона в g-му атомі має вигляд: 

 

)( ggg Rr


 .                                                 (8.18) 

 

Хвильову функцію електрона в кристалі можна записати у вигляді 

лінійної комбінації атомних хвильових функцій: 
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                                                                                 (8.19) 

  

Тоді з (8.18), (8.19) одержуємо: 

 

)()( gg

g

Rki
Rrer g
 

   .                                                              (8.20) 

 

Підставимо вираз (8.19) в рівняння Шредінгера: 

 

0)(  g

g
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     .                                                            (8.21) 

 

Якщо V(r) - потенціальна енергія електрона в кристалі, то  
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 .                                                                     (8.22) 

 

Позначимо гамільтоніан ізольованого атома як  
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 ,                                                                 (8.23) 

 

і запишемо рівняння Шредінгера для ізольованого атома: 

 

aaaa EH  


        .                                                                     (8.24) 
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В цих формулах  Ua(r) – потенціальна енергія електрона в ізольованому 

атомі; Ea  -- енергія рівня. З (8.22) і (8.23) одержуємо:  

 

)(rWHH a


   .                                                                         (8.25) 

 

де  

 

)()()( rUrVrW a


   .                                                                  (8.26)  

 

Рівняння Шредінгера (8.21) з врахуванням  (8.25), (8.26) набуває 

вигляду: 

  

0))((  g

g

ggag ErWHa 


.                                               (8.27) 

 

З урахуванням (8.24) перепишемо (8.27) як: 

 

0))()((  g

g

agg EErWa 


   .                                                (8.27а) 

 

Помножимо (8.27а) зліва на *

'g  та проінтегруємо по всьому об’єму 

кристала:  
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 .                   (8.28) 

 

Введемо позначення 
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' gggg RRAdrW





  ,                                                   (8.29)                                                   
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' gggg RRSd





   .                                                         (8.30) 

 

Зауважмо, що інтеграл (8.30) залежить тільки від перекриття атомних 

хвильових функцій. 

Помножимо (8.28) на gRki
e



 і з урахуванням (8.19), (8.29), (8.30) 

отримаємо: 
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.                 (8.31) 

 

Введемо вектор 'gg RRq


 . З урахуванням цього позначення  

розв’язуємо (8.31) і знаходимо власну енергію електрона в кристалі: 
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  .                                                                         (8.32) 

 

З вигляду (8.32) можемо бачити, що енергія електрона в кристалі 

складається з його енергії на відповідному рівні в ізольованому атомі та 

додаткового члена, який є періодичною функцією хвильового вектора k.  

Тому замість одного атомного рівня в ізольованому атомі для електрона в 

кристалі одержуємо енергетичну зону, границі якої визначаються 

мінімальним і максимальним значенням другого члена в виразі (8.32) для 

енергії електрона. 

Далі вважаємо, що атомні функції g  швидко спадають і їхнім 

перекриттям навіть для сусідніх атомів можна знехтувати. Це означає, що: 
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  .                                                                        (8.33) 

 

З (8.33) випливає: 
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  .                                                                               (8.34) 

 

Тепер розглянемо окремо перший доданок у сумі в чисельнику (8.32): 
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* kfCdrrWdrrWrA o


.                  (8.35) 

 

З урахуванням знаку потенціалу W(r) (рис.8.2) легко бачити, що С < 0, 

тобто зона зміщується вниз порівняно з вихідним рівнем у ізольованому 

атомі. Як видно з рис.8.2, що, хоча перекриття сусідніх атомів мале, але саме 

тут, на половині відстані між сусідніми атомами, W(r) набуває свого 

максимального значення. Через це в сумі в чисельнику (8.32) треба 

враховувати перекриття з усіма сусідніми вузлами. 
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Рис.8.2 Потенціали W(r) (крапки), V(r) (пунктир), Ua(r) (суцільна 

крива). Кружечками показано розташування сусідніх атомів ґратки. 

 

Якщо хвильові функції, що входять до (8.29) – s-стани, що 

характеризуються сферичною симетрією хвильових функцій, то величина 

обмінного інтегралу (8.29) для всіх сусідніх атомів однакова. Позначимо її 

просто А. Звідси (8.32) спрощується: 

 


g

qki

a eACEE


 .                                                               (8.36) 

 

Сума в (8.36) береться за всіма сусідніми атомами. Щоб далі унаочнити 

результат, зробімо припущення про те, що маємо просту кубічну гратку. Тоді 

треба провести в (8.36) підсумовування за 6-ма сусідніми атомами, 

розташованими навколо вибраного нами атома на відстані сталої ґратки а: 
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                         (8.37) 

 

З урахуванням цього виразу (8.36) остаточно запишеться як: 

 

)coscos(cos2 akakakACEE zyxa  .                                  (8.38) 

 

З вигляду (8.38) можна зробити низку важливих висновків щодо 

енергетичної зонної структури кристалу: 

Рівень ізольованого атома Ea зміщується в кристалі вниз на величину 

|C| і розщеплюється в зону, всередині якої енергія електрона періодична за 

вектором k. Функція E(k) парна: )()( kEkE


 .  

E 

x 
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Ширина зони AEE 12minmax  . При цьому зони, сформовані вищими 

рівнями, ширші, оскільки перекриття між хвильовими функціями сусідніх 

атомів для них відчутно більше (рис.8.3). 

Між зонами дозволених енергій містяться зони заборонених енергій, в 

яких електрон перебувати не може. Ці енергетичні щілини між вищими 

рівнями стають вужчими. 

Рівень Ea в ізольованому кристалі може бути виродженим. У кристалі 

це виродження може бути зняте внутрішнім полем кристалу. Наприклад, для 

р-стану g=2l+1=3 (l – азимутальне квантове число), і в кристалі такий рівень, 

на відміну від рівня s-стану, може розщепитися на три підзони. 

 

 
 

                                          

 

 
 

Рис.8.3. Формування зонної структури кристалу в моделі сильно 

зв’язаних електронів. По осі абсцис – відстань між атомами. 

 

Модель сильно зв’язаних електронів пояснює також те, чому ширини 

зон змінюються при зміні тиску й температури: адже при цьому змінюються 

міжатомні відстані а, відповідно, й значення інтегралів перекриття. Нарешті, 

коливання в кристалі еквівалентні локальній зміні міжатомних відстаней. Це 

означає, що краї зон з координатою мають бути «збрижені» й електрони, 

рухаючись, відчувають цей «рельєф» потенціальної енергії. Отже, модель дає 

механізм врахування електрон-фононного розсіяння. 

 

а- стала ґратки кристала 

А – величина обмінного інтеграла 
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Вплив електричного поля на рух електрона в кристалічній ґратці. 
Вважатимемо, що однорідне електричне поле напрямлено вздовж вісі 

ОХ ( 0;  zyx EEconstEE ). Також будемо вважати його недостатньо 

сильним, щоб викликати перехід електрона з однієї зони дозволених енергій 

в іншу, вищу (вважаємо, що в цій зоні є незаповнені стани, куди електрон 

потенційно може перейти). Це означає, що виконується нерівність 

 

gEFa  ,                                                                                    (8.39) 

 

де F – сила, зумовлена зовнішнім полем, а – стала ґратки, Еg – ширина зони 

заборонених для електрона енергій. 

Потенціальна енергія електрона в полі з напруженістю Е визначається 

його координатою: 

 

eExxU )( ,                                                                                (8.40) 

 

і рівняння Шредінгера має вигляд 
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.                                              (8.41).    

 

Якщо потенціал U(x) слабко змінюється на відстанях порядку розміру 

сталої ґратки, то в області локалізації хвильової функції кожного атома його 

можна вважати сталим. При цьому рівняння (8.41) можна переписати як: 
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,                                   (8.42) 

 

де E  – енергія електрона  у відсутності зовнішнього поля. 

Таким чином ми можемо записати енергію електрона в кристалі, на 

який діє зовнішнє поле, як 

 

UEE   .                                                                                     (8.43) 

 

Враховуючи формулу для енергії електрона в кристалі (8.38), 

отримуємо: 

 

eExakakakACEE zyxa  )coscos(cos2  .                              (8.44) 

 

Якщо зобразити залежність енергії від координати x, то побачимо, що 

дія поля призведе до нахилу енергетичної діаграми. При цьому, ширина зон 
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дозволеної енергії і ширина забороненої зони між ними для кожної точки х 

будуть зберігатися (рис.8.4). 

 
Рис.8.4. Нахил зон в електричному полі. 

 

Без зовнішнього поля електрон на певному рівні в зоні дозволених 

енергій (що відповідає, наприклад, хвильовому вектору ko) може рухатися на 

будь-які відстані (вважаємо кристал нескінченним) з ko = const. При русі 

електрона в зовнішньому полі (без розсіяння) його повна енергія UEE   

залишається сталою, але співвідношення між потенціальною і кінетичною 

енергією змінюється. Як видно з (8.44), електрон може при цьому рухатися 

лише в обмеженій області 

 

eEAx /12     .                                                                             (8.45) 

 

При цьому квазіхвильовий вектор електрона і його імпульс вже є 

функцією від часу. 

Рух електрона в кристалі можна описати як переміщення хвильового 

пакету – суперпозиції плоских хвиль з неперервними змінними значеннями 

квазіхвильового вектора в інтервалі від kk  до kk  . В одновимірному 

випадку цей пакет можна зобразити як: 
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Максимум пакету переміщується з груповою швидкістю 
dk

d
vгр


 .  

Звідси швидкість електрона в одновимірному випадку дорівнює: 
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де Р – одновимірний імпульс електрона. У тривимірному випадку (8.47) 

перепишеться як: 
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У наближенні сильного зв’язку залежність енергії електрона від 

імпульса (без зовнішнього поля) задається виразом (8.38). Якщо дно 

енергетичної зони, біля якого рухається електрон, сформовано s-станами зі 

сферичною симетрією, то в силу (8.29) A < 0. Для одновимірного випадку з 

урахуванням (8.46) для залежності енергії (з вибором нульової енергії в точці 

мінімуму зони дозволених енергії) та швидкості від хвильового вектора 

маємо (рис.8.5): 
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                                                                      (8.49) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.8.5. Залежність енергії й швидкості електрона від хвильового 

вектора в межах першої зони Бріллюена. 

 

Як видно з (8.49), на краях і в центрі зони Бріллюена 0
(1 )
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x
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Обчислимо середню швидкість електронів у заповненій зоні Бріллюена: 
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.                                                                      (8.50) 

 
Отже, хоча кожен з електронів без прикладання зовнішнього поля може 

необмежено рухатися по кристалу як вільна частинка, не розсіюючись і не 

змінюючи значення імпульсу, середня швидкість ансамблю електронів у 

заповненій зоні дорівнює нулю й струм не протікає. Звичайно, така картина 

ідеалізована. У реальному кристалі завжди є неоднорідності (у т.ч. й межі 

цього кристалу), на яких електрон розсіюється, а відтак область його руху 

реально обмежена. 

E 

v 

k 

k 

-π/a π/a 
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 Тепер нехай на електрон у кристалі діє зовнішня сила F. Тоді з закону 

збереження енергії маємо: 

 

vF
dt

dE 
  .                                                                                    (8.51) 

 

Формально перепишемо (8.51) як: 
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  .                                                                      (8.52) 

 

Враховуючи (8.48), остаточно отримуємо: 

 

F
dt

Pd 


   .                                                                                     (8.53) 

 

За формою вираз (8.53) збігається з другим законом Ньютона. Проте 

фізично він містить дві суттєві відмінності: в лівій його частині стоїть 

похідна не від імпульсу, а від квазіімпульсу, пов’язаного з квантованим 

квазіхвильовим вектором k співвідношенням kP




 ; а в правій частині стоїть 

не повна сила, яка діє на електрон, а лише сила з боку зовнішнього поля 

(повна сила складається з зовнішньої сили та з сили з боку періодичного 

кристалічного потенціалу )(rV ). 

Таким чином, електрон у кристалі поводить себе як квазічастинка, що 

сильно відрізняється від електрона в вакуумі. Відмінності між ними зведено в 

Таблицю 1. 

 

Таблиця 1. 

 

 Вільний електрон у 

вакуумі 

Електрон у кристалічному 

періодичному потенціалі 

Гамільтоніан 
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Стан описується 

набором: 
zsP,|


, де Р – імпульс, що 

набуває неперервних 

значень, sz – спін 

zsPj ,,|


, де j – номер 

енергетичної зони, Р – 

квазіімпульс, що набуває 

квантованих значень, sz – 

спін 

Хвильова 

функція: 
)exp( r
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 - плоска хвиля )()exp( rur
P

i
P






  - плоска хвиля, 

помножена на Блохівську 

обвідну, періодичну з 

періодом ґратки 
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Енергія: 

om

P

2

2


 
)()( KPEPE jj





 , енергія – 

функція, періодична з 

періодом імпульсу 

оберненої ґратки 

Швидкість: 
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Основне рівняння 

руху: 
F

dt

Pd 


  - другий закон 

Ньютона; Р – імпульс, що 

набуває неперервних 

значень,  F – результуюча 

сила, що діє на електрон 

зовнF
dt

Pd 


 , де Р – 

квазіімпульс, що набуває 

квантованих значень, Fзовн – 

сила, що діє на електрон з 

боку зовнішнього поля 

Закон збереження 

імпульсу: 
'' 2121 PPPP


  KPPPP





 '' 2121 , де K


 - 

імпульс оберненої ґратки 

  

Метали, діелектрики й напівпровідники.  

Найважливішими для визначення фізичних властивостей кристалу 

зонами є валентна зона (найвища зона, де в основному стані є електрони) і 

зона провідності. Основний стан кристалу утворюється послідовним 

заповненням електронами всіх одноелектронних станів, починаючи з 

найнижчого. Найвищий заповнений стан визначає положення рівня Фермі у 

металі. Всі одноелектронні рівні з енергією, нижчою за рівень Фермі, в 

основному стані заповнені, а всі одноелектронні рівні з енергією, вищою за 

рівень Фермі, незаповнені. 

Як було показано раніше, в кристалі, де є N елементарних комірок,  

кожен з ізольованих атомних рівнів розщеплюється в зону дозволених 

енергій, яка містить 2N електронних станів (двійка виникає через два 

можливі значення проєкції спіну).  

Таким чином, якщо ізольований атом має непарне число електронів, то 

в кристалі ці електрони заповнять найвищу з зон (валентну зону) наполовину. 

Отримавши порівняно невелику енергію від електричного поля, електрони, 

розташовані поблизу рівня Фермі, можуть брати участь у електропровідності. 

Такий кристал очевидно є металом.  

Якщо ж число електронів у ізольованому атомі парне, валентна зона 

заповнена електронами повністю. У такій зоні прикладення електричного 

поля не призводить до появи струму, оскільки немає вільних електронних 

станів, трохи вищих за енергією, куди б електрони могли б переходити. 

Отже, ми маємо випадок діелектрика або напівпровідника.  
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Рис. 8.6. Зонна структура металів, напівпровідників та діелектриків. 

 

Принципово ці два класи матеріалів відрізняються лише шириною 

забороненої зони (її позначають Еg  - від англійського слова «gap» - щілина) 

між валентною зоною і вищою від неї незаповненою зоною, яку називають 

«зоною провідності». Адже якщо при збудженні кристалу (термічному, 

оптичному чи за допомогою електронної інжекції) перевести електрони до 

цієї зони, кристал почне проводити. Умовно прийнято було вважати, що 

кристали з Еg < 3 eВ є напівпровідниками, а з ширшою забороненою зоною – 

діелектриками. Однак насправді чіткої межі переходу від широкозонних 

напівпровідників до діелектриків не існує, і в останні два десятиліття 

широкозонні матеріали типу GaN з шириною щілини понад 3 еВ, які зараз 

активно використовують для створення випромінювачів у блакитній частині 

оптичного спектру, відносять теж до напівпровідників. 

Згідно з наведеними вище міркуваннями, число металів з одного боку, і 

діелектриків (разом з напівпровідниками) – з другого, повинно бути 

приблизно однакове. Що ж ми маємо насправді? 

Кристал твердого водню Н2 насправді є діелектриком, як і передбачає 

наша теорія (на елементарну комірку тут припадає 2 електрони!) Так само 

діелектриком є кристал Не (його можна отримати при наднизьких 

температурах і лише під високим тиском). Кристал Li з трьома електронами є 

яскравим металом. 

Наступний в черзі Ве з його 4-ма електронами згідно з нашими 

припущеннями мав би бути діелектриком. Натомість він теж є металом. 

Причина полягає в тому, що сусідні зони дозволених енергій на рис.8.4 

можуть перекриватися. При перекритті заповненої валентної зони і 

порожньої зони провідності частина електронів може переходити у вищі за 

метал напівпровідник діелектрик 

Порожня 

Заповнена 

Порожня 

Заповнена 

Eg < 3  eВ Eg 5 

еВ 

Порожня - зона провідності, 

заповнена – валентна зона. 
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енергією стани й забезпечувати провідність (рис.8.7)! Тому металів у таблиці 

Мендєлєєва суттєво більше, ніж напівпровідників чи діелектриків. 

 

 
 

Рис.8.7. Утворення металу при перекритті станів заповненої валентної 

зони й порожньої зони провідності (ліворуч). 

 

Рельні кристали можна поділити щодо їхньої провідності на кілька 

груп. 

Металами з високою провідністю є одновалентні лужні метали з 1-ї 

групи періодичної системи елементів (Li, Na, K, Rb, Cs) і благородні метали 

(Cu, Ag, Au). Для лужних металів єдиний валентний електрон перебуває в 

напівзаповненому S-стані, а всі інші – в повністю заповнених глибших 

станах. Наприклад, у твердому натрії орбіталь 3S – електронів є зовнішньою, 

наполовину заповненою. Верхня границя заповнених рівнів припадає на 

середину зони. Електрон може перейти на вищий рівень за рахунок 

теплового чи електричного збудження. Тому твердий натрій має добру 

електро- та теплопровідність.  

У лужноземельних елементів (Be, Mg, Ca, Zn, Sr) з 2-ї групи 

періодичної системи всі стани валентної  зони заповнені, але вона 

перекривається з вищою від неї незайнятою зоною. Наприклад, у магнії зона, 

утворена орбіталлю 3S, повністю заповнена (у ній 2N електронів), але вона 

перекривається з вищою порожньою зоною, утвореною орбіталлю 3Р. 

Електрони, переходячи в зону 3Р, можуть проводити, й тому магній є 

металом.  

Якщо ж усі рівні в зоні заповнені, то провідність неможлива або 

ускладнена.  

Типовим ізолятором є кам’яна сіль NaCl. Як уже зазначалося вище, 

атом натрію віддає свій єдиний валентний електрон з рівня 3S атомові хлору, 

й перетворюється на позитивно заряджений іон, де всі рівні повністю 

заповнені. Приймаючи цей електрон, атом хлору повністю заповнює свою 3P 

оболонку і перетворюється на негативно заряджений йон (сили 

кулонівського тяжіння й тримають атоми в йонному кристалі кам’яної солі). 

Зі стану 3Р атому хлору формується повністю заповнена валентна зона 
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кам’яної солі (в ній міститься 6N електронів), а зі стану 3S  натрію – порожня 

вища зона провідності, де всі 2N станів вільні.  

Цікавим окремим випадком є елементи з ґраткою типу алмазу (вуглець 

С у формі алмазу, Si, Ge). Тут в ізольованому атомі маємо повністю 

заповнену S-оболонку і на третину заповнену вищу від неї Р-оболонку (в 

кожній з них перебувають по 2 електрони). Проте в кристалі по чотири 

електрони з кожного атома беруть участь в утворенні ковалентних зв’язків і 

виникає змішана конфігурація  S і P – орбіталей, зображена на рис.8.8  (при 

цьому енергія кулонівського відштовхування електронів мінімальна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.8. Формування зонної структури алмазу. 

 

Хвильові функції S і P–електронів утворюють порожню гібридну SP–

зону (в ній 4N станів) і заповнену гібридну SP–зону (в ній також 4N станів). 

Заповнена і порожня зони розділені значним енергетичним інтервалом Еg 

порядку 6 еВ. Тому алмаз є добрим ізолятором. Для кремнію і германію 

формування зон цілком аналогічне, проте значення Еg тут суттєво менше (1.1 

еВ і 0.67 еВ відповідно), і ці матеріали є напівпровідниками.  

Напівпровідниками є прості речовини (Si, P, α-S, Ge, As, α-Sn, β-Sb, Se, 

Te, J тощо), а також сполуки CuO2, GaAs, InSb, HgTe та багато інших. 

Протягом останнього часу дедалі активніше вивчають і використовують 

органічні напівпровідники: бензол, нафталін, антрацен тощо. 

За питомим опором при кімнатній температурі матеріали прийнято 

ділити за таким критерієм: 

 

Метали ρ ~ 10-6 – 10-4 oм∙см 

Напівпровідники ρ ~ 10-4 – 1010 oм∙см 

Діелектрики ρ > 1010  oм∙см 

Ra  

0 

Число рівнів в 

зоні – 6N 

SP 

заповне

нааfна 

R 

 

S 

P 

SP 

порож

ня 

заповнена 

Частково 

заповнена 

 

Порож

ня зона 

Заповнена 

зона 

Заборонена 

зона (5,47 еВ) 
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Температурна залежність опору металів і напівпровідників при 

кімнатній температурі суттєво відмінна: опір металів лінійно зростає з 

температурою (як ми побачимо далі, це пов’язано з розсіянням електронів на 

фононах ґратки), а опір напівпровідників – експоненційно зменшується (що 

пов’язано з термічною генерацією дедалі більшої кількості вільних 

електронів у зоні провідності й дірок у валентній зоні; саме електрони і дірки 

є в напівпровідниках носіями струму). 
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9. Електронні явища в металах 

 

Поверхня Фермі.  

Вище ми показали, що електрони в металі в основному стані (при Т = 0 

К) займають усі енергетичні стани, нижчі від певної енергії (7.30), що 

називається енергією Фермі. Тому ми можемо виокремими у фазовому 

(імпульсному) просторі (див. рис.7.1, 7.2) область, щільно зайняту 

електронами. Ізоенергетична поверхня з  

 

FEPE )(


,                                                                                           (9.1) 

 

що відокремлює область фазового простору, зайняту електронами, від 

незаповненої частини фазового простору, називається поверхнею Фермі. 

Коли енергетичний спектр електронів описується простим квадратичним 

законом (5.2), то поверхня Фермі – сфера.  

Проте вираз (5.2), справедливий для вільних електронів (див. Табл.1), 

може бути порушений для металу через інтерференцію «майже вільних» 

електронів на кристалічній ґратці. Виходячи з умови інтерференції 

(півдовжина хвилі має дорівнювати найменшій відстані між площинами, на 

яких відбувається інтерференція, а, або ж бути в ціле число разів меншою), 

інтерференція неможлива (і поверхня Фермі має вигляд сфери), якщо для 

імпульсу електрона виконане співвідношення: 

 

a
p

 
||  .                                                                                             (9.2) 

 

Оцінимо застосовність цього співвідношення для реальних кристалів. 

Для цього перепишемо вираз (7.26) через фазовий об’єм, обмежений 

поверхнею Фермі, F : 

 

F

gV
N 

3)2( 
.                                                                                     (9.4). 

 

У випадку, коли поверхня Фермі все ще є сферичною,  

 

3

3

4
FF p


      .                                                                                   (9.5) 

 

де рF – імпульс, що відповідає поверхні (9.1), коли справедливий 

квадратичний закон (5.2). Звідси, враховуючи g = 2, отримуємо з (9.4), (9.5): 

 

3/12 )3(
V

N
pF  .                                                                                 (9.6) 

     

З урахуванням (9.6) запишемо умову (9.2) як: 
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3

3 


V

N
a      .                                                                                       (9.7) 

 

Співвідношення (9.7) справедливе лише для лужних металів, для яких 

поверхня Фермі справді має вигляд сфери. Проте для переважної більшості 

металів в силу інтерференції електронів на кристалічній ґратці ця поверхня 

може мати вельми складну форму (рис.9.1). 

 

    
          

Рис.9.1. Поверхня Фермі для міді (зображено з’єднані між собою 

поверхні для чотирьох сусідніх зон Бріллюена).                                    

 

Топологія поверхні Фермі впливає на провідність металу і його 

магнітні властивості. Конкретний вигляд поверхні Фермі для кожного з 

металів сьогодні добре вивчений як теоретично, так і експериментально (з 

транспортних та магнітних характеристик). Проте для найпростіших оцінок 

ми й надалі користуватимемося наближенням сферичної поверхні Фермі, яке 

для більшості випадків дає цілком задовільний результат. 

 

 

Теплоємність електронного газу в металах.  
Усвідомлення того, що електронний газ у металах сильно вироджений, 

дозволило пояснити й те, чому теплоємність металів не набагато 

відрізняється від теплоємності діелектриків (попри те, що класична теорія 

теплоємності передбачала, що теплоємність металу R
2

9
 у півтора рази 

перевищує теплоємність діелектрика 3R). 

Справді, через вродженість електронного газу при підвищенні 

температури від 0 до Т збуджуються лише стани, що лежать у тонкому шарі 

фазового (енергетичного) простору шириною kT нижче енергії Фермі (див. 

рис.9.2). Нижчі стани не можуть отримувати енергії, бо немає вільних станів 

згори, куди б вони могли перейти. 

 

 



 116 

 
Рис.9.2. Область в енергетичному інтервалі в околі kT біля поверхні 

Фермі - стани, які можуть збуджуватися при підвищенні температури від 0 до 

Т.   

 

Зрозуміло, що густина електронних станів (їх кількість, співвіднесена 

до енергії Фермі – адже при нульовій температурі заповнений електронами 

лише проміжок від 0 до EF) становить:  

 

FE

N
Eg ~)( .                                                                                           (9.8) 

 

Кількість станів, що можуть збуджуватися (виділений на рис.9.2 

інтервал) відтак пропорційна  

 

 
FF T

T
NkT

E

N
~ .                                                                                  (9.9) 

 

Таким чином, при підвищенні температури від 0 до Т сильно 

вироджений електронний газ отримує енергію 

 

FF T

T
RkT

T

T
NE

2

~  .                                                                            (9.10) 

 

Тому теплоємність такого газу за порядком величин дорівнює 

 

F

v
T

T
R

T

E

dT

dE
C ~~


 .                                                                            (9.11) 

 

Оскільки характерна температура, що відповідає для металу енергії 

Фермі, становить за порядком величин 105 К, то за кімнатних температур 

внесок у теплоємність виродженого електронного газу становить порядку 

0.01 від ґраткової фононної теплоємності. Отже, теплоємність металу і 

діелектрика насправді відрізняються дуже мало – на величину менше 1 

відсотка! 
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І все ж таку відмінність можна поміряти експериментально. Щоб 

проілюструвати це, загальну теплоємність металу при низьких температурах 

перепишемо як: 

 
3BTATCv   .                                                                                   (9.12) 

 

У (9.12) перший доданок відповідає теплоємності електронного газу, 

другий – теплоємності фононного газу. Ще раз підкреслимо: різна 

температурна залежність теплоємності електронів і фононів зумовлена тим, 

що ці гази описуються різною статистикою: Фермі-Дірака в першому 

випадку й Бозе-Айнштайна – в другому.   

Тепер поділимо праву й ліву частину (9.12) на Т: 

 

2BTA
T

Cv    .                                                                                      (9.13) 

 

Тому зазвичай експериментальну залежність теплоємності від 

температури відкладають в осях 2,T
T

Cv (рис. 9.3). При цьому вона має вигляд 

прямої, й «відтин» на осі ординат характеризує саме електронну частину 

теплоємності. Зрозуміло, що для діелектрика такого «відтину» немає, й пряма 

ітиме безпосередньо в 0. 

 
Рис.9.3. Теплоємність металів при низьких температурах. 

 

Чи справді «вільні» електрони в металах? Рухливість.  

Один з радянських кореспондентів, звітуючи про відкриття 

новозбудованої електростанції, для підкреслення урочистості моменту 

написав про те, як високий партійний керівник увімкнув рубильник і «струм 

повільно потік по дротах». Якою ж є реальна швидкість електронів у металі? 

Cv/T 

T2 A 

0 
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Якщо розглядати електрони як класичний невироджений газ, то його 

середня теплова швидкість 
om

kT
u ~ при кімнатній температурі становила б 

приблизно 107 см/с.  

Проте, як ми знаємо, елетронний газ у металі завжди сильно 

вироджений. У припушенні параболічного енергетичного спектру електронів 

і сферичного вигляду поверхні Фермі (вище ми бачили, що це реально має 

місце лише для лужних металів, проте для якісних оцінок таке наближення 

можна використовувати) введемо швидкість Фермі vF, що відповідає енергії 

Фермі: 

810~
2

o

F

F
m

E
v  см/с  .                                                                       (9.14) 

Отже, швидкість Фермі для виродженого газу електронів ще приблизно 

на порядок вища від середньої теплової за кімнатної температури. Водночас 

оцінимо середню швидкість електронів, що входить у вираз для густини 

струму (1.5):  

 

envj  . 

 

Навіть для дуже високої густини струму j = 1 А/см2 = 3∙109 од.СГСЕ/см2 

і для концентрації n = 1023 см-3 маємо v ~ 10-3 см/с. Тобто в середньому 

електрони в металі рухаються повільно – повільно навіть за мірками нашого 

повсякденного життя. 

Оцінимо, якої швидкості може набувати електрон в електричному полі. 

Згідно з формулою (1.3) електрон у полі Е = 1 В/см, рухаючись лише 1 см без 

розсіяння, набув би швидкості 108 см/с. 

Зіставлення всіх цих оцінок переконує: реально електрони в металі не 

зовсім «вільні». Вони інтенсивно розсіюються на різних недосконалостях 

кристалічної ґратки (нагадаємо: в попередньому розділі ми показали, що в 

ідеальному кристалі електрон рухався б без розсіяння, аж поки не 

«зіштовхнувся» з поверхнею). 

Мірою інтенсивності розсіяння є час вільного пробігу електрона τ. 

Друде ввів його в своїй класичній теорії електропровідності, виходячи з 

загальних міркувань про справедливість другого закону Ньютона (в 

попередньому розділі ми показали, що для електрона в кристалі застосовний 

«модифікований» другий закон Ньютона, де в правій частині стоїть сила, яка 

діє на електрон з боку зовнішнього поля). При цьому фізично τ є часом 

релаксації швидкості електрона після вимкнення поля.  

Більш строго вираз для рухливості можна ввести, розв’язуючи 

кінетичне рівняння Больцмана для нерівноважної функції розподілу f (її 

відхилення від рівноважності спичинене зовнішнім полем і розсіянням 

частинок): )( fI
dt

df
 . Тут у правій частині стоїть так званий «інтеграл 

зіткнень», що описує розсіяння  електронів. Для його оцінки використовують 
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τ-наближення: 


off
fI


)( . Воно означає, що після вимкнення поля 

нерівноважна функція розподілу релаксує до свого рівноважного значення 

впродовж часу τ.  

Таким чином від опису одиничного електрона (теорія Друде) здійснено 

перехід до опису ансамблю електронів, описуваних нерівноважною функцією 

розподілу. Проте кінцевий вираз для закону Ома в диференціальній формі, 

отриманий на такий спосіб, вийде той самий: 

 

EE
m

ne
j

o





2

 .                                                                                 (9.15) 

 

На відміну від (1.6), τ  тут матиме зміст не просто «часу вільного 

пробігу», а часу релаксації імпульсу електрона, (або ж  «транспортного» часу 

– для того, щоб електрон «розсіявся» так, щоб це вплинуло на струм, 

потрібно, щоб він змінив імпульс), протягом якого збурена функція функція 

розподілу повертається до свого рівноважного вигляду (7.14). 

Вираз для провідності  перепишемо у вигляді  

 

om

e
en


  ;    .                                                                            (9.16) 

 

Тут введено рухливість електронів μ. Фізично рухливість має зміст 

дрейфової швидкості електрона провідності, віднесеної до напруженості 

електричного поля Е, що спричиняє струм: 

 

Ev /   .                                                                                           (9.17) 

 

У металах (де концентрація електронів провідності майже стала) саме 

рухливість визначає величину провідності (9.16). Залежно від температури й 

ступеню очистки зразка від домішок μ може змінюватися на порядки. 

Натомість у напівпровідниках з температурою сильно змінюються як 

рухливість, так і концентрація. 

Рухливість як правило вимірюють у позасистемних одиницях [см2/В∙с]. 

Характерні значення рухливості в металах скадають 100-1000 см2/В∙с. В 

окремих структурно досконалих напівпровідниках рухливість електронів 

може бути суттєво вища: 3900 см2/В∙с (Ge), 8600 см2/В∙с (GaAs), 76 000 

см2/В∙с (InSb). Проте концентрація електронів провідності у 

напівпровідниках, як буде показано далі, на порядки нижча, ніж у металів, і 

тому їхня провідність як правило так само суттєво нижча. 

Важливо усвідомлювати: струм у металах переносять електрони, 

розташовані в імпульсному просторі поблизу поверхні Фермі. Адже тільки 

вони можуть набувати додаткову енергію від зовнішнього електричного 

поля. При цьому вони хаотично рухаються зі швидкістю порядку швидкості 
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Фермі, запровадженої через (9.14). Тому введемо ще й довжину вільного 

пробігу електрона як 

 

Fvl      ,                                                                                         (9.18) 

 

і перепишемо вираз для провідності (9.16) через l: 

 

FFo p

nle

vm

nle 22

 .                                                                               (9.19) 

 

Такий запис має підкреслити факт: проводять саме електрони з 

імпульсом порядку імпульсу Фермі. 

 

Закон Відемана-Франца.   
Окрім струму, електронний газ переносить також тепло. Коефіцієнт  

теплопровідності такого газу (див. (6.32)) дорівнює:  

 

TFv lvC
3

1
 .                                                                                       (9.20) 

 

Для сильно виродженого електронного газу у виразі (9.20) стоїть 

швидкість Фермі (9.14), оскільки, як ми вже наголошували, явища переносу 

забезпечують саме ті електрони, які містяться в фазовому просторі поблизу 

поверхні Фермі. До (9.20) входить також l Т - довжина вільного пробігу 

електронів, але цього разу вже щодо релаксації енергії (при перенесенні 

заряду для акту розсіяння електронові досить змінити напрям імпульсу; при 

теплопровідності – потрібно або так само змінити імпульс, і тоді електрон 

уже не нестиме тепла в потрібному напрямкові, або ж втратити певну частку 

своєї енергії, навіть не міняючи суттєво імпульсу; докладно до ієрархії 

процесів розсіювання ми повернемося в наступних розділах). Що ж до 

теплоємності виродженого електронного газу, то вираз для неї (справедливий 

фактично для всього температурного діапазону існування металів) ми 

отримали раніше в (9.11). 

Надалі вважатимемо, що газ електронів провідності має концентрацію, 

що відповідає концентрації іонів ґратки (для одновалентних металів типу 

лужних чи благородних це припущення виконується з дуже високим 

ступенем точності). Тоді віднесена до одиниці об’єму теплоємність 

дорівнюватиме: 
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Підставимо (9.21) до (9.20) і поділимо отриманий вираз для 

теплопровідності на провідність (9.19), помножену на температуру. 

Отримаємо: 
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    .                                                                            (9.22) 

 

Тут А – множник порядку одиниці, точний квантово-механічний 

розрахунок дає для нього значення 
3

2
A . В разі, якщо розіяння відбувається 

непружно (тобто в кожному акті розсіяння змінюється як імпульс, так і 

енергія електрона; як ми невдовзі побачимо, саме це має місце при розсіянні 

електронів на фононах ґратки – основному механізмові розсіяння електронів 

у металах при кімнатній температурі), можна вважати, що довжини вільного 

пробігу в (9.22) однакові. В цьому випадку отримане нами співвідношення 

носить назву закону Відемана-Франца:  

 

ТZT
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.                                                                     (9.23) 

 

Цей закон було експериментально встановлено в 1853 р. німецькими 

фізиками Густавом Відеманом та Рудольфом Францем, які показали: при 

певній температурі співвідношення теплопровідності до провідності є сталою 

величиною, однаковою для всіх металів. Стала Z, що входить до (9.23), має 

назву сталої Лоренца, оскільки 1881 р. данський фізик Людвіг Лоренц (не 

плутати з визначним голандським фізиком Гендріком Антоном Лоренцом, 

творцем електродинаміки рухомих зарядів!) експериментально показав, що 

відношення теплопровідності до провідності пропорційне температурі. 

Квантово-механічне пояснення закону Відемана-Франца дав Арнольд 

Зоммерфельд у 1928 р. На підставі теорії було отримано чисельне значення 

сталої Лоренца 






 
 

2

81045,2
К

ОмВт
Z . Однак, як буде показано надалі, в ряді 

випадків експериментальна ситуація суттєво відрізняється від вигляду (9.23), 

що зумовлено особливостями процесів розсіяння. 

 

Правило Маттіессена. Одночасна дія кількох механізмів розсіяння. 
У 1864 р. німецький учений Август Маттіессен експериментально 

встановив важливе правило, яке носить відтоді його ім’я. Згідно з цим 

правилом, питомий опір реального кристалу можна розбити на два доданки: 

 

неоднід     .                                                                             (9.24) 

 

Перший з них описує опір в ідеальному кристалі, де немає порушень 

періодичності кристалічної ґратки; цей доданок прямує до нуля при зниженні 
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температури. Другий доданок не дорівнює нулеві навіть при гранично 

низьких температурах, він зумовлений саме порушеннями періодичності. У 

грубому наближенні можна вважати, що він майже не залежить від 

температури. 

На рис.9.4 зображено залежність опору міді від температури для різних 

значень концентрації домішки нікеля. Як видно, чим «брудніший» зразок, 

тим вищий опір. Зрозуміло, що ідеально чистої й досконалої міді отримати 

неможливо. Але з температурної залежності )(T  для певного реального 

зразка залежність )(Tiд  можна екстраполювати з (9.24), поклавши 

0)( Tнеодн . 

 

 
 

Рис.9.4. Залежність питомого опору міді від температури для різних 

часток домішки нікеля. 

 

Фізичний зміст правила Маттіессена легко зрозуміти з виразу (9.19) для 

провідності. Нехай електрони в металі можуть розсіюватися як на ідеальній 

ґратці (тобто на її коливаннях – фононах), так і на порушеннях періодичності 

цієї гратки (насамперед – на сторонніх атомах-домішках). Тоді сумарна 

ймовірність розсіяння дорівнює сумі ймовірностей розсіяння за кожним з 

каналів: 

 

неоднід www     .                                                                              (9.25) 

 

Імовірність розсіяння lvw F / обернено пропорційна довжині вільного 

пробігу. Звідси одержуємо правило додавання довжин вільного пробігу 

відносно кожного з каналів розсіяння: 

  

неоднід lll /1/1/1  .                                                                           (9.26) 

ρ, Ом м 10-8 

Т. К 0 100 200 300 
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Правило Маттіессена (9.24) є очевидним наслідком виразу для 

провідності (9.19) і виразу (9.26). 

Також легко зрозуміти, чому доданок constTдом )(  у грубому 

наближенні майже не залежить від температури. Для точного розрахунку 

довжини вільного пробігу при розсіянні на неоднорідності (для визначеності 

– на домішковому атомі) слід знати природу сили, що діє між домішковим 

атомом і електроном. Тому суттєво різний характер має розсіяння електронів 

на іонізованих домішках і на нейтральних центрах. Проте в першому 

наближенні можна вважати, що за порядком величин ця обернена довжина 

визначається добутком концентрації домішкових атомів на переріз такого 

атома: 
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   .                                                                             (9.27) 

 

При пружному розсіянні на важких домішках легкі електрони сильно 

змінюють імпульс і майже не змінюють енергії. Але напрям руху при цьому 

однак виявляється втрачений, і отже, у виразі (9.22) довжини вільного 

пробігу можна вважати однаковими; а це означає, що закон Відемана-Франца 

у випадку, коли домінує розсіяння на домішках, виконується.  

 

Розсіяння електронів на фононах.  

Схему електрон-фононної взаємодії зображено на рис.9.5. Як видно, 

провзаємодіявши з ґраткою, електрон може або «народити» фонон, або 

поглинути його. 

 
Рис.9.5. Схема електрон-фононного розсіяння. 

 

При цьому закон збереження енергії (+ відповідає поглинанню фонона, 

-- випромінюванню) запишеться як: 

p, E(p)         p’, E(p’) 

±ℏ k,  ±ℏω(k) 
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)()( kpEpE








  .                                                                        (9.28) 

 

У провідності беруть участь електрони з FEpE )(


. Але енергія Фермі 

електрона значно перевищує максимальну енергію фонона:  kEF  max . 

Адже, як було показано раніше, для більшості твердих тіл температура  

Дебая Θ ~ 102 K, на той час як енергії Фермі відповідає температура, на три 

порядки вища. Тому в законі збереження енергії (9.28) енергією фонона в 

першому наближенні можна знехтувати: 

 

)()( kpEpE




    .                                                                                  (9.29) 

 

Умова (9.29) показує: процес електрон-фононного розсіяння 

дозволений, якщо дві поверхні Фермі, центри яких рознесені в імпульсному 

просторі на відстань, що дорівнює модулю імпульса фонона, перетинаються 

(рис.9.6). 

 
Рис.9.6. Умова дозволеності електрон-фононного розсіяння: дві 

поверхні Фермі повинні перетинатися. 

 

Умовою перетину двох поверхонь Фермі є: 

 

Fpk 2|| 


 .                                                                                          (9.30) 

 

Ця умова не накладає якихось суттєвих обмежень на швидкість 

процесу електрон-фононного розсіяння: довгохвильових фононів багато.  

Процес заборонений лише для високоенергетичних короткохвильових 

фононів з Fpk 2|| 


  (цьому відповідають особливості Мігдала-Кона у 

фононному спектрі металів, пояснені у середині ХХ ст. російським фізиком 

Аркадієм Мігдалом і американським фізиком Волтером Коном).  

ℏ k 

pF pF 
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Отже, рухаючись у металі, електрон збуджує (або поглинає) фонони. 

Кут між напрямом руху електрона й напрямом розповсюдження звукової 

хвилі θ можна легко отримати в квазікласичному наближенні, акуратніше 

записавши вираз (9.28) і знехтувавши членами, квадратичними за малою 

сталою Планка  : 
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   .                                          (9.31) 

 

Записуючи закон дисперсії акустичних фононів у лівій частині (9.31) 

через модуль квазіхвильового вектора й середню швидкість звуку, й 

розкриваючи скалярний добуток у правій, маємо: 

 

cos|||| kvku F


  .                                                              (9.32) 

 

Звідси остаточно одержуємо: 

 

Fv

u
cos   .                                                                         (9.33) 

 

Оскільки швидкість звуку в металі порядку 105 см/с, а швидкість Фермі 

– 108 см/с, косинус у правій частині (9.33) близький до 0, а сам кут θ = π/2. 

Отже, звукова хвиля випромінюється перпендикулярно до напрямку руху 

електрона (і є в певному сенсі твердотільним аналогом випромінювання 

Вавилова-Черенкова, хоч фізичний механізм її виникнення цілком інший). А 

саму таку хвилю кожен з нас має нагоду почути, постоявши поблизу 

високовольтної лінії електропередач, дроти якої «гудуть». 

 

Ймовірність електрон-фононного розсіяння.  
Для того, щоб оцінити ймовірність електрон-фононного розсіяння, 

самих законів збереження не досить. Потрібні модельні уявлення щодо 

характеру електрон-фононної взаємодії.  

Фонон є квантом коливань йонів, а електрон – рухається в 

потенціальному полі йонів кристалічної ґратки. Тому зміна енергії 

електронів за рахунок зсуву йонів і є енергією електрон-фононної взаємодії. 

Таку енергію можна, наприклад, обчислити в рамках уявлень, розвинутих у 

попередньому розділі при розгляді формування енергетичних зон у кристалі 

в моделі сильно зв’язаних електронів.  

Проте надалі ми вдамося до оціночних міркувань, які дозволяють на 

якісному рівні зрозуміти особливості температурної залежності опору 

металів.  

Розглянемо розсіяння середнього електрона на механічних коливаннях 

середнього фонона. Імовірність такого розсіяння 
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ph

F

l

v
w   .                                                                                  (9.34) 

 

При цьому довжину вільного пробігу електрона щодо електрон-

фононного розсіянна можна оцінити з використанням виразу, аналогічного 

до (9.27): 

 

2~
1

xN
l ph

.                                                                                             (9.35) 

 

Тут N – концентрація йонів, 2x  - середньоквадратична амплітуда 

коливання одного йона.  

Таке суто оціночне наближення, звісно, не дає можливості зрозуміти, 

як впливають на опір при нулі температури нульові коливання (адже йон є 

квантовим осцилятором, найменшою енергією якого є 2/ ). Як показав 

визначний фізик-теоретик Ісаак Померанчук (1913-1966, у передвоєнні роки 

учений працював в Українському фізико-технічному інституті в Харкові, 

згодом – у москві), скорельовані нульові коливання не впливають на опір 

(цей результат можна наочно уявити так: скорельовані коливання не 

порушують ідеальності кристалу), натомість нескорельовані – спричиняють 

ненульовий опір при Т = 0. 

Мале відношення середньоквадратичного відхилення йона до квадрату 

сталої ґратки можна за порядком величин оцінити у квазікласичному випадку 

температур, вищих за Дебаївську Т >>Θ, як співвідношення kT (енергії, що 

характеризує коливання) до Mu2 (енергії, куди входить маса йона і квадрат 

середньої звукової швидкості, і яка є характеристикою ґратки): 
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Зауважмо, що умова 22 ax   повинна виконуватися завше. В іншому 

випадку можна говорити вже про розсіяння не на коливаннях гратки, а на 

невпорядкованих атомах. Довжина вільного пробігу при цьому становитиме, 

як легко бачити, порядку міжатомної відстані aa
a

l 12

3
)

1
(~ . Саме це має 

місце в рідинах. 

Далі використаємо наближення одновалентного металу, для якого N = 

n, концентрація електронів дорівнює концентрації йонів. Також 

вважатимемо, що кінетична енергія електрона за порядком величин дорівнює 

енергії кулонівської взаємодії між сусідніми йонами: 

 

a

e
vm Fo

2
2      .                                                                            (9.37). 
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З урахуванням виразів (9.19), (9.35) остаточно отримуємо вираз для 

питомої провідності. З міркувань зручності запишемо його для оберненої 

величини – питомого опору: 
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~)(   .                                                                  (9.38) 

 

Таким чином, ми отримали лінійну залежність питомого опору металу 

від температури – саме таку, яка реалізується при кімнатних температурах. 

Тепер зрозуміло, що головним механізмом розсіяння електронів при цьому є 

розсіяння на фононах ґратки. 

Дослідимо, як виконується при цьому закон Відемана-Франца (9.22). 

Зміна енергії електрона в акті розсіяння дорівнює енергії фонона, E , а 

зміна імпульсу – імпульсові фонона: kp




 . Оскільки Т >>Θ, то енергія та 

імпульс фонона великі: Fpkk |~|,~


  . Таким чином, у кожному акті 

розсіяння електрон ефективно змінює як енергію, так і імпульс, а, отже, 

довжини його вільного пробігу щодо релаксації імпульсу й енергії однакові, l 

= lT. Тому це означає, що закон Відемана-Франца при високих температурах 

виконується. 

Проте за низьких температур  Т << Θ, ситуація робиться суттєво 

іншою. У виразі (9.38) з’являється додатковий малий множник 
2

~ 










T
, 

зумовлений Бозе-Айнштайнівською статистикою фононів. Однак цим справа 

не обмежується. Виявляється, що одного зіткнення не досить, аби помітно 

змінити напрям руху електрону (тобто «розсіяти» його так, щоб це вплинуло 

на струм); для цього потрібна дуже велика кількість зіткнень. Справді, зміна 

енергії електрона все ще «відчутна», kT~ . Однак зміна імпульсу в силу 

оцінки (6.31) мала: 











T
pp F~ . Як показали 1929 р. Фелікс Блох та Едуард 

Грюнайзен (обоє тоді працювали в Німеччині), у низькотемпературній 

області для розсіяння електронів на фононах має місце співвідношення: 
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В силу наведених вище міркувань в цій температурній області також 

має місце співвідношення: 
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lT     .                                                                                        (9.40)   

Отже, закон Відемана-Франца при низьких температурах у випадку, 

якщо домінує розсіяння електронів на фононах, не виконується. 

 

Електрон-електронне розсіяння.  
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Для електрон-електронного розсіяння цілком справедливі міркування, 

зроблені раніше в розділі 6 при розгляді фонон-фононного розсіяння: якщо 

імпульси обох електронів (для них справедливі закони збереження (6.34)) 

після розсіяння залишаються в межах першої зони Бріллюена, це призводить 

лишень до перерозподілу енергії, але не до гальмування електронного газу в 

цілому. Гальмування наступає лишень тоді, коли один з імпульсів виходить 

за межі зони Бріллюена, і потрібна взаємодія з ґраткою, щоб повернути його 

туди (т.зв. процес з перекиданням, або U-процес). Але важлива відмінність 

від випадку фонон-фононного розсіяння полягає в тому, що всі електрони 

мають імпульс порядку імпульсу Фермі, й тому вихід електрона за межі 

першої зони Бріллюена після розсіяння – типова ситуація. 

Кількісну теорію електрон-електронного розсіяння побудували в 1937 

р. визначний фізик-теоретик 20 століття Лев Ландау і його учень Ісаак 

Померанчук, тоді – співробітники Українського фізико-технічного інституту 

(УФТІ) в Харкові. На жаль, «українська» частина біографії обох учених 

невдовзі закінчилася: у сфабрикованій комуністичною владою «справі УФТІ» 

було розстріляно декількох відомих фізиків (у тому числі й основоположника 

вітчизняної кріогенної науки Лева Шубнікова), а сам Ландау мусив тікати від 

репресій до москви (але через рік був заарештований і тут, і лише 

заступництво одного з найвідоміших тоді фізиків-експериментаторів, 

відкривача надплинного гелію-ІІ Петра Капиці, роботи якого мали й важливе 

військове значення, врятувало Ландау життя). 

Згідно з формулою Ландау-Помернчука, 
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Ця формула приводить до зовні парадоксального результату: при 

прямуванні температури до нуля час вільного пробігу електрона відносно 

розсіяння на іншому електроні прямує до нескінченності! Насправді за цим 

результатом стоїть прозорий фізичний зміст: електронів не стає менше, вони 

не стають менше розсіюватися один на одному, але наслідків цього розсіяння 

вже неможливо виявити. Адже при нульовій температурі всі стани з 

енергіями, мешними від енергії Фермі, зайняті. І які з цих станів були зайняті 

двома електронами до їхньої взаємодії, а які – після, в силу тотожності 

електронів абсолютно  неважливо. 

Вираз (9.41) призводить до квадратичної залежності питомого опору 

від температури. Щоправда, такий механізм електрон-електронного 

розсіяння виявляється при низьких температурах лише в перехідних металах, 

зокрема в залізі. В інших матеріалах при низьких температурах домінують 

інші механізми розсіяння. 

 

Температурна залежність опору.  
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Як було показано вище, при високих Т >> Θ у металах домінує 

розсіяння на фононах ґратки. При цьому має місце лінійна залежність 

питомого опору від температури: 

 




T
T ph )(     ,                                                                                   (9.42) 

 

і закон Відемана-Франца виконується. 

Натомість при низьких температурах Т << Θ має місце конкуренція 

декількох механізмів розсіяння електронів: на домішкових атомах, на 

фононах ґратки, на інших електронах (цим перелік можливих каналів 

релаксації імпульсу електронів не вичерпуються). Ці механізми призводять 

до різної температурної залежності питомого опору, і тому в загальному 

вигляді 
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Для зменшення опору металу при низьких температурах насамперед 

потрібно зменшити складову, пов’язану з розсіянням на домішках. Для цього 

кристали «чистять» з допомогою спеціальних технологій. У дуже чистих 

металах довжина вільного пробігу електронів при субгелійових температурах 

може досягати макроскопічних величин (порядку мм). Натомість при 

кімнатній температурі характерні значення довжин вільного пробігу в 

металах становлять порядку 10-6 см.  
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10. Надпровідність 

 

Відкриття надпровідності.  
У 1908 році голландський учений Хейке Каммерлінг-Оннес (1853-

1926), працюючи в Лейдені, вперше отримав рідкий гелій при температурі 

4,2 К. Невдовзі на цій основі учений отримав ще нижчі температури: 1,38°K в 

1909 році й 1,04°K в 1910-му році. З допомогою кріогенних рідин 

Каммерлінг-Оннес досліджував низькотемпературні властивості металів. 

Виходячи з тодішніх уявлень, логічно було очікувати, що поблизу 

абсолютного нуля опір металів скінченний і майже не залежить від 

температури (крива для платини на рис.10.1). Така поведінка опору справді 

спостерігалася для благородних металів і заліза й була пояснена 

неодноріностями їхніх ґраток. 

 
 

 

Рис.10.1. Залежність опору від температури для звичайного металу Pt й 

надпровідника Hg.  

 

Проте в 1911 році Камерлінґ-Оннес експериментально виявив, що опір 

ртуті при Тс = 4,15 К зникає цілком (рис.10.1, крива для ртуті). Боячись 

помилки вимірювальних приладів, учений вимірював силу струму в 

надпровідному контурі відхиленням розміщеної поруч магнітної стрілки і 

з’ясував: струм у колі надпровідника може циркулювати без зовнішнього 

джерела напруги необмежено довго (за сучасними оцінками – протягом часу, 

більшого за час існування Всесвіту). Якщо у звичайному провіднику носії 

струму розсіюються (на фононах, домішках, один на одному) і це зумовлює, 

як ми побачили в попередньому розділі, опір матеріалу, то в надпровіднику 

розсіяння не відбувається. Класична фізика пояснити цього явища не могла.  

За своє відкриття Каммерлінг-Оннес став лауреатом Нобелівської 

премії з фізики 1913 року. (Згодом за відкриття в області надпровідності було 

присуджено ще чотири Нобелівські премії з фізики: в 1972, 1973, 1987 та 

2003 роках). 

В наступні роки було експериментально встановлено: явище 

надпровідності існує ще для низки матеріалів, причому не обов'язково 
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добрих провідників при звичайних температурах. У 1913 р. було отримано 

перехід у надпровідний стан олова (Тс = 3,69 К) і свинцю (Тс = 7,2 К).  

Досить швидко було також встановлено: надпровідність зникає  під 

дією не лише підвищення температури, але й достатньо сильного магнітного 

поля чи достатньо великої густини струму в зразку. 

З підвищенням температури до деякої критичної температури Tс майже 

миттєво з'являється помітний омічний опір. Перехід від надпровідності до 

провідності тим крутіший, чим однорідніший зразок (найкрутіший перехід 

спостерігається в монокристалах).  Так, іще Каммерлінг-Оннес показав, що 

ширина «перехідної» області при переході в надпровідний стан олова 

становить від 10-4 К для максимально чистого зразка до 10-2 К для зразка з 

домішками (рис.10.2). 

 

 
 

Рис.10.2. Перехід у надпровідний стан ртуті. 

 

Перехід від надпровідного  стану в нормальний можна здійснити також 

шляхом підвищення магнітного поля і при температурі, нижчій від критичної 

Tс. Мінімальне поле Нс, в якому руйнується надпровідність, називається 

критичним магнітним полем. Залежність критичного поля від температури  

описується емпіричною формулою 
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T
HTH     ,                                                                       (10.1) 

 

де Н0 - критичне поле, екстрапольоване до абсолютного нуля температури 

(рис.10.3).  
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Рис.10.3. Залежність критичного магнітного поля від температури. 

 

Важливою властивістю надпровідності, виявленою ще в перших 

дослідах, є відсутність ефекту Голла. У той час, коли  в звичайних 

провідниках під впливом магнітного поля струм у металі відхиляється, в 

надпровідниках це явище відсутнє. Пізніше це було пояснено дією ефекту 

Мейснера (див. наступний підрозділ). 

Надпровідність спостерігається як у простих речовинах (Hg, Sn (біле), 

Pb, Tl, Tn, Ga, Ta, Th, Ti, Nb, Cd),  так і у сплавах і металевих сполуках. 

Натомість перехід у надпровідний стан відсутній у благородних металах і 

чистих феромагнетиках, які добре проводять при кімнатній температурі.  

 

Ефект Мейснера.  
У 1933 році німецькі учені Вальтер Мейснер і Роберт Оксенфельд 

встановили, що при температурі, нижчій від критичної, магнітне поле 

повністю виштовхується з надпровідника, магнітна індукція в надпровіднику 

нульова, В = 0. Це явище  називають ефектом Мейснера.  

З урахуванням третього з рівнянь Максвелла в диференціальній формі, 

divB = 0, це означає, що силові лінії магнітного поля дотичні до поверхні 

надпровідника. На рис.10.4 показано, як силові лінії магнітного поля 

повністю виштовхуються з надпровідної кулі і огинають її по краях.   

 

 

 
Рис. 10.4. Ефект Мейснера. 
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Невдовзі було встановлено: магнітне поле таки проникає в 

надпровідник, але лише на глибину порядку 100 нм. 

До певної міри ефект Мейснера схожий на те, що відбувається в 

ідеальному провіднику. За правилом Ленца зовнішнє змінне магнітне поле 

індукує в ньому струм, що створює магнітне поле протилежного напрямку. В 

ідеальному провіднику такий струм може бути великий і створюване ним 

магнітне поле може компенсувати зовнішнє.  

Проте надпровідник виштовхує будь-яке магнітне поле, а не лише 

змінне. Причому коли магнітне поле було наявне в надпровідному матеріалі 

при T > Tc , то при охолодженні його нижче критичної температури і переході 

в надпровідний стан магнітне поле миттєво виштовхується з матеріалу 

назовні (що аж ніяк не узгоджується з правилом Ленца). Натомість коли 

надпровідник перебуває в магнітному полі, то по його поверхні завжди 

протікає струм. 

На рис.10.5 зображено цікавий наслідок ефекту Мейснера - магнітна 

шайба «плаває» в повітрі над увігнутою чашею з надпровідника. Пояснення 

цього полягає в тому, що магнітне поле шайби індукує електричні струми в 

тонкому шарі на поверхні надпровідної чаші. Ці струми у свою чергу 

створюють магнітне поле, протилежне полю магніту, що компенсує поле 

магніту всередині матеріалу чаші. Таким чином, магнітне поле повністю 

виштовхується з надпровідника, а сам магніт «висить» на «подушці» зі свого 

власного поля. Це явище отримало назву «труна Магомета», бо, за давніми 

переказами, труна засновника ісламу висіла в просторі без жодної опори. Цей 

ефект часто використовують для демонстрації явища надпровідності. 

 

 
 

Рис. 10.5. «Зависання» магнітної шайби над надпровідником, зумовлене 

ефектом Мейснера. 

 

Ефект Мейснера було пояснено в 1935 році німецькими вченими 

братами Фріцем і Гайнцом Лондонами (невдовзі вони емігрували з 

Німеччини, де нацистський режим набував дедалі потворніших форм) 

виходячи термодинамічних уявлень. Мінімізуючи вільну енергію за струмом 

і магнітним полем, брати Лондони отримали (точніше – постулювали) просте 

рівняння, що сьогодні носить їхнє ім’я: 
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02  BB  .                                                                             (10.2) 

 

Розв’язок цього рівняння для індукції на глибині х під поверхнею в 

надпровідній області з лінійними розмірами, набагато більшими від λ, 

записується як: 

 












x
BxB exp)0()(  .                                                                 (10.3) 

 

Параметр 
2

2

4 nq

mc


   (m, n, q тут маса, концентрація і заряд 

надпровідних носіїв струму, справжньої природи яких брати Лондони в 1935 

році ще не розуміли) має назву лондонівської глибини проникнення 

магнітного поля. Для металів λ ~ 100 нм.  

 

Надпровідники І і ІІ роду.  

У 1934 році визначний вчений-експериментатор Лев Шубніков у 

створеній ним першій у тодішньому СРСР кріогенній лабораторії в 

Українському фізико-технічному інституті в Харкові зробив відкриття, яке 

поклало початок розумінню того, що за взаємодією з магнітним полем 

надпровідники діляться на дві основні групи: надпровідники I-го і II-го роду. 

На жаль, у 1937 році вчений був розстріляний за безглуздим політичним 

звинуваченням і упродовж двох наступних десятиліть навіть його ім’я в 

комуністичному СРСР не могло згадуватися. 

Надпровідники І роду при вміщенні їх у магнітне поле «виштовхують» 

його так, що індукція усередині надпровідника дорівнює нулеві (ефект 

Мейснера). У цьому сенсі вони є ідеальними діамагнетиками (рис.10.6, а) З 

урахуванням того, що Н = В - 4πМ, це означає, що в надпровіднику 

індукується магнітний момент М, який цілком компенсує зовнішнє поле. 

Напруженість магнітного поля, при якому руйнується надпровідність і поле 

проникає всередину провідника, визначається критичним магнітним полем 

(10.1).  

У надпровідниках ІІ роду натомість існує проміжок напруженості 

магнітного поля Нс2 > Н > Нс1, у якому магнітна індукція всередині 

надпровідника менша від індукції провідника у нормальному стані, але 

ненульова: поле частково потрапляє в надпровідник (рис.10.6, б). Лише при 

Н < Нс1  індукція в надпровіднику ІІ роду дорівнює нулеві (а при Н > Нс2 - 

надпровідність руйнується).  
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Рис.10.6. Надпровідники І і ІІ роду: залежність магнітного моменту М 

від інтенсивності зовнішнього магнітного поля: у надпровіднику І роду цей 

момент повністю компенсує зовнішнє поле і матеріал є ідеальним 

діамагнетиком, у надпровіднику ІІ роду він в інтервалі між двома 

критичними полями Нс2 > Н > Нс1 компенсує його частково, і поле частково 

проникає в надпровідник. 

 

Стан надпровідника ІІ роду при проміжних магнітних полях Нс2 > Н > 

Нс1 сьогодні прийнято називати «шубніковською фазою» - на честь трагічно 

загиблого в сталінських катівнях першовідкривача цього явища. 

 

 
 

Рис.10.7. Фазова діаграма станів надпровідного матеріалу: а – 

«мейснерівська» фаза (надпровідник є ідеальним діамагнетиком), б – 

«шубніковська» фаза (поле частково проникає в надпровідник ІІ роду), в – 

звичайний провідник. 

 

Як було з’ясовано Л.Шубніковим та пізнішими експериментаторами, 

надпровідниками І роду є «чисті» метали, натомість надпровідниками ІІ роду 

– здебільшого метали з великою кількістю домішок, сполуки та сплави. 

Руйнування надпровідності в надпровідниках І і ІІ роду в сильному 

магнітному полі відбувається суттєво по-інакшому. 
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Характерні значення Нс для надпровідників І роду порівняно невеликі – 

порядку 103 Гс. При цьому, як видно з рис.10.4, завдяки ефектові Мейснера 

силові лінії магнітного поля, яке огинає надпровідник, ущільнюються й існує 

певний перехідний інтервал, для якого інтенсивність однорідного поля 

далеко від надпровідника все ще Н < Нс, але інтенсивність поля поблизу краю 

надпровідника вже перевищує критичне значення. Значення інтенсивності 

поля, що відповідає початку цієї перехідної області, залежить від геометрії 

надпровідника. Як показав у 1937 р. Лев Ландау, який так само працював 

тоді в Харкові, для кулі воно дорівнює cH
3

2
, для нескінченно довгого 

циліндра - cH
2

1
 (при орієнтації поля перпендикулярно до осі циліндра). 

У перехідній області локальне сильне поле руйнує надпровідність і 

магнітне поле відразу ж проникає у матеріал. Але при цьому силові лінії 

«розпрямляються», інтенсивність поля знову робиться нижчою від критичної 

і надпровідність відновлюється. Таким чином, аж поки інтенсивність 

зовнішнього поля не досягне значення Нс, у матеріалі співіснують 

надпровідні області й області з нормальною провідністю. 

Для надпровідників ІІ роду значення Нс2  і  Нс1 сильно відрізняються. 

«Перше» критичне поле Нс1 того ж порядку, що й Нс у надпровідниках І роду. 

Але значення Нс2  може бути на порядки вищим. Так, у сполуці Nb3Sn Нс2 ~ 

105 Гс, крім того, ця сполука здатна витримати (без руйнування 

надпровідного стану) гігантські струми з густиною 105 А/см. Цим зумовлено  

використання саме надпровідників ІІ роду в надпровідних обмотках 

надпотужних електромагнітів Великого адронного колайдера Європейського 

центру ядерних досліджень (ЦЕРН). 

Як було показано у 1950-х роках у рамках напівфеноменологічної 

теорії Лева Ландау – Віталія Гінзбурга – Олексія Абрикосова (у 2003 році 

Гінзбурга й Абрикосова було вшановано за її створення Нобелівською 

премією з фізики, Ландау на той час уже давно не було серед живих) при 

полях Н, більших від Hc1 і менших від Hc2, магнітний потік проникає 

всередину зразка у вигляді регулярної структури трубок (названих «трубками 

Абрикосова»), кожна із яких несе квант магнітного потоку 7102
2


e

hc
o  

Гс∙см2. На периферії кожної окремої трубки протікає вихор надструму, який 

«стискає» в центральній області магнітний потік, рівний Φо. Через те такий 

стан в інтервалі полів Нс2 > Н > Нс1 називають ще надпровідно-вихоровим 

станом. 

 

Феноменологічні теорії надпровідності.  
До початку 1950-х років було накопичено велику кількість 

феноменологічних даних про надпровідність, однак мікроскопічна природа 

явища залишалася цілком незрозумілою. Проте було побудовано низку 

феноменологічних теорій, які на основі гідродинамічних і термодинамічних 

уявлень змогли описати чимало експериментальних фактів, пов’язаних з 
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надпровідністю (до таких теорій належить і теорія братів Лондонів, яка 

пояснила ефект Мейснера). 

У 1934 році модель «двох рідин» запропонували двоє голландських 

фізиків, Гендрік Казімір і Корнеліс Гортнер. У моделі Казіміра-Гортнера 

надпровідник описувався як сукупність двох рідин, надпровідної і 

нормальної. Було висунуто ідею про те, що в надпровіднику можуть існувати 

ниткоподібні області без надпровідності. Потім такі структури – «трубки 

Абрикосова» - було справді виявлено в «шубніковській» фазі надпровідників 

ІІ роду. 

У 1950 році свою теорію надпровідності оприлюднили  Віталій 

Гінзбург і Лев Ландау. У ній надпровідник описувався параметром порядку 

ψ, який у надпровідній фазі в околі фазового переходу є малим, а в 

звичайному стані - дорівнює нулю. Для параметру порядку було з принципу 

мінімальності вільної енергії термодинамічної системи у рівноважному стані 

записано рівняння Ландау-Гінзбурга, яке формально нагадувало рівняння 

Шредінгера, але для частинок з подвійною масою вільного електрона й 

подвійним зарядом (лише через кілька років стало зрозуміло, що таким 

чином теорія фактично передбачила існування «куперівських» пар, які 

реально переносять струм у надпровіднику). Теорія дозволяла розрахувати 

критичні магнітні поля для руйнування надпровідного стану й глибину 

проникнення магнітного поля в надпровідник. 

Теорія Ландау-Гінзбурга передбачала наявність двох параметрів 

довжини в надпровіднику: довжини когерентності ξ, що описує просторовий 

масштаб термодинамічних флуктуацій у надпровідній фазі, й лондонівської 

глибини проникності магнітного поля λ.  

Співвідношення χ  = λ/ξ було названо параметром Гінзбурга-Ландау. 

Дещо пізніше було показано, що для 
2

1
  надпровідник є надпровідником 

І роду, а для 
2

1
  - надпровідником ІІ роду. Також було показано, що в 

масивних надпровідниках другого роду верхнє критичне поле пов’язане з 

нижнім співвідношенням, що містить той самий параметр Гінзбурга-Ландау: 

 

12 2 cc HH   .                                                                                         (10.4) 

 

Очевидно, що чим більшим є параметр  χ, тим вищим є «друге» 

критичне поле (це важливо з погляду потенційних практичних застосувань 

надпровідника). 

 

Квантування магнітного потоку через надпровідний контур.  

У 1950 році старший з братів Лондонів – Франц – уже працюючи в 

США, теоретично передбачив квантування магнітного потоку через контур із 

надпровідним струмом. Хід його міркувань (у спрощеному вигляді) був 

такий. 
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За означенням магнітний потік через контур записується через інтеграл 

по поверхні від скалярного добутку вектора магнітної індукції на нормаль до 

цієї поверхні:  

 

 
S

SdB
c

1
 .                                                                                     (10.5) 

 

Далі розглянемо найпростіший випадок колового струму (рис.10.8).  

 

 
Рис.10.8. Потік магнітного поля через коловий контур зі струмом. 

 

Момент кількості руху електронів, які створюють коловий струм з 

радіусом R, рухаючись зі швидкістю v, квантується за відомою формулою, 

«вгаданою» Нільсом Бором за 12 років до появи сучасної квантової механіки, 

в рамках якої її було виведено строго: 

 

...3,2,1,  nnvRmo                                                                              (10.6)     

 

З іншого боку, потік магнітного поля через контур, створюваний  

струмом, пов’язаний з силою струму І та індуктивністю контуру L 

співвідношенням: 

 

c

LI
 .                                                                                               (10.7) 

 

З прямого визначення сили струму (дорівнює зарядові Q, що пройшов 

крізь переріз за час t) запишемо, вважаючи, що стум у коловому контурі 

створюють N носіїв з масою m і з зарядом q: 

     

R

eNv
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qN

t
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   .                                                                             (10.8) 
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У надпровідному контурі повну енергію контуру, записану через 

індуктивність і квадрат струму, можна прирівняти до кінетичної енергії 

носіїв, які переносять струм: 

 

2

22

22 c

LImv
N    .                                                                            (10.9) 

 

Звернімо увагу: вираз (10.9) є єдиною ланкою цих міркувань, де 

враховано надпровідність контуру (для звичайного провідника у лівій 

частині мусив би  стояти ще й доданок, який описував би взаємодію носіїв 

струму з ґраткою, що зумовлює розсіяння, а, отже, й опір). 

Далі з (10.7), враховуючи (10.8), (10.9) і (10.6), остаточно маємо: 
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.            (10.10) 

 

У 1961 році, через 11 років після цього передбачення, квант магнітного 

потоку Φо було вперше виміряно експериментально. Цей дослід дав 

очікуваний уже на той час (1956 року з’явилася мікроскопічна теорія 

надпровідності) результат: q=2e; струм у надпровіднику переносять 

куперівські пари!                  

 

Термодинаміка переходу в надпровідний стан.   

Нехай довгий циліндр з надпровідника І роду поміщений в однорідне 

повздовжнє магнітне поле Н0. Знайдемо критичне значення цього поля Нс, 

при якому виникне порушення надпровідності. 

При Н0 < Нс має місце ефект Мейснера, тобто магнітна індукція в 

надпровіднику нульова, В = 0, й магнітний момент (векторна величина, що 

характеризує взаємодію магнітного поля з тілом) одиниці об’єму циліндра М 

зі співвідношення MHB


4 дорівнює: 

 

4

H
M    .                                                                                      (10.11)   

 

При зміні зовнішнього магнітного поля Н на dН джерело магнітного 

поля здійснює роботу над одиницею об’єму надпровідника, що дорівнює: 

 

4

HdH
MdHdA   .                                                                           (10.12) 

 

Звідси випливає, що при зміні поля від 0 до Н джерело поля здійснює 

роботу 

 

8

2H
A     .                                                                                        (10.13)         
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Ця робота «береться» з енергії надпровідника, який знаходиться в 

магнітному полі Н. Таким чином, якщо густина вільної енергії надпровідника 

у відсутності магнітного поля дорівнює Fs0, то густина вільної енергії 

надпровідника в магнітному полі: 

 

8

2H
FF sosH   .                                                                                   (10.14) 

 

Перехід у нормальний стан відбудеться тоді, коли при певному полі Н 

= Нc вільна енергія FsH стане рівною вільній енергії нормального металу: FsH 

= Fn. Це означає, що 

 

8

2

c

son

H
FF  .                                                                                       (10.15) 

 

З (10.15) випливає, що критичне поле масивного матеріалу є мірою 

того, наскільки надпровідний стан є більш енергетично вигідним, аніж 

нормальний, тобто якою мірою вільна енергія надпровідного стану менша від 

вільної енергії нормального стану. Поле Нc часто називають 

термодинамічним магнітним полем и позначають Нcm. 

Розглянемо ентропію надпровідника. Згідно до першого закону 

термодинаміки, 

 

dUdAdQ  .                                                                                     (10.16) 

 

Тут dQ – збільшення теплової енергії тіла, dA - робота, яку здійснює 

одиниця об’єму цього тіла над зовнішніми тілами, dU – збільшення 

внутрішньої енергії тіла. За означенням вільна енергія 

 

F = U – TS ,                                                                                      (10.17) 

 

де Т – температура тіла, а S – його ентропія. Тоді 

 

dF = dU – TdS – SdT .                                                                      (10.18) 

 

Оскільки при оборотному процесі dQ = TdS , з (10.16) одержуємо: 

 

dU = TdS – dA   .                                                                             (10.19) 

 

Підставляючи (10.19) до (10.18), маємо: 

 

dF = - dA – SdT  .                                                                              (10.20) 
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Звідси остаточно маємо: 

 

T

FF
TSSTQ sn

sn





)(
)( .                                                          (10.21) 

   

Знайдемо різницю питомих ентропій надпровідного і нормального 

станів. Вираз для вільної енергії (10.15) підставимо в формулу (10.21): 

 

T

HHT
SSTQ cc

sn





4
)(    .                                                         (10.22)  

 

Ця формула дозволяє отримати ряд важливих фізичних наслідків.  

По перше, згідно з теоремою Нернста ентропія всіх тіл при Т = 0 

дорівнює нулю. Тому крива залежності Нcm(Т) при Т = 0 має нульову похідну 

(що узгоджується з емпіричною формулою (10.1)). 

По друге, з експерименту (рис.10.3) відомо, що залежність Нcm(Т) – це 

монотонно спадна зі збільшенням Т крива. Тому в інтервалі температур від 0 

до Тс справедливе співвідношення Ss < Sn. Оскільки ж при критичній 

температурі Т = Тc  з рис.10.3 видно, що Нcm = 0 (надпровідність при 

наближенні температури до критичної може бути зруйновано як завгодно 

слабким магнітним полем), то для критичної температури Ss = Sn.  

Проведений аналіз дозволяє зробити  висновки: 

1. Надпровідний стан є більш впорядкованим, аніж нормальний, 

оскільки його ентропія менша. 

2. Фазовий перехід при Т = Тс відбувається без поглинання та 

виділення прихованої енергії, оскільки в цій точці температури Ss = Sn . Отже, 

при Т = Тc перехід з надпровідного стану в нормальний (і з нормального в 

надпровідний) є переходом другого роду. 

3. При Т < Тc перехід із надпровідного стану в нормальний може 

відбуватися під дією магнітного поля. Оскільки при цьому Ss < Sn, то такий 

перехід супроводжується поглинанням прихованої теплоти. І навпаки, при 

переході із нормального стану в надпровідний в присутності магнітного поля 

теплота виділяється. Отже, всі фазові переходи в надпровідний стан у 

магнітному полі при Т < Тc є переходами першого роду. 
 

Феноменологічна теорія Абрикосова надпровідників ІІ роду.  

В надпровідниках ІІ роду фазові переходи при магнітних полях Нс1 і 

Нс2 є фазовими переходами другого роду. Вони не супроводжуються 

виділенням теплоти, але для них є характерним стрибок теплоємності. При 

намагніченні довгого циліндра в полі, меншому від критичного значення Нс1 

і перпендикулярному до осі циліндра, середнє поле індукції В всередині 

зразка дорівнює нулю. При зовнішньому полі Н, напруженість якого лежить 

в інтервалі Hc1<H<Hc2, всередині надпровідника з’являється поле В, менше 

від Н, і одночасно існують нормальна і надпровідна фази. Такий стан 
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російський фізик Олексій Абрикосов (1928 - 2017), який у 1957 році на 

основі теорії Гінзбурга-Ландау побудував феноменологічну теорію 

надпровідників ІІ роду, назвав «змішаним». Ще цей стан називають ще 

«фазою Шубнікова» (рис.10.7). При зовнішньому полі Н = Hc2 середнє поле В 

всередині зразка зрівнюється з зовнішнім полем Н і надпровідність в об’ємі 

зникає. 

Як показав Абрикосов, для значень параметра Гінзбурга-Ландау 

2

1
 ,  при полях Н, більших від Hc1 і менших від Hc2, магнітний потік 

проникає всередину зразка у вигляді регулярної структури трубок (названих 

«трубками Абрикосова»), кожна із яких несе квант магнітного потоку 

7102
2


e

hc
o  Гс∙см2. На периферії кожної окремої трубки протікає вихор 

надструму, який «стискає» в центральній області магнітний потік, рівний 

квантові Φо, на існування якого звернув увагу Фріц Лондон в 1950 році.  

Слабкі магнітні поля (Н < Hc1) не проникають всередину зразка через 

ефект Мейснера. В цьому випадку власна енергія вихору перевищує магнітну 

енергію, яка виникає при проникненні одного кванта магнітного потоку 

всередину надпровідника. Ці енергії стають рівними в полі Н = Нс1. При Н 

>Нс1 магнітні вихори починають проникати в надпровідник, розташовуючись 

паралельно зовнішньому магнітному полю. При дальшому збільшенні поля 

проникнення магнітного потоку всередину зразка відбувається через 

віддалені одна від одної вихорові нитки, які формують структуру типу ґратки 

з дуже великим періодом.  

При достатньому віддалені ниток однієї від одної їх можна вважати 

незалежними і розглядати одну окрему нитку. Нитка Абрикосова складається 

з двох областей.  У центральній циліндричній області з діаметром, приблизно 

рівним довжині когерентності ξ, густина надпровідних електронів виростає 

від нуля до одиниці. Цю внутрішню область охоплює зовнішня циліндрична 

область, з радіусом порядку лондонівської глибини проникнення магнітного 

поля λ. В цій області циркулюють незагасаючі струми, необхідні для 

створення одного кванту Ф0 магнітного потоку.   

При значеннях магнітного поля, близьких до Hc2, в однорідному 

надпровіднику ІІ роду змішаний стан характеризується правильною 

двовимірною гексагональною ґраткою Абрикосова (рис.10.9).  
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Рис.10.9. Двовимірна ґратка вихорів Абрикосова 

 

При збільшенні зовнішнього магнітного поля період ґратки 

зменшується. При наближенні значення Н до Hc2 цей період досягає 

величини порядку ξ (вихорові нитки доторкаються одна до одної), й 

відбувається фазовий перехід другого роду із змішаного стану в нормальний. 

 

Мікроскопічна теорія надпровідності Бардіна, Купера і Шріффера 

(БКШ).  

Експериментальні дані, накопичені до середини 1950-х років, 

неспростовно вказували на наявність у спектрі колективних збуджень 

надпровідника певної енергетичної щілини Δ порядку 1 меВ. Зокрема, 

теплоємність, що для нормального стану лінійно спадає з температурою (як 

це й випливало з виразу (9.11) для виродженого електронного газу), у точці 

фазового переходу зазнає стрибка (рис.10.10), а нижче прямує до нуля за 

експоненційним законом )exp(
kT


 .  

 

 
 Рис.10.10. Залежність теплоємності й опору надпровідника від 

температури. 

 
На можливу роль фононів у появі надпровідності вказав 

експериментально відкритий у 1950 році так званий «ізотопічний» ефект, що 

зв’язує критичну температуру переходу в надпровідний стан для різних 

ізотопів одного металу з масою цього ізотопу: 

 

constMT ii

c )()( .                                                                            (10.23) 

 



 144 

Наявність у формулі (10.23) маси іона вказувала на залежність 

температури переходу в надпровідний стан від сили електрон-фононної 

взаємодії (згадаймо вираз (9.36)).  

Спираючись на ці дані, у 1957 році американські вчені Джон Бардін 

(1908-1991), Леон Купер (н.1930) та Джон Шріффер (1931 - 2019) створили 

теорію надпровідності металів, що отримала назву теорії Бардіна-Купера-

Шріффера, або ж скорочено БКШ.  В основі цієї теорії лежить та обставина, 

що при низьких температурах  електрони, «обмінюючись» фононами, 

взаємодіють між собою. Ще в 1950 році англійський теоретик Герберт 

Фрьоліх показав, що електрон створює навколо себе «згущення» позитивного 

заряду ґратки. Отже, притягання внаслідок «обміну» фононами між 

електронами насправді можна описати в термінах притягання електрона до 

«згущення» позитивного заряду ґратки, створеного іншим електроном.  

Ця взаємодія при температурах, близьких до Тс, призводить до 

об’єднання електронів у пари, всупереч кулонівському відштовхуванню. Ці 

пари дістали назву «куперівських» за прізвищем одного з авторів теорії 

БКШ. У такі пари об’єднуються електрони провідності з протилежними 

квазіімпульсами та спінами. Розміри куперівських пар ~ 10-4 см, а їхні енергії 

близькі до енергії  Фермі. Утворені пари, на відміну від електронів, є 

бозонами, число яких  у певному енергетичному стані необмежене. При 

зменшенні температури відбувається накопичення куперівських пар у 

найнижчому енергетичному стані – бозе-конденсація.  

«Розвалити» куперівську пару можна, лише надавши їй порцію енергії, 

що перевищує енергетичну щілину Δ. Але при низьких температурах енергії 

теплового руху для «перескоку» через щілину не вистачає. Таким чином, 

куперівські пари, утворившись, приречені блукати кристалом, переносячи із 

собою два електричні заряди й створюючи електричний струм, аж поки 

надпровідний стан не буде зруйновано. 

У термінах квазічастинок куперівська пара - квазічастинка, зв'язаний 

стан двох електронів у кристалі, що виникає в умовах слабкого притягання, 

зумовленого взаємодією з іншими збудженнями, зокрема коливаннями 

кристалічної ґратки. 

Як уже відзначалося, в куперівські пари об'єднуються електрони з 

енергією, близькою до рівня Фермі, і протилежними значеннями 

квазіімпульсів та спінів. Енергія зв'язаного стану дещо менша за енергію 

Фермі, що призводить до появи щілини Δ в енергетичному спектрі 

електронних збуджень саме поблизу рівня Фермі. Існування такої щілини 

зводить до нуля процеси розсіювання і зумовлює виникнення надпровідного 

стану. Якісно куперівську пару можна уявити так: рухаючись кристалом, 

електрон поляризує кристалічну ґратку, утворюючи канал, яким можуть 

рухатися два електрони - в протилежних напрямках. 

У теорії БКШ розглядається гамільтоніан, який враховує виключно 

притягання між електронами з рівними за величиною й протилежно 

направленими імпульсами та антипаралельними спінами, котре 

характеризується однією додатною константою зв’язку g. Гамільтоніан  H 
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електронів у моделі БКШ, записаний з допомогою операторів вторинного 

квантування, має вигляд:  
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 .                                   (10.24) 

 

Тут )( po


  - енергія невзаємодіючих електронів, 

pa   і pa  - оператори 

народження й знищення електронів із певним імпульсом  p та проєкцією 

спіну α (↑ або ↓), V – об'єм системи. 

Залежність енергії ε фермі-квазічастинок (збуджень відносно основного 

стану) від імпульсу p в моделі БКШ має вигляд: 

 

  2/1222 )()( FF ppvp   .                                                        (10.25)          

 

Тут vF і pF - швидкість та імпульс частинок на Фермі-поверхні, а 

енергетична щілина Δ є основною характеристикою надпровідних 

властивостей системи.  

Поява енергетичної щілини  в теорії БКШ є результатом нестійкості 

виродженої фермі-системи (з притяганням між частинками) щодо утворення 

зв’язаних станів парами частинок, що знаходяться в імпульсному просторі 

поблизу фермі-поверхні й володіють нульовим сумарним імпульсом, 

орбітальним моментом і спіном (куперівське або БКШ-спарювання). 

Величину 2Δ можна розглядати як енергію зв’язку пари. Характерний розмір 

пари можна оцінити зі співвідношення невизначеності. Це дає 

 



Fv
~     .                                                                                       (10.26) 

 

БКШ-спарювання не зводиться просто до утворення зв’язного стану 

двох частинок. Воно являє собою суто колективне явище в виродженій 

фермі-системі й відбувається навіть при як завгодно малому притяганні між 

частинками. Таке спарювання означає появу кореляції в русі частинок, що 

знаходяться на відстані ξ одна від одної, набагато більшій за середню 

відстань між частинками. 

На основі моделі БКШ була побудована перша послідовна теорія 

надпровідності, що  дала пояснення на мікроскопічному рівні ряду 

кінетичних та термодинамічних ефектів в надпровідниках (стрибок 

теплоємності, ефект Мейснера тощо). Незважаючи на те, що модель БКШ 

дуже спрощено враховує складний характер взаємодії квазічастинок у металі, 

для деяких металів, наприклад для Sn, теорія БКШ дає добру кількісну 

відповідність з експериментом. Модель БКШ добре обґрунтована для 

виродженого, практично ідеального фермі-газу зі слабким притяганням між 

частинками. Тому модель БКШ іноді називають моделлю слабкого зв’язку.  
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Автори теорії БКШ були в 1972 р. вшановані Нобелівською премією з 

фізики. 

У 1958 році мікроскопічну теорію надпровідності побудував визначний 

український фізик-теоретик, засновник і перший директор Інституту 

теоретичної фізики НАН України, який сьогодні носить його ім’я, упродовж 

тривалого часу професор Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Микола Боголюбов (1909-1992).  Він показав: 

енергетичний спектр (10.25) задовольняє критерію надплинності Ландау 

(мінімальне значення pp /)( відмінне від нуля), отриманому в теорії 

надплинності гелію ІІ (див. наступний розділ). Тому в металі з відповідним 

електронним спектром електронна рідина може бути надплинною (тобто 

рухатися без опору). Таким чином надпровідність можна розглядати як 

надплинність електронної рідини. 

 

Ефекти Джозефсона.  

У 1962 році 22-річний випускник Кембриджу Браян Джозефсон 

надрукував невелику статтю, де теоретично передбачив два ефекти, пов’язані 

з проходженням надпровідного струму через тонкий діелектричний бар’єр 

(доти знали лише про тунельний струм між нормальними провідниками). 

Через 11 років це передбачення зробило Джозефсона нобелівським 

лауреатом з фізики. 

Перший – так званий стаціонарний ефект Джозефсона - полягає в тому, 

що через тонкий шар діелектрика (його товщина має бути менша або порядку 

довжини когерентності ζ,  d < ζ, як правило йдеться про товщини порядку 10-

7см), що розділяє два надпровідники, може протікати надпровідний струм, 

тобто струм без опору. Якщо ж сила струму через такий перехід перевищить 

певне критичне значення, то перехід стане джерелом високочастотного 

електромагнітного випромінювання. Це - другий, так званий нестаціонарний 

ефект Джозефсона. 

В основі ефектів Джозефсона лежать квантові властивості 

надпровідного стану. Цей стан характеризується когерентністю куперівських 

пар: ці пари електронів знаходяться на одному квантовому рівні й 

описуються загальною для всіх пар хвильовою функцією  iAe , з однією 

амплітудою А і фазою φ. Різниця фаз між двома надпровідниками 12    

призводить до струму через контакт 

 

 sincII .                                                                                  (10.27) 

 

Тут Іс  - критичне значення струму, яке залежить від геометрії і 

характеристик контакту. В разі, якщо струм через контакт не перевищує 

критичного значення, падіння напруги на ньому відсутнє. Відзначмо, що 

унікальність ефекту Джозефсона полягає в тому, що він залежить від фази 

хвильової функції (оскільки фізичне значення для абсолютної більшості 
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явищ навколишнього світу має модуль квадрату хвильової функції, фаза в 

них ніяк не виявляється). 

Фізично це пояснюється тим, що після приведення в контакт двох 

надпровідників виникне єдина хвильова функція всього надпровідника, яку 

можна розглядати як результат інтерференції хвильових функцій двох 

половинок. Тому струм через джозефсонівський контакт, який надає 

унікальну можливість спостереження фази хвильової функції в 

макроскопічному масштабі, в певному сенсі аналогічний проявові фази 

електромагнітної хвилі в явищах інтерференції в оптиці. В своїй роботі 

Джозефсон передбачив, що в області діелектричного прошарку будуть 

інтерферувати когерентні струми, що виходять з обох надпровідників, так 

само як інтерферують світлові хвилі від двох когерентних джерел. Тому 

результуючий струм виявляється пропорційним синусові різниці фаз. 

Через рік після передбачення Джозефсона стаціонарний ефект 

перевірили прямим експериментом американські фізики Філіп Андерсон і 

Джон Роуелл. У тунельних експериментах з дуже тонким діелектричним 

прошарком основні труднощі полягають в усуненні можливості «закороток» 

- прямого контакту металів через дефекти діелектрика. Дж. Роуелл помістив 

тунельний перехід у магнітне поле, спрямоване вздовж площини бар’єру. 

Природно, що так орієнтоване магнітне поле не може впливати на 

«закоротки» й у випадку суттєвих «закороток» струм від прикладання 

магнітного поля практично не змінився б. Однак навіть дуже слабке магнітне 

поле в експерименті впливало на струм через контакт, причому зовсім 

нетривіальним чином. Так експериментатори довели «чистоту» свого 

досліду. 

Коли сила струму через контакт перевищує критичне значення, на 

ньому починає падати певна постійна напруга V (рис.10.11). Це означає, що 

надпровідні електрони, проходячи крізь контакт, повинні «позбутися» 

надлишкової енергії 2еV (множник 2 зумовлений тим, що струм проводять 

куперівські  пари). Єдиний для них спосіб зробити це в умовах, коли 

взаємодії з ґраткою немає (струм надпровідний!) – це випромінити квант з 

частотою, що визначається співвідношенням: 

 

eVh 2     .                                                                                        (10.28) 
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Рис.10.11. Джозефсонівський контакт, що стає джерелом 

високочастотних електромагнітних коливань.   

 

Зі співвідношення (10.28) випливає, що навіть мінімальному зміщенню на 

контакті в один мікровольт відповідає частота НВЧ коливань ν = 483,6 МГц. 

Саме на цьому ґрунтується використання контакту Джозефсона в чутливих 

детекторах. При цьому на джозефсонівському контакті розсіюється скінченна 

(хоч і мала) потужність IV, яку «забирає»  НВЧ випромінювання. 

 Вперше нестаціонарний ефект Джозефсона експериментально 

спостерігали в 1965 році молоді українські вчені, пізніше – академіки НАН 

України Ігор Дмитренко (1928–2009) та Ігор Янсон   (1938–2011) і їхній 

колега, пізніше професор ХПІ Володимир Свистунов (1941–2017). Для 

підсилення генерованого на контакті НВЧ випромінювання контакт вмістили в 

стрічковий резонатор і реєстрували залежність посиленого струму через 

резонатор від напруги на контакті. При цьому було показано, що сплески 

струму (рис.10.12) відповідають напругам, які визначаються зі співвідношення: 
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Рис.10.12. Сплески посиленого в резонаторі надпровідного струму в 

залежності від напруги на джозефсонівському контакті. 

 

Це дозволило однозначно переконатися, що НВЧ струм, який 

спостерігався, був справді зумовлений сталою напругою на контакті, як це й 

передбачала теорія нестаціонарного ефекту Джозефсона.  

Сьогодні джозефсонівські контакти знаходять широке застосування в 

надпровідниковій електроніці. Їхнє використання дозволило створити цілий ряд 

радіоелектронних пристроїв з рекордно високими характеристиками. Системи з 

джозефсонівськими контактами використовуються для підсилення, генерації та 

перетворення у НВЧ схемах (~100-500 Ггц), для точних вимірювань магнітного 

поля, створення стандартів Вольта, збереження й обробки інформації. Створені 

на основі джозефсонівських контактів надпровідні квантові інтерферометри 

(СКВІДи) дозволяють вимірювати магнітні поля (з точністю до 10-13 Гс), 

напруги (з точністю до 10-15 В), струми (з точністю до 10-10 А). 

 

Високотемпературна надпровідність.  

Практичне використання надпровідності обіцяло величезні вигоди 

наприклад, при передаванні без втрат електричних струмів від місця їхньої 

генерації до місця споживання чи в транспорті на магнітному підвісі. Проте 

необхідність використання для охолодження до надпровідних температур 

надзвичайно дорогого гелію, запаси якого на Землі вельми обмежені, зводило 

таку можливість нанівець. Тому дослідники намагалися створити матеріали з 

дедалі вищими критичними температурами, для яких як охолоджувачі могли 

б використовуватися рідкий водень (температура кипіння 20,4 К), рідкий 

неон (27,2 К), а в ідеалі – дешевий і наявний у необмежених кількостях в 

земній атмосфері рідкий азот (77 К). З переходом критичної температури 

через цю позначку експерти пророкували справжню революцію в електроніці 

й електротехніці. Однак аж до 1986 р. найбільш «високотемпературними» 

надпровідниками були Nb3Sn (Tc = 18,1 К) і Nb3Ge (23,9К). Таким чином, з 

усіх названих вище бар’єрів було подолано лише «водневий», що 
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полегшувало використання надпровідників в унікальному 

експериментальному обладнанні (на кшталт електромагнітів прискорювачів 

елементарних частинок), але не давало можливості говорити про реальне 

застосування в масовій електротехніці. 

 

 
Рис.10.13. Динаміка зростання критичної температури в різних 

надпровідних матеріалах. 

 

Тому вчені почали шукати нетрадиційних матеріалів, які дозволили б 

домогтися прориву у підвищенні критичної температури. Ідею 

високотемпературної надпровідності (ВТНП) в органічних сполуках висунув 

у 1950 році  Фріц Лондон. На початку 1970-х запропонував розглядати 

перспективними з погляду пошуків надпровідності кераміки київський фізик 

Олександр Габович.  Проте більшість фізиків далі заперечували можливість 

надпровідності в неметалічних системах.  

Однак у 1986 році німецькі фізики Георг Беднорц і Алекс Мюллер 

відкрили здатність кераміки на основі оксидів міді, лантану й барію 

переходити в надпровідний стан при 30 К. Вже невдовзі вони ж підвищили 

цю температуру до 35 К. Резонанс від отримання перших зразків з ВТНП був 

настільки великий, що автори відкриття отримали Нобелівську премію з 

фізики вже наступного 1987 року (як правило від моменту відкриття до 

моменту його відзначення проминають роки, а то й десятиліття). 

Того ж 1987 року було подолано й «азотний» рубіж: на кераміках 

YBa2Cu3O7 було досягнуто Tc = 92 К. І це виявилося не межею: рекордну 

критичну температуру в 138 К в складних кераміках на основі талію, ртуті, 

міді, барію, кальцію і кисню було отримано в 1993 році. А в 2008 році було 

вперше отримано надпровідність у кераміках, що містили залізо (LaO1-

xFxFeAs). Доти вважали, що феромагнетизм і надпровідність – речі 

непоєднувані. 



 151 

Нарешті, у жовтні 2020 р. повідомлено про отримання надпровідності 

за кімнатної температури в матеріалі на основі H, S та C за велетенських 

тисків, які становлять приблизно ¾ тиску в центрі Землі (для їх отримання 

матеріал було розміщено між гранями двох алмазів). Щоправда, пізніше самі 

автори повідомлення визнали: їхній експеримент містив помилки. 

Сьогодні до ВТНП належать в основному сполуки на основі оксидів 

міді, які мають температуру надпровідного переходу в області азотних 

температур. Зараз відомі понад 20 ВТНП, які є купратами різних металів. За 

основним металом вони відповідно називаються ітрієвими (наприклад, вже 

згадуваний YBa2Cu3O7, Тс = 92К), вісмутовими (Bi2Sr2CaCu2O8, Тс = 95К), 

талієвими (Tl2Ba2CaCu2O8, Тс = 110К), ртутними (HgBa2CaCu2O8, Tc  = 125K) 

ВТНП. Практично всі ВТНП мають шарувату структуру типу перовскіту з 

площинами із атомів Cu і O. На рис 10.14 зображена структура типового 

широко розповсюдженого ВТНП – ітрієвої сполуки YBa2Cu3O7. 

 

 

 
 

Рис.10.14. Кристалографічна структура типового ВТНП. 

 

Результати численних експериментів підтверджують припущення, що 

площини з киснем є основним об’єктом в кристалографічній ґратці, вони 
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відповідають як за провідність цих оксидних сполук, так і за виникнення в 

них надпровідності при високих температурах. 

Високотемпературні надпровідники є типовими представниками 

надпровідників ІІ роду з дуже великим співвідношенням лондонівської 

довжини до довжини когерентності - порядку декількох сотень. Тому друге 

критичне поле Нс2 в них має дуже високе значення. Наприклад, у вісмутових 

ВТНП воно становить приблизно 4∙106 Гс, а Нс1 рівне декільком сотням Гс (в 

залежності від орієнтації поля щодо кристалу). 

В монокристалах ВТНП в магнітних полях, більших від Нс1, 

спостерігається вихорова структура, подібна до тієї, що раніше була виявлена 

в традиційних надпровідниках ІІ роду. 

Проте мікроскопічної теорії, яка описувала б ВТНП (як теорія БКШ 

описує «звичайні» надпровідники), попри всі зусилля фізиків досі не 

побудовано. 

 

Застосування надпровідників у техніці.  
Інтерес до практичного застосування надпровідників з’явився в 1950-ті 

роки, коли були відкриті надпровідники ІІ роду з високими критичними 

параметрами як щодо густини струму, так і щодо магнітної індукції. 

Використання надпровідників у НВЧ пристроях дозволило одержувати 

унікальні показники характеристик (добротності, чутливості, швидкодії, 

загасання тощо), які неможливо було отримати при використанні звичайних 

металевих провідників. 

Традиційні надпровідники другого роду (сплави Nb і Ti, сполука 

Nb3Sn) застосовуються в надпровідних магнітних системах у вигляді 

композитів з матрицею з нормального металу з високою тепло- та 

електропровідністю. Наявність пластичної матриці (найчастіше мідної) 

значно полегшує виготовлення тонких провідників, бо надпровідні матеріали 

(і в першу чергу найперспективніші з них – кераміки ВТНП) відрізняються 

крихкістю.  

Основними перевагами ВТНП є відсутність втрат на постійному і 

порівняно невеликі втрати на змінному струмі, можливість екранування 

магнітних і електромагнітних полів, можливість передачі сигналів з дуже 

малими спотвореннями. 

Параметром, що безпосередньо визначає НВЧ властивості ВТНП 

матеріалів, є їх поверхневий опір. В звичайних металах поверхневий опір 

збільшується пропорційно квадратному кореню з частоти, на той час як у 

ВТНП - пропорційно її квадрату. Проте, завдяки тому, що початкове 

значення поверхневого  опору (на постійному струмі) у ВТНП на декілька 

порядків нижче, ніж у металі, високоякісні ВТНП зберігають переваги в 

порівнянні з металами при частоті до декількох сотень ГГц. 

Інформація щодо різних застосувань надпровідності в техніці наведено 

в таблиці. 

 

Застосування Переваги і сфери 
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Великомасштабне 

- екранування 

 

Надпровідник не пропускає 

магнітний потік і відповідно екранує 

електромагнітне випромінювання. 

Таке екранування використовується 

в мікрохвильових пристроях, а 

також при захисті від опромінення 

при ядерному вибуху.  

Сильнострумові пристрої 

- магніти 

-науково-дослідницьке 

обладнання 

- магнітна левітація 

 

 

 

Магніти на основі 

«звичайних» НП ІІ роду 

використовуються в прискорювачах 

частинок і установках 

термоядерного синтезу. 

Інтенсивно проводяться 

роботи зі створення поїздів на 

магнітному підвісі. Прототип у 

Японії використовує «звичайні» НП. 

Інші застосування 

- передача енергії 

- акумулювання енергії 

- обчислювальні пристрої 

 

 

Створено пробні лінії 

електропередач. 

Можливість акумулювати 

електроенергію у вигляді 

циркулюючого струму. 

Комбінація 

напівпровідникових і надпровідних 

приладів відкриває нові можливості 

в конструюванні апаратури. 

 

До відкриття ВТНП учені вважали, що подолання «азотного» бар’єру 

(отримання критичних температур, вищих від 77 К) спричинить революцію в 

техніці. Попри те, що цей бар’єр подолано ще 1987 року, революції, 

пов’язаної з використанням ВТНП, досі не сталося, що пов’язано з низькою 

технологічністю та нестабільністю характеристик отриманих досі ВТНП. 

Однак інтенсивні роботи у цьому напрямку тривають. Великі надії 

покладають і на можливість одержання надпровідності за кімнатної 

температури. 
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11. Надплинність.  

 

Відкриття надплинності.  

У 1938 році російський фізик Петро Капиця, учень Ернеста 

Резерфорда, відкликаний проти його власної волі з Англії до СРСР для 

започаткування масштабних досліджень кріогенних рідин, потрібних для 

розгортання військового виробництва, відкрив здатність рідкого гелію при 

температурі, нижчій від Тλ = 2,17 К (при тиску насиченої пари p = 37,8 мм 

ртутного стовпчика) переходити в особливий надплинний стан. Цей стан 

(названий Не ІІ, на відміну від звичайного рідкого Не І) виявляє властивість 

протікання крізь мікроскопічні пори без тертя (рис.11.1). 

 

 
Рис.11.1. Фазова діаграма гелію при низьких температурах. 

  

Не ІІ довгий час вважали єдиним представником надплинних рідин. 

Проте в 1972-74 роках було встановлено, що надплинністю володіє також 

рідкий легкий ізотоп He3 при температурі, нижчій від Тλ = 2,6 × 10-3 К. 

Перехід нормальних рідких He4 і He3 в надплинний стан є фазовим 

переходом II роду. При цьому переході теплоємність зазнає розриву 

(рис.11.2). 
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Рис.11.2. Розрив теплоємності при переході гелію до надплинного 

стану. 

 

Попри поширене уявлення, надплинну рідину не можна уявляти як 

рідину, цілком позбавлену в'язкості. Експерименти з крутильними 

коливаннями диска, зануреного в Не II, показали, що загасання коливань при 

температурі, не надто далекій від Тλ, мало відрізняється від загасання 

аналогічних коливань в Не I, який надплинним не є. 

 

Теорія надплинності.  

Теорію надплинності He ІІ створив Лев Ландау в 1940 році. В певному 

сенсі надплинність врятувала життя геніальному теоретикові: відкривач 

явища надплинності Петро Капиця зумів домогтися від Сталіна визволення 

заарештованого двома роками раніше колеги з тюрми НКВД, мотивуючи це 

тим, що лише Ландау зуміє розгадати загадку, від якої, зокрема, залежить і 

доля майбутніх оборонних робіт (що вже було явним перебільшенням).  

Теорія Ландау, що отримала назву дворідинної гідродинаміки, 

базується на уявленні про те, що при низьких температурах властивості Не II 

як слабко збудженої квантової системи обумовлені наявністю в ньому 

елементарних збуджень, або квазічастинок. Відповідно до цієї теорії, Не II  

складається з двох взаємопроникних компонент: нормальної й надплинної. 

Нормальна компонента при температурах, не дуже близьких до Тλ, 

містить сукупність квазічастинок двох типів - фононів (квантів звукових 

коливань) і ротонів (квантів короткохвильових збуджень, що мають більшу, 

ніж у фононів, енергією).  

Спектри цих квазічастинок (залежності енергії від імпульсу) 

описуються виразами: 
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У цих виразах ,,, opc   - певні константи вимірності швидкості, енергії, 

імпульсу й маси відповідно (в Не ІІ швидкість звуку с = 2,37∙105 см/с). 

 
Рис.11.3. Спектр елементарних збуджень у Не ІІ. 

 

При T = 0 густина нормальної компоненти ρn = 0, оскільки квантова 

система перебуває в основному стані і збудження (квазічастинки) у ній 

відсутні. При температурах від абсолютного нуля до 1,7-1,8 К сукупність 

елементарних збуджень у He4 можна розглядати як ідеальний газ 

квазічастинок. З подальшим наближенням до Тλ помітно посилюється 

взаємодія поміж квазічастинками і модель ідеального газу стає непридатною. 

Саме взаємодія квазічастинок між собою і зі стінками посудини обумовлює 

в'язкість нормальної компоненти. 

Інша частина Не II - надплинна компонента - в'язкістю не володіє і 

тому вільно протікає через вузькі щілини і капіляри; її густина ρs = ρ - ρn, де ρ 

- густина рідини в цілому. При Т = 0 ρs = ρ, при збільшенні температури 

концентрація квазічастинок зростає, тому ρs зменшується і, нарешті, 

перетворюється на нуль при Т = Тλ (надплинність у λ-точці зникає, рис.11.4).  
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Рис.11.4. Співвідношення густини «нормальної» компоненти Не ІІ до 

густини рідини в цілому в залежності від температури. 

 

Відповідно до теорії Ландау, рідина перестає бути надплинною і у 

випадку, коли швидкість її потоку перевищує критичне значення, при якому 

починається спонтанне утворення ротонів. Цьому, виходячи з (11.2), 

відповідає  
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Коли швидкість стає більшою від vcr, надплинна компонента втрачає 

імпульс, що дорівнює імпульсу «випромінених» ротонів, і, отже, 

гальмується. Однак експериментальне значення критичної швидкості 

виявилося істотно меншим від того, яке було передбачене теорією Ландау 

для руйнування надплинності. 

З мікроскопічної точки зору поява надплинності в рідині, що 

складається з атомів з цілим спіном (бозонів), як-от атомів 4He, пов'язана з 

переходом при Т < Тλ  великого числа атомів у стан з нульовим імпульсом. 

Це - явище Бозе-Айнштайнівської конденсації, яке ми раніше розглядали для 

газу квазічастинок-бозонів.   

Як показав у 1947 році Микола Боголюбов, саме існування в Не II  

атомів конденсату (з нульовим імпульсом) і атомів, що не увійшли до 

конденсату (з ненульовим імпульсом), і призводить до дворідинної 

гідродинаміки Ландау. Стан усіх частинок Бозе-конденсату описується 

однією і тією ж квантовомеханічною хвильовою функцією (конденсатна 

функція)  i

o en 2/1 , де no - густина конденсату, φ - фаза хвильової функції. У 

випадку, якщо атоми слабко взаємодіють між собою, no збігається з ρs. Однак 

у Не II через сильну взаємодію атомів no становить при Т = 0 лише кілька 

відсотків ρs. Швидкість руху надплинної компоненти us пов'язана з  фазою φ 
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співвідношенням 
m

us


, де m - маса атома 4He. Це означає, що надплинна 

компонента рухається потенційно і, отже, не відчуває спротиву з боку 

предметів, які вона обтікає, стінок каналу або посудини. 

Потенційність течії надплинної компоненти може порушуватися на 

осях так званих «квантових вихорів», які відрізняються від вихорів у 

звичайних рідинах тим, що циркуляція швидкості навколо осі вихору 

квантується (це показали в 1948-1955 роках американські теоретики Леон 

Онзагер і Річард Фейнман). Квант циркуляції швидкості дорівнює  

h/m. Квантовані вихори здійснюють взаємодію між надплинною і 

нормальною компонентами рідини. Ця взаємодія призводить хоча й до 

слабкого, але скінченного загасання потоку надплинної рідини в замкнутому 

каналі. При деякій швидкості руху надплинної компоненти відносно 

нормальної компоненти або стінок посудини квантовані вихори починають 

утворюватися настільки інтенсивно, що властивість надплинності зникає. У 

рамках цієї теорії надплинність руйнується при швидкостях, значно менших 

від передбачених теорією Ландау та ближчих до реальних значень критичної 

швидкості. Квантовані вихори спостерігаються експериментально при 

обертанні посудини з Не II.  

 

Ефекти, пов’язані з надплинністю.  
У надплинній рідині, окрім звичайного («першого») звуку (коливань 

густини), може поширюватися так званий «другий» звук, - звук у газі 

квазічастинок (коливання густини квазічастинок, а отже, і температури). У 

Не ІІ швидкість «першого» звуку v1 = 2,37∙105 см/с; v2 = 1,71v1. Надплинна 

рідина має аномально високу теплопровідність, причиною якої є конвекція, - 

теплота переноситься макроскопічним рухом газу квазічастинок.  

Розглянемо Не ІІ у двох посудинах, сполучених через вузький капіляр, 

непроникний для нормальної компоненти. При нагріванні Не II в одній із 

посудин між посудинами виникає різниця тисків (термомеханічний ефект). 

Цей ефект пояснюється тим, що в посудині з більшою температурою 

виявляється підвищеною концентрація квазічастинок. Через те, що вузький 

капіляр не пропускає в'язкого потоку нормальної компоненти, виникає 

надлишковий тиск газу квазічастинок, подібний до осмотичного тиску в 

розчині.  

Існує і зворотний - механокалоричний - ефект: при швидкому витіканні 

Не II через капіляр з посудини температура усередині посудини 

підвищується (в ній збільшується концентрація квазічастинок), а гелій, що 

витікає назовні, охолоджується.  

Цікаві властивості має надплинна плівка гелію, що утворюється на 

твердій стінці посудини. Так, наприклад, вона може вирівнювати рівні Не II в 

різних посудинах, що мають спільну стінку: відбувається «перетікання» 

гелію через цю плівку вздовж стінки з однієї посудини в іншу. 

  

Надплинність 3Нe.  
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За певних умов надплинність може мати місце і в системах, що 

складаються з атомів з напівцілим спіном - ферміонів (у Фермі-рідинах). Це 

відбувається в тому випадку, коли між ферміонами є сили притягання, які 

призводять до утворення зв'язаних станів пар ферміонів, т. зв. куперівских 

пар. Куперівські пари мають цілий спін, тому можуть утворювати Бозе-

конденсат. Надплинність  такого роду реалізується для електронів у певних 

металах і сплавах і носить назву надпровідності. 

Аналогічна ситуація має місце в рідкому 3He, атоми якого мають спін 

1/2 і утворюють типову квантову фермі-рідину. Сили притягання між 

квазічастинками в 3He дуже малі, лише при температурах порядку кількох мК 

в 3He створюються умови для утворення куперівских пар квазічастинок і 

виникнення надплинності. Відкриттю надплинності у 3He сприяло освоєння 

ефективних методів отримання низьких температур шляхом магнітного 

охолодження. З їх допомогою вдалося з'ясувати характерні особливості 

діаграми стану 3He при наднизьких температурах (рис.11.5).  

На відміну від випадку 4He (див. рис. 11.1), на діаграмі стану 3He 

виявлені дві надплинні фази (А і В). Перехід нормальної фермі-рідини в фазу 

А - фазовий перехід II роду (теплота фазового переходу дорівнює нулю). У 

фазі A утворені куперівські пари мають спін 1 і відмінний від нуля момент 

імпульсу. У ній можуть виникати області з загальними для всіх пар 

напрямками спінів і моментів імпульсу. Тому фаза А є анізотропною 

рідиною. У магнітному полі фаза А розщеплюється на дві фази (A1 і A2), 

кожна з яких також є анізотропною. Перехід з надплинної фази А в 

надплинну фазу В є фазовим переходом 1 роду з теплотою переходу ~ 15 

ерг/моль. Магнітна сприйнятливість 3He при переході А В  стрибком 

зменшується і продовжує потім зменшуватися зі зниженням температури. 

Фаза В є ізотропною. 

  

 
 

Рис.11.5. Фазова діаграма 3He при наднизьких температурах 

(мілікельвіни). 
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12. Магнони в феромагнетиках і антиферомагнетиках 

 

Магнітний момент електрона. Спін.  

Причини магнітних явищ у твердих тілах протягом багатьох століть 

залишалися незрозумілими. Ще на початку ХХ століття відмінність між 

діамагнетиками й парамагнетиками не була з’ясована, а феромагнетики 

вважали лишень частковим випадком парамагнетиків. Лишень зі створенням 

квантової механіки було побудовано сучасну кількісну теорію магнітних 

явищ у твердих тілах.  

Відтоді, як після дослідів Ернеста Резерфорда (1908 рік) утвердилася 

планетарна модель атома, стало зрозуміло, що з рухом електрона навколо 

ядра пов’язаний певний струм I й магнітний момент М. Для найпростішого 

випадку колової орбіти з радіусом r, по якій електрон з масою mo  здійснює 

обертання за період Т, цей момент кількісно дорівнює: 
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  .                        (12.1) 

 

У виразі (12.1) введено гіромагнітне співвідношення 
mc

e
g

2
  , яке 

пов’язує орбітальний момент кількості руху електрона L з його магнітним 

моментом М.  

 

 
Рис.12.1. Орбітальний та магнітний моменти електрона.  

 

Ще Нільс Бор у 1913 році постулював квантування моменту кількості 

руху електрона. Пізніше в рамках розв’язання рівняння Шредінгера для руху 

електрона в полі кулонівського потенціалу було показано, що проекція 

моменту на вісь z може бути записана як: 

 

lmlmL z  ,    .                                                                     (12.2) 

 

Тут m – азимутальне квантове число, l – орбітальне квантове число, 

пов’язане з головним квантовим числом n співвідношенням 1 nl . З 

урахуванням цього (12.1) перепишеться як: 
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Тут введено магнетон Бора 

 

20109.0
2


mc

e
o


   ерг/Гс .                                                               (12.4)                                                                                                                                                   

 

Тому магнітний момент атомарного водню в основному стані (n = 1, l = 

m = 0) має бути нульовий. У 1925 році двоє молодих голландців, Семюель 

Гаудсміт і Джордж Уленбек, спробували теоретично пояснити власний 

дослід, який ідеологічно повторював експеримент, здійснений за три роки до 

того двома німецькими ученими Отто Штерном і Вальтером Герлахом. 

Уленбек і Гаудсміт пропустили між полюсами потужного магніту потік 

атомарного водню (Штерн із Герлахом раніше працювали зі сріблом) 

(рис.12.2). 

 
Рис.12.2. Схема досліду Уленбека і Гаудсміта. 

 

Потік розщепився на два пучки. Оскільки сумарний заряд атома водню 

дорівнює нулю, таке розщеплення однозначно свідчило про наявність у нього 

магнітного моменту. Уленбек і Гаудсміт пов’язали цей момент з обертанням 

електрона – зарядженої кульки – навколо своєї осі. Так було введено поняття 

власного моменту кількості руху електрона – спіну.   

Спершу  класичне поняття спіну ввійшло в очевидну суперечність з 

релятивістською (швидкість обертання електрона на «екваторі» за оцінками 

повинна була перевищувати швидкість світла) та квантовою механікою. Але 

через кілька місяців швейцарський теоретик Вольфганг Паулі показав: 

проєкція спіну на вибрану вісь може набувати лише двох значень, а відтак 

проєкція власного магнітного моменту електрона, записана через магнетон 

Бора і спінове квантове число, дорівнює: 

 

2/1;2  zzosz ssm    .                                                              (12.5)     

 

Отже, сумарний магнітний момент електрона є векторною сумою 

орбітального магнітного моменту (якщо він ненульовий) і спінового 

магнітного моменту. Взаємодія між цими двома моментами призводить до 
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т.зв. спін-орбітального розщеплення в зонних спектрах твердих тіл: в одних 

матеріалах воно мале, в інших – суттєве (на цьому ми докладніше 

зупинимося в розділах, присвячених зонній структурі напівпровідників). 

Спіновий магнітний момент мають також протони, і навіть нейтрони 

(хоч їхній заряд нульовий, так відбувається через обмінну взаємодію між 

протонами й нейтронами в ядрі). Величина цього моменту також описується 

виразом (12.5), але в виразі для магнетона Бора (12.4) у знаменнику при 

цьому стоїть маса протона чи нейтрона, яка у 2∙103 перевищує масу 

електрона. Тому власний магнітний момент протона і нейтрона на три 

порядки менший, ніж у електрона, і в першому наближенні можна вважати 

що магнетизм кожного з матеріалів (діамагнетиків, парамагнетиків, 

феромагнетиків) визначається його електронами.  

 

Обмінна взаємодія. Діамагнетики і парамагнетики.  
Те, чи є певна визначена речовина діамагнетиком чи парамагнетиком, 

залежить від того, чи має магнітний момент одна молекула чи елементарна 

комірка (якщо цей момент нульовий – маємо діамагнетик, ненульовий – 

парамагнетик). А це в свою чергу залежить від обмінної взаємодії між 

електронами цієї молекули чи комірки. Попри назву, обмінна взаємодія не є 

якимось новим видом взаємодії. Це – частина кулонівської взаємодії, яка 

залежить від взаємного розташування спінів. 

Спробуємо проілюструвати поняття «обмінна взаємодія» (яке вперше 

запровадили в обіг 1927 року німецькі фізики Вальтер Гайтлер і Фріц Лондон 

у першій квантово-механічній теорії хімічного зв’язку двохатомної 

молекули) на простому прикладі. Розглянемо енергетичний рівень в атомі, на 

якому перебувають 2 електрони. Вважатимемо, що це рівень p- або d-

оболонки, де можуть перебувати 6 aбо 10 електронів. Отже, рівень 

заповнений менш ніж наполовину, і тому електрони можуть перебувати на 

ньому в станах як з паралельними спінами (сумарний спін 1), так і з 

антипаралельними (сумарний спін 0). Без урахування кулонівської взаємодії 

між електронами енергія цих станів однакова, 
10 EE  , з урахуванням цієї 

взаємодії вона стає різною,  
10 EE  . 

Річ у тому, що координатна частина двохчастинкової хвильової функції 

виходячи з принципу Паулі повинна мати певну симетрію до перестановки 

електронів місцями: ця функція є симетричною для стану з нульовим спіном: 

 

),(),( 1221 rrrr oo


 ,                                                                       (12.6) 

 

і антисиметричною для стану зі спіном одиниця: 

 

),(),( 121211 rrrr


 .                                                                      (12.7) 
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При цьому квадрат модуля хвильової функції 

)1,0(),,(|),(| 21

2

21  srrWrr ss


 описує ймовірність знаходження електронів у 

точках 21 , rr


.  

Важливо, що вирази (12.6), (12.7) не залежать від конкретного вигляду 

потенціальної взаємодії поміж частинками. Оскільки квадрати (12.6) і (12.7) 

нормовані на одиницю, можна показати, що функція (12.6) локалізована в 

області менших значень різниці 21 rr


 , а це значить, що електрони в 

середньому перебувають ближче один до одного в стані з нульовим спіном, 

аніж у стані зі спіном «одиниця».  

При цьому енергію кулонівської взаємодії, яка залежить від спіну, 

можна записати як: 

 

2121

21

2

),(
||

)( rdrdrrW
rr

e
sU s


 

  .                                                      (12.8) 

 

Оскільки в знаменнику (12.8) стоїть у середньому менше значення для 

s=0, має місце співвідношення: 

 

)0()1( UU    .                                                                                 (12.9) 

 

Це відповідає відомому емпіричному правилу Гунда, згідно з яким 

електронам незаповненої оболонки атома вигідно набути конфігурації з 

максимально можливим сумарним спіном. 

Проте безпосередньо екстраполювати результат (12.9) на молекулу 

неможливо: адже досі ми говорили лишень про взаємодію між електронами, 

й не згадували про їхню взаємодію з ядрами! Урахування цієї взаємодії 

призводить до того, що для молекули водню Н2 має місце співвідношення, 

обернене до (12.9) (див. рис.12.2) і ця молекула є діамагнетиком. 

 

 

 
 

 

Рис.12.2. Розташування термів для молекули водню Н2  (праворуч). Для 

порівняння – стандартна залежність енергії взаємодії між атомами в молекулі 

від міжатомної відстані (ліворуч); на малих відстанях переважає 

відштовхування, на великих – притягування. 
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Натомість для кисню О2  співвідношення (12.9) виконується і цей газ є 

парамагнетиком. 

Назва «обмінна взаємодія» не так фізична, як історична. Вона походить 

від того, що в молекулі типу Н2  чи О2  не можна вказати, який з двох 

електронів конкретно належить якому саме ядру. Отже, можна вважати, що 

ядра постійно «обмінюються» своїми електронами. Загалом для обмінної 

взаємодії в цьому випадку справедливе оціночне співвідношення: 

 

a

e
UU

2

)0()1(     .                                                                    (12.10) 

 

Тут а – міжатомна відстань, ξ – параметр, який описує перекриття 

атомних хвильових функцій. Як правило, за порядком величин ξ ~ 0.1, проте 

зі збільшенням міжатомної відстані він може ставати й суттєво меншим. 

Як підсумок зазначмо, що обмінна взаємодія дуже швидко спадає з 

відстанню (в силу зменшення інтегралу перекриття). Водночас вона залежить 

від взаємного розташування спінів і не залежить (поки магнітне поле 

нульове) від того, куди направлений сумарний магнітний момент молекули.  

Крім того, величина обмінної взаємодії (12.10) для твердих тіл мала 

порівняно з енергією зв’язку атомів у кристалі – в силу тієї ж мализни 

параметру ξ. Тому кристал-парамагнетик можна уявляти як сукупність 

правильно розташованих, але хаотично орієнтованих магнітних моментів 

(для простоти вважатимемо, що вони пов’язані зі спіном, орбітальним 

моментом електрона наразі нехтуємо).  

Без магнітного поля сумарний магнітний момент кристалу дорівнює 

нулеві. Проте з появою поля виникає енергія взаємодії магнітного моменту з 

цим полем (т.зв. енергія Зеємана, названа так на честь визначного 

голландського фізика, лауреата Нобелівської премії 1902 року Пітера 

Зеємана): 

 

HE


   .                                                                                 (12.11) 

 

Вважаючи, що магнітний момент кожного вузла кристалічної ґратки 

зумовлений лише спіном і може набувати лише двох значень (12.5), легко 

бачити, що «виграш» енергії між двома станами, паралельним і 

антипаралельним до поля, становитиме: 

 

HE o2  .                                                                                (12.12) 

 

Проте цілковитому впорядкуванню магнітних моментів 

перешкоджатиме тепловий рух. Це впорядкування відбудеться лише за умови 

 

kTHo 2   .                                                                               (12.13) 
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Таке співвідношення може мати місце лише при низьких температурах 

і дуже високих полях (Т = 1К, Н = 105 Гс). Зазвичай же реалізується випадок 

 

kTHo 2  .                                                                                (12.14) 

 

При цьому поле лише невеликою мірою впорядковує магнітні моменти. 

Кількісну теорію парамагнетизму побудував французький учений Поль 

Ланжевен (1872-1946) ще до появи поняття «спін», виходячи з уявлень про 

орбітальний магнітний момент. Невдовзі цю теорію було вдосконалено з 

урахуванням того, що орбітальний магнітний момент квантований у 

відповідності до (12.1), (12.2).  

За відсутності зовнішнього магнітного поля стани з різними 

значеннями проєкції магнітного моменту на обрану вісь Mz (12.3) є 

виродженими, тобто їм відповідають однакові значення енергії. 

При накладанні зовнішнього поля з’являється потенціальна енергія 

магнітного моменту в цьому полі (Зєємановська енергія), яка залежить від 

квантового числа m 

 

HME zmm


 .                                                                               (12.15) 

 

Це призводить до зняття виродження і до появи середнього магнітного 

моменту, направленого вздовж поля Н. Обрахунок методами статистичної 

фізики дає такий вираз для намагніченості: 
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Тут M0 – намагніченість насичення mNM o

o  , N – число магнітних 

моментів в одиниці об’єму, Bm(х) - функція Бріллюена: 
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При  х→∞, тобто в дуже сильних магнітних полях або при дуже 

низьких температурах,  Bm(х) → 1, всі магнітні моменти стають 

паралельними до поля. 

При малих х, розкладаючи Bm(х)  в ряд та обмежуючись першим членом  

розкладу, отримуємо  
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Тут 
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 . Вираз є записом експериментально встановленого 
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закону Кюрі, названого так на честь його відкривача, визначного 

французького фізика П’єра Кюрі  (1859-1906).Таким чином вдалося отримати 

вираз для сталої Кюрі С. 

Зрозуміло, що коли парамагнетик винести з магнітного поля, то його 

речовина повертається у вихідний немагнітний стан. 

Практично одночасно Ланжевен створив теорію діамагнетизму. Він 

виходив з того, що в деяких випадках (за певної кількості електронів у атомі і 

при відповідних орієнтаціях їхніх рухів) магнітні мікрополя в атомі можуть 

взаємно компенсуватися і тоді атом власного елементарного магнітного поля 

не має. 

Якщо діамагнетичну речовину без власного магнітного поля помістити 

у зовнішнє магнітне поле, то на мікроструми в його атомах з боку поля 

діятимуть сили Лоренца, які викличуть зміну просторової орієнтації орбіт 

електронів. У зв'язку з цим в атомах з'являться наведені елементарні магнітні 

поля, напрями яких протилежні зовнішньому полю (правило Ленца). У 

результаті додавання цих елементарних полів утворюється власне магнітне 

поле речовини, яке спрямоване назустріч зовнішньому полю і його 

послаблює.  Якщо діамагнітне тіло піднести до полюсів магніту, то воно 

виштовхується в ділянку слабкого магнітного поля, а коли стержень з 

діамагнетика вільно висить на нитці в однорідному магнітному полі, то він 

розташовується перпендикулярно до силових ліній поля. До діамагнітних 

речовин належать: вода, переважна частина органічних сполук (наприклад, 

вуглеводи і білки), алмаз, графіт, майже всі гази, а також деякі метали 

(вісмут, срібло, цинк, мідь, золото). Якщо діамагнетик винести із 

зовнішнього магнітного поля, він повертається у вихідний немагнітний стан. 

Таким чином, магнітне поле, що утворюється у діамагнетику, 

внесеному в зовнішнє магнітне поле, є результатом додавання двох полів: 

зовнішнього і власного поля речовини, яке виникає у результаті 

намагнічування. Для діамагнетиків відносна магнітна проникність χ < 1, 

тобто магнітна індукція поля за наявності діамагнетика виявляється меншою 

за магнітну індукцію без діамагнетика. 

 

Феромагнетики.  

Особливу групу магнітних речовин утворюють феромагнетики. Ці 

речовини намагнічуються дуже сильно (рис.12.3) і зберігають власне 

магнітне поле після припинення дії зовнішнього поля. Це явище називається 

залишковим намагнічуванням і лежить в основі утворення штучних магнітів 

(наприклад, магнітних стрілок). Окрім цього, для феромагнетиків характерне 

явище магнітного насичення, яке полягає у тому, що при їхньому намагнічені 

і поступовому збільшенні зовнішнього поля власне поле речовини спочатку 

зростає пропорційно до зовнішнього, відтак ця пропорційність порушується 

і, зрештою, зростання власного поля припиняється: речовина знаходиться в 

стані магнітного насичення. Для того, щоб розмагнітити феромагнетик 

цілком, потрібно прикласти поле протилежного напрямку Нс, яке називають 

коерцитивною силою. Залежність намагніченості феромагнетика від 
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зовнішнього магнітного поля утворює петлю гістерезису. Феромагнетики з 

малим значенням Нс називають магнітом’якими. Їх використовують у 

трансформаторах, електромагнітах, взагалі там, де потрібні малі втрати на 

перемагнічування. Натомість феромагнетики з великим значенням Нс 

називають магнітожорсткими. Їх використовують у постійних магнітах. 

 

 
Рис.13.3. Петля гістерезису феромагнетика. 

 

До феромагнетиків належать залізо, сталь, нікель, кобальт, деякі сплави 

(пермалой) та інші матеріали (залізо-ітрієвий гранат тощо).   

П’єр Кюрі експериментально показав: феромагнетичні властивості 

зберігаються лише до певної температури Θс (її називають температурою 

Кюрі). При цій температурі відбувається фазовий перехід другого роду, й при 

вищих температурах феромагнетики поводять себе як звичайні 

парамагнетики. 

 

Таблиця. Намагнічуваність насичення Ms і температура Кюрі Θс 

найпоширеніших феромагнетиків. 

 

 Ms, ерг/Гс Θс К 

Fe 1735 1043 

Co 1445 1403 

Ni 509 631 

 

До початку ХХ століття вважали, що між парамагнетиками й 

феромагнетиками принципової різниці немає, феромагнетики є просто дуже 

«потужними» парамагнетиками. Лише близько 100 років тому прийшло 

усвідомлення: властивості феромагнетиків пов'язані з наявністю у їхній 

структурі груп атомів, які називаються доменами, котрі вже мають узгоджену 

орієнтацію елементарних магнітних полів. Орієнтація полів самих доменів, 

яка відбувається при намагнічуванні, створює власне поле речовини, значно 

сильніше, ніж у інших магнетиків, у яких відбувається лише часткова 

орієнтація елементарних полів атомів речовини. Орієнтація полів доменів 

значною мірою зберігається і після припинення дії зовнішнього поля. Така 

фізична суть залишкового намагнічування. Проте інтенсивний тепловий рух 

може зруйнувати цю орієнтацію, тому за високої температури феромагнітні 

речовини втрачають свої магнітні властивості. 
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Першу напівфеноменологічну теорію феромагнетизму побудував у 

1907 році (ще до створення сучасної квантової механіки) французький фізик 

П’єр Вейсс. Він постулював, що на магнітні моменти у феромагнетику, крім 

зовнішнього поля Н діє внутрішнє (молекулярне) поле НΛ . 

Простою заміною у виразі (12.16) Н на (Н +НΛ ) отримаємо: 

 

)
)(

(
NkT

HHM
BMM

o

m

o 
 .                                                                  (12.19) 

 

При малих аргументах функції Бріллюена х, розкладаючи Bm(х)  в ряд 

та обмежуючись першим членом  розкладу, отримуємо  

 

cT

C
HM


  ; .                                                                        (12.20)                                                               

 

де Θс – температура Кюрі, при якій руйнується феромагнітний стан. Цей 

вираз називають законом Кюрі-Вейсса.  

Для феромагнетиків χ » 1, тобто індукція результуючого поля є значно 

більшою від індукції магнітного поля у вакуумі. 

Проте розуміння фізичної природи доменів у феромагнетику з’явилося 

лише після введення поняття обмінної взаємодії. У перехідних металах із 

незаповненою d-оболонкою (саме до цієї групи належать феромагнетики) 

обмінна взаємодія може «вишикувати» спіни паралельно. Тоді при нульовій 

температурі намагніченість насичення може досягнути значення mNM o

o  , 

де N – число магнітних моментів в одиниці об’єму.  

Насправді, однак, таке міркування є абстракцією. Без прикладання 

зовнішнього поля Н феромагнетик не намагнітиться навіть при Т = 0. А 

вигляд реальної кривої гістерезису залежатиме від стану зразка: наявності в 

ньому домішок, внутрішніх напружень тощо. 

Нарешті, найважливішим чинником є те, що кожен феромагнетик є 

обмеженим. Межі зразка є витоками (стоками) магнітного поля, яке поза 

зразком повільно спадає з відстанню. З цим полем пов’язана об’ємна густина 

енергії 
8

2H


. Щоб мінімізувати цю енергію, феромагнетик спонтанно 

розпадається на домени, де сусідні домени намагнічені в протилежному 

напрямку. Таким чином, загальна намагніченість зразка у відсутності поля 

нульова, а поле поза зразком мінімізується (рис.12.4). 
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Рис.12.4. Утворення доменів у феромагнетику. 

  

З погляду мінімізації енергії поля поза зразком вигідно було б мати 

якнайбільше доменів. Проте з межами поділу так само пов’язана енергія 

взаємодії, і з погляду мінімізації цієї «обмінної» енергії доменів має бути 

якомога менше. Тому реальні розміри доменів визначаються з умови 

мінімуму суми цих двох енергетичних доданків. Як показали в 1935 р. Лев 

Ландау та Євген Ліфшиць, середній розмір домену пропорційний кореневі 

квадратному з розмірів зразка.  

 

Антиферомагнетики.  
У 1930 році група Лева Шубнікова в Харкові виявила аномалії в 

поведінці хлоридів перехідних металів. При певній температурі їх 

теплоємність зазнавала стрибка, а магнітна сприйнятливість мала максимум. 

Так було експериментально виявлено антиферомагнетики –  речовини, в яких 

впорядкованість елементарних магнітних моментів має такий характер, що 

спонтанний магнітний момент елементарної комірки, а відповідно і довільної 

макроскопічної області дорівнює нулю або має незначну величину.  

При цьому антиферомагнітні властивості виявляються при 

температурах, нижчих від температури Неєля ΘN (її названо на честь 

французького фізика Луї Неєля, який того ж 1930 року теоретично 

передбачив існування антиферомагнетизму і за це був вшанований 

Нобелівською премією 1970 року). Вище температури Неєля магнітна 

впорядкованість антиферомагнетика руйнується, і він поводить себе як 

звичайний парамагнетик. 

 

 Таблиця. Температура Неєля ΘN  для різних антиферомагнетиків. 
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 ΘN, К  ΘN, К 

NiSO4 37 FeO 188 

FeSO4 21 NiF2 73 

NiO 520 FeF2 78 

 

 

  
Рис.12.5. Магнітна структура антиферомагнетика NiO. Стрілки 

вказують напрям магнітних моментів. 

 

Мікроскопічну структуру антиферомагнетика зображено на рис.12.5. 

Експериментально таку структуру досліджують методом розсіяння повільних 

нейтронів. Адже нейтрони не мають електричного заряду, але мають 

магнітний момент. Тому вони не розсіюються на кулонівському потенціалі 

іонів, але «відчувають» магнітний момент вузлів ґратки. 

Антиферомагнетиками є й рад простих речовин, для яких, окрім 

температури Неєля, існує ще й температура Т1, нижче від якої вони 

переходять у феромагнітний стан: 
  

 Т1, К ΘN , К 

Dy 85 179 

Ho 20 133 

Er 20 85 

Tm 20 60 

Tb 219 230 

 

Окрім антиферомагнетиків, існує ще й клас феритів, де магнітні 

моменти підґраток мають різну спрямованість, але неоднакову величину, і 

тому сумарний магнітний момент феритів ненульовий. 

 

Магнони в феромагнетику.  
Розглянемо «ідеальний» феромагнетик, у якому при нульовій 

температурі всі спіни направлено в один бік. Тепер припустімо, що внаслідок 
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певного збурення один зі спінів виявився «перевернутим» (рис. 12.6). Поки 

ми враховуємо лише обмінну взаємодію, сумарний магнітний момент 

кристалу змінитися не може. Але «перевернутий» спін може переміститися 

по ґратці (на рис.12.6 – у напрямку праворуч). Таким чином, по кристалу 

бігтиме спінова хвиля. Поняття про таку спінову хвилю вперше запровадив 

Фелікc Блох у 1930 році. 

 









 

 

Рис.12.6.  Схематична ілюстрація процесу руху спінової хвилі. 

 

Такій хвилі можна поставити у відповідність закон дисперсії )(k  . 

Наступним кроком можна перейти від уявлення про спінову хвилю до 

елементарного збурення – квазічастинки – яка цій хвилі відповідає. Таку 

квазічастинку було названо магноном. Таким чином, кристал з одним 

перевернутим спіном – це кристал з одним магноном. 

На великих довжинах хвиль (тобто при малих значеннях 

квазіхвильових векторів k) закон дисперсії магнонів у феромагнетику 

квадратичний (і в цьому сенсі подібний до закону дисперсії вільних 

електронів). Енергію магнона можна спрощено записати як: 

 
2)()( akIkE  .                                                                                      (12.21). 

 

Тут а – відстань між сусідніми атомами, І – енергія обмінної взаємодії, 

яка за порядком величин дорівнює енергії Кюрі, 
ckI ~ . 

Переписавши формально (12.21) у звичному вигляді 
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p
pE   ,                                                                                       (12.22) 

 

можемо ввести ефективну масу магнона 
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m

2
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      .                                                                                     (12.23) 

 

Якщо на рис.12.6 перевернути не один, а відразу кілька спінів, це 

означатиме, що по кристалу бігтиме кілька спінових хвиль, або ж те, що в 

ньому народилося кілька магнонів. Поки магнонів відносно мало, їх можна 

вважати ідеальним газом бозонів з нульовим хімпотенціалом (оскільки 

бозони можуть «народжуватися» й «гинути»!) Легко показати, що для 

частинок, які характеризуються квадратичним спектром (12.22) і описуються 
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статистикою Бозе-Айнштайна (магнони – це бозони зі спіном 1), їх число при 

низьких температурах змінюється як 2/3~ TN . Це означає, що при підвищенні 

температури спонтанний магнітний момент феромагнетика зменшується як: 
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MTM   .                                                                 (12.24) 

 

Тут β – параметр порядку одиниці. Теплоємність феромагнетиків, 

зумовлена народженням магнонів, пропорційна середньому числу магнонів, 

і, отже, при низьких температурах (Т << 
c ) маємо 2/3~ TCV . Оскільки 

фононний внесок при цьому спадає швидше ( 3~ TCV ), то в певному інтервалі 

дуже низьких температур теплоємність феромагнетика визначається саме 

магнонами. Магнони, як і фонони, переносять тепло, поглинають енергію, на 

них розсіюються електрони. 

Концепцію магнонів сформулював у 1930 р. Фелікс Блох і розвинув у 

1946 році визначний український фізик-теоретик Олександр Ахієзер (1911-

2000), який працював у Харкові. 

 

Магнони в антиферомагнетику.  

При Т = 0 антиферомагнетик теж цілком впорядкований, і переворот 

одного певного спіну є порушенням цієї впорядкованості. Але існування 

двох підґраток із різнонаправленими магнітними моментами (рис.12.5) 

призводить до того, що можуть існувати 2 типи хвиль, а, отже, й 2 типи 

магнонів. У довгохвильовому випадку (для ak << 1) спектр цих магнонів 

лінійний, як і спектр фононів: 

 

IakkE )(2,1    .                                                                                   (12.25) 

 

Енергія обмінної взаємодії І в цьому випадку за порядком величин 

дорівнює енергії Неєля, 
NkI ~ . Оскільки ці магнони так само є бозонами, 

залежність їх числа і теплоємності від температури та ж сама, що й у 

фононів. В області низьких температур TN ~ ; 3~ TCV . 

 

Ще один підхід до магнонів. Нехай всі спіни направлені в один бік, 

переворотів спінів немає, кристал цілком однорідний. Це означає, що 

довжина спінової хвилі, зображеної на рис.12.6,  . В силу того, що 

зразок складається з впорядкованих магнітиків, у ньому існує внутрішнє 

поле, яке прийнято називати полем анізотропії На. Це поле направлене 

вздовж однієї з осей кристалічної ґратки (наприклад, для кобальту це вісь 6-

го порядку гексагональної ґратки, для заліза – три осі вздовж ребер куба 

тощо).  

Якщо прикласти до зразка реальне зовнішнє поле Н, і якщо напрям 

спінів не збігається з напрямом сумарного поля aHH


 , то на спіни діє сила, 



 173 

перпендикулярна до площини, що проходить через напрям сумарного 

магнітного поля і напрям спінів. Спіни починають узгоджено обертатися 

навколо напряму магнітного поля з частотою:  

 

|| aq HHg


 .                                                                                 (12.26) 

 

Тут 
mc

e
g q   - квантове гіромагнітне співвідношення, вдвічі більше від 

класичного, яке входить до виразу (12.1). Якщо внести неоднорідність 

(реальний феромагнетик завжди неоднорідний, у ньому є межі доменів, межі 

зразка тощо), то в ньому почнуть народжуватися магнони, й побіжить хвиля, 

частота якої є сумою частот однорідного й неоднорідного обертань: 

 

2)(|| ak
I
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  .                                                                  (12.27) 

 

Таким чином, навіть при нульовому k частота, описувана (12.17), 

ненульова й залежить від напруженості зовнішнього поля й поля анізотропії. 

Тому в магнону з’являється «енергія спокою», яка дорівнює: 

 

||2|| aoaqo HHHHg


    .                                                      (12.28) 

 

Цій «енергії спокою» за відомою формулою Айнштайна можна 

співвіднести масу спокою 2/ cm oo  . Для значень індукції поля у зразку 

порядку 105 ерстед отримуємо  3710om г. Маса спокою магнону виявляється 

на десять порядків меншою за масу вільного електрона.  

Але її можна виміряти експериментально – з температурної залежності 

теплоємності при дуже низьких температурах. При цих температурах з 

урахуванням (12.28) ця залежність має вигляд уже не 2/3~ TCV , а 











kT
C o

V


exp~ . Показник цієї експоненти містить енергію (а, отже, й масу) 

спокою магнону. Квазічастинки, на десять порядків легші від вільного 

електрона, вдалося «зважити»! 

В антиферомагнетику картина складніша, бо навколо сумарного 

магнітного поля прецесують різноправлені, але однакові за величиною М 

моменти двох підґраток (рис.12.7).  
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Рис.12.7. Прецесія навколо магнітного поля моментів у 

антиферомагнетику. Пунктиром позначено напрям осі анізотропії кристалу. 

 

Для однорідного обертання (k = 0) у випадку, коли зовнішнє поле й 

поле анізотропії однонаправлені, частоти обертань двох різнонаправлених 

моментів описуються виразом: 

 

|)|(2,1 HHHg exaq


  .                                                               (12.29) 

 

Оскільки моменти двох підґраток різнонаправлені саме за рахунок 

обмінної взаємодії, у (12.29) формально зі співвідношення 
Nex kIMH  ~  

введено також поле обмінної взаємодії, яке значно сильніше, ніж поле 

анізотропії. 

При відсутності зовнішнього поля маємо: 

 

exaq HHg 21   .                                                        (12.30). 

 

Оскільки значення полів анізотропії в феромагнетику й 

антиферомагнетику одного порядку, але exa HH  , то при малих зовнішніх 

полях частота однорідних обертань у антиферомагнетику значно вища. Тому 

й маса спокою магнонів в антиферомагнетику суттєво більша. 

При збільшенні поля Н до значень порядку exa HH  відбувається 

перехід до ситуації, зображеної на рис.12.7 посередині: обидва моменти 

«відриваються» від напрямку поля й прецесують у перпендикулярній 

площині. Нарешті, в області дуже сильних полів exHH   поле «притискає» 

обидва моменти до свого напрямку. Відтак залежність намагніченості 

антиферомагнетика від напруженості зовнішнього магнітного поля матиме 

вигляд, зображений на рис.12.8: 

М1 

 

М2 

Н Н 

М1 

 
М2 

 М1 

 
М2 
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Рис.12.8. Залежність намагніченості антиферомагнетика від 

напруженості зовнішнього магнітного поля. Області а, б, в відповідають 

трьом конфігураціям, зображеним на рис. 12.7. 

 

Однак реально такий ефект можна спостерігати (в дуже сильних полях) 

лишень для матеріалів з достатньо низькою температурою Неєля (а отже і з 

відносно нижчим обмінним полем). 

Підсумовуючи, наголосимо: довгохвильові магнони, для яких ak << 1, 

можна розглядати також як хвилі обертань магнітних моментів навколо 

напрямку магнітного поля, а магнони з нульовим імпульсом описують 

однорідне (співфазне) обертання всіх магнітних моментів феро- чи 

антиферомагнетика.  

 

Резонанси.  

Якщо феромагнетик вмістити в зовнішнє електромагнітне поле з 

частотою, що дорівнює частоті обертання магнітних моментів (12.27), то 

енергія такого поля поглинатиметься. Це явище називається феромагнітним 

резонансом. Його вперше експериментально спостерігав американський 

фізик Девід Гріффітс у 1946 році. 

Частота такого резонансу, як випливає з (12.27), залежить від поля 

анізотропії і від зовнішнього поля. При полях Н = 105 ерстед, що значно 

перевищують поля анізотропії, маємо ω = 1011 с-1. Це відповідає довжині 

хвилі λ = 6 мм.  

Механізм такого явища дуже схожий на поглинання фотонів 

оптичними фононами. Фотон із законом дисперсії ср гине, народжуючи 

магнон (рис. 12.9). Оскільки при цьому мають виконуватися закони 

збереження енергії та імпульсу, в силу дуже великого значення швидкості 

світла с може народитися магнон із  фактично нульовим імпульсом. Отже, 

феромагнітний резонанс також дає змогу визначити масу спокою магнона. 

М 

2М 

Н 

а 
б 

в 
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Рис.12.9. Точка перетинів спектрів фотона (суцільна лінія) й магнона 

(пунктир) дає значення імпульсу й енергії магнона, що народжується в акті 

феромагнітного резонансу. В реальному масштабі спектр фотона практично 

збігався б з віссю ординат. 

 

Реально, однак, феромагнітний резонанс відбувається не при строго 

фіксованому значенні імпульсу р, а має певну півширину. Фізично причина 

цього полягає в тому, що обертання магнітного моменту не триває вічно. 

Воно сповільнюється взаємодією з неоднорідностями ґратки і можна 

говорити про час життя магнону τ. В силу співвідношення невизначеності  

реально спектр магнону Е(р) має вигляд розмитої лінії з півшириною 

/~ E . Тому перетворення «фонон-магнон» можливе не для певної 

фіксованої енергії, а в енергетичному інтервалі ΔЕ. Визначення півширини 

лінії поглинання при феромагнітному резонансі дає змогу вивчати процеси, 

які обмежують час життя магнона. 

Можливість вивчення спектру магнонів при скінченних імпульсах 

відкриває явище фероакустичного резонансу: поглинання магнонами не 

електромагнітної, а звукової хвилі. Оскільки при цьому на магнон 

петворюється не фотон, швидкість якого дорівнює швидкості світла с, а 

фонон, швидкість якого (швидкість звуку порядку 105 см/с) на 5 порядків 

менша, магнон, який народжується, має скінченний імпульс. Явище 

фероакустичного резонансу теоретично передбачив 1956 року Олександр 

Ахієзер разом з учнями, пізніше академіками НАН України Віктором 

Бар’яхтаром і Сергієм Пелетмінським. 

Аналогічні резонанси (але складнішої форми, через складніший спектр 

магнонів) відбуваються також і в антиферомагнетиках. 

Е 

р 
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13. Спінтроніка 

 

Народження спінтроніки.  

Термін «спінтроніка» походить від англійського spin transport 

electronics – електроніка з перенесенням спіну. На той час коли традиційна 

електроніка використовує явище перенесення заряду електрона, спінтроніка 

використовує можливість перенесення саме спіну. 

Розвиток спінтроніки почався в середині 1980-х років. Спершу Марк 

Джонсон і Річард Сілсбі спостерігали в 1985 році явище інжекції спін-

поляризованих електронів з феромагнетика в нормальний метал. У 1988 році 

французький фізик Альбер Фер, і незалежно від нього німецький учений 

Петер Грюнберг відкрили явище гігантського магнітоопору (обоє були 

вшановані за це Нобелівською премією з фізики 2007 року, оскільки їхнє 

відкриття мало революційне значення для ущільнення запису інформації на 

магнітні носії). Нарешті 1990 року американські вчені індійського 

походження Супрійо Датта і Бісуоджіт Дас висунули ідею спінового 

польового транзистора.  

Загальна структура будь-якого пристрою спінтроніки включає три 

головні елементи: спіновий інжектор (який створює потік спіново 

поляризованих елелектронів), спіновий детектор і між ними – елемент 

управління спіновим потоком (це можна робити зовнішнім полем або ж 

внутрішніми полями, зумовленими спін-орбітальною взаємодією). 

Спінову поляризацію можна реалізувати через ефект Зеємана у сильних 

магнітних полях і при низьких температурах (тоді електрони з незаповненої 

оболонки «сядуть» на нижній з розщеплених рівнів із визначеним значенням 

спіну), або ж нерівноважними методами, шляхом інжекції з феромагнетика. 

При цьому поляризація носіїв, що потрапили в нормальний метал (або 

напівпровідник) розпадається за «час життя спіну». В парамагнітному металі 

його величина складає порядку наносекунди, у напівпровіднику (де 

електрони захоплюються на рівні домішок) вона може бути на багато 

порядків більшою: 10-3 – 10-6 с. 

Перевага спінтроніки полягає в тому, що кремнієві процесори в 

найближчі десятиліття досягнуть межі своїх можливостей, тому саме зараз 

необхідно шукати інші фізичні принципи, на яких будуть побудовані 

швидкодіючі пристрої з низьким енергоспоживанням і тепловиділенням. У 

спінтронних пристроях переорієнтація спіну практично не вимагає витрат 

енергії, а в проміжках між операціями пристрій відключається від джерела 

живлення. Якщо змінити напрям спіну, то кінетична енергія електрона не 

зміниться. Це означає, що тепло майже не виділяється. Швидкість зміни 

орієнтації спіну дуже висока – переорієнтація здійснюється за декілька 

пікосекунд.  

 

 

Гігантський магнітоопір.  
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Явище магнітоопору – зміни опору металів при прикладанні магнітного 

поля - було відкрито Вільямом Томсоном (лордом Кельвіном) у 1856 році. 

Фізична причина цього явища стала зрозуміла вже в ХХ столітті, після 

побудови сучасної теорії провідності, а його величина залежить від 

домінуючого механізму розсіяння носіїв (на домішках або на фононах). 

Проте для реально досяжних полів відносна зміна опору при цьому не 

перевищує для більшості матеріалів кількох відсотків. 

Гігантський магнітоопір було відкрито в нових шаруватих структурах, 

де два шари феромагнетику (у перших експериментах це було залізо)  

розділено тонким (порядку нанометра) прошарком парамагнетика (в перших 

експериментах – хрому). 

Магнiтне поле всередині феромагнетика впливає на електрони, і через 

енергією Зеємана (12.11) цей вплив є різним для спінів, орієнтованих за 

полем і проти поля. Це зміщує їх енергії одна щодо одної на величину 

HE o2 і в результаті кількість електронів біля енергії Фермі із спіном 

вгору і спіном вниз виходить різна (див. рис. 13.1). 

 

  

Рис.13.1 Концентрація 3d-електронів провідності у феромагнетику в 

залежності від енергії. Без магнітного поля концентрація електронів зі спіном 

вгору і вниз однакова. В присутності магнітного поля концентрація цих 

електронів біля енергії Фермі (EF) різна.  

 

Електричний струм у феромагнітному металі складається з двох різних, 

але перемішаних потоків — електронів зі спiном за напрямком 

намагніченості і проти цього напрямку. Ці два типи електронів «відчувають» 

з боку металу різний опір — ті, спіни яких орієнтовані за полем, розсіюються 

менше, аніж ті, спіни яких орієнтовані проти поля.  

Причиною цього є різна густина електронних станів на рівні Фермі для 

спінів, направлених у різні сторони. Прийнято говорити про «спінову 

меншість» електронів (англ. minority-spin electrons) для тієї частини d-зони, 

яка заповнена менше (на рис.13.1 спіни в ній направлено вниз) і про «спінову 
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більшість» (англ. majority-spin electrons) для другої частини, яка заповнена 

більше (на рис.13.1 спіни в ній направлено вгору). Рівень Фермі для 

«більшості» електронів потрапляє в гібридизовану sp зону і їхній рух 

подібний до руху в немагнітному матеріалі. Для «меншості» електронів  sp і 

d зони виявляються гібридизованими, а рівень Фермі лежить усередині d 

зони. Гібридизована  spd зона характеризується великою густиною станів, і 

наслідком цього є зменшення довжини вільного пробігу електронів l, а, отже, 

зменшення провідності (9.19) і збільшення електричного опору. 

Вперше це було підтверджено експериментально в роботі 1968 року, 

одним з авторів якої був і Альбер Фер — один із пізніших відкривачів 

гігантського магнітоопору. Спрощена схема досліду, в якому було відкрито 

гігантський магнітоопір, зображено на рис.13.2. Два мікрозразки 

феромагнетика заліза розділено прошарком парамагнітного хрому завтовшки 

приблизно в нанометр. За відсутності зовнішнього поля домени мікрозразків 

заліза намагнічені в протилежні сторони (щоб мінімізувати зовнішнє поле). 

Тому «більшість» у правому зразку стає «меншістю» в лівому і зазнає там 

більшого розсіяння. Якщо ж прикласти до зразка зовнішнє поле, то обидва 

зразки намагнітяться в одному напрямку (незалежно від напрямку 

зовнішнього поля!) Тоді «більшість» у правому зразку залишатиметься 

«більшістю» в лівому, й інтенсивність розсіяння буде менша. 

 
Рис.13.2. Система феромагнетик-парамагнетик-феромагнетик, у якій 

спостерігався гігантський магнітоопір. За наявності зовнішнього магнітного 

поля спіни в обох феромагнетиках вишиковуються в одному напрямку. 

 

Таким чином, прикладанням зовнішнього поля можна змінювати опір 

зображеної системи. При цьому залежність зміни опору від поля симетрична 

(неважливо, в якому напрямку поле прикладати). Для параметрів товщин 

заліза (3 нм) і  проміжку хрому (0.9 нм) при полях 20 КГс вдалося досягнути 

80% зменшення опору (рис.13.3). 

Н = 0 Н ≠ 0 
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Рис. 13.3. Залежність величини опору системи феромагнетик – шар 

парамагнетику – феромагнетик від поля і параметрів шарів заліза та хрому. 

 

Аналогічний фізичний механізм тунельного магнітоопору. Тут шари 

феромагнетику розділяє не метал-парамагнетик, а діелектрик, крізь який 

відбувається тунелювання електронів. 

 

Двохканальна модель Мотта для спінового вентиля. 

Система, в якій спостерігається гігантський магнітоопір, є спіновим 

вентилем, для якого характерна сильна залежність електричного опору при 

протіканні струму між магнітними контактами від взаємної орієнтації 

намагніченості контактів: при паралельній орієнтації (Р) опір значно 

менший, ніж при антипаралельній орієнтації (АР): 

 

 RP < RAP . (13.1) 

Виявом цього, наприклад, є залежність величини гігантського 

магнітоопору від зовнішнього прикладеного поля. Адже оскільки орієнтація 

намагніченості вільного феромагнітного контакту може мінятися під дією 

зовнішнього магнітного поля, то це приводить до сильної залежності опору 

провідника між контактами від прикладеного магнітного поля. 

 Описати експериментально спостережувану нерівність опорів (13.1) 

формально можна на основі двохканальної моделі Мотта, в якій перенесення 

електронів «спінової більшості» (напрям спіну паралельний до 

намагніченості) і «спінової меншості» (напрям спіну антипаралельний до 

намагніченості)   умовно здійснюється по двох незалежних спінових підзонах 

(рис. 13.4) в умовах відсутності розсіяння з переворотом спіну. Електрон з 

певної підзони одного контакту  може  тунелювати  тільки  в таку ж підзону 
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другого контакту. Якщо  намагніченість  контактів паралельна, то 

ймовірність такого тунелювання набагато більша, а електричний опір – 

відповідно менший, ніж у разі антипаралельної намагніченості контактів. 

Розглянемо ситуацію докладніше. 

 
Рис. 13.4. Паралельна і антипаралельна орієнтації намагніченості контактів 

спінового вентиля і відповідні еквівалентні схеми опору для носіїв заряду зі 

«спінової більшості» (ліворуч) і «спінової меншості» (праворуч). Канал 

транспорту електронів умовно розбитий на дві спінові підзони – для 

електронів зі спіном «вгору» підзона зафарбована світлосірим, а зі спіном 

«вниз» – темносірим кольором. 

 

Кількісну оцінку нерівності (13.1) можна отримати в моделі, згідно з 

якою спінова підзона має різний опір на межі з контактом залежно від того,  

йдеться про перенесення спінів, паралельних («спінова більшість») або ж 

антипаралельних («спінова меншість») до намагніченості контактів. Опір 

межі спейсер – контакт для спінів «більшості» менший, аніж для «меншості» 

(r < R). Відповідні еквівалентні схеми опору зображені на рис. 13.4. Заради 

повноти розгляду, врахований також  невеликий, але скінченний опір каналів 

підзон Rch.  

З елементарної теорії електричних кіл для паралельної орієнтації 

намагніченості контактів маємо: 
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а для антипаралельної орієнтації: 
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Якість спінового вентиля визначається відмінністю між RP і RAP. Можна 

очікувати, що якість вентиля буде вищою, якщо опором самого каналу можна 
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знехтувати (Rch  <<  r, R).  Тоді ця якість визначається лише опорами меж 

контакт – канал: 
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звідки з умови R > r відразу випливає нерівність (13.1).  

У випадку Rch → 0 отримаємо максимально можливе значення 

магнітоопору (МR): 
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Поляризація феромагнітного контакту визначається як 
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                                              (13.7) 

 

і є мірою його ефективності. Тоді магнітоопір за умови  Rch = 0 записується 

як 
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Залежність МR від опору каналу Rch  зображена на рис. 13.5. Звертає на 

себе увагу швидке занулення МR зі зростанням опору каналу, нормованого 

до сумарного опору меж канал – контакт.  

 

 
Рис. 13.5. Падіння магнітоопору МR зі зростанням нормованого опору каналу 

при поляризації Р = 0.5. 
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Гігантський магнітоопір у надгратках і наносистемах.  
Реальні досліди Петера Грюнберга здійснювалися не в одиночних 

структурах типу зображеної на рис.13.2, а в надґратках. При правильному 

доборі товщини й матеріалу парамагнетика матиме місце картина, зображена 

на рис.13.4:  

 

 
 

Рис.13.6 Надґратка залізо-хром, у якій спостерігався гігантський 

магнітоопір (ліворуч без магнітного поля, праворуч – у сильному полі 

насичення, яке «розвертає» всі домени в один бік). 

 

При протіканні струму через таку систему так само спостерігатиметься 

ефект гігантського магнітоопору: опір у присутності магнітного поля 

виявиться суттєво меншим, ніж з полем. 

Нарешті, пізніше ефект було реалізовано й для системи нанорозмірних 

вкраплень феромагнетика (кобальта), впаяних у немагнітний метал (мідь). 

При цьому система, на відміну від попередніх випадків, геометрично є 

цілком ізотропною. Однак прикладання поля призводить до 

перемагнічування всіх феромагнетиків в один бік – що так само зменшує опір 

системи. 

Проте, коли наночастинки феромагнетика стають достатньо малими (~ 

10 нм), вони починають розмагнічуватися через те, що енергія теплових 

флуктуацій стає одного порядку з енергією a

s HM~ . Оскільки внутрішнє поле 

анізотропії для феромагнетиків більш-менш однакове, використовують 

матеріали з більшим значенням намагніченості насичення sM . Однак при ще 

менших розмірах (~ 6 нм) розмагнічування відбувається вже не шляхом 

класичного проходження над бар’єром, а квантового тунелювання через 

тонкий бар’єр, що, очевидно, кладе межу для мініатюризації систем, 

базованих на такому принципі. 

Нарешті, фізики звернули свою увагу і на «природно-шаруваті» 

матеріали. В такому матеріалі — манганіті лантану — був у 1994 році 

відкритий новий, більш сильний ефект — колосальний магнітоопір, причина 
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якого поки не з'ясована до кінця, але сенсори на основі якого вже 

запатентовані. 

 

Застосування ефекту гігантського магнітоопору 
У оголошенні Нобелівського комітету про присудження премії з фізики 

за 2007 рік Петеру Грюнбергу й Альберу Феру значну увагу приділено тому, 

що використання ефекту гігантського магнітоопору призвело до різкого 

збільшення густини запису на жорстких дисках. Адже надґратка з 

гігантським магнітоопором є компактним, швидким, чутливим і, нарешті, 

дуже простим датчиком магнітних полів. Розташована над платівкою 

жорсткого диску, що швидко обертається, така надґратка відстежує магнітні 

поля бітів інформації, що пролітають під нею, і відразу ж перетворює їх на 

електричний струм.  

Перші зчитувальні головки на основі ефекту гігантського магнітоопору 

були випущені в 1997 році компанією IBM і зараз вони використовуються 

практично у всіх жорстких дисках. Сфера застосування ефекту весь час 

розширюється. Окрім технологій читання жорстких дисків, спінові клапани 

на основі ефекту гігантського магнітоопору використовуються в 

гальванічних ізоляторах (забезпечуючи розв'язку електричних кіл по 

живленню і земляній шині). Такий ізолятор працює в 10 разів швидше від 

сучасних оптичних.  

На основі ефекту тунельного магнітоопору зараз створюють 

енергонезалежну магніторезистивну пам'ять (MRAM, Magnetoresistive 

Random Access Memory). На рис. 13.7 зображено спрощену схему елементу 

магніторезистивної пам'яті. Для зберігання інформації MRAM використовує 

явище гістерезису, а для зчитування – тунельний магнітоопір. Вона 

функціонує подібно до напівпровідникової статичної пам'яті (SRAM), проте 

її важливою особливістю є здатність зберігати дані при вимкненому 

живленні. Якщо таку пам'ять використовувати в персональних комп'ютерах, 

то вони не вимагатимуть виконання досить тривалої процедури завантаження 

при вмиканні.  

 
 
Рис. 13.7. Комірка MRAM. 
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Основними елементами комірки пам'яті MRAM є взаємно 

перпендикулярні розрядна (bit line) і числова (word line) шини, між якими 

розташовується структура тунельного магнітоопору, де один із шарів 

феромагнетика має фіксовану спінову поляризацію, а другий легко змінює її 

напрям під дією магнітного поля. При операції запису по шинах 

пропускається електричний струм, що створює магнітне поле, яке змінює 

напрям намагніченості у «вільному» феромагнетику. При операції 

зчитування відкривається розв'язуючий транзистор і струм проходить через 

структуру тунельного магнітоопору (MTJ). Зміна опору комірки може бути 

інтерпретована як двійкові 0 або 1. Така пам'ять працює в 1000 разів швидше 

від традиційної EEPROM і не має обмеження за кількістю  циклів 

перезапису. 

 

Спіновий польовий транзистор.  

У 1990 році Супрійо Датта і Бісуоджіт Дас запропонували модель 

спінового польового транзистора (Spin Field-Effect Transistor - SFET), 

заснованого на суто релятивістському ефекті. Принципову схему такого 

транзистора зображено на рис. 13.8. 
 

 
 

 

Рис.13.8. Принцип дії спінового польового транзистора. Згори: напруги 

на затворі немає. Знизу: під дією напруги на затворі відбувається переворот 

спіну. 

 

У звичайному польовому транзисторі напруга, що прикладається до 

затвора (Gate), управляє величиною струму між витоком (Source) і стоком 

(Drain, принцип дії такого транзистора буде докладно описано в подальших 

розділах нашого посібника). У релятивістському польовому транзисторі 

витоком і стоком повинні служити феромагнетики з паралельно 

орієнтованими спінами електронів, сполучені вузьким напівпровідниковим 
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каналом. Спіни електронів, що інжектуються у витік,  паралельні до 

магнітних полів витоку і стоку. Таким чином, від витоку до стоку тече спін-

поляризований струм. При цьому електрони повинні рухатися в короткому 

каналі, не розсіюючись, зі швидкістю Фермі (9.14), що за порядком величин 

становить 1% від швидкості світла у вакуумі. Величина струму регулюється 

за допомогою прикладеної до затвора напруги.  

Головна ідея SFET полягає в наступному. Якщо перейти в нерухому 

систему відліку, пов'язану з електроном, то, згідно до спеціальної теорії 

відносності, в ній з'являється магнітне поле, напруженість якого визначається 

(у гаусовій системі одиниць) формулою: 

 

 Ev
c

H



1

 ,                                                                                         (13.9) 

 

де v - швидкість руху електронів, Е - напруженість електричного поля, 

створеного прикладеним до затвору потенціалом. При достатній величині 

напруженості магнітного поля (таким чином, швидкість руху електронів в 

даному випадку вельми суттєва) спіни електронів змінюють орієнтацію на 

протилежну. В результаті опір каналу зростає і струм зменшується. 

Однак експериментальна реалізація цієї ідеї наразилася на великі 

труднощі. І лише наприкінці 2010 року велика група дослідників з різних 

країн на чолі з американським фізиком Джайро Сінова повідомила про 

створення SFET, здатного працювати при кімнатній температурі.  

 

Квантовий комп’ютер.  

Цифрові електронні комп'ютери, що широко використовуються 

сьогодні, створені за допомогою напівпровідникової кремнієвої планарної 

технології. Такі комп’ютери зазвичай є сукупністю елементів з двома 

можливими значущими логічними станами «0» і «1» — так званих бітів 

(binary digits = bits), - вентильних елементів і з'єднань між ними. Ці 

комп'ютери, базовані на двійковій логіці двох чітко відмінних станів, на 

сьогодні прийнято називати класичними.  

Попри те, що швидкодія, частотні характеристики і параметри 

енергоспоживання класичних комп’ютерів постійно поліпшуються, 

доведено, що вони принципово не можуть виконувати деякі дуже важливі 

завдання, як-от пошук у неструктурованій базі даних, моделювання еволюції 

квантових систем (наприклад, ядерних реакцій) і, нарешті, факторизацію 

великих чисел.  

Розв’язання останньої задачі тісно пов'язане з теорією криптографії 

(шифрування). Для зламу вже наявних кодів шифрування розрядністю 32 

біти й більше класичному комп'ютеру потрібний час, який сумірний з 

періодом актуальності зашифрованої інформації (декілька років). Проте, для 

квантового комп'ютера прогнозується експоненціальне збільшення 

продуктивності, а значить і скорочення часу розшифровки до прийнятних 

величин, що забезпечить відкритість будь-якої інформації!  
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Ідея квантових обчислень вперше була висловлена у 1980  році 

визначним російським математиком Юрієм Маніним (від 1992 року вчений 

працює в США і в Німеччині), але активно ця проблема почала 

обговорюватися після появи в 1982 році статті американського фізика-

теоретика Річарда Фейнмана. У цих роботах було запропоновано 

використовувати для обчислень операції зі станами квантової системи. 

Квантова система, на відміну від класичної, може знаходиться в стані 

суперпозиції. В термінах класичного комп'ютера квантовий біт (quantum bit = 

кубіт) відповідно до законів квантової механіки може знаходитися одночасно 

в стані «0» і «1». Таку поведінку квантової системи можна проілюструвати 

на прикладі спіну електрона.  

Як відомо, спіни електронів можуть бути орієнтовані в двох напрямах, 

які зазвичай називають «спін вгору» і «спін униз». На цьому може бути 

побудована звичайна двійкова логіка «нулів» та «одиниць». Але електрон 

може знаходитися також у стані суперпозиції, що є поєднанням станів «спін 

вгору» і «спін униз».  

Мовою математики це означає: класичний біт перебуває в одному, й 

лише одному зі станів 0  або 1 . Квантовий біт перебуває в стані 

10 ba  , де |a|2 i |b|2 – ймовірності отримати при вимірюванні цього 

стану 0 або 1 відповідно. Зрозуміло, що |a|2 + |b|2 = 1. Відразу після акту 

вимірювання кубіт переходить у квантовий стан, що відповідає класичному 

результату.  

Перейдемо до системи двох кубітів. Вимірювання кожного з них може 

дати 0 або 1. Тому в системи є 4 класичні стани: 00, 01, 10 та 11. Їм 

відповідають квантові стани 11,10,01,00 . Загальний квантовий стан 

системи має вигляд 11100100 dcba  . Тепер |a|2 – ймовірність 

отримати при вимірюванні стану 00,  |b|2 - 01 тощо. Для повної ймовірності 

має силу співвідношення |a|2 + |b|2 + |c|2 + |d|2 = 1. 

Загалом же система з L кубітів матиме 2L класичних станів, кожен з 

яких може бути виміряно з імовірністю від 0 до 100%. Суттєво, що операція 

над групою кубітів зачіпає всі значення, які ця система може приймати. Це й 

забезпечує потенційно надзвичайно високий паралелізм обчислень.   

Для здійснення ідеї такого квантового комп'ютера необхідно мати 

можливість реалізувати два типи вентилів: 

 Будь-які повороти вектора )0( ;  

 контрольований одним кубітом поворот іншого кубіта.  

Повороти кубіта здійснюються під впливом зовнішнього резонансного 

поля. Квантова еволюція стану кубіта )(t  здійснюється згідно до рівняння 

Шредінгера: 

 

)()(
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 ,                                                            (13.10) 
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де )cos()( 01

^

  ttH  - енергія взаємодії магнітного моменту μ кубіта 

і зовнішнього резонансного електричного (наприклад, лазерного) поля.  

Рівняння легко розв’язується: 

 

0

( ) cos (0) sin (0),
2 2

( ) sin (0) cos (0),
2 2

,
2

i
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a t a ie b

b t ie a b
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  ,                                             (13.11)    

 

Нехай у початковий момент кубіт перебував у стані 0  (тобто a(0)=1, 

b(0)=0): 

 

( ) cos( / 2), ( ) sin( / 2),ia t b t ie                                                        (13.12)   

 

а ймовірності виявити кубіт в момент часу t в станах 0  та 1  дорівнюють: 
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                                                (13.13) 

 

Це показує, що кубіт із  частотою Ω (частота Рабі, названа так на честь 

визначного американського фізика, лауреата Нобелівської премії 1944 року 

Ісидора Рабі) переходить зі  стану 0  в  стан 1 , а  в  проміжні моменти часу 

перебуває в стані, описуваному суперпозицією 1)(0)()(  tbtat . 

Контролюючи тривалість і фазу зовнішньої дії, ми можемо отримати кубіт в 

стані, описуваному будь-якою суперпозицією. Переворот спіну квантово-

механічної дворівневої частинки може відбутися під впливом зовнішнього 

ВЧ резонансного поля або поля лазера.  

Отже, передбачувані переваги квантового комп'ютера перед класичним 

полягають у тому, що квантовий комп'ютер оперує при обчисленнях 

не з числами, а з квантовими станами. При цьому можливе число класичних 

станів у системі з n частинок утворює векторний простір розмірністю 2n. 

У квантовій системі стан «квантового біта» може бути виражений через 

суперпозицію базисних станів (суперпозицію  0  і 1 ) і тому квантові стани 

об'єднуються за допомогою множення тензорів. Результуючий простір станів 

з n квантових частинок має при цьому розмірність 2n.  

Тому в передбачуваних квантових комп'ютерах експоненціальне 

збільшення простору станів потребує всього лиш лінійного збільшення 

фізичного простору (тобто збільшення числа частинок).  
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Однак створення реального квантового комп’ютера наражалося й 

наражається, попри затрачені зусилля багатьох груп дослідників, на значні 

труднощі. На початку нового тисячоліття в багатьох лабораторіях створили 

однокубітні процесори (дворівневі системи). Згодом у лабораторії фірми IBM 

було реалізовано рідинний ЯМР квантовий комп’ютер з 7 кубітами. У 2005 

році в Японії створили двохкубітний квантовий комп’ютер на надпровідних 

елементах. У 2010 американська компанія «Локхід» продала перший 

квантовий комп’ютер на 128 кубітах. До 2020 року експерти прогнозували 

збільшення числа кубітів у квантовому комп’ютері до 1 мільйона. 

Прогнозована продуктивність такого квантового комп’ютера, як вважали, 

перевищуватиме продуктивність класичного суперкомп’ютера розміром із 

Місяць. Однак реальні здобутки станом на кінець 2021 року виявилися 

значно скромнішими. 
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14. Напівпровідники: зонна структура 

 

Зонний спектр у найпростішому наближенні. Ефективна маса 

електронів і дірок.  
На відміну від металів, де проводять майже вільні електрони, 

розташовані посередині смуги дозволених енергій, у напівпровідниках 

більшість фізично важливих ефектів обумовлюють носії біля країв зони 

провідності та валентної зони. Тому потрібно насамперед побудувати 

прийнятні моделі для спектру саме цих носіїв біля екстремумів відповідних 

зон дозволених енергій. 

У моделі сильного зв’язку для спектру носіїв у дозволеній зоні 

кристалу ми  в розділі 8 отримали загальний вираз 

 

)coscos(cos2 akakakACEE zyxa  ,                       (14.1) 

 

де резонансний інтеграл дорівнює 
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' gggg RRAdrW





 .                                           (14.2) 

 

Далі все залежить від того, з яких саме функцій побудовано певну зону 

дозволених енергій. Зазвичай зону провідності утворюють сферично 

симетричні  s-функції, для яких значення (14.2) від’ємне, бо функція )(rW


 

(8.26) від’ємна. Тоді 

 

)coscos(cos2 akakakACEE zyxa  .                         (14.3) 

 

Розкладемо (14.3) в області малих k: 
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.(14.4) 

 

Тут введено ефективну масу електронів біля краю зони провідності 

 

Aa
mn 2

2

2


 .                                                                                        (14.5) 

 

Валентну зону натомість зазвичай побувано з р-орбіталей, для 

хвильових функцій яких виконується співвідношення )()( rr


  , виходячи 

з чого значення інтегралу (14.2) додатне. Тому, провівши аналогічні 

викладки, для спектру носіїв струму в валентній зоні одержуємо 
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p
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EE
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 .                                                                                      (14.6) 

 

Тут аналогічно до (14.5) запроваджено ефективну масу носіїв mp у 

валентній зоні; причому до неї входить резонансний інтеграл А вже цієї зони. 

У найпростішому ізотропному параболічному наближенні зонний спектр 

напівпровідника, описуваний (14.4, 14.6) має вигляд, зображений на Рис.14.1.   

 

 
Рис.14.1. Зонний спектр напівпровідника у найпростішому 

параболічному наближенні. 

 

В силу того, що хвильові функції вище розташованих зон менше 

локалізовані й сильніше перекриваються, значення резонансного інтегралу 

(14.2) для них більше. Тому для прямощілинних напівпровідників (таких, де і 

дно зони провідності, і вершина валентної зони відповідають центру зони 

Бріллюена) має місце співвідношення np mm  . Справді, для найпоширеніших 

напівпровідників групи А3В5, які широко використовуються в електроніці, 

маси електронів і дірок (у масі вільного електрона mо ) дорівнюють: 

 

Напівпровідник Маса електронів Маса дірок 

GaAs 

 

0.067 mо 

 

0.45 mо 

 

InSb 

 

0.013 mо 

 

0.6 mо  

 

 

Однак для непрямощілинних напівпровідників, таких, як кремній і 

германій, де вершина валентної зони відповідає центру зони Бріллюена, але 

E 

k Ec 

Ev 
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дно зони провідності зміщене до краю зони Бріллюена, таке просте 

міркування вже не застосовне. 

Від’ємну ефективну масу носіїв у валентній зоні легко «унаочнити», 

запровадивши поняття дірок: носіїв з додатною масою, але позитивним 

зарядом. Справді, дія електричного поля Е на частинку з від’ємною масою –

m і від’ємним зарядом –е цілком тотожна дії цього поля на частинку з 

додатною масою m і додатним зарядом е: 
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 .                                                                             (14.7) 

 

Поняття «дірок» запровадив у фізику напівпровідників у 1931 р. 

Вернер Гайзенберг, і відтоді воно зробилося в ній одним із основоположних. 

На найпростішому рівні дірки уявляють як нескомпенсовані стани з 

позитивним зарядом, де відсутній електрон. 

 

Тензор обернених ефективних мас.   

У загальному випадку зонний спектр в околі екстемуму (який, взагалі 

кажучи, може міститися в довільній точці зони Бріллюена ko) можна 

розкласти в ряд, що починається з квадратичних членів (лінійні відсутні саме 

через умову екстремуму): 
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Введемо компоненти тензора обернених ефективних мас як: 
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 .                                                       (14.9) 

 

Запроваджений таким чином тензор має вигляд 
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Оскільки має місце очевидне співвідношення 
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(не має значення, в якому порядку брати похідні), то тензор (14.10) 

симетричний: 
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11   jiij mm .                                                                                    (14.12) 

 

Як відомо, симетричний тензор можна діагоналізувати відповідним 

вибором координатних осей, привівши його до вигляду: 
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Це означає, що зонний спектр в околі екстремуму (14.8) – для простоти 

вважаємо, що цей екстремум розташовано в центрі зони Бріллюена - можемо 

переписати як: 
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.                                                        (14.14) 

 

Доволі поширеним випадком (який стосується, зокрема, зони 

провідності в кремнії та германії, щоправда, там мінімум зони провідності 

зміщений убік від центру зони Бріллюена) є те, що дві з трьох координатних 

осей є еквівалентними з погляду симетрії кристалу. Тоді  mmm yx  і спектр, 

описуваний (14.14), стає еліпсоїдом обертання (для кремнію і германію 

мінімум такого еліпсоїду розташований біля краю, чи й безпосередньо на 

краю зони Бріллюена, й імпульси відраховуються саме від цього мінімуму): 
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.                                                                (14.15) 

 

Нарешті, коли еквівалентними є всі три осі (таке наближення зазвичай 

можна застосувати до дна зони провідності й вершини валентної зони в 

напівпровідниках  групи А3В5, а також до валентної зони кремнію та 

германію), має місце *mmmm zyx   і спектр стає цілком ізотропним: 
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  .                                                                               (14.16) 

 

Зауважмо, що сам кристал при цьому не є цілком ізотропним: для 

ізотропності спектру досить того, аби в ньому були три еквівалентні 

декартові координатні осі, що й має місце в кристалах, які належать до 

кубічної сингонії. 
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В околі мінімуму зони маємо 0*;0
2

2





m

p

E
. Це відповідає випадку 

електронних станів поблизу дна зони провідності. Натомість в околі 

максимуму маємо 0*;0
2

2





m

p

E
, що відповідає дірковим станам поблизу 

вершини валентної зони. 

Формалізм ефективних мас має глибоке фізичне значення, яке можна 

зрозуміти, звернувшись до аналога другого закону Ньютона (8.53). 

Перепишемо це співвідношення з урахуванням (8.48) і визначення 

ефективної маси: 
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.                                                           (14.17) 

 

Таким чином, аналог другого закону Ньютона (8.53) набуває звичного 

вигляду, за тією відмінністю, що ліворуч до нього далі входить не повна, а 

зовнішня сила, що не враховує дії періодичного потенціалу кристалу, а роль 

звичайної маси в ньому перебирає ефективна маса, перенормована завдяки 

взаємодії частинки з кристалічним полем. 

Насамкінець підкреслимо: оскільки ми використовуємо розклад (14.8) в 

околі екстремумів зон, то й формалізм ефективної маси діє саме для 

електронів біля краю зони провідності і дірок біля краю валентної зони. Але 

оскільки в переважній більшості задач фізики напівпровідників 

розглядаються саме такі носії, то цей формалізм набув для неї універсального 

значення, а ефективна маса носіїв заряду є (разом із шириною забороненої 

зони) найважливішою характеристикою будь-якого напівпровідникового 

матеріалу. 

 

Метод циклотронного резонансу для визначення ефективної маси. 

У 1953 р. англійський фізик Чарлз Кіттель з колегами спостерігав у германії 

явище циклотронного резонансу, яке відтоді зробилося надійним 

інструментом визначення ефективної маси в напівпровідниках. Суть цього 

явища надзвичайно проста: напівпровідник вміщують у стале магнітне поле 

В. На електрони при цьому діє сила Лоренца, яка змушує їх обертатися 

навколо напрямку магнітного поля. З урахуванням (14.17) силу Лоренца 

запишемо через добуток ефективної маси на доцентрове прискорення при 

обертанні по орбіті з радіусом r. Вважаючи швидкість ортогональною до 

напрямку поля, маємо: 
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Звідси маємо циклотронну частоту обертання електрона: 
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Якщо час вільного пробігу електрона 
c

 1 ,  то до моменту розсіяння 

електрон встигає зробити принаймні один оберт навколо напрямку 

магнітного поля. Якщо кристал вмістити ще й у змінне електромагнітне поле, 

то при частоті цього поля 
c  відбуватиметься циклотронний резонанс – 

інтенсивне поглинання енергії змінного поля електронами кристалу. Отже, на 

цій частоті коефіцієнт поглинання матиме максимум. Різкість цього 

максимуму залежить від добутку оберненої циклотронної частоти й часу 

вільного пробігу: для 1c  умови для спостереження циклотронного 

резонансу найкращі, бо електрон встигає зробити в полі багато обертів й 

інтенсивно поглинатиме енергію змінного поля.                                                    

 
Рис.14.2. Залежність коефіцієнту поглинання від частоти змінного 

електромагнітного поля для різних значень 
c  (крива 1 – 0,2; 2 – 1, 3 – 2).  

 

Таким чином, знання циклотронної частоти дає змогу надійно 

визначити ефективну масу, а прикладення сталого магнітного поля В у різних 

напрямках – ще й вивчити її анізотропію. У реальних експериментах 

змінюють не частоту змінного поля, а саме магнітну індукцію В. При цьому в 

залежності коефіцієнту поглинання від В спостерігають кілька піків, 

пов’язаних з носіями різного типу (різними типами електронів і дірок із 

різних підзон), що мають різні ефективні маси. 
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Рис.14.3. Типовий вигляд залежності коефіцієнта α поглинання від 

магнітної індукції В. Різні піки відповідають різним типам носіїв з різними 

ефективними масами. 

 

Метод ефективної маси.  

Ми вже показали, що в адіабатичному наближенні з використанням 

самоузгодженого одноелектронного наближення Хартрі задача про рух 

електрона в періодичному потенціалі кристалу описується рівнянням 

Шредінгера (8.10). Зазвичай для різних практичних задач фізики 

напівпровідників виникає потреба розв’язати це рівняння з урахуванням 

якогось додаткового потенціалу U(r), вигляд якого відомий:  
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Проте зробити це в загальному вигляді неможливо, бо нам невідомий 

вигляд кристалічного потенціалу V(r). Суть методу ефективної маси полягає 

в заміні рівняння (14.20) на значно простіше рівняння      

 

)()()(
*2

2

rErrU
m

 










,                                                     (14.21) 

 

куди входить відомий потенціал U(r) і ефективна маса носіїв заряду, яку 

можна визначити експериментально. 

Щоб пересвідчитися в застосовності цього методу, переконаємося, що 

рівняння (8.10) і  
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дають однакові розв’язки. 

Розв’язками рівняння (8.10) поблизу екстремуму є блохівська функція 

(8.17) )()( ruer
k

rki 




  і зонний спектр (14.14). Натомість рівняння (14.22) у 

тензорному вигляді, з урахуванням анізотропності ефективної маси 

перепишемо як:    
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Власні функції і власні значення такої задачі добре відомі: 
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За умови zyx kkk   ,, вони переходять у наведені вище розв’язки 

рівняння (8.10). Це дає підстави замість складного рівняння (14.20) 

розв’язувати значно простіше рівняння (14.21), використовуючи відомі з 

експерименту значення ефективної маси. 

 

Домішкові рівні в напівпровідниках у рамках методу ефективної 

маси.  

Одним із перших великих здобутків методу ефективної маси ще в 

середині минулого століття став опис енергетичних рівнів у забороненій зоні 

напівпровідника, пов’язаних із наявністю в ньому домішкових атомів. 

Розгляньмо напівпровідник IV групи (Si чи Ge). Кожен з чотирьох  

валентних електронів атома утворює по чотири ковалентні зв’язки з 

сусідами, і в формуванні кожного з них беруть участь по два електрони від 

двох атомів-сусідів. Нехай на місці одного з атомів напівпровідника 

розміщено атом V групи (напр. миш’як, рис.14.4 а), чи ІІІ групи (напр. бор, 

рис. 14.4 б).    

 

 
Рис.14.4. Напівпровідник IV групи (Si чи Ge), де на місці одного з 

атомів розміщено атом V групи (напр. миш’як, а), чи ІІІ групи (напр. бор, б).    

 

Чотири валентні електрони п’ятивалентного атому миш’яку заповнять 

чотири ковалентні зв’язки з сусідніми атомами кремнію чи германію; 

натомість лишається п’ятий «майже вільний» електрон, зв’язаний 

кулонівською взаємодією з позитивно зарядженою «центральною коміркою» 

атома миш’яку, де без цього електрона лишився нескомпенсований 

одиничний позитивний заряд ядра. Цей слабко зв’язаний з «центральною 

коміркою» електрон, отримавши (за рахунок теплових коливань чи 

фотозбудження) енергію, більшу від енергії зв’язку, може перейти в зону 

провідності і взяти участь у перенесенні струму, а з іонізованим атомом 

домішки (донором) лишиться пов’язаний локалізований позитивний заряд. 

Натомість атом ІІІ групи, що має лише три валентні електрони, які 

заповнять лише три ковалентні зв’язки (для заповнення четвертого треба 

буде залучити рухомий електрон з об’єму кристалу), абсолютно аналогічно 
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можна розглянути як акцептор, який може віддати в валентну зону дірку (при 

цьому з іонізованим акцептором залишиться пов’язаний локалізований 

негативний заряд). 

Для визначення можливих енергетичних станів донора треба розв’язати 

рівняння Шредінгера для електрона, який рухається в полі кристалічної 

ґратки, періодичність якої порушена наявністю цього домішкового центру з 

кулонівським потенціалом, дія якого охоплює багато сталих ґратки. Характер 

цього збурення зображено на рис.14.5: 

 
 

 
Рис.14.5. Кулонівське поле донора, накладене на періодичне поле 

кристалічної ґратки (знизу, згори для порівняння - незбурене кристалічне 

поле).  

 

При цьому в рамках методу ефективної маси до (14.21) підставимо 
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де εS – діелектрична проникність напівпровідника. Це наближення можемо 

використати, якщо радіус локалізації хвильової функції значно більший від 

сталої ґратки (тоді електрон відчуватиме при русі поляризацію середовища). 

Таким чином, ми отримаємо рівняння Шредінгера: 
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Воно є модифікованим варіантом добре відомого в квантовій механіці 

рівняння Шредінгера для атома водню, де масу вільного електрона замінено 

ефективною масою, і введенням діелектричної сталої εS враховано 

поляризованість середовища. Причому роль енергії вакууму тут відіграє 

енергія дна зони провідності Ес. Розв’язок рівняння (14.26) можна записати у 

вигляді: 
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Тут Езв – енергія зв’язку для основного стану електрона в атомі водню, 

Езв=13,6 еВ. Тобто в електронвольтах  
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Для енергії основного стану донора в германії (n = 1, m* = 0.25m0, 

εS=16) одержуємо: Е1 = Ес - 0.01 еВ. Тобто такий рівень розташований у 

забороненій зоні приблизно на 10 меВ нижче від краю зони провідності. Це 

означає, що для кімнатної температури (якій відповідає енергія kT = 26 меВ) 

практично всі такі донори виявляться вже іонізованими, а внесені ними 

електрони перейдуть у зону провідності й візьмуть участь у перенесенні 

струму.  

 

 
Рис.14.6. Напівпровідник з донорними й акцепторними рівнями. 

 

Оцінимо радіус  rm, на якому густина ймовірності знаходження 

електрона 224 
m

r  є максимальною. Цей радіус зв’язаний з першим 

Борівським радіусом ао співвідношенням: 
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З урахуванням значення а0 ≈ 0,53 Å для тих-таки параметрів германію 

одержуємо rm ≈ 50 Å. З урахуванням того, що стала ґратки є порядку 5 Å, це 

означає, що орбіта електрона охоплює сотні вузлів, і ми цілком правомірно 

врахували поляризованість середовища через введення діелектричної 

проникності εS.  

Аналогічні міркування дають вираз для енергетичних рівнів акцептора, 

розташованих над вершиною валентної зони: 
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З урахуванням того що ефективна маса дірки зазвичай більша від 

ефективної маси електрона, енергія зв’язку акцепторного рівня дещо більша, 

але однак лежить у германії в межах 30 меВ. І енергія зв’язку донора, і 

енергія зв’язку акцептора з кулонівським потенціалом значно менша від 

ширини забороненої зони в таких напівпровідниках, як кремній (1,12 еВ) чи 
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германій (0,67 еВ). Тому розглянуті вище домішки елементів ІІІ і V групи в 

напівпровідниках ІV групи прийнято назвати мілкими, або воднеподібними 

домішками. 

 

Глибокі домішкові центри в напівпровідниках. Реально в 

напівпровідниках, окрім мілких, можуть бути і домішкові  центри, 

енергетичні рівні яких лежать углибині забороненої зони, і енергія зв’язку 

яких значно перевищує kT. Такі рівні в кремнії та германії створюють 

домішкові атоми інших груп (окрім ІІІ і V-ї, див рис.14.7) та структурні 

дефекти (вакансії, міжвузельні атоми, дислокації тощо). 

 

 
 

Рис.14.7. Найпоширеніші глибокі та мілкі донори та акцептори в 

кремнії та арсеніді галлію. 

  

Глибокі центри в напівпровідниках можуть мати складну енергетичну 

структуру. Так, наприклад, атом Au у Si і Ge своїм єдиним валентним 

електроном може наситити тільки один ковалентний зв’язок, решта три 

залишаться ненасиченими. Тому цей атом може мати три глибокі акцепторні 

рівні, які відповідають захопленню на нього послідовно першої, другої та 

третьої дірки, а також один глибокий донорний рівень, пов’язаний з 

можливістю переходу єдиного валентного електрона в зону провідності. 

Енергії зв’язку всіх цих рівнів є одного порядку з шириною забороненої зони.  

Для глибоких домішкових центрів, на відміну від воднеподібних 

мілких, немає загальної теорії опису, що дозволяла б задовільно оцінити їхні 

енергетичні параметри. Однак у ряді випадків корисними є 

напівфеноменологічні моделі, окремі параметри яких можна отримати з 

експерименту.  

Однією з найперших і найуспішніших таких моделей є модель 

потенціалу нульового радіуса. Вона виходить з припущення, що 

потенціальна яма глибокого центру (на відміну від кулонівського потенціалу, 

який змінює кристалічний потенціал на масштабі багатьох сталих ґратки, 

див. рис.14.5) локалізована на відстанях лише порядку однієї сталої ґратки. 

Тоді можна припустити, що хвильова функція зв’язаного на такому центрі 

електрона локалізована переважно поза межами самої потенціальної ями, де 
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для неї потенціал центру вже нульовий (ненульовий він тільки в межах самої 

ями!) і де можна записати просте рівняння Шредінгера: 
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Вважаємо, що енергію зв’язку такого рівня Ео (за нуль відліку беремо 

енергію дна зони провідності) відома з експерименту, - наприклад, із даних 

щодо фотоіонізації такого центру. Рівняння (14.31) має простий розв’язок: 
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Якщо параметр 


1 , який описує просторову локалізацію цієї функції, 

значно перевищує сталу ґратки, то, оскільки функція (14.32) розташована 

переважно поза межами потенціальної ями, ми можемо знехтувати областю 

всередині ями і знайти сталу С не зі «сшивання» розв’язків у ямі та поза 

ямою на її межі (як це треба було б робити при точному розгляді), а з 

нормування хвильової функції )(r


  за умовою: 
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де інтеграл береться за всім координатним простором. Звідси легко 

одержуємо 
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Отриману хвильову функцію електрона, локалізованого на глибокому 

рівні, можна успішно використати для інших задач, наприклад, для 

розрахунку перерізу фотоіонізації глибокого центру. При цьому енергія 

зв’язку електрона на такому центрі, що входить до (14.32), залишається 

параметром теорії, числове значення якого необхідно брати з 

експериментальних даних.     

 

Широко- й вузькозонні, прямо- й непрямощілинні 

напівпровідники.  

Фундаментальною характеристикою напівпровідника є його ширина 

забороненої зони. При кімнатній температурі вона складає 1,12 еВ для 

кремнію, 0,67 еВ для германію і 1,43 еВ для арсеніду галію. Як ми побачимо 

пізніше, саме вона визначає концентрацію власних (не пов’язаних із 

наявністю домішок та дефектів) носіїв, які є в напівпровіднику за певної 

температури, а також довжину хвилі, якій відповідає край власного 
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поглинання та випромінювання світла в цьому матеріалі. На рис.14.8 

зображено ширини заборонених зон найтиповіших напівпровідників (в еВ) у 

залежності від сталої ґратки цих матеріалів (в ангстремах).  

 
Рис.14.8. Ширини заборонених зон найтиповіших напівпровідників (в 

еВ) у залежності від сталої ґратки цих матеріалів (в ангстремах).  

 

Така залежність є важливою, бо вказує на можливість одержання 

різних подвійних та потрійних напівпровідникових сполук, для чого зазвичай 

вихідні матеріали повинні (для уникнення внутрішніх напружень) мати 

близькі значення сталої ґратки. Зокрема, потрійні сполуки AlхGa1-xAs при 

зміні значення параметру вмісту в них Al х від 0 до 1 змінюють ширину 

забороненої зони від 1,4 до 2,2 еВ. 

Ширина забороненої зони прямо відповідає довжині хвилі фотона, який 

може випромінювати цей напівпровдик. Виходячи з простих співвідношеннь 


 chEg  ;  отримуємо корисну формулу 
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Оскільки в GaAs заборонена зона при кімнатній температурі дорівнює 

1,43 еВ, довжина хвилі фотона становитиме 0,8 мкм, що відповідає близькій 

інфрачервоній області. Виходячи з цього, напівпровідники з Еg  > 1,8 еВ, які 

випромінюють у видимій області, прийнято вважати широкозонними, а 

напівпровідники з  Еg  < 0,3 еВ, які випромінюють і поглинають у далекій 

інфрачервоній області – вузькозонними.  

Навіть найбільш широкозонні традиційні напівпровідники, зображені 

на рис.14.8, випромінюють тільки червоне чи зелене світло (для того, щоб 

дістатися до «синього» краю, їхня заборонена зона є завузькою). Тому 

великим проривом стало одержання світлодіодів на основі доти не 
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використовуваного в електроніці GaN, який має заборонену зону 3,4 еВ і 

випромінює синє світло. Саме на основі змішування кольорів трьох різних 

світлодіодів вдалося отримати випромінювачі білого денного світла, завдяки 

яким у ХХІ столітті відбувається справжня революція в освітленні. Такі 

світлодіоди значно довговічніші й енергоефективніші від звичайних 

лампочок розжарювання, а оскільки до чверті генерованої людством 

електрики на початку нового тисячоліття використовувалося саме на 

освітлення, значення заміни традиційних джерел світла на світлодіодні важко 

переоцінити. Саме тому  Сюдзі Накамурі, Амано Гіроші та Ісаму Акасакі 

було присуджено Нобелівську премію з фізики 2014 року «за винахід 

ефективних блакитних світлодіодів, що привели до появи яскравих та 

енергоефективних білих джерел світла». 

Проте, чи буде напівпровідник насправді ефективним випромінювачем, 

залежить від того, чи розташовано екстремуми зони провідності і валентної 

зони в одній точці зони Бріллюена, чи ні. З цього погляду напівпровідники 

поділяються на прямощілинні (рис.14.9, ліворуч) і непрямощілинні 

(праворуч). Класичними прикладами прямощілинних напівпровідників є 

InSb, GaAs та багато інших матеріалів групи А3В5, а натомість  Ge і Si є 

непрямощілинними матеріалами, в яких вершина валентної зони 

розташована в центрі зони Бріллюена, а дно зони провідності зміщене 

ближче до краю зони Бріллюена в напрямку імпульсного простору (001) у 

кремнії, і на самий край цієї зони в напрямку (111) в германії. 

 

 
Рис.15.9. Прямощілинний (ліворуч) і непрямощілинний (праворуч) 

напівпровідники. 

 

Як ми покажемо далі, перехід електрона з зони провідності в валентну 

зону з випроміненням фотона відбувається майже без зміни його імпульсу. 

Такі «вертикальні» переходи легко відбуваються в прямощілинних 

напівпровідниках. Але для того, щоб електрон перейшов із зони провідності 

в валентну зону в кремнії чи германії, його імпульс повинен сильно 

змінитися, а для цього потрібна участь у переході, окрім електрона і фотона, 

ще й третьої квазічастинки – фонона. Процес за участю трьох квазічастинок 
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менш імовірний від процесу за участю двох, і тому непрямощілинні 

напівпровідники є поганими випромінювачами. 

Водночас фізичні властивості кремнію, наявність розвинутих 

кремнійових технологій, які дозволяють одержувати відносно недорогі 

матеріали з визначеними параметрами, призвели до того, що сучасна 

електроніка на майже 99% є саме кремнійовою, а прилади на значно 

дорожчих матеріалах А3В5 мають цільове застосування в оптоелектроніці й 

надвисокочастотній техніці. 

Зона провідності кремнію в імпульсному просторі має вигляд 6-ти 

еліпсоїдів обертання, розташованих вздовж осей zyx kkk ,,  (рис.14.10). Центри 

таких еліпсоїдів (що відповідають мінімумам шести еквівалентних долин 

зони провідності) зміщено від центру зони Бріллюена на імпульс, що 

відповідає 0,8 імпульсу краю зони Бріллюена. 

 

    
Рис.14.10. Зона провідності кремнію з шістьма еквівалентними 

долинами в імпульсному просторі. 

 

В околі кожного з центрів еліпсоїда енергетичний спектр має вигляд, 

описуваний виразом (4.15). Ефективні маси в такій зоні різко анізотропні: 

ozo mmmm 97,0,19,0 
, і ця анізотропія реально впливає на кінетичні ефекти. 

Проте в багатьох практичних задачах використовують просте ізотропне 

наближення (4.16) і так звану ефективну масу провідності, яку вводять за 

співвідношенням: 

 













mmm z

21

3

1

*

1
.                                                                                (14.36) 

 

Для кремнію omm 26,0* . 
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Валентна зона так само має складну структуру, і розщеплюється на 

декілька підзон, що мають максимум у центрі зони Бріллюена. 

 
Рис.14.11. Зонна структура GaSb. 

 

На рис.14.11 зображено зонну структуру такого типового 

прямощілинного напівпровідника, як GaSb. Його валентна зона включає 

підзони важких і легких дірок, вироджені в точці k = 0, а також зону, 

відщеплену від вершини валентної зони вниз через взаємодію спінового та 

орбітального моментів електрона. Схожу структуру мають і валентні зони 

германію та кремнію. Але в більшості задач провідності їх так само описують 

єдиною ізотропною ефективною масою дірок. 
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15. Статистика електронів і дірок у напівпровідниках 

 

Власні напівпровідники.  

Власними називають напівровідники, де відсутні спричинені 

домішками рівні енергії в забороненій зоні і всі електрони в зоні провідності 

й дірки  в валентній зоні народжені виключно термічними переходами між 

цими зонами. Інтенсивність таких переходів визначається шириною 

забороненої зони матеріалу.  

Електрони і дірки в напівпровідниках описуються розподілом Фермі-

Дірака (7.14). Запишемо його як 

 








 




kT

EE
Ef

Fexp1

1
)( .                                                                         (15.1) 

 

Ми вже зазначали вище, що в металах енергія Фермії ЕF  є 

максимальною енергією, яку мають електрони при Т = 0 К. Але в 

напівпровідниках ситуація дещо інша: при нульовій температурі валентна 

зона повністю заповнена, а зона провідності цілком порожня, але з 

підвищенням Т вище від нуля для електрона відразу ж з’являється певна (хоч 

і дуже мала) ймовірність переходу в стан у зоні провідності. Тому, виходячи 

з іншого визначення енергії ЕF  як тої енергії, якій відповідає умова f(ЕF) = ½ , 

логічно припустити, що для Т = 0 К рівень Фермі розташований посередині 

забороненої зони напівпровідика.  

 

 
 

Рис.15.1. Функція розподілу Фермі-Дірака в напівпровіднику. 

 

Надалі ми доведемо це твердження точно. Але вже зараз запишемо 

ймовірність заповнення електроном стану біля дна зони провідності з 

урахуванням цього як: 
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Можна припустити, що за порядком величин концентрація власних 

електронів у напівпровіднику n дорівнюватиме добуткові (15.2) на кількість 

атомів у кубічному сантиметрі кристалічної ґратки (~ 1022 см-3). Спробуємо 

оцінити цю величину для напівпровідників з різною шириною забороненої 

зони при Т = 300 К.  

 

Еg (еВ) 0,1 0,7 3,0 

f(Еc) 0,125 1,4•10-6 10-25 

n (см-3) 1021 1016 10-3 

 

Як видно, у вузькозонному напівпровіднику (заборонену зону в 0.1 еВ 

має, зокрема, при певному складі компонент потрійна сполука HgCdTe, яка 

широко використовується в інфрачервоній техніці) концентрація носіїв лише 

на порядок нижча від металічної. У германії вона має проміжні значення, а в 

напіпровіднику, який наближається за шириною забороненої зони до GaN, 

вільні носії практично відсутні. 

 

Інтеграли Фермі-Дірака.  

Концентрація електронів у напівпровіднику визначається виразами 

(7.27, 7.28). З їх урахуванням, вважаючи спектр електронів ізотропним і 

параболічним (14.16) і нехтуючи можливим долинним виродженням, маємо: 
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.                                                          (15.3) 

 

Введемо нову змінну інтегрування й параметр: 
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З урахуванням (15.4) перепишемо (15.3) як: 
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Остаточно запишемо (15.5) через добуток 

 

)(2/1 FNn c   .                                                                                   (15.6) 

 

Тут Nc – ефективна густина станів у зоні провідності 
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а )(2/1 F - інтеграл Фермі-Дірака порядку ½, який є функцією параметру η 

(15.4):  
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Ефективна густина станів (15.7) має фізичний зміст числа станів у зоні 

провідності, доступних для заповнення електронами, а інтеграл Фермі-Дірака 

описує їх реальне заповнення в залежності від температури й розташування 

рівня Фермі. Зазначмо, що вирази (15.6) – (15.8) описують як власні 

напівпровідники, так і той випадок, коли електрони в зоні провідності 

з’являються внаслідок термічних переходів з донорного рівня. 

Інтеграл Фермі-Дірака (15.8) можна аналітично обчислити в двох 

граничних випадках. 

Перший: 1  . Виходячи з (15.4) це означає, що рівень Фермі 

розташований нижче від дна зони провідності принаймні на kT. При цьому 

носії невироджені, імовірність заповнення квантового стану в зоні 

провідності електроном набагато менша від одиниці, розподіл Фермі-Дірака 

переходить у розподіл Максвелла-Больцмана, експонента в знаменнику (15.8) 

значно більша від 1, й інтеграл Фермі-Дірака може бути переписано як: 
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 edeeF .                                                                         (15.9) 

 

Тоді, виходячи з вигляду (15.6), одержуємо наочний і фізично 

зрозумілий вираз для концентрації невироджених електронів у зоні 

провідності: 
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   .                                                                                       (15.10) 

 

Другий: 2 . Це означає, що рівень Фермі розташований 

принаймні на 2kT над дном зони провідності. Електрони при цьому 

вироджені, й провідність напівпровідника нагадує металічну. При цьому 

експонента у знаменнику (15.8) мала при    і різко зростає при   . Тому 

інтеграл Фермі-Дірака можемо переписати як: 
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Це призводить до залежності концентрації від рівня Фермі 
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Прийнято вважати, що початку виродження відповідає умова 
cNn  . 

Звідси, враховуючи вигляд (15.7), для визначеної концентрації електронів 

можна знайти температуру, при якій починається виродження, і навпаки. 

В проміжному інтервалі між цими двома граничними випадками 

інтеграл Фермі-Дірака слід розрахувати чисельно, або скористатися 

численними довідниковими джерелами, які подають його значення як 

функцію параметру η. 

 

 
Рис.15.2. Інтеграл Фермі-Дірака (15.8) θ як функція параметру η. 

 

Для концентрації дірок у валентній зоні (долинним виродженням якої 

так само наразі нехтуємо) слід трансформувати (15.3), враховуючи те, що 

дірка – це стан, не заповнений електроном, й інтегрування по енергіях у 

цьому випадку слід проводити від мінус нескінченності й до вершини 

валентної зони: 
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Міркування, аналогічні до проведених вище, дозволяють у випадку 

невироджених дірок одержати: 
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  ,                                                                                       (15.14) 

 

де ефективна густина станів у валентній зоні 
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Виродження діркового газу так само відбувається цілком аналогічним 

чином, але для визначеної концентрації дірок настає зазвичай при нижчих 

температурах, оскільки ефективні маси дірок більші від електронних. Тому 

можлива ситуація, коли за певної достатньо низької температури електрони в 

напівпровіднику вже вироджені, а дірки – ще ні. 

 

Концентрація електронів і розташування рівня Фермі у власному 

напівпровіднику.  

У власному напівпровіднику, де відсутні іонізовані домішки, з умови 

електронейтральності концентрація вільних електронів дорівнює 

концентрації вільних дірок: 

 

inpn  .                                                                                        (15.16) 

 

У цьому виразі індекс і походить від англійського слова intrinsic – 

власний.  З (15.16) з урахуванням (15.7, 15.10, 15.14, 15.15) одержуємо: 
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 .                                                                     (15.17) 

 

Таким чином, наше зроблене на початку цього розділу інтуїтивне 

припущення виявилося правильним: при Т = 0 К рівень Фермі у власному 

напівпровіднику розташований точно посередині забороненої зони (рис.15.3). 

При зростанні температури цей рівень зміщується у бік зони провідності, де 

ефективна маса носіїв менша. 

 

 
Рис.15.3. Густина станів (А), функція розподілу (В), та добуток густини 

станів на функцію розподілу (С) у власному напівпровіднику. Рівень Фермі 

розташовано посередині забороненої зони.  

 

Дуже важливе співвідношення для концентрацій електронів і дірок при 

довільному розташуванні рівня Фермі (коли напівпровідник уже не є 
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власним, і вираз (15.16) незастосовний) можна отримати, перемноживши 

вирази (15.10) і (15.14). 
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 .                                                                  (15.18) 

 

Таким чином, добуток np залежить тільки від ширини забороненої 

зони, температури й ефективних мас носіїв і не залежить від того, де 

розташовано рівень Фермі. Остаточно одержуємо одне з основних 

співвідношень для концентрацій носіїв у напівпровіднику: 

 
2

innp   .                                                                                               (15.19) 

 

Воно говорить: добуток рівноважних концентрацій електронів і дірок у 

будь-якому напівпровіднику дорівнює квадрату рівноважних концентрацій 

електронів (або, що те саме, дірок) у тому ж власному напівпровіднику при 

тій самій температурі. 

 

Концентрація електронів і дірок у напіпровідниках n та р-типу. 

Отримані співвідношення (15.18, 15.19) дозволяють легко розрахувати 

концентрацію власних носіїв як функцію від температури. Результати цього 

розрахунку для кремнію наведено на рис.15.4. 

  

 
Рис.15.4. Концентрація власних носіїв у кремнії як функція 

температури. 

 

З цього рисунку видно, що за кімнатної температури у власному 

кремнії є лише кілька одиниць на 109 см-3 електронів і дірок. Однак реальні 

напівпровідникові прилади працюють з концентраціями носіїв, на кілька 

порядків вищими. Отже, такі концентрації забезпечує легування цих 

матеріалів донорними чи акцепторними домішками. 

Припустімо, що для кімнатної температури всі донори і акцептори є 

іонізованими (таке припущення добре виконується для багатьох важливих 

домішок у арсеніді галлію, і дещо гірше – в кремнії, див. рис. 14.7). Тоді 

умову електронейтральності потрібно переписати, враховуючи також 

позитивний локалізований заряд на донорах і негативний – на акцепторах: 
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da NpNn        .                                                                          (15.20) 

  

Виразивши р через (15.19) і підставивши в (15.20), отримаємо 

квадратне рівняння для n. Його розв’язок (і аналогічний розв’язок для р) 

мають вигляд: 
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iadad nNNNNn ,                                               (15.21) 
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4
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1
iadda nNNNNp .                                            (15.22) 

 

З цих розв’язків можна виокремити декілька важливих граничних 

випадків. 

Перший: 
iad nNN , . Маємо напівпровідник n-типу з електронною 

провідністю, де 

 

pn
n

n
pNn i

d  ,,
2

.                                                                 (15.23) 

 

Концентрація основних носіїв - вільних електронів - при цьому 

визначається концентрацією легуючої донорної домішки, концентрація 

неосновних носіїв – дірок – є значно меншою. 

Другий: 
ida nNN , . Маємо напівпровідник p-типу з дірковою 

провідністю, де 

 

np
p

n
nNp i

a  ,,
2

.                                                                   (15.24) 

 

Концентрація основних носіїв - вільних дірок - при цьому визначається 

концентрацією легуючої акцепторної домішки, концентрація неосновних 

носіїв – електронів – є значно меншою. 

Нарешті, можливий і екзотичніший третій випадок:
da NN  . Для нього 

з (15.21, 15.22) випливає 

 

inpn   .                                                                                        (15.25) 

 

Це так званий компенсований напівпровідник. Хоча в ньому може 

бути доволі багато донорів і акцепторів, але коли вони взаємно компенсують 

одні одних, концентрація вільних носіїв у ньому така ж, як і у власному 

напівпровіднику. Така компенсанція може бути використана для усунення 

впливу небажаної домішки, концентрацію якої неможливо звести до 

прийнятного рівня традиційними методами очищення кристалу. Для цього 

вводять домішку протилежного знаку з приблизно тією ж концентрацією, і 
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концентрації вільних носіїв робляться за порядками величин такими ж, як і у 

власному напівпровіднику. 

З (15.10, 15.23) легко отримати вираз для енергії Фермі в 

напіпровіднику n-типу: 

 

d

c
cF

N

N
kTEE ln    .                                                                           (15.26) 

 

Оскільки ефективна густина станів у зоні в невиродженому випадку 

значно перевищує концентрацію донорів, то рівень Фермі з підвищенням 

температури опускається від дна зони провідності вниз. Нагадаємо, що вираз 

(15.26) отримано нами для достатньо високих температур, для яких kT 

перевищує енергію зв’язку донорів, і вони є іонізованими. Натомість для Т = 

0 К легко зрозуміти, що рівень Фермі в такому напівпровіднику 

розташований рівно посередині між заповненим електронами рівнем донорів 

і дном зони провідності. 

Аналогічний вираз легко отримати й для напівпровідника р-типу: 

 

a

v
vF

N

N
kTEE ln     .                                                                           (15.27) 

 

З підвищенням температури рівень Фермі рухається вгору від вершини 

зони провідності. А для Т = 0 К він розташований строго посередині між 

повністю заповненою електронами валентною зоною, де немає порожніх 

станів – дірок, і рівнем акцептора, який при цьому можна вважати повністю 

заповненим дірками. 

    

 
Рис.15.5. Густина станів, функція розподілу, і добуток густини станів 

на функцію розподілу для електронів і дірок у напіпровідниках n- і р-типу. 

 

У напівпровідниках з електронним типом провідності, де основними 

носіями є електрони, рівень Фермі завжди розташований у верхній частині 

забороненої зони, а в напівпровідниках з дірковим типом провідності, де 
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основними носіями є дірки – в нижній частині цієї зони, як зображено на 

рис.15.5. 
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16. Провідність та рухливість носіїв у напівпровідниках 

 

Дрейфовий струм у напівпровідниках. Час релаксації імпульсу.  
На основі виразів (9.15, 9.16) ми раніше описували струм в металах, де 

носіями струму (за певними невеликими винятками, обумовленими дуже 

складною формою поверхні Фермі в окремих металах, див. розділ 9) є майже 

вільні електрони з енергіями посередині зони провідності. Натомість у 

напівпровіднику струм проводять як вільні електрони біля краю зони 

провідності, так і вільні дірки біля краю валентної зони, концентрації яких у 

невиродженому випадку описуються виразами (15.10, 15.14). Тому ми 

можемо записати окремо для електронного і діркового струму: 

 

n

n
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     ,                                                                        (16.1) 

p

p
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  ,


    .                                                                      (16.2) 

 

До цих виразів входять рухливості, ефективні маси та часи релаксації 

електронів і дірок, які можуть сильно відрізнятися між собою. Звернімо увагу 

на важливу обставину: для дірок напрям струму в (16.2) збігається з 

напрямком руху дірок у електричному полі Е. У полі того ж напрямку 

електрони з негативним зарядом рухатимуться в протилежному напрямку, 

але введений ще в 18 столітті Бенджаменом Франкліном умовний напрям 

струму (від плюса до мінусу) буде протилежний до цього напрямку руху і, 

отже, збігатиметься з напрямом руху дірок. Тому для загального дрейфового 

струму (тобто струму, спричиненого дрейфом носіїв в електричному полі) 

матимемо: 

 

EEpnejjj pnpnpn


)()(   .                                                  (16.3) 

     

Розглянемо докладніше питання про часи релаксації, які входять до 

виразів для електронних і діркових рухливостей у (16.1, 16.2). Нехай 

ансамбль електронів з певною енергією Е впорскується в провідник у момент 

часу t = 0 (рис. 16.1). Початкові їхні імпульси однакові й однаково скеровані. 
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Рис. 16.1. Якісна візуалізація процесу розсіяння електронів. У момент 

часу t = 0 електрони з однаковими імпульсами впорскуються в провідник. Ці 

електрони зазнають у середньому одного зіткнення протягом часу ( )t E . 

Сумарний імпульс ансамблю електронів робиться рівним нулеві протягом 

часу ( ) ( )mt E E   , а енергія набуває рівноважного значення протягом часу 

( ) ( ) ( )E mt E E E     . 

 

 Протягом часу ( )t E  електрони зазнають у середньому по одному 

зіткненню. В залежності від фізики процесів розсіяння, напрями імпульсів 

електронів (зображені напрямками стрілок на рис. 16.1) зміняться, а їхня 

енергія може або збільшитися, або зменшитися (довжини стрілок на рис. 

16.1). Якщо розсіяння анізотропне й відхиляє електрони лише на невеликий 

кут, то одного акту розсіяння для перетворення сумарного імпульсу 

ансамблю електронів на нуль не досить.  Це відбудеться лише впродовж 

довшого часу ( ) ( )mt E E   . Однак, якщо домінує пружний механізм 

розсіяння електронів, то енергія ансамблю електронів і тоді ще не релаксує 

до свого рівноважного значення. Це відбудеться ще впродовж певного часу 

)(),()( EEEt mE   . Рис. 16.1 наочно ілюструє наявність трьох 

характеристичних часів розсіяння: 1) середній час між двома послідовними 

актами розсіяння ( )E  (його ми раніше називали часом вільного пробігу); 2) 

час релаксації імпульсу ( )m E ;    3) час релаксації енергії ( )E E . В загальному 

випадку існує ієрархія цих часів: ( ) ( )m E E   і )(),()( EEE mE   .  

Звернімо увагу на те, про що ми вже говорили, розглядаючи межі 

застосовності закону Відемана-Франца для металів у розділі 9. І для 

транспорту заряду, і для транспорту тепла має значення час релаксації 

імпульсу: зміна напрямку руху відразу ж «виводить» частинку-носія 

(електрон або фонон) з потоку. Натомість час релаксації енергії впливає 

переважно на процеси транспорту тепла (втрата носієм енергії означає 

зменшення теплового потоку, але, навіть втративши енергію, але не 

змінивши суттєво імпульс, електрон і далі переноситиме електричний заряд, і 

таке розсіяння не впливатиме на величину струму). Тому почнімо наш 
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розгляд з того, яким чином час релаксації імпульсу залежить від фізики 

розсіяння. 

 Фундаментальним поняттям у теорії розсіяння є матриця розсіяння 

( )S p p , яка переводить систему частинок з початкового стану p  у кінцевий 

стан p .  

 Швидкість розсіяння, або ж ймовірність розсіяння за одиницю часу, 

обернено пропорційна усередненому часові між двома послідовними 

зіткненнями. Її можна одержати, підсумувавши матрицю розсіяння за всіма 

можливими (в силу необхідності одночасного виконання в акті розсіяння 

законів збереження енергії та імпульсу) кінцевими станами:   

   
1

( )
( ) p

S p p
p 

  .                                                                                (16.4) 

  

У припущенні, що електрони інжектуються в провідник з початковим 

імпульсом, скерованим уздовж осі z, для швидкості релаксації імпульсу, за 

аналогією до (16.4), маємо: 
 

1
( )

( )

z

pm z

p
S p p

p p 


  .                                              (16.5) 

 

Аналогічним чином можемо записати й швидкість релаксації енергії. 

 Час релаксації імпульсу можна розрахувати зі швидкості переходу, 

техніка обчислення якої докладно описана в стандартних підручниках з 

квантової механіки. Розглянемо акт розсіяння докладніше, аніж ми це робили 

в розлілі 9 (рис. 16.2). 

 

 
Рис. 16.2. Перехід електрона з початкового стану в кінцевий в результаті 

акту розсіяння на потенціалі ( , )SU r t . 

   

Нехай електрон з імпульсом p k , що описується хвильовою функцією 

( )i r , виявився в області дії потенціалу розсіяння ( , )SU r t , який може бути як 

статичним (розсіяння на різноманітних домішках і дефектах кристалічної 

ґратки), так і динамічним (розсіяння на фононах). Внаслідок розсіяння   

імпульс електрона змінюється й робиться рівним p , а його хвильова функція 
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при цьому стає ( )f r . Потрібно розрахувати ймовірність (протягом одиниці 

часу) ( )S p p  переходу електрона з початкового стану p  в кінцевий p . 

 В першому порядку теорії збурень 

 

 
2

,

2
( ) ( )p pS p p H E E E




      ,                                                      (16.6) 

 

де матричний елемент переходу 

 

 
2

*

, ( ) ( ) ( )p p f S iH r U r r dr 






  .                                                                 (16.7) 

  

Вираз (16.6) відомий у квантовій теорії як золоте правило Фермі – Дірака. У 

цьому виразі δ-функція відповідає за виконання закону збереження енергії. У 

випадку статичного потенціалу розсіяння (наприклад, на далекодійному 

кулонівському потенціалі зарядженої домішки) релаксації енергії не 

відбувається ( 0E  ), акт розсіяння є пружним. Натомість для періодичного 

потенціалу з характерною частотою   (коливання ґратки) E    , що 

відповідає випроміненню, або ж поглинанню фонона.  

 У будь-якому разі слід спершу знати потенціал розсіяння, далі 

обчислити  (16.6) і вже з нього – характерний час (16.4) або (16.5).  

 Деякі прості потенціали розсіяння, як-от короткодійний δ-потенціал 

глибокого домішкового центру чи структурного дефекту в кристалі, а також 

потенціали розсіяння на акустичних та оптичних фононах просто 

рівноймовірнісно відхиляють носії струму. В таких випадках можна 

очікувати, що швидкість розсіяння буде пропорційна густині кінцевих станів, 

яку ми надалі позначатимемо D(E). При пружному розсіянні 1/ ( ) ( )E D E  , 

при розсіянні з поглинанням  фонона 1/ ( ) ( )E D E   , а з емісією фонона 

1/ ( ) ( )E D E   . Оскільки для електронів провідності густина станів (для 

металів ми її вводили через (7.28)) у звичайному об’ємному матеріалі зростає 

зі збільшенням їх енергії як cEEED ~)(  (див. (15.3)), слід очікувати 

зменшення часу розсіяння зі збільшенням енергії або температури носіїв. 

 Ситуація з розсіянням на заряджених домішках інша. Випадково 

розташовані заряди створюють флуктуації енергії дна зони провідності ( )cE r , 

на яких можуть розсіюватися і електрони, і фонони  (рис. 16.3). 
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Рис. 16.3. Флуктуації потенціалу, створені випадково розташованими 

зарядами. 

 

 Високоенергетичні  електрони менш чутливі до таких флуктуацій, 

порівняно з низькоенергетичними електронами, тож у випадку розсіяння на 

заряджених домішках час розсіяння носіїв ( )E  зростатиме з енергією, а 

швидкість розсіяння 1/ ( )E  – зменшуватиметься. Так само зрозуміло, що 

швидкість розсіяння збільшуватиметься зі збільшенням концентрації 

домішок-розсіювачів N. 

Як наслідок, для розсіяння на фононах залежність рухливості від 

температури матиме вигляд 

 
2/3)( ~ Tph

n  ,                                                                                            (16.8)  

 

а для розсіяння на іонізованих домішках вона залежатиме від температури й 

концентрації домішок як  
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Timp

n

2/3)( ~ .                                                                                        (16.9) 

 

А в загальному випадку, коли паралельно діють два механізми 

розсіяння, для загальної рухливості матимемо 
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  .                                                                                (16.10) 

 

Загальна рухливість при цьому очікувано визначатиметься меншим з 

двох значень. Аналогічні вирази матимуть місце й для дірок. Залежність 

рухливості у типових напіпровідниках від концентрації легуючої домішки 

при Т = 300 К зображено на рис.16.4. 
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Рис.16.4. Залежність рухливості електронів і дірок у типових 

напіпровідниках від концентрації легуючої домішки при Т = 300 К. 

 

З рисунку видно, що при низьких концентраціях легуючих домішок (до 

1015 см-3) у германії, кремнії та арсеніді галлію переважає розсіяння 

електронів і дірок на фононах і рухливість майже не залежить від 

концентрації донорів чи акцепторів. Однак для вищих рівнів легування 

розсіяння на домішках у виразі (16.10) починає переважати, й рухливість 

помітно знижується зі збільшенням концентрації домішок. Звернімо також 

увагу на те, що електронна рухливість суттєво переважає діркову через уже 

згадуване вище співвідношення ефективних мас, які для електронів помітно 

менші, ніж для дірок. 

Однак температурна залежність елетронної і діркової питомих 

провідностей, які входять до правого з виразів (16.3), визначається в першу 

чергу не слабкою степеневою температурною залежністю рухливостей, а 

різкою експоненційною залежністю концентрацій електронів і дірок від 

температури (15.10) і (15.14). Зі збільшенням температури концентрація 

зростає, і відповідна провідність теж. Цим напівпровідники принципово 

відрізняються від металів, де концентрація електронів є високою (~1022 см-3) і 

не залежить від температури. Для вузькозонних напівпровідників, які при 

кімнатній температурі є власними, добре працює очевидне співвідношення: 
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яке узгоджується зі зробленою нами вище простою оцінкою (15.2). 

 

Ефект Голла в напіпровідниках.  

Як ми згадували вище в розділі 1, ефект Голла було відкрито в 1879 р. 

молодим американським дослідником Едвіном Голлом на тонких пластинках 

заліза. Проте саме для напівпровідників цей ефект став потужним 

інструментом їх характеризації. 
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Рис.16.5. Ефект Голла в електронному (ліворуч) і дірковому (праворуч) 

напівпровіднику. 

 

Як ми вже відзначали, в електронному матеріалі напрями струму і руху 

фізичних носіїв цього струму – електронів – протилежні, а в дірковому 

матеріалі вони збігаються. Тому при конфігурації напрямків струму та поля, 

зображених на рис.16.5, у електронному матеріалі негативний заряд 

накопичуватиметься на лівому краї пластини, а позитивний – на правому, а в 

дірковому матеріалі – навпаки. Таким чином, Голлівські вимірювання дають 

змогу зразу встановити, є цей напівпровідник матеріалом n чи р-типу. 

Як будо показано в розділі 1, таке накопичення зарядів триватиме доти, 

доки сила, яка діє на електрон з боку електростатичного поля між бічними 

гранями, не врівноважить силу Лоренца. Як наслідок, між бічними гранями 

пластини виникає Голлівська напруга (1.12): 
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Експериментальне визначення сталої Голла RH  дає змогу надійно 

визначити концентрацію електронів  n  (або концентрацію дірок р у матеріалі 

з дірковим типом провідності). Паралельне вимірювання питомої провідності 

матеріалу σ при відомій концентрації дає змогу визначити й рухливість 

електронів та дірок. 

 

Дифузійний струм. Співвідношення Айнштайна.  

У металах концентрація електронів в усьому зразку є практично 

сталою. Натомість у напівпровідниках, де рухомих зарядів на порядки 

менше, є можливість створити просторовий градієнт їх концентрації, 

наприклад, створюючи градієнт концентрації легуючої домішки, яка й 

визначає концентрацію електронів і дірок за виразами (15.23) і (15.24). 

Наявність такого градієнту  створює у відповідності до закону Фіка 

дифузійний потік електронів і дірок, який в одновимірному випадку 

дорівнює: 
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dx
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Тут введено коефіцієнти дифузії електронів і дірок Dn,p. З таким 

потоком заряджених квазічастинок пов’язана густина струму. Однак знов 

слід мати на увазі (див. рис. 16.6), що для дірок напрям дифузійного потоку і 

дифузійного струму збігаються, а для електронів вони протилежні. 

 

   
Рис.16.6. Напрями дифузійного потоку і дифузійного струму для 

електронів і дірок. 

 

Тому вирази для густини дифузійного струму електронів і дірок 

матимуть вигляд: 
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Сумарний струм складатиметься з дрейфової і дифузійної компоненти. 

У загальному тривимірному випадку він для електронів і дірок 

дорівнюватиме: 

 

)(ngradeDEenj nnn 


 ,                                                                    (16.17)  
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)(pgradeDEepj ppp 


 .                                                                  (16.18) 

 

Покажемо, що коефіцієнти дифузії і рухливості не є незалежними, а 

пов’язані одні з одними певним простим співвідношенням. Розглянемо 

неоднорідно легований електронний кремній; концентрація електронів 

визначається донорами миш’яку, концентрація яких у правій частині вища 

(рис.16.7).  

 

 

  
Рис.16.7. Дифузія електронів у нерівномірно легованому кремнії. 

 

Дифузія електрона з правої частини зразку в ліву триває доти, доки її 

не компенсує притягнення електростатичним полем іонізованого донора, 

який цей електрон народив. А з полем у відповідності до теореми Гаусса 

пов’язаний електростатичний потенціал Φ(х), для якого 
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У рівновазі дифузійний струм електронів урівноважуватиметься 

дрейфовим, і з (16.17) одержуємо: 
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 .                                                                          (16.20)  

 

З урахуванням наявності електростатичного потенціалу профіль 

електронів, зображений на рис.16.17, описується співвідношенням 

Больцмана: 
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(звернімо увагу на те, що вигин енергетичних зон за визначенням 

протилежний профілю потенціалу, а нулем потенціалу ми обираємо його 



 224 

значення в лівій частині зразку, де концентрація носіїв дорівнює no).  

Підставляючи (16.19) і (16.21) до (16.20), одержуємо: 
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     .                      (16.22) 

 

Скорочуючи однакові співмножники в правій і лівій частині (16.22), ми 

остаточно матимемо: 
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Для дірок аналогічно одержимо 
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   .                                                                                       (16.24) 

 

Ці співвідношення (16.23) і (16.24), які пов’язують рухливості і 

коефіцієнти дифузії невироджених електронів і дірок, що перебувають у 

термодинамічній рівновазі й описуються статистикою Максвелла-Больцмана, 

називаються співвідношеннями Айнштайна. Їх застосовують так само і до 

слабко нерівноважних носіїв, оскільки, як показує експеримент, вони з 

високою точністю справджуються й для цього випадку теж. Таким чином, 

знаючи з Голлівських вимірювань рухливості електронів і дірок, ми зі 

співвідношень Айнштайна відразу ж отримуємо й значення для їхніх 

коефіцієнтів дифузії. 
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17. Генерація і рекомбінація надлишкових носіїв у 

напівпровідниках 
 

Швидкість генерації та рекомбінації. Час життя нерівноважних 

носіїв.  

Всі формули для концентрації електронів і дірок, які ми отримали досі, 

стосуються концентрації носіїв, які перебувають у термодинамічній рівновазі 

з кристалічною ґраткою. Однак у напівпровіднику різними методами 

(інжецією з контактів, фотозбудженням тощо) можна створити концентрацію 

носіїв, що перевищує рівноважну. Тепер у загальному випадку концентрація 

електронів і дірок складається з концентрації рівноважних (якими ми 

займалися досі) і надлишкових носіїв: 

 

., )()( pppnnn oo                                                                         (17.1)    

 

Надлишкові носії рекомбінують (в результаті зустрічі вільного 

надлишкового електрона з надлишковою діркою або з іонізованим 

акцептором цей електрон може перейти в нижчий за енергією квантовий 

стан, віддавши на певний спосіб свою енергію іншому електрону, фотону, 

або фононам, і «випасти» з процесу провідності). У загальному випадку для 

електронів і дірок зміна концентрації в часі визначається як різниця 

швидкості генерації (числа «народжених» електронів в одиниці об’єму на 

одиницю часу) та швикості рекомбінації (числа «загиблих» електронів в 

одиниці об’єму на одиницю часу): 
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Генерація може бути біполярною (коли народжується, наприклад, у 

результаті поглинання фотона з енергією, більшою від ширини забороненої 

зони, пара електрон-дірка, при цьому pn GG  ), або монополярною (коли, 

наприклад, внаслідок фотоіонізації відповідного рівня народжуються лише 

електрони або лише дірки). Рекомбінація за фізичною природою поділяється 

на випромінювальну (коли перехід електрона вниз за шкалою енергії 

супроводжується випроміненням фотона) та безвипромінювальну (коли ця 

енергія передається фононам, або третьому носію, який переходить за 

енергетичною шкалою вгору і потім «розмінює» її, розсіюючись на фононах, 

у цьому випадку говорять про ударну, або Оже-рекомбінацію). 

Кожен з цих видів рекомбінації потребує теоретичного розгляду з 

використанням «золотого правила» (16.6), що передбачає знання потенціалу 

взаємодії (наприклад, електрон-фононної для безвипромінювальної 

рекомбінації з участю фононів) та хвильових функцій початкового і 

кінцевого станів. Така задача є вельми складною і може бути розглянута 

тільки в рамках певних модельних наближень. Однак часто використовують 

прості феноменологічні моделі, які абстрагуються від мікроскопічної 
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структури досліджуваних процесів і натомість описують їхні характеристики 

через параметри, які можна визначити з експерименту. 

Для випадку монополярної рекомібнації (захоплення надлишкових 

електронів на донор, а дірок на акцептор) за умови 
)()( , oo ppnn   (рівноважних носіїв мало) можемо вважати, що швидкість 

такої рекомбінації залежить від часу життя нерівноважних електронів і дірок 

як: 
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Якщо центри рекомбінації діють незалежно один від одного, то можемо 

вважати, що 
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Вирази (17.4) включають концентрації іонізованих донорів та 

акцепторів )()( , 

ad NN (на нейтральний донор чи акцептор додатковий електрон 

чи дірка вже захоплені бути не можуть), перерізи захоплення електронів та 

дірок σn,p, а також їхні усереднені теплові швидкості: 
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Коефіцієнти сn, ср із вимірністю см3/с у правих частинах виразів (17.4) 

називають коефіцієнтами рекомбінації електронів і дірок; вони утворюються 

добутками перерізів захоплення на теплові щвидкості.  

У випадку невисоких темпів генерації часи життя τn,p є 

характеристиками певного матеріалу. Реальні часи життя в прямозонних 

матеріалах, де відбуваються інтенсивні рекомбінаційні процеси з 

випроміненням фононів, малі й становлять ~10-8 c. Натомість у 

непрямозонних напівпровідниках часи життя лежать у широкому діапазоні 

від 10-2 с (надзвичайно «чистий» зразок) до 10-9 с (дуже «брудний» зразок) і 

критично залежать від рівня легування.  

У стаціонарному випадку похідні в лівих частинах (17.2) дорівнюють 

нулю, і тому концентрація надлишкових електронів визначається темпом 

генерації та часом життям: 

 

nnGn    .                                                                                          (17.6) 

 

Натомість якщо в момент часу to генерацію буде вимкнено, і в (17.2) 

0nG , то концентрація надлишкових носіїв спадатиме згідно з виразом 
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Рис.17.1. Еволюція концентрації надлишкових носіїв.  

 

Таким чином, час життя в стаціонарному випадку визначає 

концентрацію надлишкових носіїв, а в динамічному – темп зменшення (або 

збільшення, коли генерацію в певний момент часу було ввімкнено) цієї 

концентрації (рис.17.1). Зазначимо, що рис.17.1 відповідає єдиний канал 

рекобінації, натомість у реальних напівпровідниках часто діють кілька 

незалежних паралельних каналів. 

 

Експериментальне визначення часу життя.  
З часом життя пов’язано багато характеристик напівпровіднка, які 

можна визначити експериментально. 

Зокрема, може бути виміряно фотопровідність. За визначенням, 

фотопровідність визначається саме концентрацію надлишкових носіїв: 

 

n

ФП tnet  )()(   .                                                                               (17.8) 

 

Тому динаміка спаду фотопровідності після імпульсного збудження дає 

змогу визначити час життя відповідно до виразу (17.7). Однак так нескладно 

вимірювати порівняно довгі часи життя, але для коротких часів це потребує 

наносекундоної, а часом і пікосекундної експериментальної техніки. 

Час життя можна так само визначати зі стаціонарної фотопровідності 

(або безпосередньо з концентрації надлишкових носіїв, визначеної за 

ефектом Голла), використовуючи вираз (17.6). Однак, на жаль, не існує 

надійних способів визначення швидкості генерації, і тут використовують 

різні відносні вимірювання.  

З часом життя безпосередньо пов’язаний просторовий розподіл носіїв, 

який виникає в напівпровіднику після освітлення його поверхні. Нехай 

коефіцієнт поглинання достатньо великий, і вся генерація надлишкових 

носіїв відбувається саме на поверхні, при х = 0, де тому встановлюється 
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стаціонарна концентрація надлишкових носіїв )0( xn . Надалі ці носії 

дифундують углиб зразка, праворуч вздовж додатного напрямку осі 0Х.    

Для кожної точки х концентрація надлишкових електронів 

визначатиметься рівнянням неперервності 
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Це рівняння означає, що в кожній точці х локальна концентрація 

електронів зростатиме внаслідок наявності струму та генерації, і 

зменшуватиметься через рекомбінацію. Розглянемо стаціонарний випадок 

(похідна в лівій частині (17.10) дорівнює нулю) за відсутності генерації й за 

суто дифузійного характеру струму (дрейфова компонента струму нульова). 

Тоді рівняння (17.10) з урахуванням (16.15) та співвідношення Айнштайна 

(16.23) перепишемо як: 
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Рівняння (17.11) має простий розв’язок: 
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У (17.12) введено дифузійну довжину електронів LDn , яка характеризує 

середню відстань, на яку можуть дифундувати народжені в певному місці 

надлишкові електрони перше, аніж зазнають рекомбінації. Дифузійні 

довжини електронів (і аналогічні дифузійні довжини дірок) входять у 

формули для багатьох процесів у напівпровідниках. Знання дифузійної 

довжини та коефіцієнту дифузії так само дає змогу визначити час життя. 

Нарешті, розглянемо специфічний випадок модульованої генерації, 

коли швидкість генерації електронів змінюватиметься з часом як: 

 

tGGtG nnn cos)( 10  .                                                                        (17.13) 

 

Нескладно отримати: 
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Як видно з (17.14), «відгук» фотоносіїв так само модульований з 

частотою ω. Однак при високих частотах 
n

 1  відбувається демодуляція 



 229 

фотовідгуку, і він перестає залежати від часу. За цією частотою демодуляції 

так само можна визначити час життя. 

Вище описано класичні експериментальні методики визначення часу 

життя, розроблені ще в середині ХХ століття. В останні десятиліття 

з’явилися й нові базовані на різних фізичних принципах методи, які 

дозволяють надійно визначати час життя носів у різних напівпровідниках. 

 

Рекомбінація Шоклі-Ріда.  
Досі ми розглядали фактично монополярну рекомбінацію – захоплення 

надлишкових носіїв певного знаку заряду на відповідні домішкові рівні. 

Проте у випадку біполярної генерації потрібно забезпечити процес 

біполярної рекомбінації – анігіляції пари надлишкових електрона й дірки. Як 

уже говорилося, в прямощілинних напівпровідниках такий процес 

відбувається безпосередньо внаслідок переходу електрона зі стану біля дна 

зони провідності в стан біля вершини валентної зони, який лишався 

незаповненим, або «дірковим». Унаслідок такого процесу вільні електрон і 

дірка анігілювали і випали з процесу провідності. Проте в непрямощілинних 

напіпровідниках, де процеси зона-зонної рекомбінації з випроміненням 

фотона ускладнені, рекомбінація відбувається зазвичай з участю 

домішкового рівня. 

 

 
Рис.17.2. Рекомбінація Шоклі-Ріда з участю домішкового рівня з 

енергією Et. Стрілками зображено напрями електронних переходів. Напрями 

переходу дірок на стадіях С і D будуть протилежними. 

 

Такий процес прийнято називати рекобінацією Шоклі-Ріда, оскільки 

саме Вільям Шоклі вперше описав його в своїй фундаментальній піонерській 

монографії «Електрони і дірки в напівпровідниках» (1950). При цьому 

електрон з зони провідності захоплюється на центр (стадія А, швидкість 

цього процесу Rn). Далі в нього є дві можливості: або внаслідок 

термоіонізації бути викинутим назад у зону провідності (В, Gn), або перейти в 

валентну зону, що еквівалентне захопленню дірки на центр і завершенню 

процесу рекомбінації (С, Rp). Але такий процес рекомбінації може ще й в 

останній момент «розладнатися» із захопленням електрона з валентної зони 

назад на центр, чи, що те ж саме, термоіонізацією дірки в валентну зону (D,    

Gp ). 

Коли має місце біполярна генерація електрон-діркових пар G, а процес 

безпосередньої біполярної рекомбінації відсутній (як це має місце в кремнії 
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та германії), динаміку зміни загальної концентрації вільних електронів і 

дірок (17.1) у зоні провідності та валентній зоні запишемо як: 

 

GRG
dt

dn
nn   ,                                                                            (17.15) 

 

GRG
dt

dp
pp   .                                                                           (17.16) 

 

Тепер з урахуванням (17.4) окремо запишемо кожен з доданків, які 

описують рекомбінаційно-генераційні переходи в правих частинах (17.15), 

(17.16): 

 

fNlGNnfcR nnnn  ,)1(  ,                                                              (17.17) 

 

NflGfNpcR pppp )1(,  .                                                            (17.18) 

 

У виразах (17.17), (17.18) N – повна концентрація домішкових атомів,  f 

– значення нерівноважної функції заповнення для домішкового рівня з 

енергією Et (в умовах генерації функція розподілу відрізняється від фунції 

Фермі-Дірака (15.1)). Добуток (1 – f)N дає концентрацію іонізованих 

домішкових атомів, які, отже, можуть  захоплювати вільні електрони, а 

добуток  fN – концентрацію заповнених електронами домішкових атомів, які 

можуть емітувати ці електрони назад у зону провідності. Коефіцієнти 

рекомбінації  cn,p  та іонізації ln,p у нашому феноменологічному розгляді 

визначають швидкості відповідних процесів. При цьому швидкість процесу 

рекомбінації описується добутком числа вільних носіїв, які можуть 

рекомбінувати, числа вільних для них місць на домішкових атомах, куди 

вони можуть перейти, та відповідних коефіцієнтів рекомбінації; натомість 

швидкість процесу іонізації описується добутком числа електронів (правий 

вираз у (17.17)) чи дірок (правий вираз у (17.18)) на домішкових атомах та 

відповідних коефіцієнтів іонізації. 

При цьому коефіцієнти рекомбінації та іонізації не є незалежними. В 

стаціонарному рівноважному випадку (коли похідні за часом і G в (17.15), 

(17.16) дорівнюють нулю) маємо: 
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До цих виразів, що є математичним наслідком дії принципу детальної 

рівноваги, входять уже рівноважні концентрації електронів і дірок і 

рівноважна функція розподілу Фермі-Дірака (15.1). З (17.19), (17.20) для 

невироджених носіїв, описуваних розподілом Максвелла-Больцмана, 



 231 

одержуємо вирази, що пов’язують коефіцієнти іонізації з коефіцієнтами 

рекомбінації: 

 








 





kT

EE
Nnncn

f

f
cl tc

cn

o

o

o

nn exp,
1

11

)(

)(

)(

 ,                              (17.21) 

   








 





kT

EE
Nppcp

f

f
cl vt

vp

o

o

o

pp exp,
1

11

)(

)(

)(

.                             (17.22) 

 

Як можна побачити з порівняння цих виразів з (15.10), (15.14), 

концентрації n1, p1 у (17.21), (17.22) мають фізичний зміст концентрацій 

вільних електронів і дірок, які були б для випадку, якби рівень Фермі збігався 

рівнем рекомбінації. З використанням (17.17), (17.18) та (17.21), (17.22) 

перепишемо (17.15), (17.17) як:  

 

  GfnfnNc
dt

dn
n  1)1( ,                                                         (17.23) 

 

  GfppfNc
dt

dp
p  )1(1 .                                                          (17.24) 

 

У стаціонарному режимі 







 0

dt

dp

dt

dn
 праві частини (17.23) і (17.24) 

рівні одна одній, тож маємо: 

 

RGRGR ppnn     ,                                                                (17.25) 

 

де запроваджено ефективну швидкість рекомбінації R. З урахуванням явного 

вигляду цих правих частин (17.23) і (17.24), знаходимо вираз для 

нерівноважної функції розподілу: 
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          .                                                    (17.26) 

 

Знаючи функцію розподілу, запишемо вираз для ефективної швидкості 

рекомбінації: 
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 .                                                             (17.27) 

 

Зауважмо, що в чисельнику (17.27) стоїть різниця добутку 

нерівноважних концентрацій електронів і дірок і добутку їх рівноважних 

концентрацій, який у відповідності до (15.19) дорівнює квадрату 
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концентрацій носіїв у власному напівпровіднику за тієї ж температури. 

Нарешті, остаточно перепишемо (17.27) як: 
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.                                                        (17.28) 

 

Тут введено нові параметри 
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 .                                                                  (17.29) 

 

Вони мають фізичний зміст часу життя електронів за умови, якщо 

домішковий рівень повністю заповнений дірками, і часу життя дірок, коли 

цей рівень повністю заповнено електронами.  

Проаналізуємо вираз (17.28) для декількох важливих часткових 

випадків. Розглянемо напівпровідник n-типу, де рівень Фермі розташований 

над домішковим рівнем, який, отже, майже весь заповнений електронами. 

Розглянемо так само невисокий рівень збудження, )()()( , ooo npnpn  . За 

таких умов вираз (17.28) суттєво спрощується: 
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      .                                                                                         (17.30) 

 

Фізично це відповідає тій обставині, що нечисленні надлишкові 

основні носії-електрони майже відразу ж захоплюються на донори з 

притягувальним кулонівським потенціалом, і «вузьким горлом», що обмежує 

загальну швидкість процесу, є захоплення неосновних дірок (оскільки дірка 

захоплюється вже на нейтральний донор, переріз захоплення для неї є значно 

меншим). 

У випадку низького рівня збудження в дірковому напівпровіднику, 
)()()( , ooo pnppn  , маємо: 
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     .                                                                                        (17.31) 

 

Це означає, що рівень відразу ж заповнюється основними дірками 

(електронів на ньому майже немає, бо рівень Фермі розташований під ним), і 

«вузьким горлом» є захоплення на цей рівень неосновних електронів. 

Розглянемо протилежний випадок високих рівнів збудження 

Npnpn oo ,, )()(  . У цьому випадку: 
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 .                                                                                   (17.32) 
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При цьому ефективний темп рекомбінації лімітується більшим з часів 

(17.29). Вираз (17.32) справедливий тоді, коли електрон і дірка рекомбінують 

на центрі миттєво. Але так само можливий випадок, коли ці електрони й 

дірки на певний час утворюють зв’язані на центрах екситони (докладніше 

про фізику екситонів у напівпровідниках ми говоритимемо в наступному 

розділі). Тоді темп рекомбінації визначатиметься часом життя таких 

екситонів: 
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   .                                                                                      (17.33) 

 

Центри рекомбінації і центри прилипання.  

Розглянемо мілкий донорний рівень у напівпровіднику n-типу. Як ми 

вже показали вище, цей рівень майже відразу ж буде заповнено електронами. 

Частина цих електронів буде відразу ж повертатися завдяки термічній 

іонізації назад у зону провідності, а тоді знову повертатися на рівень. Це 

може відбутися з електроном багато разів, перше, ніж він таки прорекомбінує 

з діркою з валентної зони.  

Коли такий домішковий центр єдиний, то врешті-решт електрон таки 

прорекомбінує з діркою крізь нього. Але коли паралельно з ним є й глибший 

рівень (нехай навіть із нижчою концентрацією), то рекомбінація йтиме саме 

крізь нього, а мілкий рівень при цьому просто «обмінюватиметься» 

електронами з зоною провідності. У цьому випадку говорять про наявність 

центрів рекомбінації (через які йде процес рекомбінації Шоклі-Ріда) й 

центрів прилипання, які можуть впливати на концентрацію надлишкових 

носіїв у зоні. 

Розглянемо модельну ситуацію, коли в напівпровіднику є 

розташований біля краю зони провідності рівень прилипання А і 

розташований поблизу середини забороненої зони центр рекомбінації В. При 

цьому концентрація надлишкових носіїв у зоні зменшуватиметься за рахунок 

захоплення на рівень А і на рівень В, а збільшуватиметься за рахунок 

генерації і викидів з рівня А назад у зону: 
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Тут τА,В – характеристичні часи захоплення електрона на рівні А та В 

відповідно,  τg – характеристичний час зворотного викиду електрона з рівня А 

в зону провідності, nA – концентрація електронів на рівні А. Для динаміки 

цієї концентрації справедливе співвідношення: 
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  .                                                                               (17.35) 
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У стаціонарному випадку звідси маємо 
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 .                                                                                        (17.36) 

 

Підставляючи (17.36) у (17.34), одержуємо результат, аналогічний до 

(17.6): 

 

BGn  .                                                                                            (17.37) 

 

Отже, стаціонарна концентрація надлишкових електронів визначається 

швидкістю генерації і часом їх захоплення на центри рекомбінації, центри 

прилипання на цю концентрацію начебто не впливають. Але реально це не 

так. Нехай біполярною генерацією створено однакове число електронів і 

дірок. З умови електронейтральності при цьому 

 

Annp  .                                                                                       (17.38) 

                                                                                        

 Це означає, що всі створені генерацією дірки беруть участь у 

провідності, на той час коли значна частина створених електронів відразу ж 

захоплюються на центри прилипання і на провідність не впливають. З 

урахуванням (7.36) 
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За умови, коли електрони захоплюються на центр прилипання А значно 

швидше, аніж інжектуються назад у зону, Ag    , одержуємо p >> n. Це 

означає, що біполярна генерація приводить до монополярної провідності в 

випадку, коли майже всі генеровані носії одного знаку швидко захоплюються 

на центри прилипання й перебувають переважно на них. 

 

Мікроскопічна каскадна модель для перерізу захоплення 

електрона на мілкий донор.  
Раніше ми розглядали коефіцієнти рекомбінації сn,p і пов’язані з ними 

перерізи захоплення σn,p  (17.4) як параметри теорії. Однак у рамках певних 

наближень їх можна обчислити безпосередньо, виходячи з модельних 

уявлень про фізику процесів захоплення. У 1960 р. американський фізик 

Мелвін Лекс розробив каскадну модель захоплення електронів на мілкі 

донори. У варіанті, удосконаленому пізнішими роботами різних авторів, ця 

модель виходить з припущення, що електрон втрачає енергію, розсіюючись 

на акустичних фононах, і по «драбинці» збуджених рівнів донора (n > 1 у 

(14.28)) переходить урешті-решт на основний рівень  n = 1 (рис.17.3). 
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Рис.17.3. Каскадна модель Лекса для захоплення електронів на мілкий 

донор. Ліворуч – залежність імовірності того, що електрон уже не вийде в 

неперервний спектр, від енергії рівня. 

 

Захопившись на один із високозбуджених рівнів, електрон унаслідок 

взаємодії з фононами може як знову вийти в неперервний спектр, так і 

опуститися вниз на основний рівень донора. Лекс у своїх міркуваннях 

вихопив з того, що електрон, опинившись на рівні, розташованому під дном 

зони провідності нижче, ніж на kT, вже не зможе вийти у неперервний спектр 

і виявиться захопленим на центр. Для центру з кулонівським потенціалом це 

означає, що електрон повинен наблизитися до центру на відстань r1, яка 

визначається з умови 
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Тоді переріз захоплення електрона буде визначатися добутком 2

1r на 

імовірність того, що електрон зазнає в сфері відповідного радіусу розсіяння і 

перейде вниз по шкалі енергій 
nl

r1 , де 
EFn vl  - довжина вільного пробігу 

електрона в сенсі релаксації енергії: 
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  .                                                                                   (17.41) 

 

Числовий множник виникає внаслідок усереднення за всіма 

можливими траєкторіями проходження сфери електроном.  

Формула (17.41) застосовна в разі виконання низки умов. По-перше, 

має виконуватися співвідношення 
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Воно означає, що електрон рухається в полі центру в «пролітному» 

режимі, зазнаючи в ньому одного зіткнення, або не зазнаючи жодного. 

Зазвичай така нерівність добре виконується для германія і кремнія. 

Крім того, центри повинні бути ізольованими й діяти незалежно один 

від одного, 

 

13

1 Nr   .                                                                                      (17.43). 

 

Це накладає обмеження на концентрацію домішок. Коли умови (17.42), 

(17.43) виконано, формула (17.41) приводить до великих значень перерізу 

захоплення в германії та кремнії, порядку 10-11 см-2 для Т = 10 К. 

 

 

Модель адіабатичних термів для перерізу багатофононного 

захоплення на глибокий центр.  

Проведений вище розгляд застосовний і для глибокого зарядженого 

центру, який має далекодіючу кулонівську частину потенціалу. Проте коли 

йдеться про захоплення на глибокий нейтральний центр, потенціальну яму 

для якого зосереджено в області порядку сталої гратки а, такий переріз 

захоплення визначатиметься можливістю генерації під час переходу 

електрона вниз за енергією кількох локальних фононів, які «заберуть» 

енергію переходу, що в цьому випадку дорівнює за порядком величин 

ширині забороненої зони. 

Багатофононне захоплення можна розділити на дві стадії. На першій 

стадії система «електрон + коливання ґратки» без зміни енергії переходить із 

стану 2, в якому електрон вільний, а коливання не збуджені, в стан 1, що 

відповідає зв’язаному електрону та сильному збудженню коливальної 

системи. В другій стадії локалізоване поблизу домішкового центру 

збудження ґратки «розбігається» по всьому кристалу. Як правило, саме 

перша стадія обмежує темп захоплення.  

Звернімо увагу на те, що в більшості напівпровідникових кристалів 

взаємодія вільних носіїв заряду з фононами достатньо слабка, однак зв'язок 

електрона на глибокому центрі з локальними коливаннями ґратки може бути 

сильнішим. 

Розглянемо домішковий центр, на якому в зв’язаному стані 

знаходиться електрон. При рівноважній конфігурації ґратки для електрона на 

центрі є потенціальна яма. Коливання ґратки призводить до зміни цієї ями, в 

результаті якої змінюється енергія зв’язку електрона в ній (можна вважати, 

що піднімається і опускається дно ями або при сталій глибині вона 

звужується і розширюється). При цьому енергія зв’язку електрона b  

залежить від конфігурації ґратки. Будемо вважати, що ця конфігурація 

описується одною координатою  х (координатою «ядра»), тобто головну 

роль в русі електронного рівня відіграє одна мода локальних коливань. Тоді 
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дію коливань на електронний рівень можна описати залежністю енергії 

зв’язку 
b  від х. Найпростіший вигляд цієї залежності лінійний: 

 

xvx ob
~)(   ,                (17.44) 

 

де 
o – енергія зв’язку при рівноважній конфігурації ґратки без електрона 

(при х = 0), v~  - деяка стала. При координаті ядра, рівній vx oc
~/  (див. рис. 

17.4) енергія зв’язку перетворюється в нуль – рівень виходить у суцільний 

спектр. 

Вважатимемо, що потенціальна енергія ядра без електрона має вигляд: 

 

22

2
2

1
)( xMxU      ,                                                            (17.45) 

 

де М – маса «ядра», ω – частота його коливань. Тоді в присутності електрона 

роль потенціальної енергії буде  відігравати U1(x) – сума енергії деформації 

U2(x) та енергії електрона -
b : 

 

)(
2

1
)( 22

1 xxMxU b  .                                                      (17.46)              

 

Мінімум енергії U1(x) буде вже розташований не при  х = 0, а при 

зсунутому положенні рівноваги – х0. Це легко бачити, якщо використати 

(17.44) і записати U1(x) у вигляді 

 

ToxxMxU   22

1 )(
2

1
)(   ,                                               (17.47) 

 

де 
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x ooTo  .                      (17.48) 

 

Потенціальні енергії «ядра» без електрона U2(x) та з електроном U1(x) 

носять назву адіабатичних термів (рис.17.4).  
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Рис.17.4. Адіабатичні терми «ядра» без електрона U2(x) та з електроном 

U1(x). 

 

 

Випадок, зображений ліворуч, відповідає 0o , тобто зв’язаний стан 

існує при  рівноважній конфігурації ґратки без електрона. В цьому випадку 

електрон-фононна взаємодія поглиблює локалізований стан. При 

рівноважному положенні ядер в присутності електрона (х = - х0) енергія 

зв’язку  2~)( oooob xvx  . 

В принципі, можлива й інша ситуація, коли при рівноважному, без 

електрона, положенні ядер зв’язаний стан відсутній 0o . Зв'язаний стан 

виникає лише в результаті електрон-фононної взаємодії (автолокалізація). 

Адіабатичні потенціали для цього випадку зображені на рис 17.4 праворуч. 

При цьому залишаються справедливими формули (17.45) - (17.48), але 0~ v , 

х0 < 0.  

Формули (17.46) та (17.48) показують, що частота коливань ядра з 

електроном і без нього однакова, потенціальні криві U1(x) та U2(x) являють 

собою однакові параболи, зсунуті одна щодо другої по вертикалі та 

горизонталі. Ця обставина цілком пов’язана з лінійною апроксимацією 

(17.45) для залежності )(xb . Така апроксимація може виявитися 

неправильною при х близькому до хс – точки зустрічі термів, що відіграє 

головну роль у процесі захоплення. Однак модель однакових зсунутих 

парабол дуже часто використовується, бо дає можливість просто отримати 

точні квантові результати, і називається моделлю Хуанга та Ріс на честь 

фізиків, які сформулювали її в 1950 році.  

Схему адіабатичних термів зручно використовувати при розгляді 

оптичних переходів. Згідно до принципу Франка-Кондона, такі переходи 

відбуваються дуже швидко, без зміни положення ядра, яке ще не встигає 

змінити свою конфігурацію. Іншими словами, на схемі (рис 17.4) вони 

повинні бути вертикальними. Наприклад при оптичному переході з дна зони 

провідності у зв’язаний стан (люмінесценція) випромінюється фотон з 

енергією o  , а не T . Отже ґратка збуджується безпосередньо після цього 
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переходу, а потім відбувається релаксація ґратки, і надлишкова енергія 

  oT
 виділяється у вигляді тепла. Величину   часто називають 

тепловиділенням. При автолокалізації люмінесценція відсутня. Надалі 

будемо розглядати схему адіабатичних потенціалів, що відповідає рис 17.4 а. 

Силу електрон-фононної взаємодії часто характеризують константою 

Хуанга-Ріс 





HRS . В подальшому буде зручно користуватися іншою 

величиною, що характеризує електрон-фононну взаємодію: 

 











4

)(
)(

2

22
T

cxU   .                                                             (17.49) 

 

Умовою слабкості електрон-фононної взаємодії будемо вважати 

нерівність THRS   . При цьому сама величина SHR може бути й не малою. 

При фотоіонізації центра з переходом електрона із зв’язаного стану на 

дно зони провідності має поглинутися фотон з енергією opt  , яка більша, ніж 

T  (вертикальний перехід на рис. 17.4). Ґратка після переходу також стає 

збудженою і надлишкова енергія Topt    виділяється у вигляді тепла. В 

моделі Хуанга і Ріс   oTTopt .  

Нам зручніше для початку обчислити коефіцієнт термоіонізації центру, 

зображеного на рис.17.4. У класичному випадку ця ймовірність (коефіцієнт 

іонізації) дорівнює добутку частоти, з якою система приходить у точку хс, де 

можливий перехід з локалізованого на нелокалізований терм, на ймовірність 

того, що ядро набуде енергії 2 T , необхідної для приходу в цю точку: 

 








 


kT
l T
n

2exp
2






.                                                                          (17.50)  

 

Згідно з виразом (17.21), цей коефіцієнт іонізації пов’язаний з 

коефіцієнтом рекомбінації співвідношенням: 
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expexp .                                        (17.51) 

 

Прирівнюючи праві частини (17.50) і (17.51), остаточно одержимо 

вираз для перерізу багатофононного захоплення електрона на глибокий 

центр: 
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Передекспоненту (17.52) можна витлумачити в сенсі виразу (17.41), 

звівши її до вигляду 


tr 2 , де 
kTm

r
n


  - де-Бройлівська довжина хвилі 

електрона, яка визначає радіус сфери, потрапивши до якої, електрон може 

виявитися захопленим, а відношення 


t дає ймовірність захоплення в цій 

сфері (
kT

t  - час прольоту електроном своєї де-Бройлівської довжини, 


 

2 - час виходу ядра з області поблизу хс, де відбувається перехід між 

термами). 

Оцінка передекспоненти для 30 kT меВ, 
on mm 1,0 дає значення 

~10-14 см-2, що відповідає реальним експериментальним значенням для 

перерізу захоплення на глибокі центри в матеріалах А3В5. Однак для 

реальних значень енергії тепловиділення  , що становить певну частину 

термічної енергії зв’язку T , з (17.49) випливає, що T 2 . Підстановка цього 

значення в експоненту в (17.52) призводить до нефізично малих значень 

перерізу захоплення.  

Пояснення полягає в тому, що реально перехід між двома близько 

розташованими термами на рис.17.4 при додатних енергіях відбувається не 

класично, а шляхом квантового тунелювання. Тому насправді в експоненті 

(17.52) стоїть значно менша енергія, а сама ця експонента близька до 

одиниці. 

 

Оже-рекомбінація електронів і дірок.   
На рисунку 17.5 зображено різні типи рекомбінаційних процесів. 

Безпосередня зона-зонна рекомбінація електрона й дірки (ліворуч) 

відбувається з випроміненням фотона, її ми розглянемо в наступному розділі. 

Натомість два інші зображені процеси є безвипромінювальними. 

Рекомбінацію Шоклі-Ріда (посередині) разом із можливими мікроскопічними 

моделями захоплення носіїв на домішкові центри з участю фононів ми 

розглянули вище. Саме вона зазвичай визначає часи життя електронів і дірок 

у непрямощілинних напівпровідниках. Однак у прямощілинних матеріалах 

при високих концентраціях носіїв потужним конкурентом випромінювальній 

рекомбінації стає процес Оже-рекомбінації (праворуч), у якому енергія 

рекомбінації електрона та дірки порядку ширини забороненої зони шляхом 

кулонівської взаємодії передається третьому носієві - електронові (саме це 

зображено на рис.17.5), - який «підстрибує» у високоенергетичний стан 

відповідної зони, а потім релаксує, віддаючи енергію фононам. При цьому 

загальну швидкість процесу лімітує саме перша його стадія, яку й розглянемо 

докладніше. Аналогічно ця енергія може передаватися й дірці (що переважно 

й відбувається, коли концентрація дірок вища від концентрації електронів). 
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Рис.17.5.  Випромінювальна зона-зонна рекомбінація (ліворуч), 

рекомбінація Шоклі-Ріда через домішкові рівні (посередині), і Оже-

рекомбінація (праворуч). 

 

Швидкості процесів Оже-рекомбінації з участю двох електронів та 

дірки та електрона й двох дірок пропорційні добуткові їх концентрацій та 

коефіцієнтів Оже-рекомбінації: 

 
22 , npRpnR ppnn     .                                                                 (17.53) 

 

Саме така кубічна залежність від концентрації й призводить до того, 

що швидкість Оже-рекомбінації для високих концентрацій зростає швидше, 

аніж швидкість зона-зонної рекомбінації з випроміненням фотона. Звернімо 

увагу на ще одну важливу обставину. Перейшовши у високозбуджений стан, 

електрон чи дірка можуть не «розмінювати» свою енергію частинками в 

зіткненнях з фононами, а «впасти» (чи «підскочити») знов до краю своєї 

зони, передавши шляхом кулонівської взаємодії всю свою енергію електрону 

біля вершини валентної зони, який перейде в зону провідності, й народжені 

при цьому електрон і дірка зможуть брати участь у провідності. Швидкість 

таких процесів Оже- (або ударної) іонізації пропорційні добутку 

концентрацій електронів чи дірок, які їх спричиняють, та відповідних 

коефіцієнтів Оже-іонізації: 

 

pGnG ppnn   , .                                                                           (17.54) 

 

З урахуванням (17.53), (17.54), групуючи відповідні доданки, запишемо 

для динаміки концентрації електронів вираз: 

 

)()( nppnpnG
dt

dn
ppnn       .                                                 (17.55)  

 

У стаціонарному випадку для нульової швидкості генерації G та з 

урахуванням фундаментального співвідношення (15.19) для рівноважних 

носіїв отримаємо з принципу детальної рівноваги зв’язок між коефіцієнтами 

Оже-генерації та Оже-рекомбінації: 
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22 , ippinn nn      ,                                                                           (17.56) 

 

де ni – концентрація рівноважних власних електронів чи дірок у 

напівпровіднику. 

При слабкому збудженні 
inpn   з урахуванням (17.1) перепишемо 

(17.55) як: 
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G
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   .                                                               (17.57) 

 

Отже, в цьому випадку час життя неосновних носіїв залежатиме від 

квадрату концентрації власних носіїв за відповідної температури, що є 

наслідком тричастинкового характеру такого процесу, а також 

визначатиметься більш інтенсивним з двох процесів (з участю двох 

електронів і дірки та електрона і двох дірок). Однак за високої інтенсивності 

збудження отримати такі фізично ясні вирази для часу життя вже неможливо, 

оскільки для вироджених носіїв коефіцієнти Оже-рекомбінації так само 

починають залежати від концентрації. 

Однією з важливих рис процесу Оже-рекомбінації є наявність 

енергетичного порогу – мінімальної сумарної кінетичної енергії трьох носіїв, 

які беруть участь у процесі, починаючи з якої процес робиться можливим. 

Справді, необхідність одночасного виконання законів енергії та імпульсу 

призводить до того, що дірка в стані 3 (рис.17.6, ліворуч) повинна мати 

відчутну кінетичну енергію, оскільки імпульс, що їй відповідає, повинен 

компенсувати великий імпульс електрона в кінцевому стані 4.   

 

    

 
Рис.17.6. Оже-рекомбінація з участю двох електронів і дірки (ліворуч) 

та електрона і двох дірок (посередині). Праворуч – випадок, коли процес із 

переходом дірки в спін-орбітально відщеплену зону заборонений. 

 

Закони збереження енергії та імпульсу матимуть при цьому вигляд: 
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4321 )( kkkk





   .                                                                (17.59) 

 

У виразі (17.58) сумарна кінетична енергія трьох носіїв, що беруть 

участь у початковії стадії рекомбінації, дорівнює: 
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Оскільки імпульси електронів у станах 1 і 2 біля дна зони провідності 

суттєво менші від імпульсу дірки в стані 3, ця енергія визначатиметься 

переважно енергією дірки. Враховуючи 
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остаточно для мінімального значення сумарної кінетичної енергії (17.62), яку 

прийнято називати пороговою енергією Оже-рекомбінації, в наближенні 

параболічних зон маємо: 
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Коефіцієнт Оже-рекомбінації експоненціально залежатиме від цієї 

порогової енергії як: 
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Для InSb, де ширина забороненої зони і співвідношення ефективних 

мас дуже малі, оцінка за (17.62) дає значення порогової енергії порядку 4 

меВ. Це означає, що процес Оже-рекомбінації відбувається практично 

безпорогово і надзвичайно інтенсивний. Натомість у GaAs ця порогова 

енергія становить понад 200 меВ, і в силу (17.63) процес Оже-рекомбінації 

при кімнатній температурі пригнічений. Це призводить до важливих 

фізичних наслідків. 

У напівпровідниках вводять поняття квантового виходу як 

співвідношення інтенсивності випромінювальної рекомбінації до сумарної 

інтенсивності рекомбінації за випромінювальним та безвипромінювальним 

каналами: 
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Для добрих випромінювачів потрібні значення η порядку одиниці. 

Однак зроблена нами оцінка для InSb показує, що безвипромінювальна Оже-

рекомбінація в цьому матеріалі надзвичайно інтенсивна (причому це 

обумовлено самою його зонною структурою і не може бути виправлене, 

скажімо, підвищенням хімічної чистоти матеріалу), а тому InSb є дуже 

чутливим інфрачервоним детектором, але на його основі принципово 

неможливо створити ефективний світлодіод-випромінювач. Натомість 

достатньо чистий GaAs, де Оже-рекомбінація пригнічена високим порогом, є 

чудовим випромінювачем у близькій інфрачервоній області. 

Якщо б у прямозонному матеріалі валента зона складалася б лише з 

однієї підзони важких дірок з ефективною масою mp, то процес Оже-

рекомбінації з участю двох дірок і електрона був би практично неможливий 

через надзвичайно високий енергетичний поріг. Однак складна структура 

валентної зони припускає можливість відскоку дірки в спін-орбітально 

відщеплену підзону зі значно меншою ефективною масою. Поріг для такого 

процесу (рис.17.6) може бути того ж порядку, що й (17.62), для SOgE  , або 

ж навіть близьким до нуля, якщо SOgE   (електронні переходи на рис.17.6 

посередині будуть при цьому майже вертикальними, з малою передачею 

імпульсу, а кінетичні енергії двох дірок біля вершини валентної зони – 

порядку теплових). Але за умови SOgE   такий процес робиться 

забороненим в силу неможливості виконання закону збереження енергії. 

Саме це має місце в InSb, де величина спін-орбітального відщеплення (~1,3 

еВ) значно перевищує ширину забороненої зони (~0,2 еВ). Але оскільки InSb 

є вузькощілинним матеріалом з високою концентрацією власних носіїв, то 

переважання в ньому безвипромінювальної рекомбінації цілком забезпечує 

розглянутий раніше процес із участю двох електронів та дірки.  
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18. Оптичні процеси в напівпровідниках 

 

Коефіцієнт поглинання. Різні типи поглинання.  

Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з 

напівпровідником складні та різноманітні; вони включають у себе численні 

елементарні механізми та фізичні явища. Їх дослідження дозволяє одержати 

цінну інформацію про напівпровідник. 

Коли електромагнітне випромінювання (світло) потрапляє на 

напівпровідникову платівку, деяка частина світлової енергії відбивається, 

решта входить у платівку і, частково поглинувшись об’ємом платівки, або 

відбивається від другого її боку, або виходить назовні. Для характеризації 

цих процесів вводять комплексний показник заломлення речовини N n ik  ; 

де n  - дійсна частина показника заломлення, яка визначає відмінність фазової 

швидкості світла в речовині від відповідної швидкості в вакуумі; k  - 

показник поглинання, що зв’язаний з коефіцієнтом поглинання світла   

співвідношенням: 
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  .                                                                                 (18.1)       

 

Коефіцієнт поглинання визначає, яку частину енергії електромагнітної 

хвилі І(х), що дійшла до точки х у глибині напівпровідникової платівки 

(вважаємо, що її поверхні відповідає координата х = 0) буде поглинуто в 

малому проміжку від х до х + dx:  

 

dxxIxdI )()(   .                                                                               (18.2) 

 

Інтегрування (18.2) дає залежність І(х): 

 
x

oeIRxI  )1()(  ,                                                                            (18.3) 

 

де Іо – інтенсивність світла, яка падає на поверхню платівки, R – коефіцієнт 

відбиття. 

Фізично процес поглинання полягає в тому, що фотон взаємодіє з 

електронами кристалу, при цьому коефіцієт поглинання обернено 

пропорційний до довжини вільного пробігу фотона, яку можна записати як 

добуток часу вільного пробігу фотона на його швидкість у напівпровіднику, а 

останню в свою чергу записати через швидкість світла у вакуумі с і дійсну 

частину показника заломлення n: 
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При цьому сам процес поглинання світла можне відбуватися за 

декількома різними фізичними механізмами. Розрізняють: 

Власне поглинання, коли фотон поглинається електроном у валентній 

зоні, який (коли енергія фотона для цього достатня) переходить у зону 

провідності; 

Екситонне поглинання, коли енергія кванта, трохи менша від ширини 

забороненої зони, поглинута електроном у валентній зоні, призводить до 

появи зв’язаної кулонівською взаємодією пари електрон-дірка, так званого 

екситона; 

Домішкове поглинання, коли енергія фотона поглинається зв’язаним 

на домішковому рівні електроном, який переходить у неперервний спектр; 

Поглинання вільними носіями, які набувають більшої кінетичної 

енергії в зоні дозволених енергій; 

Ґраткове поглинання, коли електромагнітна хвиля взаємодіє з власним 

чи наведеним електричним моментом кристалічної ґратки. 

Проте найбільше фізичне значення мають саме процеси власного 

поглинання. При енергії фотона, що відповідає ширині забороненої зони (так 

званий край власного поглинання) коефіцієт поглинання різко зростає, а 

довжина вільного пробігу фотона (чи глибина проникнення фотона в 

кристал) різко падає до значень порядку мікрона (а на енергіях порядку 10 еВ 

взагалі досягає значень порядку 10 нм, рис.18.1). 

  

 
Рис.18.1. Коефіцієнт поглинання (права шкала) та обернена до нього 

глибина проникнення фотона в кристал (ліва шкала) для Ge, Si, GaAs як 

функція енергії фотона. В усіх кристалах чітко спостерігається край власного 

поглинання. 

 

Закони збереження енергії та імпульсу при оптичному переході. 

Основні особливості спектра поглинання, зображеного на рис.18.1, 

можна зрозуміти, спираючись на прості уявлення про енергетичну залежність 
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густини станів та беручи до уваги закони збереження енергії та імпульсу (для 

електронів у кристалі імпульс замінюється квазіімпульсом) при оптичних 

процесах. У загальному випадку для початкового та кінцевого станів 

електрона i та f запишемо: 
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                                                                          (18.5) 

 

Оскільки імпульс кванта світла 


hk 


 для довжини хвилі  , що 

характерна для міжзонних переходів (  - порядку 1 мкм, h  - порядку 1 еВ), 

досить малий в масштабі зони Бріллюена (тобто в порівнянні з 
h

a
, де a  - 

стала ґратки кристала), закон збереження імпульсу «дозволяє» перевести 

електрон з валентної зони в зону провідності під дією світла при практично 

незмінному значенні його квазіімпульсу, або хвильового вектора 

(«вертикальні» переходи на рис. 18.2). Оптичний перехід зі значною зміною 

k  («косий» або «невертикальний») можливий тільки за рахунок участі якого-

небудь додаткового процесу, що забезпечує зміну квазіімпульсу (наприклад, 

народження або поглинання фонону) і через те значно менш імовірний. 

 

 
Рис.18.2. Вертикальні оптичні переходи в прямощілинних 

напівпровідниках. 

 

Власне поглинання в прямощілинних напівпровідниках. 
Розглянемо перехід у прямощілінному напівпровіднику, описуваному 

простим параболічним спетром (рис.18.2), що відбувається без зміни 

квазіхвальового вектора електрона k


. Для такого переходу: 
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З урахуванням (18.6) і першого з законів збереження (18.5) одержуємо: 
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Тут введено приведену масу електрона й дірки (що, як ми пізніше побачимо, 

є важливою характеристикою екситонів): 
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Тепер перейдемо до обчислення коефіцієнта поглинання. Згідно з (18.4) 

маємо: 
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де )( g  - ймовірність поглинання фотона електроном в валентній зоні з 

подальшим переходом його в зону провідності протягом одиниці часу. Для 

неї можемо записати вираз: 

 

dEEDPdg )()(2)()(    .                                                (18.10) 

 

Тут )( P - імовірність переходу електрона під дією захопленого 

кванту світла зі стану і до стану f, D(E) – густина станів у валентній зоні, 

множник 2 відповідає двом можливим поляризацім фотона. Перейшовни до 

густини станів як функції k, запишемо: 
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З виразу (18.7) одержуємо співвідношення 
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Звідси маємо: 
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Для знаходження ймовірності переходу )( P  слід скористатися з 

виразів «золотого правила» квантової механіки (16.6), (16.7). При цьому 

потенціал збурення, що входить до матричного елементу (16.7) для 

дипольного оптичного переходу, має вигляд: 

 

ErerU s


)( ,                                                                            (18.14) 

 

де E – напруженість електромагнітного поля. У прямощілинних 

напіпровідниках початковий стан валентної зони побудовано з 

антисиметричних р-функцій, а кінцевий стан зони провідності – з 

симетричних s-функцій. Тому матричний елемент (18.7) зводиться до 

інтегралів вигляду 


0

2 )( drrr  , де )(r  експоненціально спадає на великих r, 

забезпечуючи збіжність інтегралу, який не залежить від енергії фотона  . 

Отже, остаточно для коефіцієнта поглинання одержуємо закон Тауца: 

 

gEA    .                                                                             (18.15) 

 

де А – стала, яка залежить від зонних параметрів напівпровідника. Вираз 

(18.15) справедливий для енергій кванта, більших від ширини забороненої 

зони (для менших енергій процес власного поглинання неможливий). 

Залежність )(   , відкладена в координатних осях [  ,2 ] (18.16), своїм 

перетином осі абсцис дає ширину забороненої зони (рис.18.3). 

 

 
Рис.18.3. Закон Тауца для залежності коефіцієнта поглинання від 

енергії кванту для власного поглинання в прямощілинних напівпровідниках. 

 

Оптичні переходи в непрямощілинних напівпровідниках з участю 

фононів.  
Ширина енергетичної щілини між валентною зоною і зоною 

провідності в центрі зони Брілюена (k = 0) германію становить 0.84 еВ, тому, 

виходячи з вертикальності оптичних переходів, логічно припустити, що саме 

цій енергії кванта відповідатиме край власного оптичного поглинання. Однак 

експеримент (рис.18.1) показує, що насправді цей край близький до енергії 

забороненої зони 0.68 еВ. Аналогічна ситуація має місце так само в кремнії. 
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Це означає, що перехід електрона між вершиною валентної зони і дном зони 

провідності відбувається з участю не лише кванта світла, але й третьої 

часинки – фонона, яка дозволяє електронові сильно змінити імпульс 

(рис.18.4). 

 

 

 
 

Рис.18.4. Оптичні переходи в непрямощілинному напівпровіднику: 

зображені пунктиром – з поглинанням фонона, зображені суцільною лінією – 

з випроміненням фонона. 

 

Такий перехід можна уявити через послідовність двох стадій: спершу 

електрон, поглинувши квант світла, переходить у віртуальний стан у 

забороненій зоні, а потім, провзаємодіявши з фононом, переходить у стан в 

зоні провідності. Причому може мати місце процес як з випроміненням, так і 

з поглинанням фонона з енергією   та хвильовим вектором q, що відповідає 

мінімуму дна зони провідності. Запишемо закон збереження енергії як 

 

 if EE .                                                                     (18.16) 

 

Тут знак плюс відповідає поглинанню фонона, мінус – випроміненню. 

Імовірність кожного з цих процесів можна отримати з урахуванням «золотого 

правила» інтегруванням по всіх можливих в силу (18.16) початкових і 

кінцевих станах, а також того, що швидкість процесу з поглинанням фонона 

пропорційна функції Бозе-Айнштайша (6.19) 
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а швидкість процесу з випромінюванням фонона пропорційна до 
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Це призводить до виразу для коефіцієнту поглинання, що є сумою двох 

доданків, перший з яких відповідає процесу з поглинанням, а другий – з 

випроміненням фонона:  
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     .                   (18.19) 

 

Множники Aabs, Aem у (18.19) залежать від зонних параметрів 

напівпровідника. Залежність (18.19), де по осі ординат відкладено α1/2, має 

вигляд, зображений на рис.18.5.         

 

 
Рис.18.5. Залежність коефіцієнта поглинання від енергії кванта для 

власного поглинання в непрямощілинному напівпровіднику. 

 

Зрозміло, що процеси з поглинанням та випроміненням фонона мають 

різний край власного поглинання:   gE  для першого і   gE  для 

другого, що випливає із закону збереження енергії (18.16). Тому залежність, 

зображена на рис.18.5, дає змогу визначити енергію різних типів фононів (у 

реальній експериментальній ситуації така залежність є суперпозицією 

кількох кривих, що відповідають процесам з участю цих типів фононів). 

Зокрема, для германія і кремнія так було отримано: 

 

Тип фонона Енергія фонона в Ge, К Енергія фонона в Si, К 

Поздовжний акустичний 

(LA) 

320 230 

Поперечний акустичний 

(TA) 

90 700 

Поперечний оптичний 

(ТО) 

400 1370 

 

Звернімо увагу на ще одну важливу обставину: при прямуванні 

температури до 0 перший доданок у (18.19) так само прямує до нуля; процес 

з поглинанням фонона робиться неможливим, бо цих фононів стає дуже 

мало. Натомість процес із випроміненням фонона цілком може відбуватися й 

за нульової температури. 
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Власне поглинання при виродженні носіїв. Зсув Бурштейна-Мосса. 
Досі ми «за замовчуванням» розглядали ситуацію невироджених носіїв, 

описуваних статистикою Максвелла-Больцмана. При цьому заповнення 

кожного квантового стану значно менше від одиниці, й це означає, що 

електрон може перейти з валентної зони в стан із будь-якою енергією в зоні 

провідності; там для нього гарантовано знайдеться доволі «вільного місця». 

Проте якщо електрони вироджені, ситуація нагадує метал: всі стани з 

енергією, нижчою від енергії Фермі, заповнені. А це означає, що найменша 

енергія й імульс електрона, що може здійснити перехід, враховуючи вимоги 

заборони Паулі, визначатиметься енергією Фермі та імпульсом у зоні 

провідності, що їй відповідає (рис. 18.6). 

 
Рис.18.6. Зсув Бурштейна-Мосса у випадку вироджених електронів. 

 

У простому наближенні параболічних зон легко бачити, що край 

власного поглинання тепер відповідатиме енергії 
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,                                                          (18.20) 

 

де mr -  приведена маса (18.8). Такий зсув краю власного поглинання в 

область більших енергій (або менших довжин хвиль) називається зсувом 

Бурштейна-Мосса. Особливо істотий він у вузькозонних напівпровідниках, 

де ефективна маса електронів дуже мала, і виродження наступає швидко. 

Наприклад, в InSb   mn = 0.013mo i край власного поглинання при 

концентрації електронів порядку 1018 см-3, якій відповідає початок 

виродження, має місце при енергії кванта близько 0.2 еВ (або при його 

довжині хвилі 7 мкм). Натомість уже при концентрації 1019 см-3 ці цифри 

разюче зміняться до 1,2 еВ (1,1 мкм). Фактично зсув Бурштейна-Мосса 

робить вузькозонний матеріал широкозонним у сенсі його оптичних 

властивостей. 

 

Екситони й екситонне поглинання.  

Термін «екситон» походить від латинського слова excito — збуджую. 

Так було названо квазічастинку, що являє собою комплекс зв’язаних 

кулонівською взаємодією електрона й дірки в діелектрику або 
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напівпровіднику. Таке збудження може мігрувати по кристалу, не 

переносячи електричного заряду (сумарний заряд екситона нульовий). 

Поняття екситона було введено в фізику в 1931 році російським теоретиком 

Яковом Френкелем. Він пояснив відсутність фотопровідності в діелектриках 

при поглинанні світла тим, що поглинена енергія витрачається не на 

створення носіїв струму, а на утворення екситонів. У молекулярних 

кристалах екситон являє собою елементарне порушення електронної системи 

окремої молекули, яке завдяки міжмолекулярним взаємодіям поширюється у 

вигляді хвилі (екситон Френкеля). Екситони Френкеля є екситонами малого 

радіусу, де збудження локалізується на відстанях порядку сталої ґратки. 

Натомість у напівпровідниках реалізуються екситони великого радіусу, 

теоретично передбачені в 1937 році швейцарцем Грегорі Ваньє та англійцем 

Невіллом Моттом. Вони обумовлюють у спектрах поглинання й 

люмінесценції багатьох кристалів не пов'язані з домішками й дефектами 

вузькі смуги, спричинені поглинанням і випромінюванням екситонів. На 

рис.18.7 добре видно пов’язаний з екситонами пік біля краю власного 

поглинання GaAs, що реєструється для достатньо низьких температур (при 

охолодженні GaAs ширина його забороненої зони збільшується).  

Спектр екситонного поглинання містить воднеподібну серію ліній. 

Однак зареєструвати такі лінії, що відповідають n > 1, як правило, можна 

лише в напівпровідниках, що містять мало дефектів і домішок, і при 

глибокому охолодженні кристалів аж до гелійових температур. На рис.18.7 

зображено криві при температурі рідкого водню, і тому на них видно лише 

головну екситонну лінію при n = 1. 

 

 
Рис.18.7. Піки екситонного поглинання в GaAs для різних температур. 

 

Для одержання спектру екситона слід розв’язати рівняння Шредінгера 

для електрона й дірки, що рухаються в періодичному полі кристала й 

взаємодіють між собою за законом Кулона.  
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Введемо в (18.21) нові змінні – радіус-вектор центру мас R і відстань 

між електроном і діркою r, а також нові параметри – масу екситона М як 
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сумарну масу електрона і дірки, та приведену масу (18.8). З урахуванням 

цього змінні в (18.21) розділяться: 
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 .                            (18.22) 

 

Виходячи з вигляду (18.22), розв’язок цього рівняння запишеться як 

добуток плоскої хвилі, яка описує вільний рух екситона в кристалі, та 

функції, що описує відносний рух електрона й дірки в екситоні щодо 

спільного центру мас: 
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Для відносного руху електрона й дірки щодо спільного центру мас 

маємо рівняння:                                                  
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 .                         (18.24)   

 

Фактично ми отримали рівняння Шредінгера для мілкого донора, де 

ефективна маса електрона замінена на приведену ефективну масу (18.8). 

Його розв’язок матиме вигляд: 
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    .                    (18.25)         

 

Енергетичний спектр екситона, описуваний (18.25) має вигляд, 

зображений на рис.18.8. Отже, квант світла з енергією o

exg EE  , трохи 

меншою від тієї, що відповідає краю власного поглинання, може «народити» 

екситон, а він, у свою чергу, отримавши від теплових коливань ґратки 

енергію o

exE , може розпастися на вільні електрон та дірку. 
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Рис.18.8. Енергетичний спектр екситона. 

 

У більшості прямощілинних напівпровідників εs  > 10, а ефективна маса 

електрона на порядок менша від маси вільного електрона. При цьому 

приведена маса, яка входить до (18.25), з урахуванням (18.8) ще менша від 

ефективної маси електрона, а отже,  енергія зв’язку екситона ще менша від 

енергії зв’язку мілкого донара, а ефективний радіус екситона – ще більший, і 

сфера з таким радіусом охоплює тисячі вузлів ґратки. Для кристала GаAs 

маємо o

exE  = 4,2 меВ, аех = 15 нм.  Саме малі значення енергії зв’язку 

екситонів у напівпровідниках перешкоджають спостереженню екситонних 

переходів при кімнатній температурі зразків, якій відповідає середня теплова 

енергія kТ = 26 меВ. 

До того ж, ефективність поглинання й заломлення світла на частоті 

екситонного переходу (так звана сила осцилятора екситонного переходу) 

мала через великі значення ефективного радіуса екситону, оскільки вона 

пропорційна відношенню V0/α
3

ех, де V0 — об’єм елементарної комірки 

кристалу (ми вже бачили, що aех
3 >> V0).  

 Отже, ці дві обставини (мала енергія зв’язку екситонів, і, відповідно, 

розпад екситонів при кімнатній температурі для більшості напівпровідників, 

та малий внесок екситонних станів в оптичні константи напівпровідників 

через малі сили осцилляторів екситонних переходів) перешкоджають 

створенню напівпровідникових приладів, що працюють на екситонних 

переходах. 

 

Домішкове поглинання, поглинання світла вільними носіями, 

ґраткове поглинання.  
Квант світла з енергією, що дорівнює енергії зв’язку донора чи 

акцептора, може вирвати з нього електрон чи дірку і перевести в зону 

дозволених енергій. Отже, при енергіях, менших від краю власного 

поглинання (або при більших довжинах хвиль) у спектрі поглинання 

матимуть місце піки, обумовлені домішковим поглинанням. 

Можуть поглинати світло й вільні носії. Але при цьому перехід угору 

за шкалою енергій означає і зміну імпульсу електрона (рис.18.9), а отже, для 

того, щоб цей процес відбувся, потрібна ще й участь фонона. 

 



 256 

 
Рис.18.9. Поглинання світла вільними носіями: процес 

супроводжується зміною імпульсу електрона. 

 

Швидкість такого процесу можна знайти методами, які було викладено 

вище. Але коефіцієнт поглинання в цьому випадку можна простіше одержати 

на основі розгляду задачі про високочастотну провідність, розглядаючи 

зменшення потужності електромагнітної хвилі, яка характеризується 

комплексним показником заломлення N n ik  . Можна показати, що цей 

коефіцієнт поглинання прямо пропорційний провідності (а, отже, й 

концентрації) електронів і квадрату довжини падаючої хвилі світла, і 

обернено пропорційний дійсній частині показника заломлення. 

Оскільки зазвичай паралельно відбуваються декілька процесів 

поглинання, сумарна залежність коефіцієнта поглинання має вигляд, 

зображений на рис.18.10. У всіх напіпровідниках має місце різкий край 

власного поглинання і (за достатньо низьких тепмератур) смуга екситонного 

поглинання праворуч від нього за шкалою довжин хвиль. Ще далі 

розташовано смугу чи смуги домішкового поглинання. На них накладається 

невелике поглинання вільними носіями, що збільшується зі збільшенням їх 

концентрації та довжини хвилі.  

Нарешті, на великих довжинах хвиль (малих частотах, що відповідають 

ґратковим коливанням) спостерігаються смуги, обумовлені поглинанням на 

власному чи наведеному елекричному моменті кристалічної ґратки. У 

кристалах А3В5 є два типи атомів, і наявна йонна складова хімічного зв’язку; 

тому поглинання відбувається тоді, коли частота випромінювання відповідає 

частоті коливань диполів. У гомополярних напівпровідниках (германій та 

кремній) власні диполі відсутні, але під впливом випромінювання 

з’являються наведені диполі, які теж можуть поглинати. Інтенсивність смуг 

такого поглинання зростає з підвищенням температури.   

Таким чином, дослідження залежності коефіцієнту заломлення від 

довжини хвилі (або частоти) випромінювання, що поглинається, так само 

може бути дієвим інструментом характеризації кристалу. 
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Рис.18.10. Схематична залежність коефіцієнту поглинання від довжини 

хвилі випромінювання, що поглинається, для різних механізмів поглинання: 

1 – власне поглинання, 2 – екситонне поглинання, 3 – поглинання світла 

вільними носіями заряду (вища крива відповідає більшій концентрації), 4 – 

домішкове поглинання. 

 

Люмінесценція.  
Люмінесценцією називають процес, обернений до поглинання світла. 

За типами переходів розрізняють зона-зонну, екситонну, домішкову та 

міжцентрову люмінесценцію, а за способом її збудження – 

фотолюмінесценцію (при збудженні світлом), катодолюмінесценцію (при 

бомбардуванні електронами), триболюмінесценцію (при збудженні 

механічною дією), хемолюмінесценцію, біолюмінесценцію тощо.  

Найширше в фізиці й техніці напівпровідників використовують 

фотолюмінесценцію, для якої існують розвинуті експериментальні методи 

вивчення. При фотолюмінесценції зазвичай має місце так званий Стоксів 

зсув – збільшення довжини хвилі (або зменшення енергії) випроміненого 

кванту прорівняно з поглинутим. Фізичну природу такого зсуву, 

обумовленого процесами внутрішньої релаксації, для домішкових переходів 

ми розглянули в Розділі 17 у рамках формалізму адіабатичних термів. Сам 

термін запровадив в обіг в ХІХ столітті ірландський фізик і математик 

Джордж Стокс ще в той час, коли поняття енергії кванта ще не існувало, й 

оперували виключно довжинами хвиль. Проте в ряді випадків може 

реалізуватися й анти-Стоксів зсув, коли довжина випроміненого кванту 

робиться меншою.  

 

 
Рис.18.11. Стоксів зсув для люмінесценції. 
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Строго кажучи, під люмінесценцією прийнято розуміти 

випромінювання, надлишкове над рівноважним. Тому інтенсивність 

люмінесценції залежить від концентрації надлишкових носіїв, і разом із їх 

рекомбінацією відбувається релаксація люмінесценції за тим самим законом 

(17.7), що й спад концентрації надлишкових носіїв потому, як було вимкнуто 

генерацію. Тому інтенсивність люмінесценції залежить від часу як 
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де τ – час життя надлишкових носіїв. За величиною τ прийнято розрізняти 

швидку флуоресценцію, і значно повільнішу фосфоресценцію, за якої носії 

можуть «жити» в метастабільшому стані до 103 с (рис.18.12). 

 

 

 
 

Рис.18.12. «Швидка» флуоресценція і «повільна» фосфоресценція. 

 

Температурне гасіння люмінесценції.  

Вище ми запровадили поняття квантового виходу (17.64) як 

безвипрвипр
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RR
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  . Швидкість випромінювальної та безвипромінювальної 

рекомбінації в цьому виразі різнить одна суттєва обставина. Швидкість 

випромінювальної рекомбінації, яка має безактиваційний характер, у 

першому наближенні не залежить від температури. Натомість процес 

безвпромінювальної рекомбінації, як ми бачили вище, має активаційний 

характер і пов’язаний з подоланням певного енергетичного бар’єру ΔЕ (для 

Оже-рекомбінації це порогова енергія, для багатофононного захоплення на 

глибокий центр – оптимальна енергія тунелювання між двома адіабатичними 

термами тощо). 

Тому в загальному випадку: 
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Це означає, що з підвищенням температури швидкість 

безвипромінювальної рекомбінації зростає, а квантовий вихід падає; 

відбувається температурне гасіння люмінесценції, при високих температурах 

пристрої-випромінювачі працюють гірше.  
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19. Основні елементи напівпровідникової електроніки. 

 
Р-n перехід. Одним із найважливіших елементів напівпровідникової 

електроніки є р-n перехід між двома областями того самого напівпровідника, 

легованими акцепторами й донорами. Його вперше виявив і дослідив 

методом термозонду на кристалах Cu2O у Києві в 1941 році основоположник 

фізики напівпровідників в Україні Вадим Лашкарьов.  

 

 
+ 

 

 
  

Рис.19.1. Дві відокремлені частини того ж самого напівпровідника, 

леговані акцепторами й донорами відповідно (згори), ці ж частини, приведені 

в стан термодинамічної рівноваги (знизу). 

 

Поки ми розглядаємо окремі зразки того ж самого напівпровідника, 

леговані акцепторами й донорами відповідно (рис.19.1 згори), енергії Фермі в 

них описуються виразами (15.27) і (15.26). Але якщо вони утворюють єдиний 

зразок, права і ліва частина якого леговані по-різному (межу між цими 

частинами називають металургічним переходом), рівень Фермі 

встановлюється єдиний для всього зразка. Це означає появу в зразку 
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енергетичного потенціального бар’єру, висота якого визначається різницею 

рівнів Фермі в електронній і дірковій частинах. Щоб визначити цю висоту, 

віднімемо від (15.26) вираз (15.27): 
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Підставивши до (19.1) значення ширини забороненої зони через 

модифікований вираз (15.18) 
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остаточно одержуємо: 
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Оскільки рівні Фермі в достатньо сильно легованих зразках n та р-типу 

перебувають поблизу країв зони провідності й валентної зони, висота бар’єру 

(19.3) за порядком величин дорівнює ширині забороненої зони. Цей бар’єр 

перешкоджає основним носіям-електронам переходити з n у р область, а 

основним носіям-діркам – переходити з р в n область. Але водночас у n-

області є і неосновні носії – дірки, для яких ніякого бар’єру не існує, і які 

можуть безперешкодно переходити в р-область. Так само й неосновні носії-

електрони з р-області можуть безперешкодно потрапляти в n-область. Ця 

обставина виявиться дуже важливою при подальшому розгляді роботи діоду 

на р-n-переході. 
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Рис.19.2. Утворення області просторового заряду в р-n-переході. 

 

З бар’єром пов’язано утворення перехідної області просторового 

заряду. Як зображено на рис.19.2, електрони з n-області дифундують в р-

область, залишаючи на місці іонізовані донори. Те ж саме відбувається з 

дірками, які, дифундуючи в n-область, залишають на місці іонізовані 

акцептори. Таким чином, з’являється перехідна область, у якій зміна 

потенціалу Φ(х) створює електричне поле (максимальне в площині 

металургічного переходу), і де з’являється об’ємний заряд: позитивний 

праворуч від площини металургічного переходу, і негативний – ліворуч, як 

це й зображено на рис.19.2. За межами цієї перехідної області похідна 

0
)(




dx

xd
, електричного поля немає, об’ємний заряд відсутній. Таку р-область 

на рис.19.2 ліворуч і n-область праворуч називають квазінейтральними. 

Вважаємо площину металургічного переходу за х = 0. Щоб знайти межі 

перехідної області праворуч (-lp) і ліворуч (ln), потрібно розв’язати рівняння 

Пуассона для потенціалу: 
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                                                                              (19.4) 

з крайовими умовами 

 

0)(;)(  pon ll .                                                                   (19.5)    

 

Це можна зробити аналітично в рамках наближення виснаження, коли 

припустити, що об’ємний заряд в перехідній області обумовлений виключно 

іонізованими донорами й акцепторами, а поза перехідною областю нульовий: 
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Проте й без цього розв’язку, просто з умов електронейтральності 

можна отримати співвідношення 

 

dnap NlNl   .                                                                                  (19.7) 

 

Воно говорить, що перехідна область просторового заряду розташована 

переважно в тій частині напівпровідника, яка легована менше.                                                                               

  

Діод на р-n-переході.  

Нехай до р-n-переходу прикладено напругу з полярністю, зображеною 

на рис.19.3. Це називається прямим зміщенням, і за нього перехід добре 

проводить струм. Натоміть за протилежної полярності напруги (оберненого 

зміщення) струм через перехід дуже малий. Таким чином, діод є добрим 

випростувачем (або випрямлячем) струму. 

 

 
Рис.19.3. Пряме зміщення на р-n-переході. 

 

Фізичну причину цього легко зрозуміти, поглянувши рис.19.4. Пряме 

зміщення знижує висоту потенціального бар’єру і зменшує ширину переходу, 

основним носіям з р- та n-областей стає легше його долати. Натомість 

обернене зміщення підвищує бар’єр і розширює перехідну область. 
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Рис.19.4. р-n-перехід без прикладеної напруги та при прямому й 

оберненому зміщенні. 

 

Спробуємо одержати вольт-амперну характеристику для струму через 

р-n-перехід. Для цього спершу якісно розглянемо фізичну природу такого 

струму. В квазінейтральних областях поле нульове, а тому струм може мати 

виключно дифузійний характер. Основні носії з n-області – електрони –

дифундують через перехідну область до р-області, де в площині -lp  

утворюється певна їх надлишкова концентрація )( pp ln  порівняно з 

рівноважною концентрацією неосновних електронів у р-області pon . З 

урахуванням співвідношення Больцмана (16.21) одержуємо: 

 



























 1expexp)(

kT

eV
nn

kT

eV
nln a

popo
a

popp .                                 (19.8) 

 

Надалі ці електрони дифундуватимуть ліворуч від площини -lp  у 

квазінейтральну область, де на дифузійній довжині Ln  прорекомбінують з 

основними дірками (рис.19.5), концентрація яких значно більша (а отже, 

внаслідок рекомбінації вона суттєво не зміниться). 

 



 265 

 
Рис.19.5. Електронний і дірковий струми через р-n-перехід. 

 

Цей дифузійний струм електронів через вираз (16.15) можемо записати 

як: 
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Провівши аналогічні міркування, ми можемо отримати вираз для 

струму основних дірок з р-області, які дифундували через перехідну область 

до n-області. Праворуч віж площини ln ці вже надлишкові неоснові дірки на 

відстані порядку дифузійної довжини Lp рекомбінують з електронами: 

 

















 1exp

)()(
)(

kT

eV

L

p
eD

L

lp
eD

dx

xdp
eDlj a

p

no
p

p

n
ppnp


                (19.10) 

 

Надалі припустімо, що рекомбінація в перехідній області не 

відбувається. Це означає, що електронний і дірковий струми, які ми знайшли 

в прощинах lр  та ln  відповідно, насправді сталі в усьому проміжку між цими 

площинами. А це, в свою чергу, означає, що сумарний струм через р-n-

перехід можемо записати як суму (19.9) і (19.10): 
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Тут введено струм насичення js, який є струмом через  р-n-перехід 

неосновних носіїв, для яких, як ми зазначали вище, не існує енергетичного 

бар’єру. Вольтамперну характеристику, описувану виразом (19.11), 

зображено на рис.19.6. Зрозуміло, що для і для прямого, і для оберненого 

увімкнення характеристика (19.11) при вищих температурах іде «крутіше».  
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Рис.19.6. Вольтамперна характеристика р-n-переходу для трьох різних 

температур. 

  

В загальному випадку рекомбінація в перехідній області, якою ми досі 

нехтували, таки відбувається. Тому залежність (19.11) зазвичай записують у 

модифікованому вигляді: 
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де n > 1 у знаменнику експоненти – «фактор ідеальності» діода. 

При великих обернених напругах неосновні електрони й дірки можуть 

набувати достатньої кінетичної енергії порядку ширини забороненої зони для 

того, щоб спричиняти акти ударної іонізації, внаслідок яких народжується по 

додатковій парі електрон-дірка. Тоді обернений струм через перехід різко 

зростає, відбувається так званий класичний пробій  р-n-переходу (рис.19.7). 

Сам по собі пробій не означає виходу діода з ладу; він просто працюватиме в 

режимі пробою. Але пов’язане з великим струмом Джоулеве тепло справді 

може пошкодити пристрій. 

 

 
Рис.19.7. Пробій р-n-переходу. 

 

Можливе і явище квантового пробою, коли при великих напругах 

зворотного зміщення відбувається квантове тунелювання електронів з зони 

провідності n-області у вільні стани валентної зони в р-області. На основі 

цього явища створено т.зв. тунельні діоди з ділянкою негативного нахилу 

вольт-амперної характеристики, про які ми говоритимемо далі.    
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Фотоелементи на р-n-переходах.  
Нехай у р-n-переході під дією світла відбувається фотогенерація носіїв. 

Носії, народжені в перехідній області, будуть розноситися полем переходу в 

різні боки: дірки перейдуть у р-область, електрони в n-область, створюючи 

або напругу (якщо зовнішнє коло розімкнене), або струм (якщо це коло 

замкнене). Вважаючи, що генерація G відбувається у всьому об’ємі 

напівпровідника, і в квазінейтальних областях, і в перехідій області, можна 

показати, що формула (19.11) зазнає модифікації: 
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Вольтамперну характеристику, описувану (19.13), зображено на 

рис.19.8: 

 

 
Рис.19.8. Вольтамперна характеристика фотоелемента на р-n-переході. 

Згори – «темнова» крива, знизу освітлена. На осях позначено струм 

короткого замикання й напругу розімкнутого кола. 

 

Сіра область на рис.19.8 – це потужність, що передається сонячною 

батареєю в зовнішнє коло з опором навантаження RL. Її збільшують, 

використовуючи матеріал з максимальним часом життя носіїв. Саме так 

працювали перші фотоелементи, ККД яких лежав у межах 10% 

(фотоелементи з використанням сучасних принципів, що дозволяють 

максимально використовувати весь спектр сонячного випромінювання, 

мають ККД, що наближається до 50%). 

 

Ємність р-n-переходу.  

З р-n-переходом пов’язаний об’ємний заряд, зумовлений як зарядом 

іонізованих домішок у перехідній області, так і зарядом надлишкових носіїв, 



 268 

інжектованих у квазінейтральні області зліва і справа від перехідної області 

(рис.19.5). З цим зарядом Q пов’язана ємність С, яка визначається формулою 
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У цьому виразі ємність СТ пов’язана з зарядом перехідної області, а 

ємність СD – з зарядом носіїв, інжектованих у квазінейтральну область; 

першу з них прийнято називати ємністю переходу, а другу – дифузійною 

ємністю. При цьому величини ємності й заряду в (19.14) наведено на 

одиницю площі металургійного переходу. Неважко зрозуміти, що 
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.                                                                                       (19.15) 

 

Щоб отримати дифузійну ємність, треба проінтегрувати вираз (19.8) та 

аналогічний вираз для надлишкових дірок по довжині відповідних 

квазінейтральних областей, помножити одержані результати на величину 

елементарного заряду і взяти похідну за напругою Va.  В результаті 

одержуємо: 
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Значення струмів, що входять до (19.16), визначаються за (19.9), 

(19.10).  

Ємність р-n-переходу важлива, бо суттєво обмежує його швидкодію. 

Фізично це відповідає тому, що потрібний досить значний час, щоб при 

перемиканні діода на протилежну полярність усунути з квазінейтральних 

областей вже інжектовані туди надлишкові носії. Граничну частоту роботи 

діоду на р-n-переході пов’язуватиме з його ємністю та опором вираз 
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.                                                                     (19.17) 

 

 Оскільки ємність С значна, швидкодія невелика. Тому для створення 

високочастотних приладів ще в середині минулого століття замість діоду на 

р-n-переході стали використовувати діод на контакті метал-напівпровідник.  

    

Діод на контакті метал-напівпровідник.  
Такий діод (або діод Шотткі, названий так на честь німецького вченого, 

який побудував основи його теорії в 1930-х роках), позбавлений цих 

частотних обмежень, оскільки працює виключно на основних носіях заряду – 

електронах. Нехай приведено в контакт метал, який характеризується 
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роботою виходу еФm, та напівпровідник n-типу, який харатеризується 

меншою роботою виходу еФs , що є сумою спорідненості електрона до 

вакууму еχ (відстані від рівня вакууму до дна зони провідності) та відстані 

від дна зони провідності до рівня Фермі. Електронам напівпровідника, де 

робота виходу менша, легше буде перейти в метал, аніж електронам з металу 

– в напівпровідник. Внаслідок того, що рівень Фермі тепер буде спільним, 

утвориться вигин зон у напівпровіднику (рис 19.9), що визначається 

різницею робіт виходу металу й напівпровідника:  

 

)( smi eeV  .                                                                                (19.18) 

 

Цей вигин зон перешкоджатиме новим електронам виходити з 

напівпровідника в метал. Біля поверхні напівпровідника утвориться область, 

збіднена електронами (або шар Шотткі) завтовшки W.  

 

 
Рис.19.9. Енергетична структура контакту метал-напівпровідник. 

 

Водночас для електронів з металу так само виникає енергетичний 

бар’єр на шляху в напівпровідник: 

 

Fcimb EEeVee  )(    .                                                    (19.19) 

 

Зазвичай обидва бар’єри (19.18), (19.19) набагато вищі від kT, і тому 

для струму термоемісії з металу і з напівпровідника можна застосувати 

формулу Річардсона для густини емісійного струму через потенціальний 

барьєр ΔЕ: 
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     .                                                (19.20) 

 

У стані рівноваги стум електронів із напівпровідника в метал і струм 

електонів з металу в напівпровідник рівні за величиною і протилежні за 

напрямком.   

При прикладенні до діоду напруги барьєр (19.19) не зміниться, однак 

висота бар’єру (19.18) зменшиться на еVa при прямому зміщенні (до 

напівпровідника прикладено «мінус»), і збільшиться на еVa при оберненому 

зміщенні (до напівпровідника прикладено «плюс»), рис.19.10.                          

 

 
Рис.19.10. Контакт метал-напівпровідник при прямому (А) та 

оберненому (В) зміщенні. 

 

Зрозуміло, що струм із напіпровідника в метал у першому випадку 

зросте, в другому – зменшиться. Загальний струм через контакт є різницею 

струму з напівпровідника в метал і з металу в напівпровідник, і тому для ного 

з  урахуванням (19.18) – (19.20) маємо: 
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При урахуванні дії на електрон, що залишає метал, так званих сил 

зображення (кулонівського притягання до «дірки», що залишається в металі) 

висота бар’єру еФb дещо знижується порівняно з (19.19) – має місце так 

званий ефект Шотткі.  

Вираз (19.21) одержано в припущенні ідеального тісного контакту між 

електроном і металом, коли між ними немає зазору, а на інтерфейсі відсутні 

зв’язані електричні заряди. Насправді в реальних ситуаціях між 

напівпровідником і металом завжди існує певний тонкий зазор, на якому 

падає частина напруги, а на локалізованих станах на поверхні 

напівпровідника є зв’язані електричні заряди, які впливають на роботу діоду 

Шотткі. Теорію роботи реального діода Шотткі побудував у 1960-70-х роках 

український учений Віталій Стріха, учень Вадима Лашкарьова. Він показав, 
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що показник експоненти в круглих дужках виразу (19.21) має бути замінено 

на 
mkT

eVa , де m у знаменнику описує неідеальність діода. 

Вираз (19.21) дещо схожий на вираз для струму через р-n-перехід 

(19.11). Але якщо в (19.11) перед круглими дужками стоїть струм насичення, 

обумовлений неосновними носіями, то в (19.21) множник у квадратних 

дужках відповідає перенесенню основних носіїв – електронів. Час релаксації 

основних носіїв складає порядку 10 пс, тому гранична частота швидкодії 

діода Шотткі   
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                                                  (19.22) 

 

може становити десятки ГГц. 

Звернімо увагу на суттєву відмінність вольтамперних характеристик 

діоду на р-n-переході й діоду Шотткі, зображену на рис.19.11. 

 

 
Рис.19.11. Вольтамперні характеристики діоду на р-n-переході й діоду 

Шотткі. 

 

Для діоду на р-n-переході, створеному в кремнії, пряма напруга, за якої 

починає швидко зростати струм, визначається висотою бар’єру (19.3), і для 

«технологічних» параметрів кремнію зазвичай становить близько 0,7 В. 

Водночас для діоду Шотткі вона визначається суттєво нижчим бар’єром 

(19.18), і зазвичай становить 0,3 В – 0,4 В. Звернімо увагу й на те, що 

обернений струм через діод Шотткі є на 2-3 порядки більшим, оскільки він 

визначається струмом електронів з металу в напівпровідник.  

 

Біполярний транзистор на двох р-n-переходах.  

Створення Вільямом Шоклі, Джоном Бардіном і Волтером Братейном у 

1947-51 роках біполярного транзистора на двох р-n-переходах мало 

революційне значення для розвитку електроніки, а самих учених було 

вшановано Нобелівською премією з фізики 1956 року. І, хоча сьогодні значно 

ширше використовуються польові транзистори, про які йтиметься далі, а 
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біполярні транзистори зберегли переважно «нішове» застосування, фізичні 

принципи їх дії досі є повчальними й важливими.  

Є два типи біполярних транзисторів: NPN та PNP транзистори. Далі для 

визначеності розглянемо NPN транзистор, зображений на рис.19.12. 

Принципи роботи PNP транзистора є аналогічними. 

 

 
Рис.19.12. NPN біполярний транзистор. 

 

Такий транзистор складається з областей легованих донорами емітера й 

колектора, та легованої акцепторами бази, між якими виникають р-n-

переходи з областями просторового заряду (на рис.19.12 вони затемнені). До 

кожної з цих областей підведено електрод, на який можна подавати напругу.  

Коли на всіх трьох електродах напруга нульова, це означає, що струм 

через такий пристрій не протікає. Тепер прикладімо на перехід емітер-база 

достатнє пряме зміщення. Для кремнійового транзистора це означає 

 EBBE VVV 0,7 В. Дірки інжектуються з бази в емітер і там рекомбінують з 

основними електронами. Аналогічно електрони інжектуються з емітера в 

базу й там рекомбінують з основними дірками. Коли W достатньо широка, 

більша від дифузійної довжини електронів LnB , всі інжектовані елелектрони 

рекомбінують у базі, не дійшовши до колектора. Отже, струму між емітером і 

колектром ще немає (на перехід база-колектор прикладено достатнє обернене 

зміщення), є тільки струми між емітером і базою, які рівні за величиною і 

протилежні за напрямком. 

Тепер нехай база достатньо вузька, W менше від LnB , а на перехід база-

колектор все ще подано обернене зміщення:  0 CBBC VVV  (величина цього 

зміщення в далеких від пробою межах не має значення, важливо тільки, щоб 

воно було оберненим). Майже всі інжектовані в базу електрони досягають 

колектора і проходять у нього (рис.19.13). З’являється струм колектора, який 

визначається зміщенням на переході емітер-база: має місце так званий 

«транзисторний ефект». 
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Рис.19.13. NPN біполярний транзистор в активній моді: пряме 

зміщення подано на перехід емітер-база, обернене – на перехід база-

колектор. 

 

Таку моду роботи NPN біполярного транзистора, коли пряме зміщення 

подано на перехід емітер-база, а обернене – на перехід база-колектор, 

називають активною. Крім того, можливі ще три моди: мода насичення, коли 

пряме зміщення подано на обидва переходи, електрони інжектуються, як і 

раніше в активній моді, з емітера через базу в колектор, але тепер і так само 

із колектора через базу в емітер; мода відтину, коли обернене зміщення 

прикладене до обох переходів, і струму через транзистор немає; обернена 

активна мода, коли обернене зміщення прикладене до переходу емітер-база, 

а пряме - до переходу колектор-база. 

Надалі розглянемо пряму активну моду, яка використовується 

найчастіше. Струм транзистора при цьому визначається струмом електронів і 

дірок через емітерний перехід. З отриманих раніше для p-n-переходів виразів 

(19.9), (19.10), для співвідношення цих електронного і діркового струмів 

одержуємо: 
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     .                                                            (19.23) 

 

Для отримання правої частини (19.23) ми використали значення 

дифузійної довжини через коефіцієнт дифузії та час життя (17.12), а також 

через співвідношення Айнштайна (16.23), (16.24) виразили коефіцієнти 

дифузії електронів та дірок через їхні рухливості, а рівноважні концентрації 

неосновних електронів у базі і дірок у емітері пов’язали співвідношенням 

Больцмана (16.21) з концетраціями основних електронів у емітері та дірок у 

базі, які поклали рівними концентраціям донорів у емітері та дірок у базі. 

Частина електронного струму в базі безповоротно втрачається через 

рекомбінацію: InC = InE – IrB (рис.19.14). При цьому струм колектора 

виявляється пропорційний струму електронів, інжектованих емітером у базу.  
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Рис.19.14. Струми через NPN біполярний транзистор в активній моді. 

 

Згідно з правилом Кірхгофа, сума струмів по всіх трьох електродах 

пристрою повинна дорівнювати нулю: 

 

0 CBE III .                                                                                   (19.24) 

 

Для того, щоб зробити струм бази суттєво меншим від струму емітера, 

емітер у відповідності до (19.23) легують значно сильніше від бази. Тоді 

емітерний і колектроний струми стають майже рівними за величиною і 

протилежними за знаком:  

 

EC II  ,                                                                                           (19.25) 

 

де α – коефіцієнт передачі струму для схеми ввімкнення зі спільною базою 

(рис.19.15). 

 

  
Рис.19.15. Схеми ввімкнення біполярного транзистора зі спільною 

базою (ліворуч) і спільним емітером (праворуч).  

  

При схемі ввімкнення зі спільним емітером маємо 

 









1
;BC II .                                                                  (19.26) 

 

Тут введено коефіцієнт посилення струму при схемі ввімкнення зі 

спільним емітером β. Відповідним легуванням емітера й бази можна 
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забезпечити значення α = 0,99; це означає, що β ≈ 100. Тому біполярні 

транзистори досі використовують як ефективні підсилювачі струму.  

 

Польовий транзистор метал-діелектрик-напівпровідник.  
Такий транзистор, відомий під англійською абревіатурою MOSFET 

(Metall-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) і українською - МДН, є 

базовим елементом сучасної електроніки. Саме завдяки швидкому прогресу 

транзисторів MOSFET упродовж понад півстоліття діяв емпіричний закон 

Мура, який постулював покращання характеристик комп’ютерів удвічі 

впродовж кожних чергових 18 місяців (рис.19.16). 

 

 
Рис.19.16. Збільшення обсягу пам’яті та числа транзисторів на одному 

чіпі (мікросхемі) від 1970 по 2010 рік. 

 

Ідею транзистора MOSFET запатентував у 1925 році уродженець 

Львова Юліус Лілієнфельд, який на той час працював у Німеччині, а пізніше 

переїхав до США. Проте стан розвитку тодішніх технологій ще довго робив 

практичну реалізацію такої ідеї неможливою. Перший «робочий» транзистор 

MOSFET було створено в «Белл Лабораторіз» Мохамедом Атталою та 

Давоном Кангом у 1960 році. 

  

 
Рис.19.17. Типовий транзистор MOSFET з каналом провідності n-типу. 
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На рис.19.17 зображено типовий транзистор MOSFET з каналом 

провідності n-типу. Він створений на підкладці р-типу, в якій ліворуч і 

праворуч легуванням донорами сформовано електронні області витоку 

(типове позначення – S, від англійського Source), та стоку D (від англійського 

Drain). Над каналом між витоком і стоком завдовжки L  розміщено затвор G 

(від англійського Gate), ізольований від каналу тонким оксидним прощарком. 

Структура транзистора з каналом провідності р-типу цілком аналогічна, але 

електронні й діркові області в ньому поміняно місцями. 

 
Рис.19.18. Енергетичний бар’єр у каналі транзистора MOSFET (згори – 

рівні Фермі в відповідних відокремленних зразках з електронною і дірковою 

провідністю). 

 

Фізика роботи транзистора MOSFET полягає в подальшому. Коли 

напругу до його трьох електродів (зараз часто вживають також вираз: 

термінали) не прикладено, вздовж каналу існує високий енергетичний бар’єр 

порядку ширини забороненої зони напівпровідника, який перешкоджає 

електронам з витоку переходить на стік, а зі стоку – на витік. Висоту цього 

барьєру можна знизити прикладанням позитивної напруги на затвор. Це 

полегшить переходи над бар’єром, але струм у колі витік-стік буде все ще 

нульовий, оскільки переходи зліва направо урівноважать переходи справа 

наліво. І тільки коли прикласти позитивну напругу на стік VD, висота бар’єру 

для електронів, які рухаються від витоку до стоку, виявиться на eVD нижчою, 

ніж висота бар’єру для електронів, які рухаються від стоку до витоку, і 

з’явиться сумарний потік електронів з витоку на стік, якому, згідно з 

традиційним визначенням, відповідатиме струм зі стоку на витік.  

Величиною цього струму можна керувати прикладанням відповідної напруги 

на затвор (рис.19.19). 
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Рис.19.19. Зміна енергії дна зони провідності ( )CE x  вздовж каналу 

провідності n-MOSFET, коли прикладено напругу до стоку і до затвору: 

пунктирна лінія відповідає великому значенню 
DV  і малому 

GV , а суцільна – 

великим 
DV  i 

GV . 

 

За відсутності напруги на затворі витік і стік відокремлює область із р-

типом провідності, й транзистор перебуває в режимі OFF, коли навіть за 

прикладеної напруги на стік струм через нього дуже малий. Що потрібно для 

того, щоб перевести транзистор у режим ON, коли між витоком і стоком 

протікає помітний струм, величиною якого можна керувати напругою на 

затворі? Для відповіді на це запитання розглянемо зонну діаграму 

напівпровідника поблизу інтерфейсу (межі поділу) оксид-напівпровідник. 

 

 
 Рис.19.20. Вигин зон у напівровіднику за різних значень напруги на 

затворі. Випадки: плоских зон (А), накопичення основних носіїв (В), 

виснаження (С), інверсії (D). 

 

Якщо напруга на затворі відсутня, то зони плоскі аж до інтерфейсу. 

(Взагалі кажучи, це так, тільки якщо роботи виходу металу і напівпровідника 

однакові; в іншому випадку на затвор для досягнення режиму плоских зон 

слід подати певну напругу, яка компенсуватиме різницю робіт виходу. Але в 

нашому розгляді ми цим ефектом без втрати загальності нехтуватимемо). 

Якщо до затвору прикладено негативну напругу, під інтерфейсом 

утвориться область, збагачена основними носіями-дірками (рис.19.20, В). 
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При цьому висота енергетичного бар’єру між витоком і стоком підвищиться, 

і струм між витоком і стоком зробиться ще меншим.  

Якщо ж до затвору прикладено позитивну напругу, то за не надто 

великих її значень спершу реалізується випадок виснаження (рис.19.20, С), 

коли основних носіїв-дірок біля поверхні вже немає, а електронів у помітній 

кількості – ще немає. В цій області виснаження об’ємний заряд визначається 

нерухомими іонізованими акцепторами, і струм через канал усе ще малий, 

навіть за умови прикладення позитивної напруги до стоку.  

Нарешті, коли напруга на затворі є достатньо великою для того, щоб 

рівень Фермі біля інтерфейсу в напівпровіднику виявився уже ближче до 

зони провідності, ніж до валентої зони, це означатиме, що в дірковому 

напівпровіднику біля інтерфейсу відбувається інверсія типу провідності й 

утворюється n-канал, що проводить струм між витоком і стоком (рис.19.20 

D); MOSFET переходить з режиму OFF у режим ON. При цьому область 

виснаження «витискається» інверсним каналом углиб напівпровідникової 

підкладки (праворуч за віссю х на рис.19.20). Напругу на затворі, що 

відповідає інверсії та переходу транзистора з режиму OFF у режим ON, 

прийнято називати пороговою напругою VT. 

Наявність двох різко відмінних станів ON та OFF, яким легко 

співвіднести логічні «1» та «0», зумовлює найширше використання 

транзисторів MOSFET (які сучасні технології дозволяють розміщувати 

сотнями мільйонів на одному чипі) у процесорах комп’ютерів та інших 

гаджетів. 

Спробуємо отримати в найпростіших наближеннях вольтамперну 

характеристику транзистора в надпороговій області. Струм у n-MOSFET 

(рис. 19.21) визначається загальним виразом 

 

| ( ) |DSI W Q x v   ,                                                                                  (19.27) 

 

у якому Q  – густина рухливого поверхневого електронного заряду (К/м2) 

інверсійного шару зі зміненим типом провідності (електронна замість 

діркової) у площині ху вглиб підкладки р-Si, v   – середня швидкість 

електронів у інверсійному шарі, W  – ширина шару. Вважаємо, що транзистор 

однорідний вздовж осі z , направленої за площину рисунку, а електрони 

рухаються вздовж осі x  від витоку до стоку (напрям струму 
DSI  

протилежний, в силу історичного визначення напряму струму).  
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Рис. 19.21. Спрощене зображення n-Si MOSFET в режимі інверсії.            

Вісь y  направлено вглиб підкладки, а вісь z  – вздовж ширини каналу 

провідності з інверсним зарядом. При значенні напруги на затворі, вищому 

від порогового  
GS TV V , під затвором у p-Si утворюється тонка область, 

збагачена електронами. Зображено рівномірний ( 0)S DV V   розподіл 

електронного заряду в межах каналу  провідності, що сполучає n-леговані 

термінали витоку S та стоку D, від початку каналу в точці 0x   до кінця 

каналу x L .  

  

Заряд Q  називають зарядом інверсного шару, оскільки йдеться про 

індукований полем затвору електронний заряд у напівпровіднику р-типу. 

Якщо вважати, що процеси рекомбінації та генерації електронів у каналі не 

відбуваються, то струм уздовж каналу провідності сталий. Тому величину 

струму можна обчислити у будь-якій точці каналу, де це зручно зробити. 

Нехай 0S DV V  , а 0GSV  (додатковий індекс S при напрузі на затворі 

означає, що транзистор увімкнений за найпоширенішою схемою зі спільним 

витоком; тому напруга на стоку прикладається між витоком і стоком, а 

напруга на затворі – між витоком і затвором). Транзистор перебуває в стані 

рівноваги, струму немає. У такому випадку заряд Q  розподілений рівномірно 

вздовж каналу і, якщо значення напруги на затворі менше від порогового, 

GS TV V , то він невеликий. При 
GS TV V  у відповідності до формули плоского 

конденсатора (однією обкладинкою якого є затвор, а другою – інверсний шар 

у напівпровіднику) негативний заряд пропорційний різниці напруг: 

  

( ) ( )GS ox GS TQ V C V V   ,                                                            (19.28) 

 

ox

ox
ox t

C


 ,                                                                        (19.29) 
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де 
oxC  – поверхнева ємність діелектричного прошарку ( 2/Ф м ), обернено 

пропорційна його товщині 
oxt  і прямо пропорційна його діелектричній 

проникності εox . При 
GS TV V  ми вважатимемо заряд зникомо малим. 

Коли 
D SV V , густина заряду в інверсійному шарі змінюється вздовж 

каналу провідності, як і швидкість електронів. Однак докладний розгляд, що 

виходить за межі цього підручника, показує, що в «якісному» транзисторі 

зарядова густина Q  на початку каналу (х = 0) визначається саме виразом 

(19.28). Щоб вирахувати струм 
0

DS
x

I


, коли ми вже знаємо зарядову густину 

Q  згідно з (19.28), потрібно обчислити ще й середню швидкість 
0x

v


   на 

початку каналу. 

 За невеликих напруг на стоку 
DSV  електричне поле E  в каналі стале, й 

для середньої швидкості електронів можна записати 

 

E = /DSv V L      ,                                                                    (19.30) 

 

де   – рухливість електронів, L – довжина каналу провідності, що з 

урахуванням (19.27) і (19.28) дає класичний вираз для струму стоку MOSFET 

для невеликих напруг на стоку: 

 

( )DS ox GS T DS

W
I C V V V

L
  .                                                            (19.31) 

 

У традиційній теорії MOSFET під рухливістю розуміють деяку 

ефективну рухливість eff , що є рухливістю, усередненою за глибиною 

інверсного шару. Вона менша від рухливості електронів у масивному зразку, 

що пов’язують з розсіянням електронів на недосконалостях межі поділу 

SiO2/Si. 

Для великих напруг 
DSV  величина поля в каналі може перевищити 

значення 10 /кВ см , за якого внаслідок інтенсивного розсіяння відбувається 

насичення швидкості електронів у масивному Si. Справді, вже для напруги 

1DSV В  електричне поле в каналі провідності  нанотранзистора ( 20L нм ) 

суттєво перевищує наведене вище значення 10 /кВ см , необхідне для 

насичення швикості. Якщо електричне поле велике вздовж усього каналу для 

значень 
DS DSATV V , тоді швидкість електронів стала і дорівнює 

satv , отже 

середню швидкість можна записати як 

 
7( ) 10 /satv x v см c    .                                                                              (19.32) 

 

Підставляючи (19.32) в та (19.27) та (19.28), одержуємо класичний вираз 

для струму стоку MOSFET, насиченого за швидкістю: 

 

( )DS ox sat GS TI W C v V V  .                                                                       (19.33) 
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У реальних транзисторах струм не насичується цілком, а повільно 

зростає зі збільшенням напруги на стоку (рис.19.22). Проте важливо, що за 

великих 
DSV  струм зростає  лінійно зі збільшенням напруги на затворі VGS, як 

це й передбачає формула (19.33). Це – надійна ознака того, що в каналі 

відбувається насичення швидкості. 

 

 

 
Рис.19.22. Залежність струму в каналі від напруги на стоку й на затворі 

для n-Si MOSFET ( 60L нм ). Характеристики показані з кроком 0.1 В, для 

найвищої кривої напруга на затворі дорівнює максимальній напрузі 

живлення на стоку, 1.2GSV В .  

  

Фізичною причиною того, що в навіть в області насичення швидкості 

струм продовжує зростати, хоча й повільніше, є, зокрема, ефект зниження 

бар’єру під впливом напруги на стоку (англійська абревіатура DIBL, від drain 

induced barrier lowering, рис.19.23). 

 

 
Рис.19.23.Ефект зниження бар’єру під впливом напруги на стоку. 

 

Вважається, що висота бар’єру в добре сконструйованих (з погляду 

функціональності) транзисторах повинна залежати тільки від напруги на 

затворі. Однак реально збільшення напруги на стоку теж трохи знижує 

висоту цього бар’єру. Такий ефект є небажаним з погляду функціональності 

транзистора. Він, як зрозуміло з рис.19.23, призводить до зниження зі 
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зростанням напруги на стоку порогової напруги VT у (19.33) як 

1;   DS

o

TT VVV  описує ефект DIBL. Внаслідок цього струм продовжує 

зростати і в області насичення (хоч і повільніше, аніж у лінійній області). 

Формули (19.31), (19.33) одержано нами для достатньо довгого каналу, 

де рух електронів супроводжується численними актами розсіювання і має 

дифузійний характер. Саме тоді можна ввести поняття рухливості й 

користуватися виразом для рухливості (16.1), що містить час релаксації 

імпульсу електрона.  Саме в цьому випадку внаслідок інтенсивного 

розсіювання відбувається насичення швидкості електрона в сильному полі. 

Як показують експерименти, характер вольт-амперної характеристики, 

передбачений виразами (19.31), (19.33), зберігається й для коротких каналів 

довжиною менше 10 нм, які електрон проходить балістично, не зазнаючи 

жодного зіткнення. Це може здатися дивним, оскільки базові припущення, 

які лежать в основі нашого розгляду, при цьому вже очевидно не працюють. 

Але насправді в цьому випадку можна ввести поняття балістичної 

рухливості, в виразі для якої, аналогічному до (16.1), час релаксації імпульсу 

буде замінено часом прольоту каналу електроном (електрон зазнає 

інтенсивних зіткнень у витоку й стоку, і тому довжина його вільного пробігу 

після того, як він востаннє розсіявся у витоку, і перед тим, як він уперше 

розсіється на стоку, фактично є довжиною каналу L). А роль швидкості 

насичення в (19.33) буде відігравати усереднена за кутами теплова швидкість 

електронів, що інжектуються в канал з енергією, що відповідає вершині 

бар’єру.  

Довжина каналу є надзвичайно важливою характеристикою транзистора, 

яка визначає не тільки щільність пакування транзисторів на одному чіпі, але 

й швидкодію, оскільки для граничної частоти маємо очевидне 

співвідношення: 

 

L
f n~max .                                                                                    (19.34) 

 

Процес зменшення довжини каналу L постійно тривав з початку 1960-х 

років і характеризувався значеннями робочих довжин: 

1971 ~ 10 мкм 

1981 ~ 1,5 мкм 

1990 ~ 600 нм 

2001 ~ 130 нм 

2009 ~ 32 нм 

2016 ~ 10 нм 

2020 ~ 5 нм. 

Технологічно цей процес наражався, особливо в останні роки, на 

неабиякі труднощі, оскільки зменшення лінійних розмірів у n разів повинне 

було залишити сталими значення полів у каналі. Це означало, що всі 

значення струмів і напруг так само слід було зменшити в n разів, що не в усіх 

випадках зробити просто. Наприклад, порогова напруга VT зумовлена, 
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зокрема, й особливостями зонної структури напівпровідника, а відтак 

складно піддається пропорційному масштабуванню. Складно зменшувати й 

товщину оксидного прошарку, яка в сучасних транзисторах досягла межі 1,8 

нм, або розміру лише кількох молекул SiO2. Цей діелектрик здатний 

витримувати велетенські поля в 1 В на 1 нм, але дальше зменшення його 

товщини призводить до неминучого пробою. 

Однак сьогодні на шляху дальшої мініатюризації транзисторів стоять 

уже не тільки технологічні, а й фундаментальні обмеження. Згідно з 

прогнозом, у 2022 році буде досягнено робочих довжин L ~ 3 нм, а в 

перспективі й ~ 2 нм, але це стане вже межею мініатюризації транзисторів 

MOSFET. Річ у тому, що при ще меншій довжині каналу електронам стане 

вигідніше не проходити над бар’єром, зображеним на рис.19.19, а 

тунелювати крізь нього. Це означає, що струм у колі витік-стік перестає 

залежати від напруги на затворі, яка регулює висоту бар’єру, і транзистор 

втрачає свою функціональність. 

 

Транзистор MOSFET з плаваючим затвором.  

Транзистори MOSFET широко використовують не лише в логічних 

схемах комп’ютерних процесорів як бінарні елементи зі станами «0» та «1», 

але й для створення флеш-пам’яті, яка на межі ХХ-ХХІ століть 

революціонізувала процес накопичення і збереження інформації порівняно з 

використовуваними доти магнітними дисками. В основі таких систем лежить 

ізольований додатковий плаваючий затвор (термін «флеш-пам’ять» походить 

від початкових літер англійського floating gate). У плаваючому затворі може 

з’являтися (і після того зберігатися десятиліттями, оскільки затвор надійно 

ізольовано зусібіч діелектриком) електричний зарад. Прийнято вважати, що 

коли в затворі є менше, ніж 5000 надлишкових електронів, то заряд відсутній, 

і комірка пам’яті перебуває в стані «0», а коли їх понад 30000, то затвор 

заряджений, і реалізується стан «1». 

Загальну схему транзистора з плаваючим затвором і тунельним 

оксидним прошарком, на базі якого створюють флеш-пам’ять, зображено на 

рис.19.24. 
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Рис.19.24. Тунельний MOSFET з плаваючим затвором і тунельним 

оксидним прошарком. 

 

В основі це – звичайний MOSFET з n-каналом у р-підкладинці й сильно 

легованими донорами областями стоку і витоку. Над стоком розміщується 

ділянка достатньо тонкого (завтовшки менше 5 нм) тунельного оксиду. 

Плаваючий затвор формується з високолегованого полікристалічного 

кремнію. Над плаваючим затвором розміщується звичайний завтор, на який 

можна подавати напругу. 

Процес запису інформації полягає в тому, що велика позитивна напруга 

подається на контрольний затвор. Потенціал розташованого в безпосередній 

близькості плаваючого затвору теж зростає, і під дією поля електрони 

тунелюють туди зі стоку. Інжектований у плаваючий затвор заряд підвищує 

порогову напругу транзистора, і це дає змогу зчитувати інформацію. 

Для стирання інформації велику позитивну напругу прикладають на 

стік, а контрольний затвор заземлюють. Електрони з плаваючого затвору 

знову тунелюють на стік, інформація стирається. Порогова напруга 

повертається до первісного значення, і комірка пам’яті повертається до стану 

«0» зі стану «1». 

 

Транзистори з високою рухливістю електронів.  

Обмеження на швидкодію польового транзистора згідно з (19.34) 

накладає не лише довжина каналу L, але й рухливість електронів μ. На жаль, 

n-, і особливо р-Si не характеризуються високими значеннями рухливості, і з 

цього погляду значно перспективнішим є використання n-GaAs, де 

рухливість на порядок (а в особливо чистих матеріалах при низьких 

температурах – і на два порядки) вища, див. рис.16.4. Тому транзистори з 

особливо високою рухливістю електронів створюють на гетеропереході р-

легованого GaAs та n-легованого потрійного сплаву AlxGa1-xAs, який при 

х=0,3 має ширину забороненої зони 2 еВ.  
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Рис.19.25. Транзистор з високою рухливістю електронів. 

 

Тонкий провідний канал при цьому утворюється в р-GaAs 

безпосередньо біля межі з високолегованим AlxGa1-xAs, до якого згори 

прикладено металевий затвор; витоком і стоком є області GaAs, сильно 

леговані донорами (рис.19.25). Фізика формування каналу обумовлена 

фізикою гетеропереходу – структури, аналогічної до р-n-переходу, але яка 

виникає при контакті двох різних напівпровідників. 

 

 
Рис.19.26. Формування енергетичної структури гетеропереходу. 

 

Коли утворюється тісний контакт двох напівпровідників, що 

характеризуються різними роботами виходу, різними спорідненостями 

електрона до вакуума, різними ширинами забороненої зони (рис.19.26, 

ліворуч), між ними встановлюється термодинамічна рівновага. Як наслідок, 

утворюється потенціальний бар’єр гетеропереходу (рис.19.26, праворуч), що 

дорівнює різниці робіт виходу двох напівпровідників 

 

)()( 2121   eVVeeV iii ,                                                               (19.35) 

 

а також з’являються розриви країв зони провідності й валентної зони в 

площині самого металургічного переходу, обумовлені різницями значень 
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спорідненості електрона до вакууму та ширин заборонених зон у двох 

напівпровідниках: 
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З цих виразів випливає очевидне співвідношення 

 

21 ggvc EEEE  ,                                                                                  (19.37) 

 

що означає: у гетеропереході сума розривів країв зон провідності та валентої 

зони дорівнює різниці ширин заборонених зон. 

При утворенні гетеропереходу р-GaAs з високолегованим донорами 

AlxGa1-xAs у менш широкозонному GaAs біля площини переходу з’являється 

вузька потенціальна яма для електронів, дно якої за нульової напруги на 

затворі лежить дещо нижче від рівня Фермі, а, отже, електрони в ній 

вироджені (рис.19.27, А). Товщина такої ями може складати 5-10 нм, а, отже, 

рух вздовж осі х на рис.19.27 стає квантованим (такі квантові ями ми 

розглянемо в наступному розділі). Проте рух вздовж напрямку каналу у 

залишається квазікласичним. При цьому, оскільки легування р-GaAs може 

бути вельми низьким, рухливість електронів (а, отже, швидкодія 

транзистора) виявляється надзвичайно високою.  

 

 
Рис.19.27. Транзистор з високою рухливістю електронів. А – напруга на 

затворі відсутня, В – на затворі позитивна напруга, С – на затворі негативна 

напруга. 
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Струм через транзистор описується універсальним виразом (19.27), де 

заряд Q визначається концентрацією електронів n, якою можна керувати, 

змінюючи напругу на металевому затворі (рис.19.27). Прикладання 

позитивної напруги збільшить концентрацію, і, як наслідок, струм у колі 

витік-стік. Натомість прикладання достатньої негативної напруги взагалі 

може звести n до нуля і перевести транзистор з режиму ON у режим OFF. 

Оскільки при цьому транзистор працює на основних носіях, час релаксації 

яких складає ~10 пс, з огляду на високі значення рухливості він є одним із 

найбільш швидкодійних пристроїв, здатних працювати на частотах у сотні 

ГГц. 

 

Світлодіод.  

Цей пристрій, відомий також під англійською абревіатурою LED (Light 

Emitting Diod) є, по суті, звичайним  p-n переходом, у якому відбувається 

випромінювальна рекомбінація (рис.19.28). Якщо донорів у такому діоді в n-

області більше, аніж акцепторів у р-області, електронний струм інжекції 

більший, і рекомбінація відбувається переважно в р-області. Для посилення 

інжекції до діоду прикладають достатньо велике пряме зміщення. 

 

 

Рис.19.28. Схема роботи світлодіоду. 

 

Ефективність роботи світлодіода характеризує величина квантового 

виходу (17.64) і пов’язана з ним ефективність інжекції, яку вводять як 

відношення струму інжекції електронів до суми струмів інжекції електронів, 

дірок та струму безвипромінювальної рекомбінації: 
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           .                                                                   (19.38) 

 

Бажаним є значення ефективності інжекції, максимально близьке до 

одиниці. Останній доданок у знаменнику (19.38) зменшують технологічно, 

використовуючи матеріали без глибоких домішкових рівнів, де пригнічено 

безвипромінювальну рекомбінацію Шоклі-Ріда. Проте, якщо зонна структура 

напівпровідника дозволяє ефективний перебіг безвипромінювальної Оже-

рекомбінації, цей доданок уже не може бути зменшено технологічними 

прийомами. Тому існують великі проблеми на шляху створення ефективних 
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випромінювачів для далекої інфрачервоної області, адже, як ми показали в 

Розділі 17, Оже-рекомбінація в вузькощілинних матеріалах, які відповідають 

цій довжині хвилі, практично безпорогова і дуже швидка. 

Для створення світлодіодів використовують напівпровідники з 

шириною забороненої зони, що відповідає потрібній довжині хвилі згідно з 

виразом (14.35). Джерело білого денного світла можна створити, 

скомбінувавши три світлодіоди, наприклад на основі GaN (синій), GaP 

(зелений), AlGaAs (червоний). Для створення світлодіодів використовують 

прямощілинні напівпровідники з інтенсивними оптичними переходами. В 

принципі, можна використати й ті непрямозонні матеріали, в яких 

відбувається достатньо інтенсивний випромінювальний процес з участю 

фонона. Проте яскравість таких світлодіодів буде набагато нижчою.  

 

Напівпровідникові лазери.  
Лазерний ефект – когерентне монохроматичне стимульоване 

випромінювання з підсиленням – може реалізуватися за умови інверсної 

заселеності, коли заповнення збудженого рівня є вищим від заповнення 

основного рівня (рис.19.29), що за рівноважного розподілу Максвелла-

Больцмана зробити апріорно неможливо. Тому лазерний ефект реалізується 

тільки в сильно нерівноважних умовах. У напівпровідниках інверсної 

заселеності в умовах сильного виродження носіїв можна досягнути, 

прикладаючи сильне пряме зміщення до світлода. Для підсилення 

випромінення цей світлодіод вміщують в об’ємний резонатор, напівпрозорі 

дзеркала на торцях якого створюють розколюванням напівпровідника взвовж 

певної кристалографічної площини (напр. 100). 

   

 
Рис.19.29. Принцип підсилення стимульованого випромінення в 

об’ємному резонаторі. 

 

В ролі випромінювача використовують діод на p-n переході, де n і р-

області надзвичайно сильно леговані донорами і акцепторами відповідно, і в 

обох цих областях має місце сильне виродження вільних носіїв (рис.19.30, 

ліворуч). При прикладенні до такого діоду сильного прямого зміщення 

безпосередньо в площині перехідної області виникає ділянка з інверсною 

заселеністю, де відбуваються інтенсивні оптичні переходи з випроміненням 
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квантів в енергетичному проміжку від Eg і до різниці EFn - EFp (рис.19.30, 

праворуч).  

 

  
Рис.19.30. Реалізація інверсної заселеності в напівпровідниковому 

лазері. 

 

Конструктивна схема будови напівпровідникового лазера зображена на 

рис.19.31. Бічні торці кристалу, в якому сформовано p-n перехід, відіграють 

функцію напівпрозорих дзеркал резонатора Фабрі-Перро, багаторазово 

відбившись від яких усередині випромінювача, фотони виходять врешті-

решт назовні концентрованим пучком. Струм прямого зміщення підводиться 

при цьому перпендикулярно до площини переходу, де відбувається лазерна 

генерація. 

 

 
Рис.19.31. Конструктивна схема напівпровідникового лазера на p-n 

переході.  

 

При малому зміщенні й малому струмі через діод він, поки ще немає 

інверсної заселеності в перехідній області, діє як звичайний некогерентний 

випромінювач. Лише починаючи з певного порогового струму настає ефект 

лазерного підсилення (рис.19.32). Але лазерний ефект на p-n переході 

порівняно невеликий, оскільки паралельно з випромінювальними діють 

також інші, безвипромінювальні механізми в р-області, де рекомбінують 

інжектовані електрони. 
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Рис.19.32. Залежність інтенсивності випромінювання від струму через 

діод включає ділянки звичайного некогерентного світлодіода і лазера. 

 

Напівпровідниковий лазер можна реалізувати й на гетероструктурі 

сильно легований AlGaAs n-типу – сильно легований GaAs р-типу – сильно 

легований AlGaAs р-типу (рис.19.33). В усіх областях цієї гетероструктури 

носії сильно вироджені. Інверсна заселеність реалізується в тонкому шарі р-

GaAs, де заборонена зона вужча, і куди електрони інжектуються при 

прямому зміщенні з n-AlGaAs. Оскільки електрони локалізовані саме в цій  

порівняно вузькощілинній області, ефект підсилення в гетероструктурі 

вищий, аніж на p-n переході, де електрони інжектуються в р-область, де 

існують потужні канали безвипромінювальної рекомбінації. 

 

 
Рис.19.33. Напівпровідниковий лазер на гетероструктурі. 

 

Тунельний діод. 

Ідею тунельного діоду запропонував і реалізував у 1958 р. японський 

учений Лео Ісакі, який був вшанований за це Нобелівською премію з фізики. 

Вона базується на можливості квантового тунелювання електронів крізь 

область класично забороненого руху.  
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Тунельний діод – це p-n-перехід з сильно легованими p- та n-областями 

і дуже тонкою (~10 нм) областю просторового заряду між ними (рис. 19.34). 

При цьому потенціальний бар’єр для електронів і дірок високий, але тонкий. 

Тому може відбуватися тунелювання зі збереженням енергії з заповненого 

стану в порожній.  

 
Рис.19.34. Принцип дії тунельного діоду. 

 

Коли напругу до діоду не прикладено, тунельний струм через діод зліва 

направо цілком урівноважується струмом справа наліво (А). Коли 

прикладено невелике позитивне зміщення (В), для електронів з’являється 

більше вільних місць, у які вони можуть тунелювати, і тунельний струм 

зростає. Однак з подальшим збільшенням зміщення діапазон енергетичного 

перекриття між заповненими станами праворуч і вільними станами ліворуч 

уже зменшується, і струм зменшується. Така фізика визначає вигляд ВАХ 

тунельного діоду (рис.19.35). 
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Рис.19.35. ВАХ тунельного діоду. 

 

На першому етапі (А) відбувається зростання тунельного струму з 

прикладеною до діоду напругою. Це відбувається доти, доки рівень Фермі 

праворуч не перевищить дно валентної зони ліворуч (В). При цьому 

тунельний струм досягає максимуму і починає зменшуватися – реалізується 

ділянка з негативним диференціальним опором (С). Потім (D) струм починає 

знову зростати вже як струм звичайного діоду при прямому зміщенні. 

Наявність ділянки негативного диференціального опору дозволяє 

використовувати тунельні діоди як генератори надвисокочастотних 

коливань, підсилювачі та перемикачі струмів.  
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20. Основи фізики низьковимірних систем  

 

Розвиток нанотехнологій.  

Слово «нанотехнології» увійшло в активний обіг упродовж перших 

років ХХІ століття. Так називають галузь прикладної науки, яка вивчає 

властивості нанооб’єктів (100 нм і менше; для порівняння відстань між 

атомами у вуглеці складає 0,12-0,15 нм, діаметр спіралі ДНК - 2 нм, розмір 

найменшої бактерії - 20000 нм).  

Внаслідок дії квантоворозмірних ефектів нанооб’єкти виявляють 

принципово інші фізичні властивості (механічні, електричні, оптичні тощо) 

порівняно з об’ємними структурами. Наприклад, нано-мідь стає прозорою, 

алюміній робиться легкозаймистим і горить, золото при кімнатній 

температурі рідке і з хімічно інертного стає активним каталізатором, кремній 

стає провідником тощо. 

Нанотехнології – інтердисциплінарна галузь, яка поєднує прикладну 

фізику, матеріалознавство, фізику поверхні, фізику приладів, хімію, хімічну 

інженерію, біоінженерію. 

Ідею перспективності фізики низьковимірних систем було 

обґрунтовано в знаменитій лекції майбутнього нобелівського лауреата 

Річарда Фейнмана «Внизу є доволі місця», прочитаній у Каліфорнійському 

технологічному інституті 29 грудня 1959 року. В цій лекції було передбачено 

нові властивості надмалих об’єктів. Проте сам термін «нанотехнології» 

вперше було вжито 1974 року в статті професора токійського університету 

Норіо Тонігучі. 

Розвиток нанотехнологій критично залежав від інструментарію 

вивчення і формування нанооб’єктів. Ще в 1931 р. німецькі інженери Ернест 

Руска і Макс Кноль створили електронний мікроскоп, в основі роботи якого 

лежало співвідношення де-Бройля 
p

h . Довжина хвилі електронів, 

розігнаних у сильному електричному полі, може стати на порядки меншою 

від довжин хвилі оптичного діапазону, а тому роздільна здатність такого 

мікроскопу може на порядки перевищувати роздільну здатність звичайного 

оптичного мікроскопу. 

 Значний імпульс розвиткові нанотехнологій дало винайдення 

сканувального тунельного мікроскопу (СТМ) й трохи пізніше – атомного 

силового мікроскопу (АСМ), а також поява технологій електронної 

променевої літографії й молекулярної променевої епітаксії. 

СТМ створили в 1981 році Герд Бінніг і Гайнріх Рорер (Нобелівська 

премія з фізики 1986 року, з ними разом її було вдостоєно й Е.Руску за 

створення електронного мікроскопу понад півстоліття перед тим). Він 

дозволяє отримати розрізнення порядку 0,1 нм по поверхні (майже на 

порядок краще, ніж для електронного мікроскопа) і 0,01 нм в глибину. 

В основу роботи СТМ покладене явище квантового тунелювання 

електронів крізь вакуум. Атомарно тонке вістря, переміщуване 

п’єздатчиками, сканує досліджувану поверхню. Коли між вістрям і 
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поверхнею прикладено невелику напругу V, між ними виникає тунельний 

струм  

 



)(2
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  .                                                          (20.1) 

 

Тут W – ширина бар’єру (зазору між вістрям і поверхнею),  U – його 

енергетична висота, m - маса електрона, який тунелює, )( Fs E - густина 

електронних станів на поверхні, що відповідає енергії Фермі (струм 

зумовлюють саме електрони в енергетичному околі рівня Фермі). Як видно з 

(20.1), тунельний струм надзвичайно чутливий до ширини бар’єру W, що й 

дозволяє з високою точністю виявляти рельєф досліджуваної поверхні. 

Технічно СТМ є складною установкою, блок-схему якої зображено на 

рис.20.1. Відстань між вістрям його голки (її виготовляють з платино-

іридієвого сплаву, золота, або ж вольфраму) і поверхнею становить W = 4-7 

A (це якраз відповідає мінімуму на потенціальній кривій – для менших W 

домінує відштовхування вістря від поверхні, для більших – притягування). 

 

 
Рис.20.1. Конструктивна схема сканувального тунельного мікроскопу. 

 

Вістря голки в площині ХУ рухають точні п’єзоелементи. Тунельний 

струм підсилюється й виводиться на дисплей. Вся система вміщена в 

магнітну підвіску для уникнення негативного впливу вібрацій.  

Використання нової техніки досліджень призвело до відкриття в 1986 

р. молекули фулерена С60 (його було названо так на честь архітектора 

Бакмінстера Фуллера, який сконструював у 1967 р. схожу за виглядом 

геодезичну баню з п’ятикутників і шестикутників для виставки в Монреалі); 

а на початку 1990-х – вуглецевих нанотрубок, які відразу ж стали предметом 

інтенсивного вивчення (ВНТ, рис.20.2). ВНТ формується з «аркушу» 

вуглецевих атомів у гексагональній, подібній до бджолиних стільників 2D 

ґратці. Кінці трубки з обох сторін закрито наче поділеною навпіл молекулою 
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фулерену. Вивчення фізичних властивостей фулерена і вуглецевих 

нанотрубок призвело до багатьох неочікуваних результатів. 

 

 
Рис.20.2. Фулерен С60 (знизу) і одностінкова вуглецева нанотрубка 

(згори). 

 

Це було зумовлено тим, що ВНТ, кожна з яких є по суті однією 

молекулою, мають незвичайні властивості. Вони – найміцніші й 

найжорсткіші з усіх будь-коли створених матеріалів, їхні електричні 

характеристики можуть змінюватися в залежності від того, як атоми 

укладено вздовж циліндру; вони сильно поглинають електромагнітне 

випромінювання. Область застосування ВНТ простягається від зміцнення 

інших матеріалів і до створення електропровідних пластиків і вдосконалених 

батарей, а також різних оптичних використань. Одна з компаній розташувала 

нанотрубки вертикально на плоскій поверхні, наче ліс крихітних дерев, 

створивши таким чином «найчорніше абсолютно чорне тіло» з будь-коли 

виготовлених. Воно поглинає 99,6% видимого світла чи будь-якого 

електромагнітного випромінювання, що на нього падає, і може бути 

використане для створення літаків, невидимих для радарів.  

У 2004 р. Андре Гейм та Костя Новосьолов вперше отримали 

розміщений на діелектричній підкладці моношар вуглецю, запакований у 

гексагональну гратку – графен, якому буде присвячений заключний розділ 

цієї книги. Завдячки унікальним фізичним (спектр електронів і дірок у 

графені поблизу точок Дірака лінійний за імпульсом, наче у фотонів та 

нейтріно, і отже, в графені в «експериментах на поверхні столу» можна 

спостерігати явища, притаманні загалом фізиці релятивістських частинок) та 

механічним властивостям графен так само став предметом інтенсивного 

вивчення, а його «першовідкривачі» стали в 2010 р. Нобелівськими 

лавреатами з фізики. 
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Атомний силовий мікроскоп (або ж атомний сканувальний мікроскоп, 

АСМ) було створено в 1986 році Гердом Біннігом разом з Келвіном Квейтом 

і Крістофом Гербером. Термін «мікроскоп» щодо цього пристрою є певною 

даниною традиції, оскільки насправді йдеться про суто механічне 

промацування поверхні вістрям, розташованим на краю чутливого 

кронштейна (англ. Cantilever – ще одна сленгова назва атомного силового 

мікроскопа, рис.20.3). Між вістрям і поверхнею можуть виникати сили різної 

природи – механічні контактні, Ван-дер-Ваальсові, капілярні, хімічних 

зв’язків, електростатичні, магнітні. Проте, незалежно від їхньої фізичної 

природи, сили ці призводять до відхилення закріпленого на кронштейні 

вістря. «Тремтіння» кронштейна, що відповідає особливостям рельєфу 

поверхні, фіксується рухом відбитого цим кронштейном лазерного променя 

по фотодіоду. 

 

 
Рис.20.3. Конструктивна схема атомного силового мікроскопа. 

 

Реально зображена на блок-схемі картинка дуже спрощена, бо, хоча 

«сканує» поверхню не кронштейн, а навпаки, сама досліджувана поверхня 

переміщується під закріпленим на місці кронштейном п’єзодатчиками (для 

них використовують кераміку PZT – свинець-цирконій-титан, Pb[Zr(x)Ti(1-

x)]O3, що за своїми властивостями ідеально надається для створення 

актуаторів), кронштейн все одно осцилює. Для того, щоб проаналізувати 

корисний сигнал на тлі цих осциляцій, потрібне спеціальне програмове 

забезпечення. 

До переваг АСМ належить те, що він дає змогу працювати не лише в 

високому вакуумі,  й тому з його допомогою можна вивчати навіть біологічні 

речовини. Недоліком його проте є мале «поле зору» (щонайбільше 150х150 

мкм, проти кількох квадратних міліметрів для СТМ). 

При формуванні нанооб’єктів використовують два основні підходи: 

«знизу вгору» і «згори вниз». 

Підхід «знизу вгору» полягає в тому, що матеріали і пристрої 

вибудовуються з молекулярних компонентів, які вибудовуються в ансамблі 
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за принципом «молекулярного впізнавання». Сучасна хімія навчилася 

виготовляти молекули практично будь-якої структури. Проблема полягає в 

тому, як поєднати ці молекули в супрамолекулярні ансамблі. Тому молекули 

синтезують таким чином, щоб не-ковалентні міжмолекулярні сили 

«вишиковували» їх у певному порядку. Такий метод відносно дешевий, але 

ним не можна створити складних структур. 

У підході «згори вниз» нанооб’єкти конструюються з допомогою 

складнотехнологічних установок, які вибудовують їх атом за атомом 

(наприклад, методом молекулярної променевої епітаксії, коли у високому 

вакуумі ~10-10 мБар речовина при високій температурі випаровується в 

комірці Кнудсена, і її молекули формують пучки, які з допомогою 

спеціального складного обладнання й програмового забезпечення можна 

«викладати» на поверхні підкладки шар за шаром). Недоліком методу є 

висока ціна отриманих структур. 

Нанотехнології ще далеко не вичерпали свого потенціалу. Проте вже 

сьогодні на їх основі створено нові лазери і зносостійкі головки магнітних 

дисків з покриттям нанометрової товщини, високоселективні наноструктурні 

каталізатори, нанопокриття лопатей вертольотів і ефективні присадки до 

ракетного палива, нові лакофарбувальні матеріали і косметичні товари. 

Виготовлені із застосуванням нанотехнологій речовини та матеріали 

знайшли і в недалекому майбутньому знайдуть ще ширше застосування в 

енергетиці (ультрадисперсне ядерне паливо, матеріали для сонячної 

енергетики, нові хімічні джерела живлення, паливні елементи, 

нанотехнології генерування електроенергії з будь-якого органічного палива з 

ККД 60–70%), в технологіях створення нових поколінь авіаційно-космічних 

апаратів (легкі, жароміцні матеріали та покриття, елементи систем живлення, 

орієнтації і управління, нові види палива), засобів наземного і супутникового 

зв'язку та інформації (мініатюрних, енергоекономічних, безпечних, 

інформаційно високоємнісних елементів і систем), систем безпеки і оборони 

(нові засоби виявлення і розвідки, засоби колективного та індивідуального 

захисту особового складу, нові роботизовані системи озброєння, нові 

матеріали з високою міцністю), у медицині (як інструменти діагностики та 

точної доставки ліків до потрібного об’єкту в організмі, напр., до клітин 

ракової пухлини). Завдяки застосуванню нанотехнологій електроніка швидко 

наближається до такого рівня мініатюризації, коли робочими елементами 

інтегральних схем будуть невеликі ансамблі атомів і молекул, або окремі 

спеціально синтезовані молекули.  

Проте водночас відкритим залишається питання про тривалий вплив 

наносистем на здоров’я людини. 

Від початку ХХІ століття спостерігається підвищений інтерес до 

нанотехнологій у всіх економічно розвинутих країнах світу, з 

багатомільярдним фінансуванням відповідних програм. На цьому тлі дуже 

скромними, на жаль, виглядали показники фінансування української 

державної програми з розвитку нанотехнологій 2010-2014 рр., а фінансові 

труднощі, спричинені російською агресією проти України, зробили цифри 
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цього фінансування в наступні роки ще нижчими. Попри це, українським 

ученим належать низка вагомих результатів і в цій царині. 

 

 

Квантові ями, квантові дроти і квантові цятки.  
Довжина хвилі теплового електрона пов’язана з його швидкістю 

співвідношенням де-Бройля: 
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 .                                                                      (20.2) 

 

Коли лінійні розміри кристала за всіма координатними осями значно 

більші від λ, рух електрона в ньому можемо вважати квазікласичним (як ми й 

робили «за умовчувнням» у попередніх розділах нашої книжки). Довжина 

хвилі де-Бройля для m* ~ 0.1mo (що є характерним значенням для більшості 

кристалів групи AIIIBV) при кімнатній температурі згідно з (20.2) складає ~30 

нм. Це означає, що, коли розміри бодай за однією з цих осей стають 

меншими за цю величину, потрібно вже враховувати квантованість руху. 

Кристали, для яких zyx LLL ,, , називають об’ємними, або 

тривимірними (3D) системами; в них реалізується квазікласичний рух уздовж 

усіх трьох координат. Якщо реалізується випадок   zyx LLL ;, , говорять 

про квантову яму, або двовимірну (2D) систему. У ній рух у площині ху усе 

ще квазікласичний, однак вздовж осі oz потрібно вже враховувати його 

квантованість. Якщо має місце   zyx LLL ,; , то реалізується квантовий 

дріт, або одновимірна (1D) система, де можливість квазікласичного руху 

зберігається тільки вздовж осі oz. Нарешті, якщо за всіма трьома осями 

координат має місце zyx LLL ,, , то говорять про квантову цятку, або нуль-

вимірну (0D) систему, де рух квантований за всіма трьома координатними 

осями. 

Звернімо увагу на умовність усіх наведених вище термінів. Усі згадані 

вище системи є насправді тривимірними, просто їхні розміри за однією, 

двома, або й усіма трьома координатами є меншими або порядку довжини 

хвилі де Бройля. Поняття вимірності в цих визначеннях тому описує лише 

кількість координатних осей, за якими можливий квазікласичний рух 

електрона.  

Звернімо також увагу на те, що для нуль-вимірних систем в 

україномовній науковій літературі застосовують також калькований з 

російської термін квантова точка. Проте і український термін квантова 

цятка, і англійський quantum dot вказують на те, що в цьому випадку йдеться 

не про точковий, а про вельми малий, але протяжний об’єкт. Натомість 

термін квантова точка створює хибне враження про начебто «точковість» 

такого об’єкту.  
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Рис.20.4. Об’ємні кристали (3D), квантові ями (2D), квантові дроти (1D) 

і квантові цятки (0D). 

 

Прикладами квантових ям є і згаданий у попередньому розділі тонкий 

провідний шар у транзисторі з високою рухливістю електронів, і графен 

(який є найтоншою квантовою ямою з усіх, бо принципово неможливо 

створити структуру електроніки, тоншу від одного атома). Дуже поширеним 

об’єктом вивчення і застосунання є квантова яма в гетероструктурі AlGaAs-

GaAs-AlGaAs (рис.20.5). Така пара напівпровідників є ідеальною для 

утворення гетероструктур, оскільки незбіг значень сталих ґраток для них 

менший від 0.2%, і пов’язані з інтерфейсами напруження дуже незначні. Для 

складу Al0.3Ga0.7As ширина забороненої зони складає близько 2 еВ, тому, з 

урахуванням того, що в GaAs вона лише 1.4 еВ, утворюється потенціальна 

яма для електронів глибиною 0.4 еВ і потенціальна яма для дірок глибиною 

0.2 еВ. Коли ширина шару GaAs d робиться меншою від довжини хвилі де 

Бройля (20.2), рух упоперек площини такого шару робиться квантованим, 

реалізується квантова яма. При цьому для початку квантованості руху 

електронів достатні більші значення d, аніж для дірок, в силу того, що 

ефективна маса електронів тут майже на порядок менша. 

  
Рис.20.5. Квантова яма в гетероструктурі AlGaAs-GaAs-AlGaAs.  

 

Ідеальним квантовим дротом є ВНТ, а ідеальною квантовою цяткою – 

молекула фулерену. Велику кількість робіт присвячено наноцяткам металу 

чи напівпровідника розміром у кілька наноментрів. Такі наноцятки мають 

зараз широке практичне застосування у випромінювачах, системах запису 

інформації, у медицині тощо. 
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Енергетичний спектр і густина станів у низьковимірних системах. 
Задачу про енергетичні рівні в квантовій ямі розглянемо в наближенні 

нескінченно глибокої ями, де потенціал у самій ямі нульовий, а за її межами 

нескінченний (рис.20.6). 

 

 
Рис.20.6. Нескінченно глибока квантова яма. 

 

Власні значення і власні функції такої задачі в квантовій механіці 

добре відомі: 
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                                                                      (20.3) 

 

Оскільки в площині ху можлививй квазікласичний рух, то загальний 

спектр і хвильова функція електрона в квантовій ямі складатимуться з суми 

спектрів і з добутку хвильових функцій, які відповідають квазікласичному та 

квантовому руху.  
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Рис.20.7. Енергетичний спектр для квантової ями (ліворуч) і квантового 

дроту (праворуч). 
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Таким чином, енергетичний спектр квантової ями (рис.20.7, ліворуч) 

має вигляд параболоїдів, мінімуми яких лежать у точках, визначених (20.3). 

Оскільки ми розглядаємо квантовану систему, то мінімальна енергія 

електрона вже не може бути нульовою (в іншому разі нескінченною 

виявилася б його невизначеність за координатою).  

Такий вигляд спектру призводить до важливого наслідку: для випадку 

квантової ями для електронів, зображеної на рис.20.5 (припускаємо, що її 

ширина d все ще більша, ніж довжина хвилі де Бройля для дірок (20.2), рух 

яких усе ще квазікласичний): край власного поглинання й енергія 

випромінювання кванта відповідають уже не ширині забороненої зони, а 

енергії Eg + E1, де E1  - енергія найнижчого квантового рівня в (20.3). 

Аналогічні зсуви відбудуться і в інших низьковимірних структурах. 

Вище ми вже відзначали, що густина станів D3D(E)  (що визначає число 

дозволених квантових станів в енергетичному проміжку від E до E+dE) для 

тривимірного випадку пропорційна 
cD EEED ~)(3

. Проте для двовимірної  

системи це вже буде не так. Оскільки квазіхвильовий вектор k при цьому 

розташований у площині kx ky , відповідний енергетичний проміжок E до 

E+dE відповідатиме на цій площині «ободу» між значенням квазіхвильового 

вектора k i k+dk. Для площини квантової ями з одиничною площею в 

координатному просторі на один квантовий стан у просторі квазіхвильових 

векторів в силу крайових умов (5.9) припадає площа (2π)2. З урахуванням 

подвійного виродження кожного стану за спіном маємо: 
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З урахуванням параболічного спектру (20.4) остаточно одержуємо: 
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dkk
ED D  .                                                                  (20.6) 

 

Такого значення густина станів набуває для Е >  Е1 (для менших 

енергій вона нульова). Для Е >  Е2  це значення подвоюється, Е > Е3 

потроюється і т.д (рис.20.8). При цьому залежність cD EEED ~)(3  буде 

обвідною щодо східчастої залежності D2D(E) (20.6). 
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Рис.20.8. Густина станів для 3D, 2D, 1D системи. 

 

Для квантового дроту так само можна застосувати наближення 

нескінченно глибокої квантової ями, але вже за двома координатними осями 

х та у. Власні значення і власні функції такої задачі в квантовій механіці так 

само добре відомі: 
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                                          (20.7) 

 

З урахуванням квазікласичного руху вздовж осі z загальний спектр і 

хвильова функція електрона в квантовому дроті дорівнюватимуть:  
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                          (20.8) 

 

Спектр, описуваний виразом (20.9), має вигляд низки парабол, 

найнижча з яких (за умови d1 = d2) відповідає квантовим числам n1 = n2 = 1,  

наступна – наборам n1 = 1, n2 = 2, або ж n1 = 2, n2 = 1, і т.д. (рис.20.7, 

праворуч).  

Аналогічно до (20.5), (20.6) для густини станів у одновимірному 

випадку одержуємо: 
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                                                                    (20.9) 

 

Швидкість електрона в області енергій над рівнем, що 

характеризується набором квантових чисел n1, n2, описується виразом: 
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Таким чином, функція густини станів має вигляд набору піків, що 

відповідають енергіям
21nnE , зі спадом за законом

21

1

nnEE 
 праворуч від 

кожного з цих піків (рис.20.8). 

Нарешті, у тому ж наближенні нескінченно глибокої квантової ями 

спектр електронів у квантовій цятці має повністю квантований вигляд: 
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Аналогічний вигляд матиме і спектр дірок. Це означає, що квантова 

цятка випромінюватиме кванти з енергією 

 
)(

111

)(

111

pn

g EEE  ,                                                               (20.12) 

 

яка може суттєво перевищувати енергію забороненої зони в об’ємному 

кристалі (а відповідна довжина хвилі буде все меншою зі зменшенням 

лінійних розмірів цятки). Наприклад, такий напівпровідник, як селенід 

кадмія, після збудження випромінює червоне світло з довжиною хвилі 710 

нм. Якщо з нього сформовано квантові цятки 8 нм у діаметрі (такий розмір 

відповідає для CdSe початку квантування), ширина енергетичної щілини 

заборонених енергій у ньому зросте, і він випромінюватиме червоне світло на 

довжині 650 нм. Якщо розмір наноцятки зменшити до 2 нм, то вона  

випромінюватиме вже голубе світло з довжиною хвилі 480 нм. Таким чином, 

альтернативним шляхом отримання голубого світла є використання 

нановипромінювачів, де реалізується умова (20.12). Важливо так само, що 

низка напівпровідників, які в 3D випадку є непрямощілинними і 

випромінюють погано, при переході до низьковимірності робляться добрими 

випромінювачами. 

Густина станів у наноцятці матиме вигляд гострих піків, які 

відповідають енергіям (20.11). 

 

Екситони в напівпровідникових наноструктурах.  

В розділі 18 ми звертали увагу на те, що енергія зв’язку екситона в 

GaAs складає 4,2 меВ, а його борівський радіус – близько 15 нм. Через малу 

енергію зв’язку екситона піки екситонного поглинання можна спостерігати 

лише за низьких температур, а мала сила осцилятора робить екситонний 

перехід малоінтенсивним. Однак якщо електрон і дірку, які утворюють 

екситон, вмістити в квантову яму, зображену на рис.20.5, і лінійний розмір 

цієї квантової ями d буде меншим, аніж борівський радіус екситона, це 

означатиме, що електрон і дірка, які не можуть вийти у більш широкозонний 
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AlGaAs, «притискаються» стінками ями одне до одного, і кулонівське 

притягнення між ними збільшується. Внаслідок цього енергія зв’язку 

екситона зростає, і пік екситонного поглинання можна спостерігати вже за 

значно вищих температур, аж до кімнатних. В силу більшої локалізації 

екситона зростає і сила осцилятора, і випромінювальний екситонний перехід 

так само робиться більш інтенсивним. 

 

  
Рис.20.9. Екситон у широкій і в вузькій квантовій ямі. 

 

Тому ефекти, пов’язані з екситонним випромінюванням у квантових 

ямах, використовують у оптоелектроніці. Прикладаючи зовнішню напругу до 

квантової ями (або множинних квантових ям), можна модулювати 

інтенсивність світла на частоті екситонного переходу за рахунок зміни 

поглинання. Ще інтенсивніші екситонні ефекти можна спостерігати в 

квантових дротах і квантових цятках, де просторова локалізація екситона ще 

більшою мірою обмежена, а кулонівське притягання ще сильніше. Енергія 

зв’язку екситона тут може перевищувати величину 100 меВ. 

 

Провідність квантового дроту. Формула Ландауера.   

Розглянемо квантовий дріт, ввімкнений між двома масивними 

контактами витоку і стоку, кожен з яких перебуває у стані рівноваги. Такий 

квантовий дріт характеризується густною станів (20.9).  Поки напругу до 

системи не подано, рівень хімпотенціалу (рівень Фермі) у правому й лівому 

контактах, а також у квантовому дроті між ними скрізь однаковий, всі стани 

нижче від рівня Фермі заповнені електронами, всі стани, вищі від рівня 

Фермі, вільні,  і струм через нанодріт неможливий (рис.20.10). 
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Рис.20.10. Квантовий дріт М між контактами витоку і стоку. Напруги 

немає. 

 

Ситуація зміниться з прикладанням напруги. При включенні в 

електричне коло джерела напруги різниця потенціалів V знижує  всі  енергії  

на  позитивному  електроді  D  на  величину еV, де е – заряд електрона, 

внаслідок чого на електродах виникає різниця електрохімічних потенціалів 

(або рівнів Фермі, рис.20.11) 

 

eV 21  .  (20.13) 

 

Саме різниця електрохімічних потенціалів (рівнів Фермі) є причиною 

виникнення струму. Тільки стани провідника у проміжку 21    (і ті, що 

лежать на відстанях теплової енергії kT від цього проміжку), дають внесок у 

потік електронів, тоді як усі стани, що лежать значно вище від μ1 і значно 

нижче від μ2, на транспорт ніяк не впливають. Причина цього полягає в 

подальшому. 

 

 
Рис.20.11. Квантовий дріт між контактами. Прикладено напругу V. 
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Кожний контакт прагне привести струмовий канал  в рівновагу з собою 

шляхом заповнення електронами всіх станів каналу з енергією, меншою від 

електрохімічного потенціалу μ1, і спорожнення станів каналу з енергією, 

більшою від потенціалу μ2. Розгляньмо струмовий канал зі станами, енергія 

яких менша від μ1, але більша від μ2. Контакт 1 прагне заповнити ці стани, 

оскільки їх енергія менша від μ1, а контакт 2 прагне спорожнити ці стани, 

оскільки їх енергія більша від μ2, що і призводить до безперервного руху 

електронів від контакту 1 до контакту 2.  

Розгляньмо тепер стани каналу з енергією, більшою від μ1 і μ2. Обидва 

контакти прагнуть спорожнити ці стани, але вони і так порожні і не дають 

внеску в електричний струм. Аналогічна ситуація зі станами, енергія яких 

менша і від μ1 і від μ2. Кожний з контактів прагне заповнити їх електронами, 

але вони вже заповнені, і внеску в струм дати не можуть (точніше, не 

можуть, якщо вони розташовані за енергетичною шкалою далі, аніж на 

декілька kT від ширини «вікна провідності», бо рис.20.10 і 20.11 фактично 

зображають ситуацію Т = 0). 

Вважатимемо довжину квантового дроту меншою від довжини 

вільного пробігу електрона. Це означає, що в квантовому дроті реалізується 

балістичний режим провідності, коли електрон пролітає канал, ні разу не 

розсіявшись у ньому. Зазнавши попереднього розсіяння в електроді витоку, 

він зазнає наступного, вже потрапивши в електрод стоку. Як ми побачимо 

далі, це призведе до важливого фізичного результату: провідність 

балістичного каналу не залежить від його матеріалу і визначається двома 

світовими константами: сталою Планка і зарядом електрона. 

На відміну від 3D випадку, добуток числа електронів на їхню 

швидкість і на заряд електрона дає повний струм через нанодріт. А число 

електронів, здатних проводити, можна отримати як добуток густини станів 

(20.9) на ширину енергетичного проміжку (20.13), у якому електрони можуть 

проводити: 
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При цьому ми використали наближення лінійного відгуку FEeV  , 

коли різниця хімпотенціалів після вмикання напруги мала, і квазірівні Фермі 

на правому і лівому контактах близькі до значення, яке було до вмикання 

напруги. Таким чином, згідно з (20.14) повна провідність квантового дроту в 

балістичному режимі Go визначається зарядом електрона і сталою Планка і 

не залежить від характеристик самого матеріалу. Справедливість формули 

(20.14) підтверджено численними експериментальними вимірюваннями 

балістичної провідності вуглецевих нанотрубок, які є «ідеальними» 

квантовими дротами. 

Величину, обернену до половини цієї провідності Go, називають 

сталою фон Клітцинга на честь ученого, який у 1980 р. уперше 

експериментально показав квантованість опору, відкривши цілочисельний 
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квантовий ефект Голла (двійка в провідності є наслідком виродженості 

квантових станів за спіном, яке в голлівських вимірюваннях за присутності 

магнітного поля знімається). 
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Згідно з рішенням Міжнародної конференції з мір та ваг це значення 

від 1990 р. використовується для калібрування опору в системі СІ.  

Вираз (20.14) є найпростішим частковим випадком формули Ландауера 

у застосуванні її для 1D системи, що проводить у балістичному режимі. Її 

названо на честь Рольфа Ладнауера, який вивів її наприкінці 1950-х, ще 

задовго до того, як з’явилися технологічні передумови для створення таких 

реальних систем.  

 

Формула Ландауера для балістичної провідності 2D і 3D систем. 

Поняття мод провідності.  
Квантовий дріт є найтоншим можливим провідником. Раніше ми 

казали: це означає, що його поперечні розміри менші від довжини хвилі де 

Бройля для електрона. Тепер ми можемо уточнити це: по-перше, для низьких 

температур ідеться про довжину хвилі де Бройля для енергії, що відповідає 

рівню Фермі (проводять електрони в околі цього рівня). По друге, 

мінімальним масштабом є відстань між двома вузлами хвильової функції 

електрона, а, отже, умовою реалізації квантового дроту насправді є те, щоб 

його поперечні розміри були порядку півдовжини хвилі де Бройля. Уявімо 

систему, де )(;
2

)(
Fy

F
x EL
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 . Це означає, що від квантового дроту ми 

перейшли до найтоншої можливої квантової ями, яка фактично є двома 

паралельно з’єднаними квантовими дротами (площиною квазікласичного 

руху тепер є yz, рух по х далі квантований). Провідність такої системи 

дорівнюватиме 2Go. Якщо ми збільнимо ширину по у на ще одну півдовжину 

хвилі де Бройля, то одержимо провідність  3Go. Такі міркування можна 

провадити й далі. 

Тому в загальному випадку для балістичної провідності квантових ям 

при низьких температурах одержимо: 

 

)(

2
)();(

2 2

F

FF

bal

E

W
EMEM

h

e
G


 .                                                     (20.16) 

 

Тут введено число мод провідності М, яке показує, скільки півдовжин 

хвилі де Бройля вкладається на ширині квантової ями W (у більшості 

практичних задач W є шириною каналу провідності). Взагалі кажучи, 

математично це співвідношення після підстановки значення (20.2) може й не 

бути цілим, але крайові умови задачі, за яких на межах ями мають місце 

вузли хвильової функції, забезпечують його цілість у реальних системах. 
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Тому для чисельних оцінок М за правою з формул (20.16) зазвичай беруть 

цілу частину цього співвідношення.  

Легко бачити, що вираз для балістичної провідності квантового дроту є 

частковим випадком (20.16) для М = 1. Сам термін «моди провідності» було 

запозичено з теорії хвилеводів.  

Формулу (20.16) було експериментально підтверджено в досліді ван 

Віза і його колег у 1988 році.  Вони вимірювали провідність квантової ями на 

гетероструктурі AlGaAs-GaAs-AlGaAs (рис.20.5), ширину якої W можна було 

змінювати, прикладаючи напругу VG на металевий затвор з боків каналу. 

Велика негативна напруга цілком «перетискала» яму, а поступове зменшення 

напруги приводило до поступового зростання W. Виміряні при цьому 

значення провідності мали квантований характер та ідеально відповідали 

формулі (20.16). При цьому провідність ніяк не залежала від довжини каналу 

L (за умови, що ця довжина була меншою від довжини вільного пробігу 

електрона). 

 

 
Рис.20.12. Квантована провідність квантової ями як функція напруги на 

бічному затворі, яка змінює ширину ями W. 

 

Зрозуміло, що формулу (20.16) можна розповсюдити й на балістичну 

провідність 3D системи з поперечним перерізом А. При цьому за аналогією 

для числа мод провідності маємо: 
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 .                                                                                (20.17) 

 

Але якщо для 2D систем число мод провідності порівняно невелике, і 

квантованість провідності можна спостерігати експериментально, то навіть 

для мініатюрних 3D систем це число надто велике, і квантованість 

провідності виявити на досліді вже неможливо. 

 

Квантова провідність у дифузійному випадку. Коефіцієнт 

проходження. Загальна формула Ландауера для провідності. 

Незалежність провідності (20.16) від параметрів матеріалу провідного 

каналу і від його довжини L може здатися дивною. Проте насправді вона є 
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логічним наслідком зробленого нами припущення про те, що електрон 

проходить канал балістично, ні разу в ньому не розсіявшись. 

Ми звикли користуватися виразом для опору 3D резистора через його 

питомий опір (що є характеристикою матеріалу), довжину і переріз: 

 

A

L
R DD 33   .                                                                                   (20.18) 

 

За аналогією можемо ввести вирази для 2D і 1D систем: 

 

W

L
R DD 22  ,                                                                                  (20.19) 

 

LR DD 11  .                                                                                     (20.20) 

 

Звернімо увагу на те, що, оскільки вимірність повного опору в усіх 

трьох випадках однакова (Ом), то вимірність питомого опору стає різною: у 

3D випадку це Ом•см, у 2D випадку – просто Ом (тому для питомого опору, 

щоб відрізнити його від повного, прийняте позначення Ом/квадрат), для 1D 

випадку – Ом/см. 

Всі три вирази (20.18) – (20.20) мають фізичний сенс тоді, коли 

довжина каналу суттєво більша від довжини вільного пробігу щодо розсіяння 

назад (як ми бачили вище, саме для такого «розсіяння» електрон «вибуває» з 

перенесення струму), bsL  . У цьому випадку збільшення довжини каналу 

означає так само збільшення числа випадків розсіювання й збільшення 

опору. 

Це означає, що в загальному випадку формулу (20.16) потрібно 

модифікувати, ввівши до неї ще коефіцієнт проходження Т, який описує 

зменшення провідності внаслідок розсіяння електронів. Зрозуміло, що в 

балістичному випадку, коли  bsL  , Т  = 1. Натомість у протилежному 

дифузійному випадку, коли bsL  , легко зрозуміти, що 1
L

T
bs . У 

загальному випадку можна показати, що 
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,                                                                           (20.21) 

 

що забезпечує граничні переходи до названих вище балістичного і 

дифузійного випадків. 

Тому загальний вираз для провідності при низьких температурах 

матиме вигляд 
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Цей вираз описує провідність 1D, 2D, 3D систем як у балістичному, так 

і в проміжному та дифузійному режимах. Потрібно тільки підставити до 

нього правильний вираз для числа мод провідності (М = 1 для 1D, за  (20.16) 

для 2D, за (20.17) для 3D), і для коефіцієнта проходження (20.21). 

Якщо температура відмінна від 0, то в провідності беруть участь не 

тільки електрони на рівні Фермі, а й в околі кількох kT від нього, де відмінна 

від 0 похідна від функції розподілу за енергією (рис.20.13). 

 

 
Рис.20.13. Функція розподілу Фермі-Дірака та нормована функція 

«вікна провідності». 

 

Остаточно для довільних температур, вимірності системи, та режиму 

провідності формула Ландауера матиме вигляд: 
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За достатньо низьких температур )(
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  і (20.23) 

переходить у (20.22). 

Як легко бачити, підстановка до (20.23) коефіцієнту проходження 

(20.21) для дифузійного випадку bsL   призводить до залежності 
L

G 1~ , а, 

отже, звичні для нас вирази для опору (20.18) - (20.20) справедливі. В 

оберненому балістичному випадку вводити питомий опір за (20.18) - (20.20) 

вже немає сенсу, оскільки він перестає залежати від параметрів матеріалу і 

стає, натомість, залежати від довжини каналу. 

 

Кулонівська блокада. Транзистор на одному електроні.  

Розглянемо пристрій, зображений на рис.20.14: квантову цятку 

відокремлено двома тунельними переходами від електродів витоку і стоку, на 

які подано напругу. При цьому потенціал самої квантової цятки можна 

змінювати напругою на затворі, ізольованому від неї діелектричним 

прошарком.  
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Рис.20.14. Схема транзистора на одному електроні. 

 
Квантова цятка між двома тунельними бар’єрами є конденсатором, 

який може накопичувати електрони. Як відомо, енергія конденсатора 

пов’язана з його зарядом та ємністю співвідношенням  
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  .                                                                                          (20.24) 

 

Звідси випливає, що входження в квантову цятку почергово першого, 

другого, третього і т.д. електронів створює в ній «драбинку» енергетичних 

рівнів, відокремлених один від одного енергією 
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При цьому всі рівні, розташовані в квантовій цятці нижче від рівня 

Фермі, зайняті електронами, струм через цятку неможливий, навіть якщо між 

витоком і стоком прикладене невелике пряме зміщення. Таке явище 

називається «кулонівською блокадою» (рис.20.15 згори). Однак якщо між 

витоком і стоком прикладено більше пряме зміщення, достатнє для того, щоб 

верхній незаселений рівень зрівнявся з рівнем Фермі витоку, стає можливим 

тунелювання на цей рівень, а потім – тунелювання з нього на стік (рис.20.15, 

знизу). Через систему починає протікати струм.  
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Рис.20.15. Кулонівська блокада. Згори: струм через квантову цятку 

неможливий, знизу: струм можливий. 

 

З рис.20.15 та виразу (20.25) зрозуміло, що струм через квантову цятку 

«заблокований» доти, доки   

 

C

e
eVDS

2

2

 .                                                                                      (20.26). 

 

Це призводить до того, що в вольтамперній характеристиці пристрою 

утворюється «кулонівська щілина» завширшки 
C

e  (рис.20.16). 

 

  
Рис.20.16. «Кулонівська щілина» в вольтамперній характеристиці 

транзистора на одному електроні. 

 

Першою умовою спостережності кулонівської блокади є те, що 

«драбинка» рівнів у наноцятці не повинна розмиватися тепловими 

коливаннями (інакше електрон проходитиме наноцятку просто за рахунок 

термічного збудження), а це означає, що 
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Таким чином, ефект можна спостерігати для низьких температур, або 

достатньо малих значень ємності. При цьому Т = 1 К відповідатиме  С = 10-16 

Ф, а Т = 300 К відповідатиме С = 3 10-18 Ф. 

Ще однією вимогою є те, що транзистор не повинен «шуміти». 

Оскільки час входу електрона електрона в цятку пов’язани й з її ємністю та 

тунельним опором відомим виразом Δt ~ CRT, то зі співвідношення 

невизначеності Гайзенберга одержуємо 
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Звідси випливає вимога: 
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Це означає, що тунельний опір входу в цятку повинен перевищувати 

сталу Клітцинга (20.15). 

Прикладаючи напругу до затвору, можна забезпечити появу в 

квантовій цятці нових електронів (коли на затворі «плюс»), або дірок (коли 

на затворі «мінус»). Якщо дві умови (20.27), (20.29) виконано, то тоді в 

координатах VG – VDS появі струму через цятку відповідатиме край області, 

затемненої на рис.20.17. 

 

 
Рис.20.17. Передавальна характеристика транзистора на одному 

електроні. Затемнено області напруг, де кулонівська блокада перешкоджає 

проходити новому електрону в квантову цятку. Вказано, скільки при цьому 

електронів (дірок для мінусової напруги на затворі) уже перебуває в 

квантовій цятці. 
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На рис.20.18 зображено таку характеристику для системи, де квантову 

цятку Ті відділено від титанових таки витоку й стоку бар’єрами з ТіО2. 

Діелектричним прошарком SiO2 систему відокремлено від полікремнійового 

затвору. 

 

 
  Рис.20.18. Лінії однакового струму для реального транзистора на 

одному електроні (квантова цятка титану між бар’єрами оксиду титану). 

 

Як видно, лінії однакового струму на рис.20.18 цілком відповідають 

теоретичним передбаченням на рис.20.19. Перші транзистори на одному 

електроні було створено в 1986 р., і вони діяли при наднизьких температурах. 

Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х вдалося реалізувати транзистори, які 

діють при кімнатній температурі. Вони є надзвичайно перспективними з 

погляду використання в різноманітних гаджетах, оскільки потребують 

вельми низької потужності живлення. Ці транзистори можуть також діяти як 

ультрачутливі електрометри. 
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21. Графен.  

 

Початок «фізики графену».  

З графеном – моноатомним шаром вуглецю, запакованим у 

гексагональну ґратку – людство зустрічалося давно, зокрема й на графічних 

роботах художників (звичайний графітовий олівець подекуди лишав на 

папері слід завтовшки в один атомний шар). Проте графен на діелектричній 

підкладці з підведеними електричними контактами було вперше отримано й 

досліджено тільки в 2004 році в Центрі мезоскопіки й нанотехнологій 

Манчестерського університету (Велика Британія) групою на чолі з Андре 

Геймом, коли відокремлений звичайним скотчем моноатомний шар графіту 

було перенесено на кварц. Відтоді вивчення графену, а пізніше – й інших 

моношарових структур тривало настільки інтенсивно, що стали говорити про 

появу «фізики графену» – нової інтердисциплінарної області досліджень на 

стикові фізики конденсованого середовища, фізики високих енергій і 

матеріалознавства. У 2010 році відкривачі графену Андре Гейм і Костя 

Новосьолов стали лауреатами Нобелівської премії з фізики. 

Справді, напівметал (або безщілиний напівпровідник) графен багатий 

на унікальні фізичні характеристики. Йдеться не лише про значно вищу від 

сталі механічну жорсткість (модуль Юнга становить ~ 1 ТПа) чи про дуже 

високу теплопровідність ~ 5×103 Вт·м−1·К−1. Найбільш приголомшливою 

властивістю нового матеріалу виявилося те, що, на відміну від майже усіх 

інших відомих науці твердих тіл, електрони і дірки (ферміони!) мають у 

графені лінійний за імпульсом (а не квадратичний, як це начебто має 

випливати з рівняння Шредінгера) енергетичний спектр. Такий спектр доти 

вважали притаманним лише для квазірелятивістських бозонів – фотонів і 

нейтрино (щоправда, нещодавнє відкриття нейтринних осциляцій, за яке 

Нобелівську премію з фізики 2015 року присуджено Таакі Каїта й Артуру 

Макдональду, свідчить про наявність у нейтрино невеликої маси спокою, що 

не перевищує 2 еВ). Таким чином, графен дозволив вивчати ряд суто 

релятивістських ефектів (наприклад, парадокс Клейна) в експериментах «на 

поверхні письмового столу». 

Важливо відзначити, що в творенні підвалин фізики графену помітну 

роль відіграли українські теоретики Валерій Гусинін та Сергій Шарапов (Ін-т 

теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України). Вони теоретично 

передбачили такі неординарні властивості графену, як незвичайний 

цілочисельний квантовий ефект Голла, зсув фази квантових магнітних 

осциляцій Шубнікова – де Гааза і концентраційну залежність циклотронної 

маси (про останній ефект ми докладніше поговоримо нижче).  

Як виявилося вже в першій роботі А.Гейма та його колег, електрони і 

дірки в графені мають дуже високу рухливість (теоретична верхня межа 

становить 2×106 см²·В−1·c−1, що на чотири порядки перевищує рухливість 

носіїв у кремнії – основному матеріалі сучасної електроніки). Як відомо, 

основним елементом електроніки сьогодні залишається польовий транзистор 

метал-діелектрик-напівпровідник MOSFET із ізольованим затвором. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82
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Гранична частота роботи такого транзистора 
tf  пов’язана з рухливістю носіїв 

  і довжиною каналу d  простим співвідношенням df t /~  . Протягом 

останніх 40 років швидкодію транзисторів підвищували зменшенням 

розмірів каналу (досягнуто робочих довжин у 5  нанометрів). Проте тут, 

схоже, майже досягли принципової межі, пов’язаної з наявністю 

короткоканальних ефектів, зокрема, квантового тунелювання крізь бар’єр, і 

тому дальший поступ пов’язували із застосуванням нових матеріалів зі 

значно більшою, аніж у кремнію, рухливістю. Графен, на думку багатьох 

експертів, міг виявитися ідеальним кандидатом на таку роль.  

Коли в 2010 році застосування технологій хімічного осаджування з 

парової фази (CVD) дозволило отримувати порівняно дешеві графенові 

плівки великих розмірів, поява масової вуглецевої електроніки здавалася 

багатьом питанням найближчого часу. Проте ці надії не справдилися. На базі 

графену створені газові та біосенсори, світлодіоди, швидкодійні пристрої 

енергонезалежної пам’яті, прозорі провідні покриття для фотовольтаїки 

тощо. Проте польових транзисторів на основі графену, які масово замінили б 

у комп’ютерах кремнієві, досі немає. Основною причиною цього стала 

безщілинна зонна структура графену, яка робить його вольт-амперну 

характеристику симетричною і відтак ускладнює отримання двох чітко 

розрізнених станів, які відповідали б логічному «0» і «1». А численні фізичні 

методи створення в графені забороненої зони (шляхом створення 

нанострічок, гідрогенізації його поверхні, внесення механічних напружень 

тощо) залишаються на сьогодні нетехнологічними.     

Тому, хоча можливість широких «нішових» застосувань графену (в 

електроніці, фотовольтаїці, сенсориці, медицині тощо) ніхто сьогодні не 

ставить під сумнів, тривають інтенсивні пошуки інших графеноподібних 

матеріалів, які б могли замінити традиційний кремній у комп’ютерах. До них 

належать матеріали, об’ємні зразки яких утворено моношарами, з’єднаними 

слабкими ван дер Ваальсовими силами, подібно до того, як шари графену 

утворюють графіт (h-BN, MoS2, α-MoO3, V2O5 тощо), а  також, потенційно, 

низка інших, ще не синтезованих сполук. Водночас графен досі лишається як 

цікавим самостійним об’єктом для вивчення, так і модельною системою для 

розгляду інших ідеальних 2D матеріалів. 

Хоч як це дивно, теоретичний опис графену було здійснено задовго до 

експериментального отримання моношарових зразків, у зв’язку з увагою до 

графіту, зумовленою його використанням в атомних реакторах. Ще в 1947 

році канадійський теоретик П. Воллес показав, що в наближенні сильного 

зв’язку енергетичний спектр електронів у моношарі графіту (який пізніше 

стали називати графеном) лінійний. Згодом ці результати було уточнено з 

урахуванням слабких міжшарових ван дер Ваальсових зв’язків, а також 

узагальнено на випадок вуглецевих нанотрубок.  

Транспорт електронів у такій екзотичній системі так само почали 

моделювати ще до отримання графену в експерименті. Вже в першій роботі з 

отримання графену методом мікровідшарування піролітичного графіту було 
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показано, що провідність у ньому може мати квазібалістичний характер (що 

вказувало на високу структурну досконалість зразків). Невдовзі ці результати 

було підтверджено і вдосконалено.  

Упродовж 2000-х років було закладено основи фізики транспортних 

явищ у графені. При цьому українські теоретики (група Федора Васька, Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України) зробили 

значний внесок у фізику нерівноважних носіїв у графені. Водночас фізика 

графену стала частиною навчальних курсів усіх провідних університетів 

світу, зокрема й Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

 

Зонна структура графену.  
Атом вуглецю має шість електронів, розподілених між орбіталями як 

222 221 pss .  Внутрішні 1s електрони інертні й не беруть участі у формуванні 

хімічних зв’язків. Натомість 2 , 2 , 2x ys p p  орбіталі гібридизуються і утворюють 

у площині ху три нові 2sp  орбіталі, кожна з яких містить один електрон. Ці 

орбіталі зорієнтовані вздовж ліній, що виходять з ядра і розташовані під 

кутом 120 градусів одна від одної. Саме ці орбіталі сусідніх атомів формують  

міцні  σ-зв’язки, що зумовлюють гексагональний вигляд ґратки графена. Ці 

зв’язки визначають, зокрема, механічні властивості графену з його 

унікальною жорсткістю. 

Проте лишається ще 2 zp  орбіталь, ортогональна до площини атомів 

вуглецю. Такі орбіталі різних атомів формують π-зв’язки, які в графіті 

відповідають за слабкі ван-дер-Ваальсові сили між площинами. На кожну 

2 zp  орбіталь припадає один електрон і, отже, в ізольованому шарі графену на 

кожен вузол ґратки припадає цей самий один електрон. Такі системи 

називають напівзаповненими (бо взагалі в одному енергетичному стані 

можуть перебувати два електрони, які різняться спінами). Саме 2 zp  орбіталі 

зумовлюють дивовижні електронні властивості графену.  

 Кристалічна ґратка графену є сукупністю двох взаємопроникних 

ґраток Браве атомів А та В з елементарною коміркою у вигляді ромба  (рис. 

21.1). Попри те, що хімічно атоми сортів А і В цілком тотожні, фізично між 

ними існує відмінність: атоми сорту А мають одного сусіда ліворуч і двох – 

праворуч, атоми сорту В – навпаки. Ця на позір малозначуща деталь є 

насправді причиною унікальності зонної структури графену.  
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Рис. 21.1. Елементарна комірка графену й вектор трансляції ґраток 

Браве А та В. 

 

Період  цієї ґратки становить  0 3 2.46a a   Ả,  де  довжина зв’язку між 

двома сусідніми атомами вуглецю 
0  1.42a   Ả. Зона Бріллюена для графену є 

правильним шестикутником зі стороною 4 / 3a  (рис. 21.2).   

 

 
 

Рис. 21.2. Ґратка графену (а) і його перша зона Бріллюена (б).  

 

Примітивні вектори трансляції (рис. 21.2) обрано як: )0,1(aa  і 

)23,21( ab . Вектори, що з’єднують сусідні атоми, є 1 (0,1 3)aτ , 

2 ( 1 2, 1 2 3)a  τ , 3 (1 2, 1 2 3)a τ . Вектори оберненої ґрати дорівнюють 

)31,1)(2(* aa  і )32,0)(2(* ab . Перша зона Бріллюена має дві вузлові 

точки К та К′. Хвильові вектори, які їм відповідають, визначаються виразами 

)0,32)(2(  aK  і )0,32)(2( aK . Надалі ми використаємо співвідношення: 
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        (21.1) 

 

де   exp(2 / 3)i   і задовольняє умову  .01 1    

Нехай )(r  позначає 2pz атомну орбіталь атому вуглецю С. 

Періодичний потенціал ґратки формують дві зміщені одна щодо одної 

підґратки А та В. Хвильова функція електрона в такому потенціалі є 

лінійною комбінацією двох блохівських хвиль, побудованих на цих 

підґратках: 

 

         
BA

B B BA A A
        

R R

r R r R R r R ,               (21.2) 

 

де амплітуди   AA R  та  BRB  беруться в точках  1τbaR  baA nn  і  

baR baB nn   при цілочисельних  значеннях  an   і  bn .  Знехтуємо інтегралом 

перекриття двох сусідніх 2pz орбіталей (      02,2 BpApS zz ) і врахуємо 
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резонансний інтеграл тільки між сусідніми атомами, що описує силу σ-

зв’язку ( 0 3 еВ), що дозволить отримати всі розв’язки в аналітичному 

вигляді. Тоді: 

  

              
3 3

0 0
1 1

,
B B B BA A A Al l

l l

E E     
 

      R R τ R R τ ,   (21.3) 

 

де за нуль відліку енергії взято енергію 2pz орбіталі атому С. 

Поклавши       AAAA if RkkR  exp  і       BBBB if RkkR  exp , 

одержимо: 
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   k k τ .     (21.4) 

Тоді для енергії зонних станів маємо: 

 

   
3

0
1

exp
l

l

E i


   k k τ .                                            (21.5) 

 

У відповідності до (21.2) маємо     0E E 
 K K . Це означає, що в так 

званих діраківських точках K і К′ відсутня енергетична щілина між 

валентною зоною   і зоною провідності *  (рис. 10 і 11). 

 
 

Рис. 21.3. Симетричний зонний спектр графену в наближенні Гюккеля 

(інтеграли перекриття S = 0; резонансний інтеграл γ0 ≠ 0). 
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Рис. 21.4. Зонний спектр і густина станів  D E  в околі точок Дірака  K і 

K′. 

 

Розгляньмо поведінку енергії в околі точки К. Перепишемо k  як kK  і 

розкладемо енергію  E k  за степенями ak . В найнижчому, першому 

порядку одержимо: 
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Перевизначивши     kkK AA ff
~

   і    kkK BB ff
~

 , одержимо: 
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Використавши матриці Паулі 
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,                    (21.9) 

 

перепишемо (21.8) як: 
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,                            (21.10) 

 

де  yx  ,σ . Аналогічно можна одержати вираз для точки K  . Фактично,  

для цього досить замінити σ у (21.10) на *σ . 



 321 

Таким чином, в околі точок K  і K   зонний спектр графену визначається 

простим лінійним виразом, 

 

  , 1sE s s  k k ,                                                            (21.11) 

 

що й зображено на рис.21.4. Валентна зона й зона провідності вироджені в 

точці 0E  . Тому графен розглядають як двовимірний безщілинний 

напівпровідник, або ж як напівметал. 

У використаному наближенні ефективної маси (або ж у так званому 

pk   наближенні), рух електрона поблизу точок K  і K   фактично описується 

рівнянням  Шредінгера, в якому вектор k замінено оператором  

 

        


ik̂ .                                                                                (21.12) 

 

Така заміна призводить до рівнянь: 
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де  rF
K  і  rF

K   – двокомпонентні хвильові функції: 
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.                                    (21.14) 

 

Рівняння (21.13) цілком тотожні до релятивістських квантових рівнянь 

Дірака – Вейля для безмасового нейтрино, за винятком того, що швидкість 

світла в них замінено на ізотропну швидкість 
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F

E
v

k


 


,                                                                             (21.15) 

 

яка визначається силою енергетичного зв’язку між двома сусідніми атомами 

вуглецю й менша від швидкості світла приблизно в 300 разів. Цю швидкість 

зазвичай називають «швидкістю Фермі», хоча правильніше було б називати її 

«швидкістю Воллеса» на честь теоретика, який вперше її отримав у 1947 р., 

розглядаючи спектр графіту. Така велика швидкість і стала підставою для 

високих очікувань щодо надзвичайної швидкодії потенційних польових 

транзисторів із балістичним графеновим каналом. 

Ще раз перепишемо вираз (21.13) для спектру поблизу точки Дірака у 

зручному для користування вигляді:  
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2 2( ) x yF F
E k v k v k k   .                                                  (21.16). 

 

Виходячи з цього вигляду енергетичного спектру, важливою 

особливістю графену є те, що він легко може змінювати свій тип провідності. 

На рис.21.5 зображено реальну структуру графенового польового 

транзистора на діелектричній підкладці, під якою розташовано затвор. Як 

матеріал для підкладки найчастіше використовують SiO2, хоч протягом 

останніх років тривають пошуки інших матеріалів – від діелектриків з 

високим значенням проникності й до сегнетоелектриків; гістерезисні явища, 

які при цьому виникають у провідності графенового каналу, використовують 

для створення пристроїв швидкодійної енергонезалежної пам’яті.  

Прикладаючи до затвору (на рис.21.5 для нього використано сильно 

легований n-кремній) позитивну або негативну напругу, можемо інжектувати 

з контактів у графеновий канал відповідно електрони, або дірки, які 

заповнюють конус енергій, зображений на рис.21.4, до певної енергії Фермі, 

величина якої залежать від напруги на затворі, діелектричної проникності і 

товщини підкладки. Якщо 0FE  , графен є n-провідником, а  0FE   – р-

провідником. Таким чином, графен є не тільки єдиним справжнім 2D 

матеріалом (інші квантові ями мають скінченну довжину вздовж осі z, що є 

одного порядку з довжиною хвилі де Бройля, і тільки графен має товщину 

атомного моношару – найменшу можливу з усіх товщин для пристроїв 

електроніки), але, на відміну від квантових ям (де тип провідності 

визначається умовами виготовлення) змінює тип провідність простою зміною 

полярності напруги на затворі. 

 
 

Рис. 21.5. Реальний польовий транзистор з графеновим каналом (згори) 

на підкладці SiO2, поміщеній на електричний затвор – сильно легований 

кремній. Контакти витоку і стоку розташовано в кінцях графенового каналу, 

ще чотири контакти, по два з кожного боку каналу, використовують для 

голлівських вимірювань тощо. 

 

Електрони в графені описуються двокомпонентною хвильовою 

функцією (21.14), яку можна переписати як: 
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 ,                                               (21.17) 

 

де 
x yL L A  – площа графену, ( / )y xarctg k k  . Такий вигляд хвильової функції 

тягне за собою важливі фізичні наслідки: наприклад, оскільки електрони з 

квазіхвильовими векторами 
xk  і 

xk  мають ортогональні хвильові функції, 

то ймовірність розсіяння на 180º  (строго назад) у графені дорівнює нулю. І 

навпаки, має місце парадокс Клейна: електрон з імовірністю 1 проходить 

бар’єр p-n-переходу в графені. 

  

Густина станів і концентрація носіїв у графені.  

Функція густини станів визначає число електронних станів в 

енергетичному проміжку від  k до k + dk. Для її знаходження треба площу 

цього проміжку в 2D просторі квазіхвильових векторів ],[ yx kk , яка дорівнює 

kdk2 , помножити на спінове виродження 2sg , долинне виродження 2vg , 

і поділити результат на об’єм елементарної комірки зони Бріллюена, що 

відповідає фазовому простору, який припадає на один стан, 
yxLL

2)2(  . В 

результаті для числа станів у такому енергетичному проміжку одержуємо: 

 

2
( )

(2 / )(2 / )s v
x y

kdk
N k dk g g

L L


 
 ,                                              (21.18) 

 

До цього місця ми фактично повторили викладку, зроблену в 

попередньому розділі для знаходження густини станів у квантовій ямі. Однак 

там ми далі використовували звичайний квадратичний закон дисперсії, що й 

привело до результату (20.6). Проте для лінійного закону дисперсії графену 

(21.16) цей вираз перепишеться далі як:  

 

2
( )

( )
v

F

EdE
N k dk g A

v
 .                                                              (21.19) 

 

Тут А – площа поверхні графену. Визначаючи ( )D E dE  як густину станів 

на одиницю поверхні графену в інтервалі енергій між E  і E dE , і 

враховуючи, що енергія може бути як додатною, так і від’ємною, з 

урахуванням (21.16) остаточно одержуємо: 

 

2 2

2| |
( )

F

E
D E

v
 .                                                                             (21.20) 

 

Концентрація електронів у зоні провідності (їх число, віднесене до 

площі поверхні графену А), дорівнює: 
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  ,                                                         (21.21) 

 

Тут індексом s  (від англійського surface – поверхня) ми нагадуємо про 

те, що йдеться про 2D електрони, концентрація яких має вимірність [1/см2]. 

Оскільки газ безмасових носіїв струму в графені сильно вироджений вже за 

дуже малих напруг на затворі, то cхідчастий вигляд функції розподілу Фермі-

Дірака (
0 0( ) 1, ; ( ) 0,F Ff E E E f E E E    ) може вважатися задовільним 

наближенням навіть для кімнатної температури. Тому перепишемо (21.21) 

як: 

 

2 2
0 0

2
( ) ( )

F FE E

FS
F

n E D E dE dE
v

   ,                                        (21.22) 

 

тож остаточно для концентрації носіїв струму маємо: 

 
2

2 2
( ) F

FS
F

E
n E

v
 .                                                                           (21.23) 

  

Провідність графену.  

Провідність графену, де безмасові носії сильно вироджені, 

визначається загальним виразом (20.22). З урахуванням того, що зонний 

спектр (21.16) у графені лінійний, для числа мод провідності в графені, 

використовуючи (20.2), (20.16), одержуємо: 

 

2| |
( )

F

E
M E W

v
 .                                                                          (21.24) 

 

Отже, на відміну від випадку параболічного закону дисперсії, для якого 

функції густини станів і числа мод провідності мають різну залежність від 

енергії, у графені обидві ці функції залежать від енергії лінійно: 

 

( ), ( )D E M E E .                                                                          (21.25)  

 

Тепер  можемо обчислити повну провідність графенового каналу 

(20.22) та пов’язану з нею питому провідність 
D

S
2

1


  , де питомий опір 

введено за виразом (20.19). Використовуючи в виразі для коефіцієнта 

проходження (20.21) дифузійне наближення bsL  , одержуємо:  
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                                                                    (21.26) 

 

Якщо середня довжина вільного пробігу в графені щодо розсіяння 

назад не залежить від енергії, то провідність графену лінійно залежить від 

енергії Фермі, а, отже, згідно з (21.23), пропорційна
Sn . 

  

Розсіяння носіїв у графені.  

Характер залежності провідності від енергії Фермі чи від 2D 

концентрації носіїв струму визначається залежністю середнього шляху 

вільного пробігу від енергії ( )E (індекс bs, який ми раніше запровадили, щоб 

відрізнити його від довжини хвилі де Бройля, надалі опускатимемо), що в 

свою чергу визначається часом релаксації імпульсу. Тому з урахуванням 

усереднення за напрямками швидкості електрона  одержуємо: 

 

( )
2 pF

E v
  .                                                                         (21.27) 

 

де τр – час релаксації імпульсу.   

У графені можуть конкурувати декілька найважливіших механізмів 

розсіяння: на короткодійних потенціалах (важливий для структурно 

недосконалого графену з великою кількістю порушень правильної ґратки, 

зображеної на рис.21.1; слово «короткодійний» означає те, що цей потенціал 

локалізований на відстанях порядку сталої ґратки); на акустичних фононах 

(реалізується для дуже досконалого «простягнутого» графену, що на певній 

площі «висить» над затвором); на кулонівському потенціалі іонізованих 

домішок підкладки (реалізується в більшості експериментів на достатньо 

досконалому графені при кімнатних температурах). Можна, як і раніше, 

виходити з припущення, що для розсіяння на короткодійних потенціалах 

структурних недосконалостей і на акустичних фононах швидкість розсіяння 

пропорційна густині станів: 

 

1
( )
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  ,                                                                               (21.28) 

 

що означає: час релаксації імпульсу і довжина вільного пробігу обернено 

пропорційні енергії: 

 
1( )p E E    .                                                                             (21.29) 

 

Відтак, відповідно до (21.26), за домінування розсіяння на структурних 

недосконалостях і на акустичних фононах питома провідність графену 
S  

повинна бути константою, не залежною ні від 
FE  , ані від 

Sn  (рис. 21.6). Але 
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оскільки для 2D випадку справедливий вираз, аналогічний до тривимірного 

(16.3), який пов’язує поверхневу питому провідність із поверхневою 

концентрацією та рухливістю 

 

 SS en ,                                                                                 (21.30) 

 

то це означає, що рухливість   повинна бути обернено пропорційною до 

концентрації 
Sn . Це – фізично вельми неординарна ситуація. Адже на 

інтуїтивному рівні ми звикли вважати: чим більша кількість носіїв струму, 

тим більша й провідність. Проте, це ще один наслідок лінійного зонного 

спектру графену, в якому концентрація і енергія Фермі пов’язані 

співвідношенням (21.23). 

 
Рис. 21.6. Якісна картина залежності провідності графену від 

концентрації носіїв струму: (а) для короткодійних потенціалів розсіювання й 

для розсіювання на акустичних фононах провідність стала, (б) розсіювання 

на іонізованих заряджених домішках дає лінійну залежність, (в) сумарна 

залежність за умови одночасної дії зазначених вище механізмів. Окремо 

показано також залежність для балістичного режиму провідності.   

 

У випадку розсіювання на екранованих та неекранованих іонізованих 

домішках, які неминуче наявні в діелектричній підкладці, має місце лінійна 

залежність ( )E  від енергії: 

 

( ) iiE E  ,                                                                       (21.31) 

 

що після підстановки в (21.26) дає квадратичну залежність провідності від 

FE . А, з урахуванням (21.23), це означає, що провідність у цьому випадку 



 327 

лінійно залежить від концентрації носіїв 
Sn . Згідно з (21.30), рухливість у 

цьому випадку не є функцією концентрації. 

На рис.21.6 якісно проілюстровано два розглянуті вище випадки: (а) 

розсіювання на короткодійних потенціалах і на акустичних фононах; (б) 

розсіювання на іонізованих заряджених домішках. Якщо ці механізми діють 

одночасно, то ймовірності процесів додаються, й для середньої довжини 

вільного пробігу маємо: 

 

1 1 1

srtot ii  
                                                                             (21.32) 

 

і для питомої провідності застосовний відомий закон Матіессена: 

 

1 1 1

srtot ii  
  .                                                                       (21.33) 

 

Отже, для обраного значення 
Sn  діє принцип «вузької горловини»: 

менший з двох вкладів обмежує сумарне значення 
S , а сумарна залежність 

( )S Sn робиться нелінійна. 

Проте в графені можуть виявлятися ще й інші канали розсіювання 

носіїв струму. У багатьох випадках важливим виявляється розсіяння на 

полярних оптичних фононах у SiO2, або в іншому матеріалі підкладки. 

Звернімо увагу на те, що в експерименті вимірюють не залежність 

провідності від концентрації )( ss n , а зазвичай – залежність провідності від 

напруги на затворі )( gs V . При цьому концентрація і напруга на затворі 

пов’язані поміж собою лінійно простим співвідношенням для плоского 

конденсатора, зображеного на рис. 21.5, обкладинками для якого є 

графеновий канал і затвор: gs CVen  , де C  – ємність конденсатора. Таким 

чином, з урахуванням явного вигляду C , концентрація у «легованому 

затвором» графені лінійно залежить від напруги на затворі gV , діелектричної 

проникності шару ізолятора  , і обернено пропорційна до товщини шару 

діелектрика d : 

 

  2 10 300
( ) 7.2 10 ( )( ) ( )

( ) 3.9
s gn см V В

d нм

   .  (21.34)      

 

Цифри в цьому виразі нормовано до характеристик кварцової 

SiO2 підкладки завтовшки 300 нм, яку використовували в перших роботах 

А.Гейма та його колег на графенову тематику. Тому гранично можливі 

значення концентрації (й провідності) графенового каналу визначаються 

полем пробою діелектричної підкладки, яке для SiO2 становить близько 0.5 

В/нм. У більшості випадків ці значення не перевищують 1013 см-2. 
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Рухливість електронів у графені.  
Рухливість у графені знаходимо, прирівнюючи (21.26) і (21.30): 
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.                                          (21.36) 

 

Після підстановки сюди виразу для 
Sn  (21.23) одержуємо: 
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  .                                                   (21.37) 

 

Прийнято говорити, що електрони й дірки в графені «безмасові». 

Очевидну підставу для такого твердження дає те, що лінійний закон 

дисперсії електронів у графені  (21.16) нагадує так само лінійну частотну 

дисперсію фотонів ( )k . Тому для рухливості не варто використовувати 

формули типу Друде (16.1), (16.2) з певною визначеною сталою ефективною 

масою m*, натомість слід відразу використовувати вираз (21.37). Але, разом 

із тим, можна встановити зв’язок між двома підходами. Для цього виразимо 

довжину вільного пробігу в (21.37) через час релаксації згідно з (21.27). Тоді 

 

)(
/ 2 Fp

FF

E
vE

e
  ,                                                       (21.38) 

 

що нагадує формули типу Друде для рухливості (16.1), (16.2), якщо під 

ефективною масою в графені розуміти 
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F

E
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v
 ,                                                               (21.39) 

 

що вочевидь нагадує релятивістський вираз для енергії 2E mc , в якому 

швидкість світла замінено на vF . Проте введена так ефективна маса вже не є 

сталою, а залежить від енергії Фермі, а, отже і від концентрації носіїв згідно з 

виразом (21.23).  

Звернімо увагу на те, що всі вирази цього параграфу нами записано для 

графену з провідністю n-типу. Але всі вони можуть бути застосовані й для 

«діркового» графену після простої заміни в них FE  на FE . 

 

Циклотронна частота в графені.  
При вміщенні графену в магнітне поле, направлене перпендикулярно 

до його площини, електрони починають обертатися з циклотронною 

частотою 
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2 /c T  ,                                                                    (21.40) 

 

де T  – період обертання по коловій орбіті (рис.21.7) навколо вектора 

магнітного поля 

 

ˆzB B z .                                                                           (21.41) 

 

Класично слабкі магнітні поля визначаються співвідношенням:  

   

1pс ,                                                                            (21.42) 

 

де 
p - середній час вільного пробігу електрона. 

  

 
Рис. 21.7. До розрахунку циклотронної частоти. Хрестиками на 

траєкторії позначено акти розсіяння. 

 

Як було показано нами вище в розділі 14, для параболічного закону 

дисперсії носіїв з ефективною масою m*  циклотронна частота дорівнює 

    

*cm

eBz
c  .                                                                                            (21.43) 

 

З (21.40) та (21.42) випливає, що для слабких полів 

  

pT  ,                                                                                               (21.44) 

 

тобто період обертання набагато перевищує час між зіткненнями. 

Іншими словами, більшість орбіт виявляються незамкненими, й можна 

спостерігати класичний ефект Голла. В протилежному випадку 
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1с p  ,                                                                                        (21.45) 

 

що відповідає класично сильним магнітним полям, відбувається 

ефективне поглинання зовнішнього електромагнітного випромінювання на 

циклотронній частоті – циклотронний резонанс.  

Отримаємо загальний вираз для циклотронної частоти, придатний для 

довільного закону дисперсії. Для сили Лоренца, яка діє на електрон у 

магнітному полі, запишемо: 
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 .                                                                         (21.46) 

 

Врахуємо також те, що квазіімпульс зв’язаний з квазіхвильовим 

вектором як p k , і запишемо (21.46) покомпонентно: 
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що дає (див. рис. 21.7): 
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 .                                                       (21.48б) 

 

Диференціюючи (21.48а) за часом і використовуючи (21.48б), 

одержуємо: 
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    ,                                                       (21.49) 

 

де циклотронна частота для довільного ізотропного зонного спектру 

дорівнює: 

 

c

B

k

qv z
c 
 .                                                                           (21.50) 

 

Для параболічного закону дисперсії має місце очевидне 

співвідношення 
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 ,                                                                               (21.51) 

 

що й призводить до відомого виразу (21.43). 

Але для графену 
Fv v  і 

FE v k ; тому для циклотронної частоти в 

графені з (21.50) одержуємо: 
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 .                                                                     (21.53) 

 

Таким чином, і тут справедливий отриманий нами раніше вираз (21.39) 

для ефективної маси, яка залежить від енергії Фермі, а, отже, і від 

концентрації електронів. Цей результат було отримано киянами В. Гусиніним 

і С. Шараповим ще у 2005 р. на світанку «фізики графену».  

 

 

Максимальна провідність графену.  

Для реальних графенових каналів у польових транзисторах (рис.21.5) 

максимальна провідність як правило лімітується ступенем досконалості 

підкладки (чим менше іонізованих домішок у підкладці, тим більше значення 

іі  у (21.31)) і її діелектричною міцністю (чим вона вища, тим більшої 

концентрації носіїв струму в графеновому каналі можна досягнути (21.34)). 

Реальні значення питомого опору, яких при цьому досягають, становлять 

порядку 100 Ом/квадрат. Цікаво, що мінімальну величину цього опору 

фактично лімітує не сам графен, а якість підкладки, на якій його розміщено!  

А яка максимально можлива провідність самого графену? Розгляньмо 

ідеально чистий графен без дефектів і заряджених домішок підкладки, які 

розсіюють електрони. Експериментально таку ситуацію реалізують для так 

званого «простягнутого» (stretched) графену – дуже досконалого графену, 

отриманого методом мікромеханічного відшарування, під яким витравлено 

певну ділянку підкладки, і, отже, ділянку самого графену «простягнуто» над 

підкладкою і затвором. Якої провідності при цьому можна очікувати? 

Оскільки розсіяння на короткодійних розсіювальних потенціалах 

недосконалостей ґратки і кулонівських потенціалах заряджених домішок у 

такій системі немає за означенням, то залишається розсіяння на акустичних 

фононах. Швидкість такого розсіяння пропорційна густині станів, а для часу 

розсіяння справедливий вираз: 
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 ,                          (21.54) 

 

де  
m  – масова густина графену на одиницю поверхні, Sv  – швидкість звуку, 

AD  – акустичний деформаційний потенціал, який є мірою електрон-
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фононного зв’язку. Тоді для довжини вільного пробігу, згідно з (21.27), 

одержуємо: 
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 .                                             (21.55) 

 

Далі з виразу (21.26) для питомої поверхневої провідності маємо: 
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 .                                                                   (21.56) 

 

Підставляючи значення параметрів графену vS ≈ 2.1∙104 м/с, ρm ≈ 7.6∙10-7  

кг/м2, DA ≈ 18 еВ, одержуємо значення:  
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  .                                                           (21.57) 

 

Оцінка (21.57) дає очікувану нижню межу для питомого поверхневого 

опору (або верхню межу для питомої поверхневої провідності) самого 

графену. Однак слід пам’ятати: в реальному графені, розміщеному на 

підкладці, завжди є й інші механізми розсіяння, якими ми в нашій простій 

оцінці знехтували; й вони неминуче збільшать поверхневий опір. Реальні 

найкращі досягнуті значення для великих графенових плівок, 

використовуваних як прозорі покриття в фотовольтаїці (при цьому 

використовувалося «легування» графену диполями сегнетоелектрика PVDF-

TrFE, що дозволяло одержати рекордно високі значення концентрацій 

електронів) становить порядку 100 Ом/квадрат. 

Як це співвідноситься з поверхневим опором інших матеріалів? У 

сучасних  MOSFET польових транзисторах на Si з 13 310Sn см  рухливість в 

інверсійному шарі становить 2250 /eff см В с   . Отже, для цього 2D 

провідника 2500 /S Ом  . Для високопровідного InGaAs з  12 32 10Sn см   і 

рухливістю  5 21 10 /eff см В с     опір становить 300 /S Ом  . Нарешті, опір 

найбільш досконалих ITO (iндiй – оксид олова) плівок, які використовуються 

сьогодні як прозорі покриття в фотовольтаїці, є порядку 100 Ом/квадрат. 

Отже, прогнозована максимальна провідність графену є справді вельми 

високою. 
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